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บทบรรณาธิการ
 

“ไมตรีจิตทางการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญของการ
สร้างสันติภาพชายแดน”

                                                                        
Colin Flint                                                                   

IntroductiontoGeopolitics (2006) 
 

 เมื่อกล่าวถึงเขตแดน ชายแดน หรือพรมแดนของรัฐในบริบทระหว่าง  
ประเทศเมื่อใดก็ตาม มักจะเป็นการกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งหรือกรณีพิพาท  
ระหว่างรัฐเป็นสำคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงเรื่องของ  
ภมูริฐัศาสตร ์เรากม็กัจะนกึถงึปญัหาการตอ่สูห้รอืความขดัแยง้ในการแยง่ชงิดนิแดน  
ระหว่างรัฐ หรือความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการทหารที่  
เกิดขึ้น 
 การคิดเช่นนี้ว่าที่จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความผิดพลาดแต่อย่างใด เพราะ  
ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งก็  
เป็นช่วงระยะเวลาของความขัดแย้งที่ปรากฏในรูปของ “สงครามอาณานิคม”  
(Colonial Warfare) หรือในอีกด้านหนึ่งก็คือ เป็นช่วงระยะเวลาของการต่อสู้  
เพื่อแย่งชิง/ครอบครอง/ขยายดินแดนระหว่างรัฐ ดังนั้นภูมิรัฐศาสตร์จึงถูกมองว่า  
เป็นตัวแทนของ “ยุทธศาสตร์อาณาเขต” ของรัฐ (territorial strategies) ซึ่งก็  
ทำให้ศาสตร์แขนงนี้ถูกจัดไว้และเข้าใจในบริบทของความขัดแย้งระหว่างรัฐ หรือ  
เป็นศาสตร์ที่วางอยู่บนพื้นฐานของปัญหาความเป็นอาณาเขตแห่งรัฐ 
 ดังนั้น ตลอดช่วงของศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในช่วงปลายของสมัย  
ดังกล่าว นักทฤษฎีได้ค่อยๆ ก่อรูปทางทฤษฎีของศาสตร์ในสาขานี้ขึ้น แต่ดังได้
กล่าวแล้วว่า ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีจุดศูนย์กลางกับการต่อสู้แย่งชิงดินแดนและการ
ขยายอาณาเขตของรัฐเป็นสำคัญ 
 ชุดของวิธีการคิดเช่นนี้ได้ถูกนำเข้าสู่ทุกภูมิภาคของโลก พร้อมๆ กับการ
ขยายอำนาจของรัฐเจ้าอาณานิคมตะวันตก จนดินแดนและอาณาเขตกลายเป็น  
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พื้นฐานสำคัญของลัทธิชาตินิยมในเวลาต่อมา และทั้งยังทิ้งผลพวงสำคัญไว้เป็น  
มรดกคู่ขนานกับการสิ้นสุดของระบอบอาณานิคม อันได้แก่ ผลที่เกิดจาการปักปัน  
เส้นเขตแดนของรัฐในยุคหลังอาณานิคม (post-colonial period) 
 ปัญหากรณีของความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในกรณีข้อพิพาทเรื่องปราสาท  
พระวิหารเป็นตัวอย่างที่ดีในกรณีนี้ และจนแม้จะมีคำตัดสินที่ถือเป็นการสิ้นสุดของ  
คดีจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) แล้ว  
ในเดือนมิถุนายน 2505 แต่ผู้คนบางกลุ่มในสังคมไทย กลับหลงลืมอดีตที่ผ่านเลย
ไปหรือบางคนก็ไม่ยอมรับ หรือบางคนอาจจะหนักกว่านั้นก็คือ “แสร้งไม่เข้าใจและ  
ไม่ยอมรับ” สิ่งที่เกิดขึ้น 
 ดังนั้นโครงการความมั่นคงศึกษา ซึ่งได้มีชุดวิจัยเรื่อง “ความมั่นคง  
ชายแดน” จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดแก่  
สังคมไทยในกรณีดังกล่าว ฉะนั้นจึงเป็นที่น่ายินดีที่ รศ. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช  
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ช่วยให้ความกระจ่างในการทำ  
ความเข้าใจกับปัญหาพระวิหารในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะการทำ  
ความเขา้ใจในปญัหานี ้จะใชแ้ตอ่ารมณ ์และละทิง้สตแิละปญัญาไปพรอ้มกนัๆ ไมไ่ด ้ 
เพราะการกระทำเชน่นี ้ในทีส่ดุกค็งนำประเทศไทยไปสูส่งครามกบัประเทศเพือ่นบา้น  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 แต่ถ้าเราเอา “สติ” และ “ปัญญา” กำกับการคิดด้วยความใคร่ครวญแล้ว  
บางทีปัญหาปราสาทพระวิหารมีความน่าสนใจมากกว่าเรื่องว่าใครเป็นเจ้าของ ! 
 
     โครงการความมั่นคงศึกษา 
         ตุลาคม 2552 
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บทนำ
เขตแดนสยาม:จากยุคอาณานิคมสู่ปัจจุบัน


สุรชาติบำรุงสุข

 
 “ภูมิรัฐศาสตร์คือ บทบาทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ที่มีอิทธิพลต่อองค์กรทางการเมืองในระบบโลก และคือ
บทบาทของพื้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์

ทั้งทางการเมืองและการทหารของรัฐ”
                                                                  

      Saul B. Cohen
TheGeopoliticsofanEvolvingWorldSystem (1999) 

