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ประวติัผูบ้รรยายโดยสงัเขป

การศึกษา

 ปริญญาเอกทางกฎหมาย (กฎหมายมหาชน) เกียรตินิยมดีมาก ดว้ย

ความช่ืนชมเป็นเอกฉนัทข์องคณะกรรมการสอบ (avec les félicitations du 

jury à l’unanimité) มหาวทิยาลยันิติศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์สงัคมศาสตร์

แหง่กรุงปารีส - ปารีส 2 (PANTHÉON-ASSAS) กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส

 ปริญญาชั้นสูง (กฎหมายรฐัธรรมนูญ) มหาวทิยาลยันิติศาสตร์

เศรษฐศาสตร ์สงัคมศาสตร ์แหง่กรุงปารีส - ปารีส 2 (PANTHÉON-

ASSAS) กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ กรุงเทพมหานคร

 มธัยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั  กรุงเทพมหานคร

การอบรมที่ส  าคญั

 หลกัสูตรการปฏิบติัการจิตวทิยาฝ่ายอ านวยการ สถาบนัจิตวทิยาความ

มัน่คง สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย

 หลกัสูตรนักบริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม”  สถาบนัวทิยาการ

ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม มูลนิธิสถาบนัวทิยาการธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม

การท างาน

 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

 อนุกรรมาธิการดา้นการเงิน การธนาคาร สถาบนัการเงินและตลาดทุน ใน

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั สภานิติบญัญติัแห่งชาติ

 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการการพฒันาการเมืองและการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน วุฒิสภา

 นักวิจยัดา้นกฎหมาย สถาบนันโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี

 ผูอ้ านวยการวิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ (มศว.

ภาคใต)้ (2556-2560)

 รองคณบดีคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ (มศว.ภาคใต)้

 ขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

 ผูช้่วยด าเนินงานสมาชิกสภาร่างรฐัธรรมนูญ (รฐัธรรมนูญ 2540)

 อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา ฯลฯ
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ความหมายของกฎหมายระหวา่งประเทศ
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หมายถึง

กฎหมาย

ระหวา่ง

ประเทศ

กฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งปวงของสงัคมระหวา่ง

ประเทศท่ีก ากบัและควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลระหวา่งประเทศใหอ้ยูร่่วมกนัโดยสนัติสุข

บุคคลระหวา่งประเทศ → รฐั
องคก์ารระหวา่งประเทศ ปัจเจกชน

บรรษัทขา้มชาติ (หน่วยท่ี 2)

กฎหมายและ

ขอ้บงัคบั →
สนธิสญัญา

(หน่วยท่ี 5)

อยูร่่วมกนัโดยสนัติสุข → การระงบัขอ้พิพาท
ระหวา่งประเทศโดยสนัติวิธี (หน่วยท่ี 6) 

การจ ากดัการใชก้ าลงัทางทหาร (หน่วยท่ี 7)

เขตแดนและ

เขตอ านาจรฐั

(หน่วยท่ี 3)

กฎหมายองคก์าร

ระหวา่งประเทศ 

(หน่วยท่ี 9)

กฎหมายทะเล 

(หน่วยท่ี 11)

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

กฎหมายระหวา่ง

ประเทศและกฎหมาย

ภายใน (หน่วยท่ี 4)

ความรบัผิดของรฐั 

(หน่วยท่ี 8)

กฎหมายการทูต 

(หน่วยท่ี 10)



ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายระหวา่งประเทศ

International Comity 

หรือ Comitas gentium

และ Moral

ไม่มีสถานะทางกฎหมาย

และไม่มีการลงโทษ

ส าหรบัการละเมิด

กฎหมายระหวา่ง

ประเทศมีสถานะเป็น

กฎหมาย

การละเมิดกฎหมาย

ระหวา่งประเทศจึงมี

โทษตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ
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มารยาทหรืออธัยาศยัไมตรีอนัดีต่อกนัในความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศและศีลธรรมระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ



โทษส าหรบัการละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศ
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โทษตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ

ความรบัผิดชอบของรฐั (State Responsibility)

: รฐัท่ีละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศตอ้งท าใหทุ้กอยา่งกลบัคืนสภาพเดิม

(restitution in integrum) และถา้ท าไม่ไดก็้ตอ้งจา่ยค่าชดเชย (Compensation)

การตดัใหอ้ยูโ่ดดเด่ียวทางการทูต (Diplomatic Isolation)

การลงโทษดว้ยมาตรการเศรษฐกิจ (Economic Sanction)

: โดยการตดัความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและการคา้

การใชก้ าลงัอาวุธ » ติดตามดว้ยการตอ้งชดใชค้่าปฏิกรสงคราม



ความแตกต่างระหวา่งกฎหมายระหวา่งประเทศกบักฎหมายภายใน

กฎหมายระหวา่งประเทศ

• สงัคมระหว่างประเทศมีการ

รวมตวั (Integration)ใน

ระดบัต า่

• หลกัอ านาจอธิปไตยของรฐัท า

ใหส้งัคมระหว่างประเทศไม่มี

องคก์รใดท่ีมีอ านาจเหนือรฐั 

(Supra-national)

• สภาพบงัคบัของกฎหมายไม่

เด็ดขาดและไม่มีประสิทธิภาพ

กฎหมายในประเทศ

• สงัคมระหวา่งประเทศมีการ
รวมตวั (Integration)ใน

ระดบัสูง

• มีองคก์รของรฐัซึ่งมีอ านาจ
เหนือปัจเจกชนท าหน้าท่ีเป็น

ผูส้รา้งและบงัคบัใชก้ฎหมาย

• สภาพบงัคบัของกฎหมาย
เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ

กวา่

กฎหมายระหวา่งประเทศ

• มีพ้ืนฐานอยูบ่นหลกั pacta

sunt servanda และการ

ยอมรบัของรฐัในประชาคม

ระหวา่งประเทศ

• ผลบงัคบัของกฎหมายจึง
ขึ้ นอยูก่บัการยอมรบัของรฐั

ซ่ึงอยูใ่ตบ้งัคบัของกฎหมาย

กฎหมายในประเทศ

• มีพ้ืนฐานอยูบ่นรฐัธรรมนูญ
และเป็นค าสัง่ของรฏัฐาธิ

ปัตย์

• ผลบงัคบัของกฎหมายจึงมิได้
ขึ้ นอยูก่บัการยอมรบัของ

ประชาชน
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ปัจจยัดา้นโครงสรา้ง ปัจจยัดา้นพ้ืนฐานของกฎหมาย



สถานะความเป็นกฎหมายของกฎหมายระหวา่งประเทศ

SARTSADA  WIRIYANUPONG

ขอ้พิสูจน์ว่า

กฎหมายระหว่าง

ประเทศเป็น

กฎหมาย

การท่ีธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก าหนดใหศ้าลยุติธรรมระหว่างประเทศน ากฎหมายระหว่างประเทศมาปรบัใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท

การท่ีธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศบญัญติัไวใ้น ม. 38 วา่อะไรบา้งท่ีเป็นบ่อเกิดและท่ีมาของกฎหมายระหวา่งประเทศ

การท่ีองคก์ารสหประชาชาติจดัตั้งคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวา่งประเทศ (International Law Commission) และจดัสรรงบประมาณในการ

ด าเนินการ

รฐัทั้งหลายต่างก็อา้งหลกักฎหมายระหวา่งประเทศในการอา้งและเรียกรอ้งสิทธิหรือในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

การท่ีกฎหมายระหว่างประเทศถูกละเมิดอยู่บ่อยๆ มิไดเ้ป็นขอ้พิสูจน์ว่า กฎหมายระหว่างประเทศไมเ่ป็นกฎหมาย หากแต่อาจกล่าวไดว้่า สภาพบงัคบัของกฎหมาย

ระหว่างประเทศไมม่ีความเด็ดขาดและขาดประสิทธิภาพ

การน ากฎหมายระหว่างประเทศไปเทียบกบักฎหมายในประเทศเพื่อพิสูจน์ว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่เป็นกฎหมายไม่น่าจะถูกตอ้ง เพราะพื้ นฐานและที่มาของ

กฎหมายสองประเภทน้ีแตกต่างกนั



สภาพบงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ
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มูลฐานของสภาพ

บงัคบัหรือผลผูกผนั

ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ

พวกท่ีเนน้

เจตนารมณข์องผู้

ทรงสิทธิของ

กฎหมายและ

รูปแบบ

ทฤษฎกีารจ ากดัอ านาจ

อธิปไตยของตนเอง

รฐัจ ากดัอ านาจอธิปไตยของตนเองดดยการสรา้งกฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงก่อใหเ้กิดขอ้ผูกพนั

ของตนเอง

ทฤษฎเีจตนารมณ์

ร่วมกนั
กฎหมายระหว่างประเทศเกิดจากเจตนารมณร่์วมกนั ของรฐัต่างๆ

ทฤษฎกีฎเกณฑท่ี์

เหนือกว่า
หลกัสญัญาตอ้งไดร้บัการเคารพและถือปฎบิติั (Pacta sunt servanda)

แนวคิดท่ียึดถือปัจจยั

ภายนอกท่ีมิใช่

เจตนารมณข์องรฐั

พวกท่ียึดถือกฎหมาย

ธรรมชาติ

ใหค้วามส าคญักบัเหตุผล

มุ่งไปท่ีขอ้พิจารณาทางศาสนา

พวก objectivism ภววิสยั พิจารณาจากการสงัเกตการณส์งัคม



ววิฒันาการของกฎหมายระหวา่งประเทศในดา้นรูปแบบ
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กฎหมายจารีตประเพณี

