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  The importance of rule of law does not only apply to politics and 

democracy at national level but is essential to practice in international relations as 

well in order to ensure that relations between states are conducted along proper 

international norms and standards, the practice of which will also promote the 

protection and promotion of fundamental rights, freedom and equality of 

humanity. In this regard, there is criticism over some works of international 

dispute settlement mechanism, namely the United Nations Security Council, as 

double standard and using of extraordinary powers for extraordinary purposes.      

However, even the International Court of Justice has also been criticized over 

some of its judgements, the Court is widely praised for its fair works. 

 

  The effort to improve and reform the work of international related 

mechanism is therefore important to rebuild trust to international justice system. 

Among the others, the reform of the Security Council on its composition, mandate 

and roles is priority. International laws and lawyers are also required adequate 

development in response to changes in the nowadays world. 
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นิตธิรรมในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

(Rule of Law in International Relations) 
 

  ในปัจจุบนัมีการให้ความส าคญัเร่ืองหลกันิติธรรมในการด าเนินการต่าง ๆ ทางสังคม
มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สังคมประชาธิปไตยท่ีใหค้วามส าคญักบักติกาและการปฏิบติัตามกฎหมาย 
  หลกันิติธรรมเป็นหลกัการส าคญัในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมซ่ึง
ประกอบดว้ยผูค้นท่ีมีหลากหลายลกัษณะ   หลากหลายผลประโยชน์   หลากหลายความคิดเห็น   และ
หลากหลายการปฏิบติั  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์และกติกาในการยึดถือปฏิบติัร่วมกนั   ทั้งในรูปแบบ
ของตวับทกฎหมายและแนวปฏิบติัประเพณี    และจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั    มิฉะนั้นแลว้ก็จะเกิดความไม่เช่ือถือในกฎเกณฑ์และเกิดความระส ่ าระสาย
ในหลายรูปแบบ  ท าใหส้ังคมอ่อนแอ   ขาดเสถียรภาพ   ไม่มีความสงบสุข   
  หลกันิติธรรมมกัถูกหยิบยกในเร่ืองเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของภาครัฐในระดบัประเทศ 
โดยถือวา่รัฐพึงปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเป็นธรรม   โดยเป็นมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน 
และระหว่างองค์กรทางการเมือง   โดยมีองค์กรศาลต่าง ๆ  เป็นองค์กรวินิจฉัยท่ีส าคญั  ไม่ว่าจะเป็น     
ศาลยุติธรรม  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  และอ่ืน ๆ   อยา่งไรก็ดี  เม่ือมองในบริบทท่ีกวา้งออกไป
ในระดับโลก  ก็ยงัมีมิติความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ  กบัองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ  และกับ
ประชาคมโลกท่ีมีความเก่ียวพนักับแต่ละรัฐด้วย    ซ่ึงก็จะตอ้งมีกติกาและกฎเกณฑ์ในการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในท านองเดียวกนักบัการปฏิบติัภายในประเทศ   โดยค านึงว่ารัฐทั้งหลายมี
ความแตกต่างกนัทางอุดมการณ์ ผลประโยชน์ และมีก าลงัอ านาจท่ีแตกต่างกนั   รวมทั้งจ าเป็นตอ้งมีการ
ก าหนดมาตรฐานสากลท่ีแต่ละรัฐพึงปฏิบติักบัประชาชนของตนตามท่ีเหมาะท่ีควร   อีกทั้งตอ้งมีกลไก
และสถาบนัระหวา่งประเทศท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัเร่ืองกฎหมายและกติกาดว้ย    ดว้ยเหตุน้ีหลกันิติธรรมจึงมี
ความส าคญัต่อการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   เพื่อให้เกิดสันติภาพ   เสถียรภาพ  และความ
สงบสุขในประชาคมโลก  และเพื่อคุม้ครองสิทธิพื้นฐานของมวลมนุษยชาติท่ีอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ ของโลก 

  รายงานช้ินน้ีจึงมุ่งส ารวจหลกันิติธรรมในมิติต่างประเทศ   โดยจะส ารวจความหมาย
ของนิติธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษา   แลว้ศึกษากลไกและองค์กรระหว่างประเทศท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการมีบทบาทและการก ากบัดา้นนิติธรรม  ไดแ้ก่  คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
และศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศ    และพิจารณาบทบาทดา้นนิติธรรมของกลไกเหล่านั้นในการแกไ้ข
ปัญหาระหวา่งประเทศและการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศทางศาล    ตลอดจนประสบการณ์การเขา้
ร่วมของไทยในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ     และการเสนอขอ้คิดเห็นต่อการด ารงหลัก           
นิติธรรมระหวา่งประเทศ  
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ความหมายของนิติธรรม 

นิติธรรม                    การปฏิบติัและด าเนินการใด ๆ โดยค านึงถึงหลกั
กฎหมาย มีความยติุธรรม มีความเสมอภาคและมีการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมทางกฎหมาย 

จุดเร่ิมตน้ของหลกันิติธรรมจะตอ้งมีกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย
เจตนารมณ์เพื่อใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม      ผดุงไวเ้พื่อความยุติธรรมอยา่ง
ถว้นหนา้   มีความเป็นสากล   ไม่เลือกปฏิบติั    โดยการบญัญติักฎหมายจะตอ้งด าเนินการโดยสถาบนัท่ี
มีอ านาจเป็นตวัแทนของประชาชน 

ในส่วนการบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งมีกระบวนการท่ีมีความชอบธรรม เสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบติั มีกลไกถ่วงดุลป้องกนัมิใหมี้การลุแก่อ านาจ โดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและผูน้ ากฎหมายไปใช้
ก็จะตอ้งมีความรู้ในกฎหมายนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง มีความกระจ่างในเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีความเป็น
กลาง และมีจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของหลกันิติธรรม คือ  ความคาดหมายไดข้องการกระท าของรัฐ 
ความชดัเจนของกฎหมาย ความมัน่คงของกฎหมาย ความเป็นกฎเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมาย ความเป็น
อิสระของศาล การเคารพในหลกัความยติุธรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเขา้ถึง
กระบวนการยติุธรรม ทั้งน้ี นาย Lon L. Fuller นกันิติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงชาวอเมริกนั เห็นวา่กฎหมายท่ี
จะท าใหห้ลกันิติธรรมปรากฏเป็นจริงไดน้ั้นตอ้งมีลกัษณะส าคญั คือ 

๑) จะตอ้งบงัคบัเป็นการทัว่ไปกบับุคคลทุกคน ไม่เวน้แมแ้ต่องคก์รเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
๒) จะตอ้งไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเปิดเผย 
๓) จะตอ้งไดรั้บการตราข้ึนใหมี้ผลบงัคบัไปในอนาคต ไม่ใช่เพื่อใชบ้งัคบัยอ้นหลงั 
๔) จะตอ้งมีขอ้ความท่ีชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการบงัคบัใชท่ี้ไม่เป็นธรรม 
๕) จะตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีขดัแยง้กนัเอง 
๖) จะตอ้งไม่เรียกร้องใหบุ้คคลปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่อาจเป็นไปได ้
๗) ตอ้งมีความมัน่คงตามสมควร แต่เปิดโอกาสใหมี้การแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้
๘) จะตอ้งใชบ้งัคบัใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัตามเน้ือหาของกฎหมายท่ีไดป้ระกาศใชแ้ลว้ 

ศาสตราจารย ์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน ราชบณัฑิตและนกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์ กล่าวไวว้า่ 
“หลกันิติธรรม” หรือ Role of Law เป็นหลกัท่ีแตกต่างจาก “หลกันิติกลวธีิ” หรือ Rule by Law โดย      
นิติกลวธีิเป็นการใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มบุคคลท่ีกุมอ านาจรัฐ โดยเป็นลกัษณะของการใช้
อ านาจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตลอดจนการเอาความประสงคข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคคลมาบญัญติั
เป็นกฎหมายอยา่งไม่ชอบธรรม ไม่สนองตอบผลประโยชน์ของส่วนรวม และขดัต่อหลกัประชาธิปไตย  
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กลไกนิติธรรมระหว่างประเทศ 

  โดยท่ีนิติธรรมเป็นหลกัเก่ียวกบัการปฏิบติัและด าเนินการดา้นกฎหมายอย่างยุติธรรม 
ดงันั้น ในกรอบระหวา่งประเทศจึงมีตวับทกฎหมายและองคก์รบงัคบัใชก้ฎหมายในท านองเดียวกบัการ
ปฏิบติัภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย 

๑) ตัวบทกฎหมาย ไดแ้ก่ สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง กติกา และกฎหมาย
ระหวา่งประเทศในดา้นต่าง ๆ ท่ีบรรดารัฐทั้งหลายไดร่้วมกนัจดัท าหรือบญัญติัข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติั
และใชบ้งัคบั แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีบทลงโทษ 

 กติกาหรือขอ้ก าหนดระหว่างประเทศท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์ปฏิบติัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ในรูปของกฎหมายเสมอไป แต่อาจเป็นหลกัการท่ีเห็นชอบร่วมกนั  ซ่ึงหากมีผูล้ะเมิด ก็สามารถให้
ด าเนินการบงัคบัเพื่อให้มีการปฏิบติัอยู่ในหลกัการก็ได ้ อาทิ  หลกัการสันติภาพของสหประชาชาติท่ี
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติยึดถึอและจะด าเนินการอยา่งเหมาะสมในอนัท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง
สันติภาพของโลก รวมทั้งการใชก้ าลงับงัคบัต่อรัฐท่ีละเมิด 