 
 พัฒนาการและความเป็นมาของพรมแดนมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการ  
กำเนิดของรัฐสมัยใหม่ แม้เรื่องราวเช่นนี้ในเบื้องต้นจะเป็นเรื่องราวของรัฐยุโรปที่  
เมื่อรัฐประชาชาติได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดสิ้นสุดของ  
อำนาจรัฐในทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ต้องกำหนดการสิ้นสุดอำนาจของรัฐในทาง  
กายภาพ แต่ว่าที่จริงแล้ว แนวคิดเรื่องพรมแดนมีมาก่อนที่รัฐสมัยใหม่จะถือกำเนิด  
ขึ้นเสียอีก แต่เมื่อรัฐดังกล่าวได้ก้าวข้ามจากบริบทของรัฐแบบเก่าขึ้นสู่การเป็น “รัฐ  
รวมศูนย์” พร้อมกับมีขีดความสามารถที่เพียงพอในการลากเส้นตามแนวของพื้นที่  
ในทางภูมิศาสตร์ ที่ซึ่งแต่เดิมนั้น พวกเขาอาจจะต้องอาศัยแนวของป้อมสนามใน  
การบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของอำนาจรัฐ 
 การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง มีนัยโดยตรงถึงการรวมดินแดน และทำให้  
เส้นแบ่งอำนาจรัฐภายในค่อยๆ สูญสลายลง พร้อมๆ กับค่อยๆ เริ่มก่อตัว “ความ  
เป็นชาติ” ขึ้น แม้ความรู้สึกเช่นนี้จะยังไม่ชัดเจนก็ตาม ขณะเดียวกันก็เริ่มค่อยๆ  
ปรากฏขอบเขตทางกายภาพในลักษณะของ “พรมแดนทางธรรมชาติ” ที่บ่งบอก  
จุดสิ้นสุดของอำนาจ เช่น เมื่อสยามรุกเข้าไปมีอิทธิพลเหนือราชอาณาจักรล้านช้าง  
เขตอิทธิพลของสยามก็ไปสิ้นสุดประมาณแถบเมืองแถง (เดียนเบียนฟูในปัจจุบัน) 
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และแนวเทือกเขาอันนัม เป็นต้น  
 แต่จากการยังไม่มี “พรมแดนสมัยใหม่” แน่นอนว่าบางพื้นที่อาจจะเกิด  
อำนาจรัฐทับซ้อน เช่น ไทยกับญวนเข้าไปมีอิทธิพลร่วมกัน หรือในบางพื้นที่ก็มี  
ความชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสงครามว่า ใครจะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจเหนือ  
พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอำนาจเช่นนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องของ “อธิปไตย” เช่นในแบบ  
ปัจจุบัน เพราะรัฐสมัยใหม่ยังมิได้ถือกำเนิดขึ้น 
 อย่างไรก็ตามหลังจากความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐในยุโรป  
ไม่แต่เพียงมีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น หากแต่ยังทำให้บรรดารัฐ  
สำคัญไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัทช์ (เนเธอร์แลนด์) ได้กลายเป็นรัฐ
มหาอำนาจ อันนำไปสู่การแสวงหา “โลกใหม่” นอกยุโรปอีกครั้ง หรืออีกนัยหนึ่ง  
ก็คือ การกำเนิดการแสวงหาอาณานิคมในยุคที่สองในช่วงศตวรรษที่ 19 (ยุคแรก  
นำโดยสเปนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16) และหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายก็คือ การ  
มุ่งสู่เอเชีย โดยหวังว่าจะทำให้บรรดารัฐมหาอำนาจเหล่านี้เข้าควบคุมความมั่งคั่ง
ของทรัพยากรตลาด และยังมีนัยถึงการควบคุมพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  
ตลอดรวมถึงเส้นทางเดินเรือในการเชื่อมต่อรัฐตนเข้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลก 
 ดงันัน้เมือ่องักฤษเขา้ครอบครองเอเชยีใต ้(หรอือนิเดยีในขณะนัน้) องักฤษ 
ยังได้รุกต่อมา และหงสาวดีถูกยึดครองในปี 1840 การรบระหว่างรัตนโกสินทร์กับ  
หงสาวดีในครั้งสงครามเก้าทัพจึงเป็นสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่างรัฐทั้งสอง 
และหลังจากปีดังกล่าวแล้วภัยคุกคามทางทหารจากทิศตะวันตก ซึ่งเคยเกิดยาว  
ต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามเมืองเชียงกรานก็เป็นอันยุติลง แต่ก็เป็นสัญญาณว่าสยาม  
กำลังเผชิญกับสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม  
 ความมั่นคงของสยามเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ภัยคุกคามไม่ใช่ปัญหา  
ความขดัแยง้ระหวา่งราชอาณาจกัรเพือ่นบา้นทีม่อีาณาบรเิวณทางภมูศิาสตรต์ดิตอ่กนั  
เช่นในอดีต และเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่มิใช่แต่เพียงกรณีการสิ้นสุดของสงคราม  
แบบเกา่ทีม่ลีกัษณะเปน็ “สงครามราชวงศ”์ (Dynastic Warfare) หากแตพ่วกเขา  
ต้องเผชิญภัยคุกคามใหม่จากการขยายตัวของรัฐมหาอำนาจตะวันตก ที่มาพร้อม  
กับอาวุธ เทคโนโลยี และวิธีการรบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ ปืนไรเฟิล ตลอด  
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รวมถึงคุณลักษณะของการจัดและการบังคับบัญชา อันเป็นดัชนีชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐ  
แถบนี้กำลังเผชิญก็คือ การก้าวสู่ภาวะใหม่ของ “สงครามอาณานิคม” (Colonial  
Warfare) 
 รัฐมหาอำนาจใหญ่ของยุโรปทั้งอังกฤษ และฝรั่งเศส มีทิศทางที่ชัดเจนใน  
การสร้างจักรวรรดิ ด้วยการผนวกดินแดนในพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยชนพื้นเมือง  