ระหวา่งประเทศ 

(Customary International Law)

การสรา้งกฎหมาย

ระหวา่งประเทศขึ้ นมา

ใหม่ในรูปของสนธิสญัญา

พฒันาจากสนธิสญัญทวิ

ภาคีเป็นพหุภาคี



ววิฒันาการของกฎหมายระหวา่งประเทศในดา้นเน้ือหา
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เดิมมีเพียงกฎหมายระหวา่ง

ประเทศภาคมหาชน (Public 

International Law) และ

กฎหมายภาคสงคราม (Law 

of War)

ต่อมามีกฎหมายระหวา่ง

ประเทศภาคเอกชน 

(Private International 

Law)

กฎหมายระหวา่งประเทศ

ภาคมหาชนแตกแขนง

ออกไปอีกเป็นหลายสาขา



ววิฒันาการของกฎหมายระหวา่งประเทศในเชิงประวติัศาสตร์
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Jus gentium ในยุค

จกัรวรรดิโรมนั
รฐัชาติ หลงัยุคกลาง

การจดัตั้งองคก์ร

ระหวา่งประเทศ หลงั

สงครามโลกครั้งท่ี 2

ส้ินยุคสงครามเยน็เขา้สู่

สงครามทางเศรษฐกิจ

และทางกาคา้



บ่อเกิดของกฎหมายระหวา่งประเทศ

มาตรา 38 ของธรรมนูญ (Statute)

ศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศ 

(International court of Justice-ICJ) 

กฎหมายระหวา่งประเทศมีบ่อเกิด 

(Sources) อยูใ่น 5 รูปแบบ

สนธิสญัญา (Treaty)

กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ (Customary International Law)

หลกักฎหมายทัว่ไป (General Principles of Law)

แนวค าพิพากษาระหวา่งประเทศ (Jurisprudence of International Instances)

ทฤษฎีของผูเ้ชี่ยวชาญทางกฎหมายระหวา่งประเทศ (Doctrine of Publicists)
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สนธิสญัญา
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เป็นบ่อเกิดท่ีส าคญัท่ีสุด

ของกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ

เป็นกฎหมายระหวา่ง

ประเทศท่ีเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร

เป็นความตกลงระหวา่ง

ประเทศท่ีกระท าระหวา่ง

บุคคลระหวา่งประเทศ

เกิดสิทธิและพนัธกรณี

ตามกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ

อาจกระท าในรูปแบบทวิ

ภาคีหรือพหุภาคีก็ได้



กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ
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เป็นกฎหมายท่ีไม่ไดเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร

ขาดความชดัเจนทั้งในดา้นขอบเขต

และเน้ือหาสาระ

จะทราบขอบเขตและเน้ือหาท่ีชดัเจน

ต่อเม่ือไดร้บัการยนืยนัโดยค า

พิพากษาระหวา่งประเทศหรือเม่ือ

หลกักฎหมายน้ันไดถู้กประมวล

ขึ้ นมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร



หลกัฎหมายทัว่ไป
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เป็นรปูหน่ึงของกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ

มีไวเ้พื่อปิดช่องโหวข่อง

กฏหมายเมื่อไมม่ี

สนธิสญัญาหรือกฎหมาย

จารีตประเพณีมาปรบัใช้

ในบางกรณีกฎหมายจารีต

ประเพณีกบัหลกักฎหมาย

ทัว่ไปใกลเ้คียงกนัมาก



แนวค าพิพากษาระหวา่งประเทศ

SARTSADA  WIRIYANUPONG

แนวค าพิพากษาของศาล

ยุติธรรมระหวา่งประเทศ

ค าวนิิจฉยัชี้ ขาดของ

อนุญาโตตุลาการระหวา่ง

ประเทศ



ทฤษฎีของผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายระหวา่งประเทศ

SARTSADA  WIRIYANUPONG

เป็นบ่อเกิดของกฎหมายระหวา่งประเทศก็

ต่อเม่ือเป็นทฤษฎีของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรบันับถือกนัอยา่งกวา้งขวาง

เกิดจากเมื่อไมม่ีหลกักฎหมายในสนธิสญัญา 

กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 

หลกักฎหมายทัว่ไป หรือแนวค าพิพากษา

ระหวา่งประเทศท่ีจะน ามาปรบัใช้



SARTSADA  WIRIYANUPONG

บ่อเกิดท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้น

ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวา่ง

ประเทศ : การกระท าฝ่ายเดียว 
(Unilateral Acts)

การกระท าฝ่ายเดียวของรฐั
เช่น การประกาศสละสิทธิหรือให้

ค ามัน่สญัญญา

การกระท าฝ่ายเดียวขององคก์าร

ระหวา่งประเทศ

เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ

มุษยชน