 การยกร่างและจดัท ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ไดเ้ป็นการด าเนินการโดยสภา
นิติบญัญติัเหมือนกบัในระดบัประเทศ   แต่ด าเนินการโดยท่ีประชุมร่วมของผูแ้ทนท่ีมีความเช่ียวชาญใน
เร่ืองนั้น ๆ  แลว้เสนอใหอ้งคก์รท่ีเก่ียวขอ้งให้ความเห็นชอบ   จากนั้นก็ให้รัฐสมาชิกลงนามเขา้เป็นภาคี 
หรือนยัหน่ึงคือการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้น ๆ แลว้ตอ้งยนืยนัการเขา้ร่วมโดยการให้สัตยาบนั
ดว้ย  หมายถึง  การใหอ้งคก์รนิติบญัญติัภายในประเทศใหค้วามเห็นชอบต่อการเขา้ร่วม   แลว้แจง้ยืนยนั
ใหรั้ฐอ่ืน ๆ รับทราบ   จึงจะมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์   โดยเป็นการแสดงวา่รัฐนั้น ๆ ไดย้อมรับขอ้บท
ของความตกลงอย่างเป็นทางการ   ทั้งน้ี การเขา้เป็นภาคีมิไดจ้  ากดัเฉพาะรัฐท่ีเขา้ร่วมจดัท าความตกลง
เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้รัฐอ่ืน ๆ สามารถเขา้เป็นภาคีเพิ่มเติมไดโ้ดยการภาคยานุวติัลงนามเขา้ร่วมและ
ใหส้ัตยาบนัในท านองเดียวกนั 

 นอกจากน้ี  ความตกลงบางฉบบัท่ีมีลกัษณะสากลเป็นพิเศษยงัถูกใช้เป็นเกณฑ์
ปฏิบติัของประเทศทั้งหลายไม่วา่จะเป็นรัฐภาคีของความตกลงนั้นหรือไม่  เช่น  อนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่าดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูตและการกงสุลท่ีถูกยึดถือเป็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตั้งและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะผูแ้ทนทางการทูตทัว่โลก 

 ความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะจดัท าภายใตก้ลไกของสหประชาชาติ 
โดยปัจจุบนัมีตราสาร (Multilateral Instruments)  และความตกลงท่ีฝากเก็บไวก้บัส านกังาน UN Treaty 
Collection ในนามของเลขาธิการสหประชาชาติจ านวนกว่า ๕๕๐ ฉบบั   และมีความตกลงระหว่าง
ประเทศอีกส่วนหน่ึงท่ีจดัท าข้ึนนอกกรอบสหประชาชาติระหวา่งรัฐท่ีมีความสนใจและผลประโยชน์
ร่วมกนัในประเด็นฉพาะและใชบ้งัคบัระหวา่งรัฐท่ีเขา้เป็นภาคี อาทิ ความตกลงต่อตา้นการก่อการร้าย 
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๒) องค์กรบังคับใช้กฎหมาย ไดแ้ก่ องคก์รก ากบั ตีความ พิพากษา หรือด าเนินการให้
เป็นไปตามกติกาหรือตวับทกฎหมายนั้น ๆ โดยส่วนหน่ึงเป็นองคก์รในรูปแบบคณะกรรมาธิการ ไดแ้ก่ 
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) ซ่ึงจะพิจารณาออกขอ้มติและ
ด าเนินการต่อสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสันติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ คณะกรรมาธิการ
กฎหมาย (International Law Commission) ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีส่งเสริมดา้นกฎหมาย คณะกรรมาธิการ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ (UN Commission on International Trade Law) ท่ีเนน้เร่ืองกฎหมาย
การคา้ และมีคณะกรรมการท่ีหกของท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติ (UN Sixth Committee) ท่ีจะ
พิจารณาประเด็นดา้นกฎหมาย โดยมีผูแ้ทนเขา้ร่วมทั้งจากคณะผูแ้ทนถาวรประจ าสหประชาชาติของ
ประเทศต่าง ๆ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายจากเมืองหลวง เป็นตน้ 

 อีกส่วนหน่ึงเป็นองคก์รในรูปแบบศาล ไดแ้ก่ ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ หรือ 
ศาลโลก ซ่ึงจะพิจารณาคดีและพิพากษาในท านองเดียวกบัศาลยติุธรรมในประเทศ 

 นอกจากน้ี มีหน่วยงานของสหประชาชาติท่ีก ากบัดูแลและส่งเสริมดา้นกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ UN Office of Legal Affairs ซ่ึงมีหน่วยงานระดบักองท่ีดูแลเร่ืองกฎหมายทะเล
กบักฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะ 

    สิทธิมนุษยชน  

หลกัการ แนวปฏิบติั และความตกลงระหวา่งประเทศท่ีมีความส าคญัและเก่ียวโยงกบั
นิติธรรมเร่ืองหน่ึง คือ เร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัของรัฐต่อพลเมือง และ
การประกนัสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดยเนน้คุณค่าแห่งความเป็นมนุษยใ์นสิทธิเท่าเทียมกนัระหวา่งชาย
หญิง และชนชาติทั้งใหญ่นอ้ย และการเคารพในหลกัการแห่งความเสมอภาคโดยไม่มีความแตกต่างใน
เร่ืองเช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา โดยสหประชาชาติไดจ้ดัท า “ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน” 
ข้ึน และใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมและการก ากบัดูแลในเร่ืองน้ี โดยมีหลกัการส าคญั ๆ ไดแ้ก่ 

- มนุษยท์ั้งหลายทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรี เท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ทุกคน
ไดรั้บการประสิทธ์ิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัพี่นอ้ง 

- บุคคลมีสิทธิในการด าเนินชีวิต ในเสรีธรรม และในความมัน่คงแห่งร่างกาย 
- บุคคลใดจะถูกบงัคบัใหเ้ป็นทาส หรืออยูใ่นภาระจ ายอมใด ๆ มิได ้ การเป็นทาส

และการคา้ทาสจะมีไม่ไดใ้นทุกรูปแบบ 
- บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือถูกลงทณัฑอ์ยา่งทารุณโหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรมหรือเหยยีดหยามเกียรติมิได ้
- ทุกคนต่างเสมอกนัในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

อยา่งเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ 
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- บุคคลใดจะถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได ้

               ในการน้ี สหประชาชาติไดจ้ดัท าพิธีสารและความตกลงเพื่อใหรั้ฐต่าง ๆ เขา้เป็นภาคีใน
การส่งเสริมและปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๕ ดา้น ไดแ้ก่ 

๑) สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ในส่วนแรกเป็นการก าหนดหลกัการหา้มละเมิด 
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเกณฑแ์รงงาน การถูกน ามาเป็นทาส การถูกทรมาน จะกระท ามิได ้
และส่วนท่ีสองเป็นการก าหนดเจตจ านงของตนเองของชุมชน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหพ้ลเมืองทั้งปวงมีสิทธิในการก าหนดเจตจ านงในการด ารงชีวิตของตน ชุมชนมีสิทธิ
ในการเลือกท่ีจะพฒันาชุมชนเองตามวถีิทางวฒันธรรมท่ีชุมชนเห็นพอ้งกนั 

๒) สิทธิทางการเมือง (Political Rights) หมายถึง สิทธิในการเลือกตั้ง การรวมตวั
เป็นพรรคการเมือง รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ชมรม สหภาพ สหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืน 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีกฎหมายรองรับความเป็นกลุ่มนั้น ๆ เพื่อใหพ้ลเมืองสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองไดอ้ยา่งเสรี 

๓) สิทธิทางเศรษฐกจิ (Economic Rights) ไดแ้ก่ ความเสมอภาคของบุคคลในการ
ไดรั้บการท างานโดยเป็นงานท่ีตนเลือกเองอยา่งเสรี โดยรัฐตอ้งสร้างหลกัประกนัรับรองสิทธิของทุกคน
ในมาตรฐานค่าครองชีพท่ีเพียงพอส าหรับตนเองและครอบครัว ค่าจา้งท่ีเป็นธรรม รายไดเ้ท่ากนัส าหรับ
งานท่ีมีคุณค่าเท่ากนั โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งไดรั้บค่าจา้งท่ีไม่ดอ้ยกวา่ชายในลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั และ
หา้มระบบผกูขาดทางการคา้ เป็นตน้ 

๔) สิทธิทางสังคม (Social Rights) หมายถึงการรับรองสิทธิของครอบครัว ความ
เป็นอยูส่่วนตวัของบุคคล ครอบครัว การท่ีมารดาไดรั้บการคุม้ครองพิเศษระหวา่งตั้งครรภ ์การดูแลบุตร
ท่ียงัเป็นเด็กอ่อน การไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนัและมีสิทธิเลือกโรงเรียนส าหรับเด็ก 
การไดรั้บการประกนัสังคมและสวสัดิการสังคม เป็นตน้ 

๕) สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) หมายถึง สิทธิในการด าเนินชีวติตาม
ลกัษณะวฒันธรรม ภาษา ศาสนา เพศ การไดรั้บความคุม้ครองประโยชน์ทางดา้นศีลธรรมและวตัถุ      
อนัเป็นผลผลิตทางวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ซ่ึงตนเองเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 
 

การระงับข้อพพิาทระหว่างประเทศ 

  กฎบตัรสหประชาชาติก าหนดให้รัฐสมาชิกระงบัขอ้พิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
ในอนัท่ีจะไม่ท าให้เป็นอนัตรายต่อสันติภาพ  ความมัน่คงระหวา่งประเทศ  และความยุติธรรม   โดย
สามารถใชว้ธีิการทางการทูต    หรือด าเนินการโดยกลไกท่ีประชุมหารือระหวา่งประเทศ   หรือโดยทาง
ศาล ไดแ้ก่ 
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๑) การระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศโดยวธีิทางการฑูต 
- การเจรจา โดยเป็นการหารือทางออกโดยตรงระหวา่งคู่กรณี 
- การไกล่เกล่ีย มีฝ่ายท่ีสามเขา้มาเอ้ืออ านวยใหคู้่กรณีเจรจากนั โดยอาจเป็น

บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
- การไต่สวน มกัด าเนินการโดยทบวงการช านญัพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยมี

การสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงแลว้ช้ีผดิช้ีถูก 
- การประนีประนอม เป็นการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงโดยฝ่ายท่ีสามแลว้จดัท า