อังกฤษในเอเชียมีอินเดียเป็นเพชรเม็ดงามเสมือนหนึ่ง “ยอดมงกุฎ” แห่งจักรวรรดิ  
และพื้นที่ส่วนนี้เรียกกันว่า “อินเดียของอังกฤษ” (British India) ซึ่งกินอาณา  
บริเวณจากพรมแดนอัฟกานิสถาน/ปากีสถาน ลากยาวผ่านอินเดีย บังคลาเทศ  
ไปจนจดพม่าในปัจจุบัน และในอีกด้านหนึ่งฝรั่งเศสรุกเข้ายึดไซง่อน 1859 และ  
ค่อยๆ ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองพื้นที่ส่วนต่างๆ ของอินโดจีน และถูกเรียก  
ว่า “อินโดจีนของฝรั่งเศส” (French Indochina)  
 องักฤษเมือ่ไดค้รอบครองหงสาวดหีรอื “พมา่สว่นลา่ง” (Lower Burma)  
แล้ว ก็รุกขึ้นสู่พื้นที่ด้านบนหรือ “พม่าส่วนบน” (Upper Burma) และหวังว่า  
การครอบครองพม่าส่วนบนที่นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สักแล้ว ยังจะเป็น  
หนทางเปิดขึ้นไปสู่พื้นที่ส่วนบนในทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ยูนนาน หรือภาคใต้
ของจีน ซึ่งถ้าไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้ายึดครอง ก็อาจจะใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจที่ผนวกการค้าในพื้นที่ดังกล่าว เข้ากับระบบการค้าในอาณานิคมของ
อังกฤษ 
 ดังนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการปกป้อง “อินเดียของอังกฤษ” ที่กินอาณา  
บริเวณมาถึงแนวเขตอิทธิพลด้านตะวันตกของสยาม (พม่าถูกผนวกเข้าเป็นส่วน  
หนึ่งของจักรวรรดิไปแล้ว) ก็คือ จะต้องรักษาความมั่นคงของพรมแดนแห่ง  
จักรวรรดิให้ได้  ฉะนั้นสยามที่เป็นเอกราชจึงเป็นเสมือนการ “ปิดประตู” สำหรับ  
รัฐมหาอำนาจอื่น (ฝรั่งเศส) ที่จะรุกขึ้นสู่พม่าส่วนบนและยูนนาน และเอกราชของ
สยามยังจะเป็น “แนวกั้น” (Buffer) ที่คอยขัดขวางไม่ให้อิทธิพลของมหา  
อำนาจอย่างฝรั่งเศสเข้าประชิดแนวพรมแดนของจักรวรรดิอังกฤษในอินเดีย-พม่า 
ขณะเดียวกันอังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องผนวกเอาสยามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ  
อินเดีย-พม่า เพราะจะทำให้จักรวรรดิมีขนาดใหญ่เกินไป ยากแก่การรักษาความ  
มั่นคงตามแนวชายแดน และทั้งยังอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสได้ง่ายขึ้น  
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ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอังกฤษแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันพระปรีชา  
สามารถของกษตัรยิส์ยามกเ็ปน็ปจัจยัสำคญัในการจดัความสมัพนัธก์บัรฐัมหาอำนาจ  
ในขณะนั้น 
 เรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การเมืองในภูมิภาคมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง  
สิ้นเชิง เช่นเดียวกับที่ในปี 1855 (พ.ศ. 2398) สยามเองก็ตัดสินใจ “เปิดประตู”   
ยอมรับการทำสนธิสัญญากับอังกฤษ หรือที่เรียกกันว่า  “สนธิสัญญาบาวริ่ง” ที่  
แม้จะเป็นสัญญาที่สยามต้องเสียเปรียบในด้านต่างๆ เพราะเป็นความตกลงที่มี  
สนธิสัญญานานกิงเป็นต้นแบบ แต่ก็เป็นการทำให้สยามเปิดรับ “ความก้าวหน้า”  
ของโลกตะวันตก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของ  
ชนชั้นนำสยามที่ไม่ได้ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงอย่างหัวชนฝา และต้องเอา  
ชะตากรรมไปจบลงแบบหงสาวดี 1840 ด้วยความเชื่อว่า กองทัพแบบเดิมของ
หงสาวดีสามารถรบชนะกองทัพอาณานิคมของอังกฤษได้ (ไม่แตกต่างจากความ  
เชื่อของพระนางซูสีไทเฮาในกรณีกบฏนักมวยในจีน)  
 การคุกคามของเจ้าอาณานิคมทำให้สยามเองถูกกดดันให้ต้องเสียพื้นที่  
ส่วนต่างๆ ที่เป็นเขตอิทธิพลของตนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นจำนวนถึง 7  
ครั้ง ได้แก่  
 1) การเสียเขมรส่วนนอก 1867 (พ.ศ. 2410)  
 2) การเสียแคว้นสิบสองจุไท 1888 (พ.ศ. 2431)  
 3) การเสียหัวเมืองเลี้ยงทั้งห้า และหัวเมืองกระเหรี่ยงตะวันออก 1892  
     (พ.ศ. 2435)  
 4) การเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่นำ้โขง 1893 (พ.ศ. 2436 หรือวิกฤตการณ ์ 
    รศ. 112)  
 5) การเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง 1904 (พ.ศ. 2446)  
       6) การเสียดินแดนเขมรส่วนใน (มณฑลบูรพา)1907 (พ.ศ. 2449)  
 7) การเสียหัวเมืองใต้ 1909 (พ.ศ. 2452)  
 และผลที่เกิดขึ้นก็ทำให้สยามมีรูปลักษณ์ดังเช่นปัจจุบัน หรือในลักษณะ
ของอัตตลักษณ์เชิงพื้นที่ก็คือ ทำให้สยามมีรูปร่างเป็น “ขวาน” และเราเพิ่มเติม  
ในเวลาต่อมาว่า “ขวานทอง”  
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ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับบรรดานักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมืองกระทำการปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกตในการเรียกร้องดินแดนคืน