รายงานพร้อมขอ้เสนอแนะในการระงบัขอ้พิพาทเพื่อใหคู้่กรณีพิจารณาด าเนินการตาม แต่ไม่มีลกัษณะ
เป็นการบงัคบัในเชิงกฎหมาย 

๒) การระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศโดยองคก์ารระหวา่งประเทศ ผา่นกลไกหลกั คือ  
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ หรือสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ  หรือเลขาธิการสหประชาชาติ 

๓) การระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศโดยทางศาล 
- การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  
- การระงบัขอ้พิพาทโดยศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ 

การระงับข้อพพิาทระหว่างประเทศทางศาล 

การระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐซ่ึงจะตอ้งใชก้ารพิจารณาตดัสินตามตวับทกฎหมายอยา่ง
เท่ียงธรรม พร้อมกบัเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศให้ด าเนินต่อไปได ้แบ่งเป็น ๒ วิธี 
คือ  

๑)  การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ ไดแ้ก่ การพิจารณาตดัสินขอ้พิพาท
ระหวา่งรัฐโดยบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลหรือศาลท่ีไม่ใช่ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ซ่ึงรัฐคู่พิพาท
เลือกแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั  
 วิธีการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีมาตั้งแต่สมยันครรัฐกรีกโบราณ    
ต่อมาในการหาทางออกของคดีหน่ึง เรียกวา่ คดีอลาบามาระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัองักฤษ    รัฐบาลทั้ง
สองไดจ้ดัท าสนธิสัญญาวอชิงตนัท่ีตกลงใหเ้สนอขอ้พิพาทแก่อนุญาโตตุลาการ     ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ี
มีการท าสนธิสัญญาก าหนดให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ           หลงัจากนั้นได้มีการประชุมตกลงจดัท า
อนุสัญญากรุงเฮกข้ึนในปี ๒๔๔๒  (ค.ศ. ๑๘๙๙) เพื่อจดัตั้งศาลอนุญาโตตุลาการท่ีเป็นองคก์รถาวร ช่ือ             
ศาลอนุญาโตตุลาการประจ า  
 วิธีการระงบัขอ้พิพาทระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการ จะตอ้งมีการจดัท า
ความตกลงยอมรับระหวา่งกนัเป็นเบ้ืองตน้ก่อน โดยเม่ือเกิดกรณีพิพาท รัฐคู่พิพาทไดท้  าขอ้ตกลงยอม
มอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการตดัสินช้ีขาด ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียว หรือองคก์รเฉพาะกิจ หรือศาลซ่ึง
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มีอยู่ก่อนหน้าท่ีรัฐจะพิพาทกนั   ขอ้ตกลงดงักล่าวถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซ่ึงหาก
สนธิสัญญามีขอ้บกพร่องท าให้เป็นโมฆะ ก็จะท าให้กระบวนพิจารณาตลอดจนถึงค าตดัสินเป็นโมฆะ
ดว้ย 
 องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการนั้นจะตอ้งเป็นอิสระจากรัฐคู่พิพาท   โดย
ในส่วนของกฎหมายท่ีอนุญาโตตุลาการใช้ในการตดัสินขอ้พิพาทนั้นมกัอา้งอิงหลกัเกณฑ์กฎหมาย
ระหวา่งประเทศ  แต่รัฐคู่พิพาทอาจตกลงใหใ้ชก้ฎเกณฑใ์ดเป็นหลกัในการตดัสินขอ้พิพาทก็ได ้
 ค าตดัสินของอนุญาโตตุลาการก่อให้เกิดพนัธกรณีแก่รัฐคู่พิพาทและถือเป็นท่ีสุด 
แต่มีขอ้ยกเวน้ ๓ กรณี คือ 

    -  ค าตดัสินเป็นโมฆะ เน่ืองจากมีขอ้บกพร่อง เช่น อนุญาโตตุลาการกระท าการ
เกินอ านาจ 

    - มีการคน้พบขอ้เทจ็จริงในคดีข้ึนใหม่ โดยมีความส าคญัถึงขนาดอาจท าใหมี้
การตดัสินช้ีขาดเป็นอยา่งอ่ืนได ้

    - รัฐคู่พิพาทขดัแยง้กนัในความหมายท่ีแทจ้ริงของค าตดัสิน และอาจขอให้มีการ
ตีความค าตดัสินช้ีขาดได ้

๒) การระงับข้อพพิาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ กรณีท่ีขอ้พิพาท
ระหวา่งประเทศไดรั้บการพิจารณาพิพากษาจากศาลซ่ึงมีเขตอ านาจระหวา่งประเทศ โดยค าพิพากษา
ของศาลยดึหลกักฎหมายและก่อใหเ้กิดพนัธกรณีแก่รัฐคู่พิพาท  

 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice - ICJ) หรือ ศาลโลก 
(World Court) เป็นศาลซ่ึงตั้งข้ึนโดยกฎบตัรสหประชาชาติ เม่ือปี ๒๔๘๙ ใหท้  าหนา้ท่ีสืบเน่ืองต่อจาก
ศาลสถิตยติุธรรมระหวา่งประเทศ (International Permanent Court of Justice - IPCJ) ท่ีก่อตั้งเม่ือปี 
๒๔๖๓ และยติุบทบาทไปพร้อมกบัสันนิบาตชาติ ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศอยูใ่นความควบคุมของ
สหประชาชาติ และมีท่ีท าการหรือบลัลงักท่ี์วงัสันติภาพ (Peace Palace) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
แต่จะออกนัง่บลัลงักพ์ิจารณาท่ีอ่ืนก็ได ้

 ผูพ้ิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศมี ๑๕ คน มาจากการเลือกตั้งของสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติและคณะมนตรีความมัน่คง โดยการเสนอช่ือในนามของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
มิใช่ไดรั้บเลือกมาจากรัฐบาลของรัฐใดรัฐหน่ึง และในจ านวนน้ีจะมีผูพ้ิพากษาซ่ึงเป็นคนชาติของรัฐใด
รัฐหน่ึงเกินหน่ึงคนมิได ้ ผูพ้ิพากษาท่ีไดรั้บเลือกมกัเป็นผูพ้ิพากษาท่ีเป็นนกักฎหมายท่ีมีคุณธรรมสูง ซ่ึง
อาจจะมาจากตุลาการระดบัสูงสุดในแต่ละประเทศ หรืออาจเป็นนกักฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมี
ความสามารถจนเป็นท่ีประจกัษแ์ละไดรั้บการยอมรับในองคก์าร เช่น ศาสตราจารยอ์าวโุสดา้นกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ ผูพ้ิพากษาอยูใ่นต าแหน่งวาระ ๙ ปี และสามารถสมคัรรับเลือกตั้งใหม่ไดอี้ก ทั้งน้ี 
ก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนเลือกตั้งผูพ้ิพากษาคนใหม่จ  านวน ๑ ใน ๓ (หรือ ๕ คน) ทุก ๆ ๓ ปี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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 การพิจารณาพิพากษาคดีตอ้งมีผูพ้ิพากษาอย่างน้อย  ๙  คนนั่งบลัลงัก์จึงจะเป็น
องค์คณะ   แต่ก็เปิดโอกาสให้ศาลสามารถออกระเบียบในการพิจารณาเพิ่มเติม โดยในคดีท่ีเห็นควรให้
ด าเนินการไปไดโ้ดยเร็วก็อาจจดัองค์คณะให้เล็กลง  ๕  หรือ  ๓  นาย ในคดีบางประเภท เช่น คดีแรงงาน  
หรือคดีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี มีผูพ้ิพากษาเฉพาะคดีท่ีได้รับการแต่งตั้ งเพื่อให้พิจารณาร่วมกับ             
ผูพ้ิพากษาประจ าในกรณีพิพาทเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ   โดยจะส้ินสุดหนา้ท่ีเม่ือคดีท่ีพิพาทนั้น
ยติุลง  

 ค าพิพากษาของศาลถือตามเสียงข้างมากขององค์คณะท่ีนั่งพิจารณาคดี   ค  า
พิพากษาเป็นพนัธกรณีท่ีคู่ความตอ้งปฏิบติัตามและถือวา่เป็นค าตดัสินท่ีถึงท่ีสุด   โดยไม่มีการอุทธรณ์
ใด ๆ  อยา่งไรก็ดี คู่พิพาทก็สามารถท่ีจะขอใหศ้าลทบทวนค าพิพากษาไดห้ากมีการคน้พบขอ้เท็จจริงอนั
เป็นปัจจยัตดัสินในภายหลงั   และเป็นขอ้เทจ็จริงซ่ึงในขณะท่ีมีค าพิพากษานั้นทั้งศาลและคู่พิพาทฝ่ายท่ี
ขอใหมี้การทบทวนค าพิพากษาไม่รู้วา่มีอยู ่ โดยความไม่รู้เช่นวา่นั้นมิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อ 

 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอ านาจพิจารณาตดัสินคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหว่าง
ประเทศสองประเทศข้ึนไป   (Contentious Case)   เช่น   ขอ้พิพาทเร่ืองดินแดนอาณาเขต   การละเมิด
อ านาจอธิปไตย   ปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ   หรือแมแ้ต่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกชนท่ีรัฐเป็น     
ผูฟ้้องแทน   ฯลฯ    ทั้งน้ี ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งยินยอมรับอ านาจศาลให้เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินก่อน
ศาลจึงจะมีอ านาจพิจารณาตดัสินคดีนั้นได ้

 อ านาจของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศจะพิจารณาพิพากษาคดีขอ้พิพาทระหวา่ง
รัฐเท่านั้น โดยรัฐท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติสามารถจะมาเป็นคู่ความไดถ้า้หากปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดส าหรับการเขา้เป็นภาคีของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ 

 นอกจากน้ี    ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยงัมีอ านาจวินิจฉัยเพื่อให้ความเห็น
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศ  (Advisory Opinion) โดยก าหนดไวเ้พียง         
๓  กรณี   ไดแ้ก่   กรณีท่ีสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
ร้องขอ   กรณีท่ีองคก์รภายใตส้หประชาชาติหรือองคก์ารช านญัพิเศษแห่งองคก์ารสหประชาชาติร้องขอ
โดยไดรั้บการอนุมติัจากสมชัชาใหญ่   และกรณีท่ีมีการใหอ้ านาจวนิิจฉยัปัญหาไวโ้ดยสนธิสัญญา 

 หลกัเกณฑท่ี์ศาลใชใ้นการตดัสินกรณีพิพาทจะพิจารณาจาก 
            -  สนธิสัญญาระหวา่งประเทศ ซ่ึงก่อตั้งกฎเกณฑ์อนัเป็นท่ียอมรับโดยชดัแจง้

จากรัฐคู่พิพาท 
-  จารีตประเพณีระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่เป็นกฎหมาย 
-  หลกักฎหมายทัว่ไป ซ่ึงอารยประเทศรับรอง 
-  ค าพิพากษาของศาลและค าสอนของผูเ้ผยแพร่ท่ีมีคุณวฒิุ  
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  ถึงแมค้  าพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ  และความเห็นแนะน าของศาล 
จะมีบทบาทอยา่งมากในการพฒันาหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ   แต่บทบาทของศาลยุติธรรมระหวา่ง
ประเทศในฐานะท่ีเป็นองค์กรตุลาการในการระหว่างประเทศก็ยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร   โดยมีการน าขอ้
พิพาทระหว่างประเทศข้ึนสู่การพิจารณาของศาลจ านวนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัระยะเวลาอนัยาวนาน
ตั้งแต่มีการจดัตั้งศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศข้ึน 
 สาเหตุท่ีท าใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศมีบทบาทจ ากดัทั้ง ๆ ท่ีมีขอ้พิพาท
ระหวา่งประเทศเกิดข้ึนมากมาย ก็เน่ืองจากขอ้พิพาทระหวา่งประเทศจ านวนไม่นอ้ยเป็นขอ้พิพาทท่ีมี
ลกัษณะทางการเมือง ซ่ึงศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไม่มีเขตอ านาจท่ีจะวินิจฉยัคดีได ้ ในกรณีเช่นนั้น 
คู่พิพาทจะหาวธีิระงบัขอ้พิพาทดว้ยการเจรจา การไกล่เกล่ีย การประนีประนอม หรือวธีิการระงบัขอ้
พิพาทโดยสันติอ่ืนใด 
 สาเหตุประการท่ีสอง เน่ืองมาจากศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศจะมีเขตอ านาจ
เหนือขอ้พิพาทระหวา่งรัฐก็ต่อเม่ือรัฐคู่พิพาทยนิยอมท่ีจะเสนอขอ้พิพาทใหศ้าลพิจารณาและช้ีขาด ซ่ึง
ในบรรดารัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ มีจ านวนเพียงร้อยละ ๓๐ เท่านั้นท่ียอมรับ
เขตอ านาจของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ กล่าวคือ มีประเทศท่ียอมรับอ านาจศาลโลกเพียงจ านวน 
๖๒ ประเทศจากจ านวนรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ๑๙๓ ประเทศ และในบรรดารัฐท่ียอมรับเขต
อ านาจศาลต่างก็ก าหนดขอ้สงวนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงไวด้ว้ย ท าใหข้อ้พิพาทท่ีจะน าข้ึนสู่ศาล
ยติุธรรมระหวา่งประเทศมีจ านวนยิง่นอ้ยลงไปอีก 
 นอกจากน้ี การท่ีมีรัฐหลายรัฐไม่ยนิดีท่ีจะน าขอ้พิพาทข้ึนสู่การพิจารณาของศาล
ยติุธรรมระหวา่งประเทศ ก็เน่ืองมาจากบางรัฐเพิ่งไดรั้บเอกราช อาจไม่ตอ้งการผกูมดักบัพนัธกรณีซ่ึง
ฝ่ายตนมิไดมี้ส่วนร่วมในการตกลงดว้ย หรือรัฐอาจไม่ตอ้งการเป็นคดีความในลกัษณะของโจทก์หรือ
จ าเลย หรือรัฐอาจไม่แน่ใจในค าพิพากษาของศาลวา่จะออกมาในลกัษณะใด เพราะขอ้เทจ็จริงและ      
ขอ้กฎหมายท่ีรัฐคู่พิพาทกล่าวอา้งอาจจะขดัแยง้และแตกต่างกนัไป ตลอดทั้งการท่ีธรรมนูญศาลยติุธรรม
ระหวา่งประเทศเปิดโอกาสใหผู้พ้ิพากษาของศาลท าความเห็นแยกต่างหากได ้ ซ่ึงหลายกรณีเป็นลกัษณะ
ของความเห็นแยง้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัในการท าค าพิพากษาของศาล ท าให้
ไม่เช่ือวา่ค าพิพากษาจะถูกตอ้งและเช่ือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 จนถึงปัจจุบนัมีการเสนอคดีเขา้สู่การพิจารณาของศาลโลกจ านวนกวา่ ๑๕๐ คดี 
ส่วนใหญ่เป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัปัญหาเขตแดน ปัญหาอธิปไตยเหนือดินแดน ปัญหาน่านน ้า ปัญหาการ
แทรกแซงกิจการภายในจากประเทศอ่ืน และปัญหาความสัมพนัธ์ทางการทูต เป็นตน้ คดีส าคญั ไดแ้ก่ 
คดีช่องแคบ Cor Fou ระหวา่งองักฤษกบัแอลบาเนีย คดีการจบัปลาในน่านน ้านอร์เวยร์ะหวา่งองักฤษกบั
นอร์เวย ์ และคดีพิพาทเกาะ Pedra Branca ระหวา่งมาเลเซียกบัสิงคโปร์ โดยประเทศไทยเคยน าคดีข้ึนสู่
ศาลโลกเพียงคร้ังเดียว คือ คดีปราสาทพระวหิาร ซ่ึงศาลตดัสินเม่ือปี ๒๕๐๕ ใหไ้ทยแพค้ดีต่อกมัพชูา 
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 ค าพิพากษาและการให้ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนบัวา่มีคุณค่า
เป็นอย่างมากในการเป็นแนวปฏิบติัในประเด็นปัญหาระหว่างรัฐ   และต่อพฒันาการของกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ   แต่อ านาจศาลข้ึนอยูก่บัความยินยอมของรัฐสมาชิก   โดยรัฐส่วนใหญ่ยงัคงหวงแหน
อ านาจอธิปไตยของตน และจะไม่น าคดีไปสู่ศาลเวน้แต่เช่ือว่าฝ่ายตนมีหนทางชนะ   ทั้งน้ี  การบงัคบั
ตามค าพิพากษายงัเป็นปัญหาส าคญั โดยรัฐคู่กรณีเพิกเฉยหรือด าเนินการอยา่งชกัชา้ 
 นอกเหนือจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้ว   ในปัจจุบนัมีการจดัตั้ งศาล
ระหวา่งประเทศอีกหลายศาลเพื่อพิจารณาคดีและกรณีความขดัแยง้ในเร่ืองเฉพาะดา้นหรือเฉพาะภูมิภาค 
ไดแ้ก่  International Criminal Court, International Tribunal for the Law of the Sea ท่ีเมือง Hamburg, 
European Court of Justice, European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights 
และกระบวนการระงบัขอ้พิพาทภายใตค้วามตกลงขององคก์ารคา้โลก (WTO) เป็นตน้ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  

คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (United Natons Security Council)
ประกอบดว้ยสมาชิกถาวร (Permanent Members) ๕ ประเทศ คือ จีน ฝร่ังเศส รัสเซีย สหราชอาณาจกัร 
และสหรัฐอเมริกา และสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent Members) ๑๐ ประเทศ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒  ปี และไม่สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งซ ้ าไดใ้นทนัทีเม่ือหมดวาระ โดย
ประเทศไทยเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมัน่คง วาระปี ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙ 

การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมัน่คงฯ แบ่งตามกลุ่มภูมิภาค ๕ กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มแอฟริกา กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC)  
กลุ่มยโุรปตะวนัออก (EES) และ กลุ่มยโุรปตะวนัตกและประเทศอ่ืน (WEOG) โดยกลุ่มเอเชียฯ ไดรั้บ
การจดัสรรท่ีนัง่ ๒ ท่ี กลุ่มแอฟริกา ๓ ท่ี กลุ่ม GRULAC ๒ ท่ี กลุ่มยโุรปตะวนัออก ๑ ท่ี และกลุ่ม 
WEOG ๒ ท่ี 

การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรจะมีข้ึนในช่วงการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly – UNGA) ซ่ึงมีการประชุมหลกั ๆ ในช่วงเดือนกนัยายนถึงธนัวาคมของ      
ทุกปี โดยประเทศท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งจะตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนอยา่งนอ้ย ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท่ี
เขา้ร่วมการประชุมสมชัชาใหญ่ โดยเป็นการลงคะแนนลบั แลว้สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งใหม่จะเขา้รับ
ต าแหน่งในวนัท่ี ๑ มกราคมของปีถดัไป 

ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมัน่คงฯ มีคะแนนเสียง ๑ คะแนนเท่ากนั โดย                  
ค  าวนิิจฉยัของคณะมนตรีความมัน่คงฯ ในทุกเร่ืองจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงเห็นชอบของสมาชิกอยา่งนอ้ย 
๙ ประเทศ รวมทั้งคะแนนเสียงเห็นพอ้งของประเทศสมาชิกถาวรทั้ง ๕ ประเทศ ซ่ึงหมายถึงไม่มีการใช ้
“สิทธิยบัย ั้ง” (veto) จากสมาชิกถาวรประเทศใดประเทศหน่ึง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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การด าเนินการของคณะมนตรีความมัน่คงฯ ในทางปฏิบติัจึงเป็นการใชอ้ านาจและการ
ต่อรองระหวา่งประเทศมหาอ านาจ   โดยสมาชิกไม่ถาวรจะไม่ให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินการใด ๆ 
ท่ีฝ่ายตนหรือพนัธมิตรของตนเสียประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั   โดยในส่วนของสมาชิกไม่ถาวรซ่ึงเป็น
ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็จะแสดงท่าทีในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งจ ากดั  เน่ืองจากเกรงใจประเทศ
มหาอ านาจท่ีเป็นพนัธมิตรฝ่ายตน   ในขณะท่ีดุลอ านาจทางการเมืองและการทหารในปัจจุบนัท าให้
สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ านาจหลกัเพียงประเทศเดียว    จึงมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงบทบาทใน
คณะมนตรีความมัน่คงฯ ในหนทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียว     