๘ตุลาคม๒๔๘๓ที่หน้ากระทรวงกลาโหม
ที่มา : ไทยในสมัยสร้างชาติที่ระลึกงานฉลองวันชาติ2484 (จัดพิมพ์ใหม่โดยกรมยุทธการทหารบก, 

2552)  
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ท่านนายกรัฐมนตรีโบกธงรับบรรดานิสสิตและนักเรียนเตรียมอุดมแห่ง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเดินขะบวนแห่เรียกร้องดินแดนคืน
๘ตุลาคม๒๔๘๓ที่หน้ากระทรวงกลาโหม

ที่มา : ไทยในสมัยสร้างชาติที่ระลึกงานฉลองวันชาติ2484 (จัดพิมพ์ใหม่โดยกรมยุทธการทหารบก, 

2552)  
 
 เส้นเขตแดนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปักปันสองฝ่ายและได้รับการทำสัตยาบัน
ระหว่างผู้นำสยามกับผู้นำของรัฐมหาอำนาจทั้งสอง แม้ว่าในกระบวนการนี้จะมีการ
ต่อสู้ทั้งทางการเมืองและการทูต ตลอดจนถึงการต้องทนรับแรงกดดันทางทหารจาก  
รัฐมหาอำนาจ แตก่ษตัริยส์ยามกต็ระหนกัวา่ ในท้ายทีส่ดุสยามจะตอ้งม ี“พรมแดน  
สมัยใหม่” (modern frontier) เหมือนเช่นอารยรัฐในยุโรป และแม้สยามอาจจะ
ต้องเสียเปรียบในบางด้าน แต่การมีพรมแดนของตนเอง จะช่วยให้สยามมีความ  
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ชอบธรรมในการต่อสู้ทั้งทางการเมืองและกฎหมาย หากจะต้องเผชิญกับการ
คุกคามของรัฐมหาอำนาจเช่นในช่วงกลางและปลายศตวรรษที่ 19 และยังจะเป็น  
สิ่งที่ทำให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับความเป็น “รัฐสมัยใหม่” โดย  
มี “พรมแดนสมัยใหม่” เป็นเครื่องกำกับในทางภูมิรัฐศาสตร์ 
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 สยามพยายามจะขอปรับปรุงพรมแดน เพราะสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างเส้นเขตแดน เป็นผลจากการคุกคามของลัทธิล่า
อาณานิคม แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเพราะสงครามโลก  
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรป และมีความเปลี่ยนแปลงกับรัฐบาลที่ปารีส 
 ในสถานการณ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของฝ่ายไทย ส่งผล
ให้เกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนด้านตะวันออกตลอดแนว และในวันที่ 28  
พฤศจิกายน 1940 กองทัพอากาศฝรั่งเศสก็ตัดสินใจเปิดสงครามด้วยการทิ้งระเบิด  
นครพนม และรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ตอบโต้ทางทหาร จนทำให้กองทัพบกไทย  
รุกเข้าไปครอบครองพื้นที่บางส่วนในอินโดจีนไว้ได้ 
 ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ด้วยการเป็น “คนกลาง”  
และเปิดการเจรจาที่กรุงโตเกียว ส่งผลให้ไทยได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง มณฑล  
บูรพา และนครจัมปาศักดิ์กลับ และต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชียขยาย  
ตัวมากขึ้น ความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทำให้ไทยได้รับ  
ดินแดนที่เสียให้กับอังกฤษกลับคืนมาอีก ได้แก่ พื้นที่เมืองเชียงตุง และเมืองพาน  
(รฐัฉานในปจัจบุนั) และสีจ่งัหวดัภาคเหนอืของมลายา (และเรยีกวา่ “สีร่ฐัมาลยั”)  
 เสน้เขตแดนของไทยในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 เปลีย่นแปลงจากพรมแดน  
ที่ถูกปักปันจากยุคอาณานิคม แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้  
ส่งมอบดินแดนดังกล่าวกลับคืนให้แก่เจ้าอาณานิคมเดิมในปี 1946 อันส่งผลให้  
พรมแดนของไทยกลับสู่สถานะเดิมเช่นที่ถูกปักปันแล้วในอดีต   
 เราอาจจะต้องยอมรับความจริงว่า สยามไม่ได้แข็งแรงพอที่จะปรับพรมแดน  
ได้เอง และแม้จะทำได้ ก็ใช่ว่าจะทำให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับได้...  
บทเรียนจากอดีตในข้างต้นให้คำตอบแก่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดน  
ในปจัจบุนัเปน็อยา่งด ีเวน้เสยีแตเ่ราจะไมย่อมรับบทเรยีนดงักลา่ว และเชือ่งา่ยๆ วา่  
เราสามารถเอาพื้นที่บางส่วนกลับคืนมาได้ดังเช่นสงครามอินโดจีนในปี 1941 ! 
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คดีปราสาทพระวิหาร:
มุมมองกฎหมายระหว่างประเทศ


ประสิทธิ์ปิวาวัฒนพานิช

                        
บทนำ 
 อนุสนธิจากความขัดแย้งกรณีปราสาทพระวิหารได้ก่อให้เกิดปัญหา
ข้อกฎหมายหลายข้อซ้อนกันอยู่หลายประการ ทั้งปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ  
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทำให้เกี่ยวพันกับ “เอกสาร” หลายฉบับทั้ง “เอกสาร  
ระหว่างประเทศ” (International Instruments) เช่น คำพิพากษาคดีปราสาท  
พระวิหารของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศปี ค.ศ. 1962 กฎบัตรสหประชาชาติ  
ค.ศ. 1945 ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ค.ศ. 1945 อนุสัญญาว่าด้วย  
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ค.ศ. 1972 รวมทั้งแถลงการณ ์ 
ร่วม (Joint Communique) และ “เอกสารภายในประเทศ” เช่น คำสั่งชั่วคราว  
ของศาลปกครองกลางและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อเขียนนี้คงไม่สามารถ  
ทำความขัดแย้งที่มีอยู่ให้ยุติลงไปได้ เพียงแต่จะขอตั้งเป็นข้อสังเกตในเชิงวิชาการ  
บางประการเพือ่เปน็ประเดน็ใหม้กีารถกเถยีงอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่นำไปสูข่อ้สรปุตอ่ไป 
 บทความนี้เเบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนเเรกเกี่ยวกับเหตุผลที่ศาลโลกใช้ตัดสิน
คดีปราสาทพระวิหาร เเละศึกษาข้อโต้เเย้งใดที่ศาลโลกให้ความสำคัญเเละมิได้ให้
ความสำคัญ ส่วนที่สองเกี่ยวกับข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีปราสาท  
พระวิหารในเเง่มุมของกฎหมายระหว่างประเทศ 
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ภาพที่ 1 การพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 


คำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
กรณีปราสาทพระวิหาร,15มิถุนายน1962

 
For these reasons, 
THE COURT, 
by nine votes to three,  
finds that the Temple of Preah Vihear is situated in territory under 
the sovereignty of Cambodia ; 

International Court of Justice, 

Case Concerning the Temple of Preah Vihear, 

15 June 1962, p. 36 

(คำแปลที่เป็นทางการในภาษาอังกฤษ) 
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[1]
เหตุผลที่ศาลโลกใช้ตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร

 1. ประเด็นที่ศาลโลกเห็นหรือให้ความสำคัญ: ความเเตกต่างระหว่าง
“ตุลาการเสียงข้างมาก”กับ“ตุลาการเสียงข้างน้อย”
 เพือ่จะใหเ้ขา้ใจภาพรวมของประเดน็ขอ้พพิาทไดด้ขีึน้ ผูเ้ขยีนขอสรปุครา่วๆ  
เกี่ยวกับประเด็นที่ “ตุลาการเสียงข้างมาก” กับ “ตุลาการเสียงข้างน้อย” (ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 ทา่นคอื ทา่นมอเรโน กนิตานา ชาวอารเ์ยนตนิา่ ทา่นเวลลงิตนั คู  
ซึ่งเป็นชาวจีน เเละท่านเซอร์ เพอร์ซี่ สเปนเดอร์ ชาวออสเตรเลีย) พิจารณา
ข้อกฎหมายเเตกต่างกัน รวมทั้งการให้ความสำคัญหรือน้ำหนักเเก่ข้อเท็จจริง  
บางอย่างอย่างไม่เท่ากันด้วย ดังนี้ 
 1) การเสด็จเยือนปราสาทพระวิหารกึ่งทางการของกรมพระยาดำรง-
ราชานุภาพ
 ในคำพิพากษาศาลโลกตอนหนึ่งได้ให้ความสำคัญของการเสด็จเยือน
ปราสาทพระวิหารของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยคำพิพากษาของ  
ศาลโลกใช้คำว่า “ในเรื่องนี้เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด” (the most significant  
episode) คือการเสด็จเยือนปราสาทพระวิหาร ซึ่งเมื่อท่านไปถึงปราสาทพระวิหาร  
ได้มีข้าหลวงใหญ่ต้อนรับเสด็จ โดยมีธงชาติฝรั่งเศสชักไว้ ซึ่งตุลาการเสียงข้างมาก  
เห็นว่า เท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายถึงอำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชา  
ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส อีกทั้งเมื่อท่านกลับมาถึงกรุงเทพฯ ท่านยังได้  
ประทานรูปถ่ายที่ระลึกไปให้ข้าหลวงฝรั่งเศส โดยศาลโลกกล่าวว่า “พระองค์ทรงใช้
ภาษาที่ดูเหมือนจะยอมรับว่า โดยการกระทำของข้าหลวงฝรั่งผู้นี้ ฝรั่งเศสได้  
กระทำตนเป็นประเทศเจ้าภาพ” (…he used language which seems to admit  
that France, through her Resident, had acted as the host country.)1  
ส่วนหนึ่งในตุลาการเสียงข้างมากที่ให้ความสำคัญกับการเสด็จเยือนของสมเด็จ  
กรมพระยาดำรงราชานุภาพคือ ท่านฟิทส์มอริส ผู้พิพากษาชาวอังกฤษ โดยท่าน  
เห็นว่า การเสด็จเยือนปราสาทพระวิหารของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  
เท่ากับเป็นการรับรองอธิปไตยโดยปริยายของกัมพูชาเหนือปราสาทพระวิหาร2 
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ตุลาการเสียงข้างน้อยอย่างท่านเวลลิงตัน คู ได้  
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เเสดงความเห็นในความเห็นค้านของท่านว่า สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  
ขณะเยือนปราสาทพระวิหารนั้นมิได้เสด็จเยือนในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  
(ซึ่งขณะเยือนท่านมิได้ดำรงตำเเหน่งนี้เเล้ว) เเต่ขณะเยือนท่านดำรงตำเเหน่งนายก  
ของราชบัณทิตยสถาน3 อีกทั้งปรากฏจากคำให้การของพระธิดาองค์หนึ่งของ  
พระองค์ท่านที่ได้เสด็จในระหว่างการเยือนครั้งนี้ก็ได้กล่าวว่า พระองค์ท่านเห็นว่า  
การชักธงชาติฝรั่งเศสเเละการมีกองกำลังทหารต้อนรับนั้น “เป็นการทะลึ่ง”  
(imprudent) เเละท่านยังรับสั่งว่าให้ถอดชุดเครื่องเเบบทหารออกเสียก่อน ส่วน  
การส่งรูปถ่ายนั้น ท่านคูเห็นว่ามิได้มีความหมายมากไปกว่าการเเสดงความเอื้อเฟื้อ  
อันเป็นธรรมเนียมของชาวตะวันออก (Oriental courtesy) เท่านั้น4 

 2) สภาพภูมิประเทศของทางขึ้นปราสาทพระวิหาร
 หนึ่งในข้อต่อสู้ของฝ่ายไทยที่หยิบยกขึ้นมาโน้มน้าวให้ศาลโลกเห็นว่า  
ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินเเดนของประเทศไทยคือ สภาพภูมิประเทศของทางขึ้น  
ปราสาทพระวิหารอยู่ฝั่งไทย เพราะฝั่งเขมรนั้นจะเป็นหน้าผาสูงชัน5 อย่างไรก็ดี 
ทา่นฟทิสม์อรสิกลบัเหน็วา่ การทีท่างขึน้แบบทางสะดวกอยูฝ่ัง่ไทยกม็ไิดห้มายความ  
ว่าทางขึ้นจะมิได้อยู่ฝั่งเขรมด้วย ท่านฟิทส์มอริสเห็นว่าทางเข้าถึงปราสาทพระวิหาร
ก็มีทางเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาเหมือนกัน เพียงแต่ขึ้นด้วยความยากลำบากเท่านั้นเอง6 
ซึ่งตรงกันข้ามกับท่านกินตานาที่เห็นว่าข้อโต้เเย้งของฝ่ายไทยในเรื่องทางขึ้น  
สู่ปราสาทพระวิหารเป็นข้ออ้างที่ถูกต้องเเละมีน้ำหนัก เนื่องจากการที่ทางขึ้นอยู่  
ฝั่งไทยทำให้เอื้อต่อการเเสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยเหนือดินเเดนกว่าทางกัมพูชา7 

 3) การยอมรับแผนที่กับสนธิสัญญาที่ให้ใช้สันปันน้ำ 
 ฝ่ายไทยต่อสู้โดยให้ความสำคัญกับสนธิสัญญาซึ่งตามสนธิสัญญามาตรา 1 
ระบุให้เส้นเขตเเดนถือตามสันปันนำ้ (watershed) ซึ่งหากถือตามสันปันนำ้เเล้ว
ปราสาทพระวิหารจะอยู่ที่ประเทศไทย เเต่หากพิจารณาตามเเผนที่ที่ประเทศฝรั่งเศส
จัดทำเเต่เพียงฝ่ายเดียว ปราสาทพระวิหารจะตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีคดีอยู่
มากมายในกรณีที่มีความขัดเ เย้งระหว่างสนธิสัญญากับเ เผนที่  ศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการจะให้ความสำคัญเเก่ตัวบทของสนธิสัญญามากกว่าเเผนที่ 
โดยเเผนที่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในหลายๆ องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาประเด็น
ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตเเดน เเต่เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยทักท้วงความไม่ถูกต้อง
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ของเเผนที่มาตั้ ง เ เต่ต้น ทำให้ประเทศไทยถูกตัดสิทธิหรือถูก “ปิดปาก” 
(Estoppel)8 มิให้โต้เเย้งความไม่ถูกต้องของเเผนที่ ในภายหลังตุลาการเสียงข้าง
น้อยอย่างท่านกินตานาเห็นว่า อำนาจอธิปไตยทางอาณาเขตไม่ใช่เรื่องที่จะพิจารณา
กันอย่างผิวเผินแต่ต้องพิจารณาบนหลักฐานข้อเท็จจริงที่เเน่ชัดเท่านั้น ท่านมิได้ให้
ความสำคัญกับเเผนที่ (เจ้าปัญหา) เนื่องจากเเผนที่ตามภาคผนวก 1 เป็นเเผนที่
ที่มิได้เกิดจากการรับรองความถูกต้องหรือความเเท้จริง (an unauthenticated 
map)9 โดยทา่นไดย้กคำวนิจิฉยัของอนญุาโตตลุาการในคด ีPalmas เเละสนธสิญัญา  
กรงุเเวรซ์ายสว์า่เมื่อเกิดมีความเเตกต่างกันในเรื่องการปักปันเขตเเดนระหว่างตัวบท
ของสนธิสัญญากับเเผนที่ ให้ถือตัวบท (Text) (ไม่ใช่ เ เผนที่) เป็นสำคัญ 
ส่วนท่านคูก็มีความเห็นทำนองเดียวกับท่านกินตานาว่าการพิจารณาประเด็น  
ข้อพิพาททางเขตเเดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักฐานที่เเน่ชัด
เท่านั้น ท่านคูจึงเสนอว่าศาลโลกควรตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจพื้นที่บริเวณ
ปราสาทพระวิหารเเละทำความเห็นเสนอมา สำหรับท่านเเล้วข้อยุติเรื่องหลักฐาน
สำคัญมาก ตราบใดที่หลักฐานเกี่ยวกับเขตเเดนยังไม่ยุติเเล้ว การวินิจฉัยปัญหา
ข้อกฎหมายไปในทางให้คุณหรือให้โทษเเก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถกระทำได้10 
  4) การใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนอันเป็นที่ตั้งปราสาทพระวิหาร
เเละพืน้ทีร่อบๆ  
 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตเเดนนั้น  
นอกจากเเผนที่เเล้ว สิ่งที่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการให้ความสำคัญมากก็คือ “การ  
ใชอ้ำนาจอธปิไตยเหนอืดนิเเดนพพิาท” วา่ฝา่ยใดจะเปน็ผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยทีเ่ขม้ขน้  
เเละสม่ำเสมอกว่ากัน การเเสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของรัฐสามารถเเสดงออกได้
หลายวิธี เช่น การเก็บภาษี การออกใบอนุญาตต่างๆ การชักธงชาติ การก่อสร้าง  
อาคารต่างๆ เป็นต้น  
 ในความเห็นเเย้งของท่านเวลลิงตัน คู เห็นว่า การใช้อำนาจอธิปไตยเหนือ  
ปราสาทพระวิหารเเละบริเวณรอบๆ ปราสาทของประเทศไทยมีลักษณะที่เข้มข้น  
มากกว่าฝ่ายกัมพูชา โดยรัฐบาลไทยได้มีการก่อสร้างถนนไปยังเชิงเขาพระวิหาร  
การเก็บภาษีนาข้าว การออกใบอนุญาตให้ตัดไม้ รวมถึงการทำบัญชีรายการ  
อนุสาวรีย์โบราณของทางราชการในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งรวมปราสาทพระวิหารอยู่ด้วย  
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โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ได้มีพระอักษรถึงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา  
สองฉบบัลงวนัที ่23  กรกฎาคม  ค.ศ. 1930 เเละวนัที ่22 กรกฎาคม ค.ศ. 1931 
เพื่อขอบัญชีรายการอนุสาวรีย์โบราณในมณฑลนั้น ซึ่งทางเทศาภิบาลได้ส่งคำตอบ  
ว่า ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นอนุสาวรีย์โบราณอันหนึ่งในจำนวนสี่อันในจังหวัด  
ขุขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในเวลานั้น11  
 สิ่งที่สร้างความวิตกในปัจจุบันนี้ก็คือ ทางการของไทยมองข้ามความ
สำคัญของการใช้อำนาจอธิปไตยบริเวณพื้นที่รอบๆ ปราสาท ประเด็นนี้สำคัญมาก 
โดยนักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากอย่าง ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง 
สุจริตกุล ได้ เ เสดงความวิตกกังวลในประเด็นนี้ ในบทความของท่านชื่อ  
วา่ “ขอ้พพิาทระหวา่งไทยกบักมัพชูาในคดปีราสาทพระวหิาร”  
 5) การให้ความสำคัญกับบริบททางการเมืองในขณะนั้น
 เหตุผลหนึ่งที่ตุลาการเสียงข้างมากให้ความสำคัญคือ การไม่ยอมทักท้วง
ความไม่ถูกต้องของเเผนที่ของฝ่ายไทย อย่างไรก็ดีตุลาการเสียงข้างน้อยอย่างท่าน  
เวลลิงตัน คูเเละท่านเซอร์สเปนเดอร์ ได้เเสดงความเห็นอกเห็นใจฝ่ายไทยที่อยู่ใน
ฐานะที่ไม่สามารถคัดค้านประท้วงฝรั่งเศสได้อย่างเต็มปากเต็มคำ โดยทั้งสองท่าน  
ไดพ้จิารณาประเดน็เรือ่งการลา่อาณานคิม (Colonization) หรอือทิธพิลของประเทศ  
ฝรั่งเศสที่กำลังเเผ่ขยายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นด้วย โดยท่าน  
สเปนเดอร์กล่าวในความเห็นเเย้งของท่านว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่เป็นการยุติธรรมที่
จะวัดความประพฤติปฏิบัติของประเทศสยามในเวลานั้นด้วยมาตรฐานทั่วไป ซึ่ง  
อาจจะนำไปใช้ได้โดยชอบในปัจจุบันหรือเเม้เเต่ในขณะนั้นกับรัฐยุโรปซึ่งมีความ
เจริญอย่างสูงเเล้ว” เเละท่านยังกล่าวย้ำอีกด้วยว่า “ความหวาดกลัวของประเทศ  
สยามต่อท่าทีของประเทศฝรั่งเศสที่มีต่อสยาม เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ไม่อาจละเลยเสีย
ได้ในการพิจารณาคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติของประเทศสยาม การนิ่งเฉย 
การที่มิได้ทักท้วงถ้าหากคาดว่าควรมีการประท้วง”12 

 2.ประเด็นที่ศาลโลกตัดสิน:3ประเด็น 
 มีอยู่สามประเด็นที่ศาลโลกวินิจฉัย ซึ่งศาลโลกวินิจฉัยเป็นคุณเเก่กัมพูชา  
ทั้งสามประเด็นคือ  
 ประเดน็เเรก ปราสาทพระวหิารตัง้อยูใ่นอาณาเขตภายใตอ้ธปิไตยของกมัพชูา  
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 ประเด็นที่สอง ประเทศไทยมีพันธะที่ต้องถอนกำลังทหาร เเละ 
 ประเดน็ทีส่าม ประเทศไทยตอ้งคนืบรรดาวตัถทุีไ่ดร้ะบไุวเ้เกก่มัพชูา 
 มีข้อสังเกตว่ากัมพูชาเสนอให้ศาลโลกวินิจฉัยสถานะทางกฎหมายของ  
เเผนที่ภาคผนวก 1 เเละในเรื่องเส้นเขตเเดนในอาณาบริเวณพิพาทด้วยเเต่ศาลโลก
ไม่เห็นด้วย 
 3.การไม่ให้ความสำคัญทางประวัติศาสตร ์
 ตลุาการเสยีงขา้งมากแทบไมไ่ดใ้หค้วามสำคญัทางประวตัศิาสตรข์องปราสาท  
พระวิหารเลยว่าใครเป็นผู้สร้าง เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย  
ด้านอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนอันเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหาร “ข้อเท็จจริง  
ทางประวตัศิาสตร”์ มไิดเ้ปน็ปจัจยัชีข้าดวา่ใครสมควรมอีำนาจอธปิไตยเหนอืปราสาท 
แตก่ารวนิจิฉยัของศาลตอ้งอาศยั “ขอ้มลูทางภมูศิาสตร”์ และ “ขอ้กฎหมาย” เป็น  
สำคัญ โดยศาลโลกได้กล่าวว่า “The Parties have also relied on other  
arguments of a physical, historical, religious and archaeological 
character, but the Court is unable to regard them as legally decisive.”13  
นอกจากนี้ ผู้พิพากษากินตานาก็เห็นด้วยกับศาลโลกว่า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารไม่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยของศาลในคดีนี้14 