ปัญหาในการด าเนินงานเหล่าน้ีจึงท าให้มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปคณะมนตรีความ
มัน่คงฯ      โดยมีขอ้เสนอจากประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกถาวรให้ขยายสมาชิกภาพให้มากข้ึน และการ
จ ากดัการใช้สิทธิยบัย ั้ง   อย่างไรก็ดี ขอ้เสนอในการปฏิรูปก็มีหลายรูปแบบท่ีขดัแยง้กนัเองระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลประโยชน์ขดักนั   โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจใหม่หรือประเทศขนาดใหญ่  ได้แก่ 
เยอรมนี ญ่ีปุ่น บราซิล และอินเดีย  ซ่ึงแต่ละประเทศก็แสวงหาพนัธมิตรเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอฝ่ายตน
จากประเทศท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั   แต่ก็ยงัหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีว่าควรเพิ่มก่ีประเทศ    มี
สัดส่วนของแต่ละภูมิภาคอย่างไร   วาระการด ารงต าแหน่งควรเปล่ียนแปลงหรือไม่   จึงท าให้ยงัไม่มี
ความคืบหนา้เท่าท่ีควรแมจ้ะมีความพยายามผลกัดนัเร่ืองน้ีกนัมาแลว้หลายปี   

กฎบัตรสหประชาชาติ หมวดท่ี ๖ ว่าด้วยการระงับกรณีพิพาทโดยสันติ 

การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติจะยึดถึอหลกัการท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการระงบักรณีพิพาทโดยสันติวิธี   อยา่งไรก็ดี  
หากเห็นวา่มีความจ าเป็นก็อาจมีขอ้มติใหใ้ชม้าตรการแทรกแซงดว้ยก าลงัทหาร  อาทิ  การใชก้ าลงัทหาร
สหประชาชาติในสงครามเกาหลี   ซ่ึงในคร้ังนั้นสหภาพโซเวียตคว  ่าบาตรคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติเพื่อเป็นการประทว้งท่ีมีการรับรองให้รัฐบาลก๊กมินตัง๋/สาธารณรัฐจีน ซ่ึงล้ีภยัไปยงัเกาะ
ไตห้วนัหลงัปราชยัสงครามกลางเมืองจีน   เป็นผูแ้ทนของจีน   เม่ือขาดเสียงไม่เห็นพอ้งจากสหภาพ    
โซเวียต ซ่ึงมีอ านาจยบัย ั้งขอ้มติคณะมนตรีความมัน่คงฯ   สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนท่ีเป็นสมาชิก
คณะมนตรีความมัน่คงฯ จึงผา่นขอ้มติท่ีอนุญาตใหแ้ทรกแซงทางทหารในเกาหลี 

บทบญัญติัในกฎบตัรสหประชาชาติท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการระงบัขอ้พิพาท ไดแ้ก่ 

ขอ้ ๓๓   
๑)  ผูเ้ป็นฝ่ายในกรณีพิพาทใด ๆ ซ่ึงหากด าเนินอยูต่่อไปน่าจะเป็นอนัตรายแก่การ

ธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ ก่อนอ่ืนจะตอ้งแสวงหาทางแกไ้ขโดยการเจรจา 
การไต่สวน การไกล่เกล่ีย การประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงบัโดยทางศาล การอาศยัทบวง
การตวัแทนส่วนภูมิภาคหรือขอ้ตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวธีิ อ่ืนใดท่ีคู่กรณีจะพึงเลือก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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๒) เม่ือเห็นวา่จ าเป็น คณะมนตรีความมัน่คงฯ จะตอ้งเรียกร้องใหคู้่พิพาทระงบักรณี
พิพาทของตนโดยวธีิเช่นวา่นั้น 

ขอ้ ๓๔  
คณะมนตรีความมัน่คงฯ อาจสืบสวนกรณีพิพาทใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ซ่ึงอาจ

น าไปสู่การกระทบกระทัง่ระหวา่งประเทศ หรือก่อใหเ้กิดกรณีพิพาท เพื่อก าหนดลงไปวา่การด าเนินอยู่
ต่อไปของกรณีพิพาทหรือสถานการณ์นั้น ๆ น่าจะเป็นอนัตรายแก่การธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความ
มัน่คงระหวา่งประเทศหรือไม่ 

ขอ้ ๓๕  
๑) สมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติอาจน ากรณีพิพาทใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ 

อนัมีลกัษณะตามท่ีกล่าวถึงใน ขอ้ ๓๔ มาเสนอคณะมนตรีความมัน่คงฯ หรือสมชัชาสหประชาชาติได ้
๒) รัฐท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกของสหประชาชาติอาจน ากรณีพิพาทใด ๆ ซ่ึงตนเป็นฝ่าย

หน่ึงในกรณีพิพาทมาเสนอคณะมนตรีความมัน่คงฯ หรือสมชัชาฯ ได ้ ถา้รัฐนั้นยอมรับล่วงหนา้ซ่ึง      
ขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัการระงบักรณีพิพาทโดยสันติ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎบตัร เพื่อความมุ่งประสงคใ์นการ
ระงบักรณีพิพาท 

๓) การด าเนินการพิจารณาของสมชัชาฯ ในเร่ืองท่ีเสนอข้ึนมาตามขอ้น้ีตอ้งอยูภ่ายใต้
บงัคบัแห่งบทบญัญติัของ ขอ้ ๑๑ และ ๑๒  

ขอ้ ๓๖   
๑) คณะมนตรีความมัน่คงฯ อาจแนะน าวธีิด าเนินการ หรือวธีิการปรับปรุงแกไ้ขท่ี

เหมาะสมได ้ ไม่วา่ในระยะใด ๆ แห่งการพิพาทอนัมีลกัษณะตามท่ีกล่าวถึงใน ขอ้ ๓๓ หรือแห่ง
สถานการณ์อนัมีลกัษณะท านองเดียวกนันั้น 

๒) คณะมนตรีความมัน่คงฯ ควรพิจารณาวธีิด าเนินการใด ๆ เพื่อระงบักรณีพิพาทซ่ึง
คู่พิพาทไดรั้บปฏิบติัแลว้ 

๓) ในการท าค าแนะน าตามขอ้น้ี คณะมนตรีความมัน่คงฯ ควรพิจารณาดว้ยวา่ กรณี
พิพาทในทางกฎหมายนั้นตามหลกัทัว่ไป ควรใหคู้่พิพาทเสนอต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญของศาลนั้น 

ขอ้ ๓๗  
๑) หากผูเ้ป็นฝ่ายในกรณีพิพาทอนัมีลกัษณะตามท่ีกล่าวถึงในขอ้ ๓๓ ไม่สามารถ

ระงบักรณีพิพาทไดโ้ดยวธีิระบุไวใ้นขอ้นั้นแลว้ ใหเ้สนอเร่ืองนั้นต่อคณะมนตรีความมัน่คงฯ 
๒) ถา้คณะมนตรีความมัน่คงฯ เห็นวา่ โดยพฤติการณ์การด าเนินต่อไปแห่งกรณี

พิพาทน่าจะเป็นอนัตรายต่อการธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศแลว้ ก็ใหว้นิิจฉยัวา่
จะด าเนินการตามขอ้ ๓๖ หรือจะแนะน าขอ้ก าหนดในการระงบักรณีพิพาทท่ีอาจพิจารณาเห็นเหมาะสม 
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ขอ้ ๓๘   
คณะมนตรีความมัน่คงฯ อาจท าค าแนะน าแก่คู่พิพาทดว้ยความมุ่งหมายในการระงบั

กรณีพิพาทโดยสันติ หากคู่พิพาทร้องขอเช่นนั้น 
 

บทบาทของกลไกนิติธรรมระหว่างประเทศ 

  การพิจารณาการด าเนินงานของกลไกนิติธรรมระหวา่งประเทศแมว้า่จะอยูภ่ายใตค้วาม
รับผดิชอบของหลายองคก์ร และเก่ียวขอ้งทั้งประเด็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม   แต่เร่ืองหลกัท่ี
มีความส าคญัและสาธารณชนให้ความสนใจ  คือ  การระงับกรณีพิพาทในประเด็นการเมือง  ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารด าเนินงานของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในฐานะสถาบนัศาล  และคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาติในฐานะองคก์รแห่งพลงัอ านาจพหุนิยมของโลก ซ่ึงมีประเด็นท่ีพิจารณา ดงัน้ี 

๑. บทบาทของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ (ศาลโลก) 
การด าเนินงานของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์ค่อนขา้งนอ้ย 

เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมทัว่ไปท่ีจะไม่วิพากษว์ิจารณ์การด าเนินงานของศาล   และศาลโลกเป็นกลไกท่ี
นานาประเทศใหค้วามเช่ือถือเน่ืองจากประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาท่ีมีความเช่ียวชาญสูง  เป็นท่ีเคารพนบัถือ
ในแวดวงตุลาการของโลก เป็นท่ีเช่ือมัน่ในความสุจริต เป็นกลาง และเท่ียงธรรม   อย่างไรก็ดี  แมว้่า       
ผูพ้ิพากษามีคุณสมบติัสูง   แต่ก็ผา่นการเลือกตั้งท่ีตอ้งต่อรองผลประโยชน์ระหวา่งประเทศ จึงเป็นไปได้
ท่ีผูพ้ิพากษาจะเป็นตวัแทนของค่านิยมหรืออุดมการณ์แบบใดแบบหน่ึง   อนัจะมีผลต่อมุมมอง   ขอ้คิด
พิจารณา และการวินิจฉยัตดัสินคดีได ้   อีกทั้งค  าตดัสินของศาลย่อมท าให้มีรัฐท่ีไดป้ระโยชน์และเสีย
ประโยชน์ ซ่ึงจะสร้างความพอใจและไม่พอใจ   และยอ่มท าให้เกิดการวิพากษว์ิจารณ์การพิจารณาและ
ค าตดัสินของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศอยูบ่า้ง 