 
[2]

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร
 
 1. ขอบเขตของคำพิพากษาของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร:สิ่งที่
ศาลโลกตัดสินและมิได้ตัดสิน
 ประเด็นที่ควรพิเคราะห์คือ ข้อเรียกร้องใดบ้างที่คำพิพากษาของศาลโลก  
ตัดสินและข้อเรียกร้องใดที่กล่าวถึงที่ศาลโลกมิได้ตัดสิน ประเด็นที่ศาลโลกมิได้  
ตัดสินที่สำคัญมีอยู่อย่างน้อยสองเรื่องก็คือ เรื่องการปักปันเขตแดนของทั้งสอง  
ประเทศและสถานะทางกฎหมาย (Legal Status) หรือความชอบด้วยกฎหมาย  
ของแผนที่ในภาคผนวก 1 ซึ่งกระทำขึ้นฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส โดยฝ่าย  
กัมพูชาพยายามเสนอให้ศาลโลกวินิจฉัยประเด็นนี้แต่ศาลโลกปฏิเสธ15 โดยกัมพูชา  
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พยายามเสนอให้ศาลโลกวินิจฉัยประเด็นเรื่อง “เเนวเขตเเดน” (the Frontier  
line) ระหว่างประเทศไทยเเละกัมพูชา ตามเเผนที่ในภาคผนวก 1 โดยกัมพูชา  
เสนอมาในวันที่ 5 มีนาคม 196216 ต่อมาในวันที่ 20 มีนาคม กัมพูชาเพิ่ม  
ข้อเรียกร้องเข้ามาอีก คือขอให้ศาลวินิจฉัยสถานะของเเผนที่ว่าเป็นการกระทำเเละ
จัดพิมพ์ในนามของคณะกรรมาธิการผสมปักปันเขตเเดน17 ข้อเรียกร้องที่เพิ่มเข้ามา  
สองประเดน็นีไ้ดเ้ปน็การขยายขอ้เรยีกรอ้งเดมิซึง่มเีพยีงสองประเดน็คอื ประเดน็เเรก
ให้ฝ่ายไทยถอนกำลังทหาร เเละประเด็นที่สองให้ศาลตัดสินว่าอำนาจอธิปไตยทาง
เขตเเดนเหนือปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา18 ส่วนที่เป็นคำวินิจฉัยที่เรียกว่า 
Operative part (Dispositif  in French) นั้น ศาลโลกไดต้ดัสนิอยูส่ามประเดน็
คอื โดยตวัคำพพิากษาใชค้ำวา่ “The Court finds that...”19  
 1. ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา (The  
Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty 
of Cambodia.) 
 2. ให้ถอนทหาร และ 
 3. ให้คืนวัตถุโบราณ    
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ภาพที่ 2 ผู้แทนฝ่ายกัมพูชาที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร  
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 ประเด็นที่สร้างข้อถกเถียงมากที่สุดคือ ข้อแรก โดยมีการตีความแตกต่าง
กันไป เช่น ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่พื้นดินรองรับตัวปราสาทเป็นของ
ไทย20 หรือศาลโลกมิได้ตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของตัวปราสาท เพียงแต่ศาลโลก
วินิจฉัยว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชา หรือไทยยังอาจเป็นเจ้าของ
ปราสาทพระวิหารเพียงแต่ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชา เป็นต้น 
 นี่คือตัวอย่างของการตีความความหมายและขอบเขตของคำวินิจฉัยของ
ศาลโลกในประเด็นแรก ปัญหานี้ไม่ได้มีการทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น เนื่องจากทั้ง
สองฝ่ายไม่ได้เสนอให้ศาลโลกตีความความหมายขอบเขตของคำพิพากษาแต่อย่าง
ใด ส่งผลให้มีการตีความไปต่างๆ นานา อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า คำพิพากษา
ของศาลโลกมีการใช้ถ้อยคำแตกต่างกันไป เช่น ในคดีอำนาจอธิปไตยเหนือ  
หมู่เกาะ Pulau Ligitan and Pupau Sipadan ระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับ
มาเลเซียในปี ค.ศ. 2002 ศาลโลกใช้คำว่า “อำนาจอธิปไตยเหนือ Pulau 
Ligitan and Pupau Sipadan เป็นของมาเลเซีย” (Sovereignty over Pupau 
Sipadan belongs to Malaysia)21 หรือในคดี Kasikili/Sedudu ระหว่าง
ประเทศบอสวานากับนามิเบีย ค.ศ. 1999 ศาลโลกใช้คำว่า “หมู่เกาะ Kasikili/  
Sedudu เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของบอสวานา” (Kasikili/Sedudu Island 
forms part of the territory of the Republic of Bostswana)22  
 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ในชั้นของการยื่นฟ้องเเละ Memorial เดิมของ
กัมพูชานั้น มีคำว่า “belongs to” ด้วย โดยกัมพูชาใช้คำว่า “May it please 
the Court to adjudicate and declare whether the Kingdom of 
Thailand appears or not : 
(1).... 
(2) that the territorial sovereignty over the Temple of Preah Vihear  
belongs to the Kingdom of Cambodia.”23 
 การใช้ถ้อยคำแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาการตีความได้ว่า คำว่า “ตั้งอยู่
ในดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตย” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ใช้ในคดีปราสาทพระวิหาร  
ต่างหรือเหมือนกับคำว่า “เป็นของ” หรือ “เป็นส่วนหนึ่ง” ปัญหานี้คงมีการ
ถกเถียงกันต่อไปในหมู่นักกฎหมายไทย  
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 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากข้อความในภาษาอังกฤษแล้ว ถ้อยคำที่ต้อง
พิจารณามีอย่างน้อย 2 คำ คือคำว่า “territory” มีความหมายแคบกว้างเพียงใด 
และคำว่า “sovereignty” มีความหมายเพียงใด  
 ประการแรก กฎหมายระหว่างประเทศรับรองว่า อำนาจอธิปไตยของรัฐ
เหนือดินเเดนนั้นกินทั้งบน “พื้นอากาศ” (Air space) และ “ใต้ดิน” (Sub 
soil) ด้วย ประเด็นเรื่องขอบเขตของอำนาจอธิปไตยเหนือดินเเดน (Territorial  
Sovereignty) ศาสตราจารย์ J.H.W. Verzijl ได้อธิบายว่า อำนาจอธิปไตยของ  
รฐันัน้กนิทัง้สว่นทีเ่ปน็พืน้ผวิดนิ (Surface) เเละสว่นทีเ่ปน็ “พืน้ใตด้นิ” (Subsoil)  
ด้วย24  
 ประการที่สอง อำนาจอธิปไตยเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับอาณาเขตหรือ  
ดนิเเดนของรฐั โดยอาณาเขตของรฐัเปน็หลกัฐานเบือ้งตน้ (prima facie) เกีย่วกบั  
ขอบเขตของการใช้อำนาจอธิปไตย25 
  