ค าพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศท่ีเป็นท่ีถกเถียงวิพากณ์วิจารณ์กนั 
ไดแ้ก่   กรณีค าตดัสินเม่ือปี ๒๕๕๓ วา่รัฐบาลเซอร์เบีย หรือยูโกสลาเวียในอดีต ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
การสังหารหมู่              ๘,๐๐๐ คนท่ี Sebrenica ในปี ๒๕๓๘ โดยเห็นวา่ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่า
เป็นการด าเนินการโดยฝ่ายรัฐบาลและรัฐบาลไม่ไดรั้บรู้ ซ่ึงขดักบัความเห็นของฝ่ายท่ีเห็นวา่ค าตดัสินใน
ท านองน้ีเป็นการท าใหผู้ท่ี้ก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติพน้ผดิ     และการท่ีศาลโลกให้ความเห็นวา่
การประกาศเอกราชของโคโซโวในปี ๒๕๕๑ สามารถกระท าได้   ซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงระหว่างฝ่ายท่ี
สนบัสนุนการประกาศเอกราชของโคโซโวกบัฝ่ายท่ีเห็นวา่เป็นการยอมรับการแบ่งแยกดินแดนโดยการ
ใชก้ าลงัและโดยการสนบัสนุนจากรัฐภายนอก    อนัจะกระทบต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน
ของรัฐต่างๆ    โดยเฉพาะรัฐท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ทางเช้ือชาติและศาสนาภายในประเทศ   รวมทั้ง
ประเทศไทยท่ีกงัวลว่าการยอมรับการประกาศเอกราชของโคโซโวจะเป็นกรณีตวัอย่างต่อปัญหาใน
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จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย    ซ่ึงประเทศไทยก็ไม่ได้รับรองการประกาศเอกราชของโคโซโว
ในทนัที   แมว้่าภายหลงัจะมีพฒันาการท่ีเปล่ียนไปและท าให้ไทยตอ้งยอมรับความเป็นจริงท่ีจะตอ้ง
รับรองเอกราชของโคโซโวต่อไป 

ในบางกรณี  ศาลโลกได้มีค  าตัดสินท่ีท้าทายต่อการใช้อ านาจของประเทศ
มหาอ านาจ  อาทิ   การมีค าตดัสินในปี ๒๕๒๗ วา่การท่ีสหรัฐฯ ให้การสนบัสนุนกลุ่มกบฏ Contras ใน
การบ่อนท าลายรัฐบาลนิการากวัและในการวางทุ่นระเบิดปิดลอ้มอ่าวนิคารากวัเป็นการกระท าท่ีละเมิด
อธิปไตยของรัฐเอกราช และให้จ่ายเงินชดเชยให้แก่นิคารากวั   แต่สหรัฐฯ ก็ใช้อิทธิพลและอ านาจใน
คณะมนตรีความมัน่คงฯ ท่ีจะระงบัค าพิพากษาและไม่ไดจ่้ายเงินชดเชยแต่อยา่งใด    

อีกกรณีหน่ึง คือ การให้ความเห็นว่าการท่ีอิสราเอลสร้างก าแพงกั้นฝ่ังตะวนัตก
ของแม่น ้าจอร์แดนมิใช่เพื่อวตัถุประสงคด์า้นความมัน่คง และใหร้ื้อถอน  ซ่ึงฝ่ายปาเลสไตน์ก็ยินดีกบัค า
พิพากษาเพราะเห็นวา่อิสราเอล           กระท าการดงักล่าวดว้ยวตัถุประสงคท์างการเมืองท่ีจะปรับเปล่ียน
เส้นเขตแดนระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อย่างถาวร   แต่กระนั้นก็ตาม อิสราเอลก็เพิกเฉยต่อ
ความเห็นของศาลโลก   และอาศยัความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ในการยบัย ั้งขอ้มติเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในคณะ
มนตรีความมัน่คงฯ 

ส่วนคดีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้น่าสนใจและศาลโลกมีค าตดัสินเม่ือปี 
๒๕๕๑ ไดแ้ก่ ขอ้พิพาทเก่ียวกบัเกาะ Pedra Branca ท่ีอยูใ่นน่านน ้ าเช่ือมต่อมาเลเซียกบัสิงคโปร์ โดย
คู่กรณีไดเ้สนอแผนท่ีกวา่ ๑๐๐ ฉบบัเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งของฝ่ายตน   ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาให้ความ
เช่ือถือแผนท่ีเพียง  ๖  ฉบบัของฝ่ายมาเลเซียท่ีแสดงวา่เกาะดงักล่าวอยูใ่นเขตน่านน ้ าของสิงคโปร์   แลว้
ตดัสินใหสิ้งคโปร์ชนะคดี 

ในภาพรวม นบัวา่ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเป็นกลไกตุลาการระหวา่งประเทศ
ท่ีใหค้วามเท่ียงธรรมในการพิจารณาและพิพากษาคดีความขดัแยง้ระหวา่งประเทศไดดี้   โดยค าวิพากษ ์
วิจารณ์ต่อค าตดัสินของศาลโลกไม่สามารถช้ีชดัไดว้า่ศาลโลกไดล้ะเลยต่อหลกันิติธรรมในการวินิจฉัย
คดี   หากแต่เป็นความเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองการตีความตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียด
ปลีกย่อยในหลายประเด็น   และเป็นมุมมองบนพื้นฐานของแนวคิดทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ท่ี
แตกต่างกนั 

๒. บทบาทของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

การด าเนินงานของคณะมนตรีความมัน่คงฯ มีความส าคญัต่อการระงบัขอ้พิพาท
ระหวา่งประเทศ เพราะเป็นเวทีตวัแทนของประเทศในประชาคมโลกในกรอบสหประชาชาติ และ
สามารถด าเนินการไดโ้ดยรวดเร็ว ต่างจากการยืน่เร่ืองต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีกระบวนการท่ี
ใชเ้วลานาน โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้พิพาทดว้ยวา่เหมาะสมท่ีจะด าเนินการในกรอบใด แต่กระนั้น
ก็ตาม โดยท่ีกลไกดงักล่าวเป็นเสมือนหน่ึงเวทีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของรัฐดว้ย จึงพบเห็นการออกขอ้มติ
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หรือระงบัขอ้มติท่ีขดัต่อความเห็นของสาธารณชนอยูบ่่อย ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินการของสหรัฐฯ ท่ีเป็นประเทศมหาอ านาจหลกัของโลก และเร่ืองเก่ียวกบัอิสราเอลท่ีเป็น
พนัธมิตรส าคญัของสหรัฐฯ ในตะวนัออกกลาง ท าใหเ้กิดขอ้กงัขาต่อการด าเนินงานของคณะมนตรี
ความมัน่คงฯ วา่เป็นไปตามหลกันิติธรรมเพียงใด และถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือของประเทศมหาอ านาจ
เท่านั้น แมว้า่สหรัฐฯ จะให้เหตุผลอยา่งไม่เป็นทางการวา่ไม่สามารถปล่อยใหมี้การด าเนินการท่ีขดัหรือ
ฝึนต่อความเป็นจริงในทางการเมืองได ้

กรณีท่ีเป็นท่ีวพิากษว์จิารณ์กนัมาก คือ การท่ีสหรัฐอเมริกากล่าวหาวา่อิรักสะสม
อาวธุนิวเคลียร์ แลว้พยายามผลกัดนัใหค้ณะมนตรีความมัน่คงฯ ออกขอ้มติอนุมติัใหใ้ชก้  าลงัแทรกแซง
อิรัก แต่ไม่ส าเร็จ จึงใชข้อ้อา้งดงักล่าวในการด าเนินการเอง โดยจดัตั้งกลุ่มพนัธมิตร Coalition of the 
Willing มีองักฤษเป็นพนัธมิตรหลกั    วใชก้ าลงับุกอิรักจนสามารถจบักุมประธานาธิบดี ซดัดมั ฮุสเซน
ได ้ แลว้เปล่ียนแปลงรัฐบาลอิรัก ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวถือเป็นการรุกรานประเทศอธิปไตย โดย
สหรัฐฯ ก็ไม่สามารถตรวจพบอาวธุนิวเคลียร์ตามท่ีกล่าวอา้ง ท าใหม้องกนัวา่สหรัฐฯ ด าเนินการเพื่อ
ผลประโยชน์ของฝ่ายตนเป็นส าคญัในการท่ีจะท าลายความเขม้แขง็ของอิรัก และท าใหอิ้รักไม่เป็นภยั
คุกคามต่อสหรัฐฯ อีกต่อไป ทั้งการคุกคามโดยตรง คุกคามอิสราเอล หรือการสนบัสนุนกลุ่มก่อการร้าย  

การด าเนินงานของสหรัฐฯ ในกรณีอิรักท าใหมี้การวพิากษว์จิารณ์วา่สหรัฐฯ ไม่ได้
ค  านึงถึงหลกันิติธรรมระหวา่งประเทศ ไม่ไดอิ้งกฎหมายและแนวปฏิบติัอนัควรระหวา่งประเทศอยา่ง
แทจ้ริง หากแต่เพิกเฉยต่อการหาความชอบธรรมทางกฎหมายแลว้มุ่งด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
ฝ่ายตนเป็นส าคญั อีกทั้งแสดงใหเ้ห็นวา่สหรัฐฯ จะใชก้รอบกฎหมายและกลไกระหวา่งประเทศก็ต่อเม่ือ
สามารถสนองตอบผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ได ้ แต่ถา้หากไม่เป็นไปตามนั้น สหรัฐฯ ก็พร้อมท่ีจะ    
กา้วขา้มหลกักฎหมายโดยไม่ลงัเล ซ่ึงการท่ีสหรัฐฯ สามารถด าเนินการเช่นน้ีไดก้็เพราะตระหนกัวา่
ประเทศตนเป็นประเทศมหาอ านาจเด่ียวของโลกอยูใ่นปัจจุบนั ไม่มีประเทศอ่ืนใดท่ีสามารถคานอ านาจ
สหรัฐฯ ได ้ และฝ่ายตนไดส้ร้างกระแสโนม้นา้วใหป้ระชาคมโลกเห็นภยัคุกคามของฝ่ายบริหารในอิรัก
แลว้ แมว้า่จะไม่เป็นจริงตามขอ้กล่าวหาทั้งหมด อีกทั้งสหรัฐฯ ตระหนกัดีวา่กลไกระหวา่งประเทศ
อ่อนแอ ไม่สามารถทดัทานฝ่ายท่ีมีอ านาจอยา่งแทจ้ริงได ้

จากกรณีน้ี  ไดมี้เสียงเรียกร้องให้ปรับปรุงกลไกระงบัขอ้พิพาทระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะคณะมนตรีความมัน่คงฯ ในอนัท่ีจะมีอ านาจทดัทานการใช้อ านาจโดยพลการของรัฐใด ๆ   
แต่ก็ไม่อาจหลีกเล่ียงความเป็นจริงไดว้า่ฝ่ายท่ีมีอ านาจเป็นฝ่ายท่ีมีอิทธิพลและสามารถช้ีน าคณะมนตรี
ความมัน่คงฯ ได ้   โดยกระแสทกัทว้งคดัคา้นก็จะเป็นเพียงค าวพิากษว์จิารณ์ท่ีไม่มีผลเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ในทางปฏิบติั    อย่างไรก็ดี  ก็นบัเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายท่ีนานาประเทศจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสร้างความ
เช่ือถือต่อองค์กรดูแลสันติภาพของโลก    เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้่าจะมีการใช้หลกันิติธรรมใน
การแกไ้ขปัญหาและด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
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ประเทศไทยกบักระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ 

  ประเทศไทยเคยน าคดีเขา้สู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศเพียงคดีเดียว 
คือ คดีปราสาทพระวิหาร ซ่ึงไทยแพค้ดี แลว้ยงัเป็นปมปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบักมัพูชาอยู่
จนถึงปัจจุบนั    โดยนอกจากยงัมีขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัค าพิพากษาแลว้ ยงัมีการน าเร่ืองน้ีมาเป็นประเด็น
ทางการเมืองภายในของทั้งสองฝ่าย   จนปัญหาบานปลายและตอ้งยืน่เร่ืองใหศ้าลโลกตีความค าพิพากษา
อีกคร้ังหน่ึงในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 

คดีปราสาทพระวิหารเป็นความขดัแยง้เร่ืองเขตแดนระหว่างราชอาณาจกัรกมัพูชากบั
ราชอาณาจกัรไทย  ซ่ึงเร่ิมข้ึนเม่ือปี ๒๕๐๑  จากปัญหาการอา้งสิทธิเหนือบริเวณปราสาทพระวิหาร ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่ชายแดนไทยดา้นอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ และชายแดนกมัพูชาดา้นจงัหวดัพระวิหาร 
โดยเกิดจากการท่ีทั้งไทยและกมัพชูาถือแผนท่ีปักปันเขตแดนตามแนวสันปันน ้ าของเทือกเขาพนมดงรัก
คนละฉบบั   ท าให้เกิดปัญหาพื้นท่ีทบัซ้อนของทั้งสองฝ่ายในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของตวัปราสาท 
เหตุการณ์ไดบ้านปลายหาขอ้ยติุไม่ไดจ้นมีการตดัความสัมพนัธ์ทางการทูต  ทั้งฝ่ายกมัพูชาและฝ่ายไทย
จึงไดย้นิยอมใหมี้การพิจารณาปัญหาดงักล่าวโดยศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในปี ๒๕๐๒  

คดีน้ีศาลโลกไดต้ดัสินในเดือนมิถุนายน ๒๕๐๕ ใหต้วัปราสาทพระวหิารตกเป็นของ
กมัพชูาดว้ยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๓ ท่ามกลางความไม่พอใจของฝ่ายไทย ซ่ึงเห็นวา่ศาลโลกตดัสินคดีอยา่ง
ไม่ยติุธรรม อยา่งไรก็ตาม การตดัสินคดีคร้ังนั้นไม่ไดแ้กปั้ญหาเร่ืองอาณาเขตทบัซอ้นระหวา่งไทยกบั
กมัพชูาในบริเวณดงักล่าวใหห้มดไป และยงัคงเป็นปัญหาเร้ือรังต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ หลงัจากศาลโลกตดัสินแลว้ ๒๐ กวา่วนั รัฐบาลไทย
โดยนายถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ไดมี้หนงัสือไปยงั นาย       
อูถัน่ เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อประทว้งวา่ค าพิพากษาขดัต่อกฎหมายและความยติุธรรม และสงวน
สิทธิท่ีประเทศไทยจะเรียกร้องปราสาทพระวหิารกลบัคืนในอนาคต อยา่งไรก็ดี ต่อมาฝ่ายไทยก็ไม่ได้
ยืน่ขอใหศ้าลทบทวนค าตดัสินหรือยืน่ขอ้เทจ็จริงใหม่ประการใดจนพน้ระยะเวลา ๑๐ ปีของขอ้ก าหนด
ในเร่ืองน้ี 

ในการวพิากษว์จิารณ์ค าพิพากษาในกรณีน้ี   ฝ่ายไทยเห็นวา่ศาลไม่ไดค้  านึงขอ้เท็จจริง
ว่าตวัปราสาทอยู่ในเขตแดนของไทยในทางภูมิประเทศ         แต่ไทยตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอา
เปรียบของฝร่ังเศสในฐานะรัฐผูอ้ารักขากมัพูชาท่ีไดจ้ดัท าแผนท่ีให้ฝ่ายกมัพูชาไดป้ระโยชน์  และอาศยั
ความไม่รู้และละเลยของฝ่ายไทยในการท าให้ไทยยอมรับแผนท่ีโดยปริยายมาเป็นเวลานาน โดยไม่ได้
คดัคา้น  ซ่ึงหมายถึงการยอมรับให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตแดนของกมัพูชา และท าให้ไทยแพค้ดี
ภายใตห้ลกักฎหมายปิดปาก ซ่ึงแมว้่าในกรณีน้ีศาลโลกได้พิจารณาบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและ     
แผนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ฝ่ายไทยก็กงัขาในความเท่ียงธรรมและในการใชห้ลกันิติธรรมของศาล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


- 17 - 

 

จนในช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เกิดปัญหาความขดัแยง้กรณีปราสาทพระวหิาร         
รอบใหม่เม่ือฝ่ายกมัพชูามีความประสงคย์ืน่จดทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก แลว้มีประเด็น
เก่ียวกบัการก าหนดพื้นท่ีพฒันาโดยรอบปราสาท ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีในขตประเทศไทยดว้ย ท าใหห้ลายฝ่าย
ในไทยเกรงวา่จะท าใหไ้ทยตอ้งเสียดินแดน แลว้เหตุการณ์ไดบ้านปลายเป็นความวุน่วายทางการเมืองใน
ไทยพร้อมกบัเกิดเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนระหวา่งไทยกบักมัพชูาหลายคร้ัง ท าใหใ้นเดือน
เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายกมัพชูาไดย้ืน่เร่ืองต่อศาลโลกใหตี้ความค าพิพากษาคดีน้ีใหม่เพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนเร่ืองขอบเขตของปราสาท และขอใหศ้าลออกมาตรการคุม้ครองชัว่คราวใหไ้ทยถอนก าลงัออก
จากพื้นท่ี ซ่ึงศาลโลกไดอ้อกมาตรการชัว่คราว ๔ ขอ้ ให้ไทยและกมัพชูาถอนก าลงัออกจากพื้นท่ีพิพาท 
และยนิยอมใหผู้ส้ังเกตการณ์ของอาเซียนเขา้ส ารวจพื้นท่ี และหา้มไทยและกมัพชูามิใหด้ าเนินการใด ๆ 
ท่ีท าใหข้อ้พิพาทเลวร้ายลง  

ในการต่อสู้คดี ฝ่ายไทยและกมัพชูาไดย้ืน่เอกสารต่อศาลโลกและไดแ้ถลงดว้ยวาจาต่อ
ศาลเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยในวนัสุดทา้ย นายวรีชยั พลาศรัย เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮก ใน 
ฐานะหวัหนา้คณะต่อสู้คดีของฝ่ายไทย ไดแ้ถลงปิดคดีวา่ไทยและกมัพชูามีอดีตในการถูกล่าอาณานิคม
เหมือนกนัและมีอนาคตร่วมกนัวา่จะเป็นพี่นอ้งในชุมชนอาเซียนภายใตห้ลกันิติธรรม ดงันั้นค าพิพากษา
ปี ๒๕๐๕ ตอ้งไม่ถูกบิดเบือน เพราะมีแต่หลกันิติธรรมเท่านั้นท่ีจะสร้างสันติภาพท่ีย ัง่ยนื โดยค าแถลง  
มีนยัขอใหค้  านึงถึงความเป็นจริงท่ีฝ่ายไทยถูกช่วงชิงประโยชน์ไปในช่วงล่าอาณานิคม และไม่ควรให้
ไทยตอ้งเสียเปรียบอยา่งไม่เป็นธรรมมากไปกวา่น้ี และเพื่อท่ีศาลจะมีค าตดัสินท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประเทศเพื่อนบา้นทั้งสองต่อไป 
 

การด ารงหลกันิติธรรมระหว่างประเทศ 

  จะเห็นไดว้า่หลกันิติธรรมไม่เพียงแต่ใชใ้นระดบัรัฐ หรือภายในประเทศเท่านั้น แต่มี
ความส าคญัต่อการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเช่นกนั เน่ืองจากในความสัมพนัธ์ตั้งแต่สองฝ่าย
ข้ึนไป ไม่วา่ระดบับุคคลถึงระดบักลุ่ม หรือระดบัเล็กถึงระดบัใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีกติกาหรือแนวปฏิบติั
ของความสัมพนัธ์ท่ียอมรับซ่ึงกนัและกนั และมีการปฏิบติัตามเกณฑน์ั้นอยา่งชอบธรรมและเสมอภาค 
มิฉะนั้นแลว้ก็จะเกิดการไม่ยอมรับ คดัคา้น ระส ่าระสาย และสั่งสมปัญหาต่อไปไม่ส้ินสุด ซ่ึงใน
ความสัมพนัธ์ระดบัรัฐจะท าใหปั้ญหายุง่ยากยิง่ข้ึนเพราะมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง และตอ้ง
ท าใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจยอมรับของมวลชนจ านวนมาก  

  ในการน้ี การส่งเสริมหลกันิติธรรมในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น
ท่ีตอ้งด าเนินการทั้งในระดบัรัฐ ระดบัประชาคม ระดบัองคก์รระหวา่งประเทศ ระดบัสหประชาชาติ 
และทุกกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ โดยอาจมีขอ้พิจารณา ดงัน้ี  
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๑) การส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
การยอมรับในกติกา กฎเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีพึงปฏิบติัในทางสากล ซ่ึงจะใชเ้ป็นพื้นฐานในการปฏิบติั
และด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงวา่การปฏิบติัตามหลกันิติธรรมจ าเป็นตอ้งมีกรอบกฎหมาย
ท่ีจะใชใ้นการอา้งอิง ดงันั้นหากมีฝ่ายใดหรือรัฐใดไม่ยอมรับกฎหมายใด ๆ ก็จะท าใหห้ลกัเกณฑก์ลางท่ี
จะน ามาใชเ้ทียบเคียงในการพิจารณาคดีความ 

 การยอมรับเกณฑป์ฏิบติัในทางสากล นอกจากจะใชใ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ
ต่อรัฐแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมแนวปฏิบติัท่ีดีของรัฐต่อประชาชนในประเทศนั้น ๆ ดว้ย 
โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิมนุษยชนดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัหลกันิติธรรมในการด าเนินการเช่นกนั 

๒) การพฒันากฎหมายระหว่างประเทศ โดยปรับปรุงจดัท าใหมี้ความทนัสมยัต่อ
พฒันาการของโลก โดยยดึหลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตราความตกลง กฎ  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหเ้ป็นธรรม 
เป็นท่ียอมรับ ไม่เลือกปฏิบติั และสังคมโลกยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามความตกลงและกฎขอ้บงัคบั
เหล่านั้น โดยถือวา่เป็นการด าเนินความสัมพนัธ์ภายใตก้รอบกฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจของรัฐใดหรือ
บุคคลใด ซ่ึงในส่วนน้ีคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวา่งประเทศ (International Law Commission)
ส านกังานกฎหมาย (Legal Counsel) และสถาบนัฝึกอบรมของสหประชาชาติ รับผดิชอบด าเนินการอยู ่
โดยมีแผนงานและโครงการพฒันาบุคลากรดา้นกฎหมายของแต่ละประเทศ และโดยร่วมมือกบัสถาบนั
ศึกษาและสถาบนัดา้นกฎหมายในประเทศเหล่านั้นดว้ย 

๓) การพฒันาสถาบันตุลาการระหว่างประเทศ เพื่อใหร้องรับต่อประเด็นปัญหาและ
ประเด็นพิพาทท่ีเกิดข้ึนในโลก โดยมีกฎหมายและความตกลงระหวา่งประเทศท่ีรองรับ และมีบุคลากร
และผูพ้ิพากษาท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ปฏิบติังาน อาทิ การจดัตั้ง International Criminal Court 
     ซ่ึงวา่ความเก่ียวกบัการก่ออาชญากรรมระหวา่งประเทศโดยเฉพาะ และจะใหค้วามเป็นธรรมแก่
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัท่ีเลวร้ายไดม้ากข้ึน โดยต่อไปอาจมีการพิจารณาจดัตั้งศาล
เฉพาะเร่ืองเพิ่มข้ึนตามท่ีเห็นเหมาะสม 

๔) การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพหุภาคี ทั้งในระดบัภูมิภาค ระดบัโลก และใน
กรอบสหประชาชาติ เพื่อใหเ้ป็นกลไกรักษากติกาและแนวปฏิบติัอนัดีระหวา่งประเทศ โดยกลไกท่ี
เขม้แขง็จะช่วยทดัทานการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมายของรัฐไดท้างหน่ึง ในขณะท่ีสามารถมีบทบาทในการ
เจรจา ไกล่เกล่ีย ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งรัฐได ้ โดยค านึงวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไดผ้ลดีทาง
หน่ึงคือการป้องกนัไม่ใหมี้การละเมิดกฎหมายนั้น ๆ โดยใหรั้ฐและบุคคลตระหนกัถึงความส าคญัของ
มาตรฐานและกฎเกณฑส์ากล และค านึงถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขในสังคมโลก 

๕) การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคง เพื่อใหอ้งคก์รพิทกัษส์ันติภาพและความมัน่คง
ของโลกแสดงบทบาทอยา่งเหมาะสมและไดรั้บการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง ไม่ใหใ้ชก้าร
แทรกแซงอยา่งเกินเหตุ หรือแทรกแซงดว้ยเหตุผลพิเศษเฉพาะ ซ่ึงในเร่ืองน้ีแมว้า่จะเป็นเร่ืองยากในการ
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ผลกัดนัความมุ่งหมายท่ีดีและเร่ืองทางทฤษฎีใหมี้ผลจริงในทางปฏิบติั โดยค านึงถึงความเป็นจริงในโลก
ท่ีประเทศใหญ่มิอิทธิพลและก าลงัอ านาจมากกวา่ประเทศเล็ก และสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอ านาจเด่ียว
ในโลกปัจจุบนั แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีนานาชาติจ าเป็นตอ้งด าเนินความพยายามต่อไปท่ีจะให้คณะมนตรีความ
มัน่คงฯ มีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีท่ีสมดุล แสดงบทบาท และออกขอ้มติหรือระงบัขอ้มติอยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือปฏิบติัตาม โดยควรมีแนวปฏิบติัในการด าเนินมาตรการตาม
ระดบัความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ ท่ีชดัเจน มีกระบวนการหารืออยา่งเพียงพอ และใหมี้การทบทวน
การด าเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงมาตรการและการด าเนินงานให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 

๖) ส่งเสริมการใช้หลกันิติธรรมในการแก้ไขสถานการณ์และข้อพพิาท    รวมทั้งการท่ี
กองก าลังนานาชาติเข้าไปแก้ไขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในบางประเทศภายใต้หลักการความ
รับผดิชอบท่ีจะให้การคุม้ครอง (responsibility to protect)   ซ่ึงรวมถึงการยึดมัน่ต่อหลกัการท่ีจะไม่ให้มี
การพน้ผิด (impunity) ทั้งในส่วนของผูท่ี้ละเมิดในรัฐนั้น ๆ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ไปปฏิบติังาน  เพื่อให้
การด าเนินงานของกลไกระหวา่งประเทศไดรั้บความเช่ือถือ     ซ่ึงถือเป็นมาตรการป้องกนัความขดัแยง้
และการสร้างสันติภาพภายหลงัความขดัแยง้ภายในดินแดนนั้น ๆ ทางหน่ึง 

๗) การเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมหลกันิติธรรมในระดับประชาชน เพื่อใหพ้ลเมือง
ของรัฐทั้งหลายมีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการยติุธรรมระหวา่งประเทศ และยดึถือในหลกันิติธรรม 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างพลงัทดัทานภายในรัฐนั้น ๆ เองหากผูน้ าประเทศหรือรัฐบาลกระท าการท่ีละเมิด 
หลกันิติธรรมระหวา่งประเทศ พร้อมกบัจะช่วยสร้างสังคมท่ีมีเหตุผลท่ีจะยอมรับการพิจารณาคดีท่ี
เป็นไปอยา่งเท่ียงธรรมแลว้ โดยไม่ใชค้วามรู้สึกชาตินิยมหรืออารมณ์ด าเนินการคดัคา้นอยา่งไร้เหตุผล 
ในขณะท่ีก็ไม่ปลุกเร้าความยนิดีจนเกินควรในรัฐท่ีเป็นฝ่ายชนะคดีใด ๆ เพราะจะกระตุน้ความไม่พอใจ
และความคบัแคน้ใหมี้มากยิง่ข้ึนในอีกรัฐหน่ึง และจะท าใหข้อ้พิพาทไม่เป็นท่ีส้ินสุด 

๘) การส่งเสริมนักกฎหมายระหว่างประเทศของไทย    เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีประเทศไทย
จ าเป็นตอ้งเตรียมบุคลากรดา้นกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ   และพฒันา
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะมีส่วนร่วมในเร่ืองกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ทั้งในการเขา้ร่วมกรอบการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง   การให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน ์และการพิทกัษผ์ลประโยชน์ของประเทศ     รวมทั้งในการเป็นตวัแทนของรัฐในการต่อสู้คดี
ในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ   และในกรณีพิพาทกบัรัฐอ่ืนในเวทีใด ๆ   ซ่ึงควรมีนกักฎหมาย หรือ
นกัเจรจาท่ีมีความสามารถสูงปฏิบติัหนา้ท่ีสืบต่อกนัไปอยา่งต่อเน่ือง      เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ประเทศ
ไทยมีบุคลากรของไทยเองท่ีจะปกป้องหลกันิติธรรมดว้ย 

โดยสรุป การส่งเสริมหลกันิติธรรมในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศจึงเป็นเร่ืองท่ี       
รัฐทั้งหลาย และกลไกระหวา่งประเทศในทุกระดบัพึงร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อสร้างสังคมโลกท่ีเป็น
ธรรมมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่และอ านวยใหเ้กิดสันติภาพและความปรองดองเกิดข้ึนในโลกสืบไป 
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