 2. สถานะของคำพิพากษาของศาลโลกตามธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศเเละกฎบัตรสหประชาชาติ
 2.1 ประเภทของคำพิพากษาของศาลโลก
 คำตัดสินในคำพิพากษาของศาลโลกนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ขึ้นอยู่  
กับว่าในส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการ (Operative part) ศาลโลกตัดสินว่าอย่างไร  
เช่นที่ผ่านมาศาลโลกเคยตัดสินให้รัฐชดใช้ค่าเสียหาย26 หรือให้รัฐกระทำการอย่าง  
หนึ่งอย่างใด หรืองดเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งการประกาศสิทธิหรือ  
ประกาศสถานการณ์ทางกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นักกฎหมายระหว่างประเทศ  
ที่มีชื่อเสียงในเรื่องศาลโลกอย่างท่าน Shabtai Rosenne ได้ศึกษาคำพิพากษาของ  
ศาลโลกเเละได้แบ่งประเภทคำพิพากษาของศาลโลกอออกเป็น 2 ประเภทคือ  
Declaratory Judgment เเละ Executory Judgment27 

 1) DeclaratoryJudgment หมายถึง คำพิพากษาที่ประกาศ
สถานการณท์างกฎหมาย (Declaratory of a legal situation)28 หรอืคำพพิากษา
ที่ศาลโลกประกาศ (declare) หรือยืนยัน (uphold) สิทธิตามกฎหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือประกาศว่าการกระทำของรัฐคู่กรณีชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิด
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กฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ศาลโลกเก่าได้อธิบายคำพิพากษาเเบบ 
Declaratory Judgment ดังนี้ “…the intention of which is to ensure 
recognition of a situation at law once and for all and with biding 
force as between the Parties; so that the legal position, thus 
established cannot again be called in question in so far as the legal 
effects ensuing therefrom are concerned.”29 
 ในอดีตศาลโลกเก่าเคยทำคำพิพากษาเเบบ Declaratory Judgment มา  
หลายคดีเเล้ว เช่นคดีหมายเลขที่ 7 เเละ 13 โดยศาลโลกได้กล่าวในคำพิพากษา  
หมายเลข 13 ตอนหนึง่วา่ “...on the Legal position of the German-owned  
factory at Chorzow, was in the nature of declaratory judgment, the  
intention of which is to ensure recognition of situation at law, once  
and for all and with binding force as between the parties; so that the  
legal position thus established cannot be called in question in so far 
as the legal effects ensuing therefrom are concerned.”  
 ส่วนคำพิพากษาเเบบ Declaratory Judgment ที่ตัดสินโดยศาลโลกใหม่  
เช่น การประกาศว่าการกระทำของอังกฤษ (โดยปฏิบัติการของเรือกวาดทุ่นระเบิด  
ในนา่นนำ้ของอลัเบเนยี) เปน็การละเมดิอธปิไตยของประเทศอลัเบเนยี ในคด ีCorfu 
Channel case30 หรือการประกาศกฎเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ใน
การกำหนดเขตเเดนทางทะเลอย่างคดี the North Sea of Continental Shelf 
case หรือการตัดสินว่าการกระทำของรัฐมิได้ละเมิดสนธิสัญญาอย่างคดี ELSI31 

เเละคดี La Grand32 หรือการประกาศว่าการกระทำของรัฐละเมิดกฎหมาย
ประเพณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับความคุ้มกันทางอาญา เเละหลักความละเมิดมิได้
ในตัวบุคคลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างคดี Arrest 
Warrant 3 3 เป็นต้น มีข้อสั ง เกตสองประการ เกี่ ยวกับคำพิพากษาเ เบบ 
Declaratory Judgment คือ 
 ประการเเรก คำพพิากษาของศาลโลกทีเ่กีย่วกบัข้อพพิาทเกีย่วกบัเขตเเดน
หรือพื้นที่พิพาทหรือสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับดินเเดน มิได้เป็นอะไรมากไปกว่า  
คำพิพากษาที่เกี่ยวกับการประกาศสิทธิทางกฎหมาย34 ของรัฐคู่พิพาท 
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 ประการที่สอง ผลของคำพิพากษาเเบบ Declaratory Judgment จะทำ  
ให้รัฐต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา เช่น กรณีที่ศาลโลกตัดสินให้รัฐใดรัฐหนึ่ง
มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินเเดนพิพาท (disputed area) หรือตัดสินว่าให้พื้นที่
พิพาทให้ตกเป็นของหรืออยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐใดเเล้ว ย่อมมีผลตามมา
ว่ารัฐคู่พิพาทอีกรัฐหนึ่งต้องถอนทหารออกจากบริเวณพิพาทนั้น35 

 2) ExecutoryJudgment หมายถึง คำพิพากษาที่ศาลโลกตัดสินให้รัฐ  
คู่พิพาทจะต้องมีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้คำพิพากษามีผลบังคับอย่าง  
เป็นรูปธรรม36 เช่น ศาลโลกตัดสินให้ชดใช้ค่าสินไหมทดเเทน เช่น คด ี
Wimbledon case,37 Corfu Channel case หรือให้รัฐคู่พิพาทกระทำการอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น คดี Hostage case หรือคดี La Grand38 

คำพพิากษาเเบบนีร้ัฐคู่พิพาทต้องมีการปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
ให้คำพิพากษามีผลบงัคบัเปน็รปูธรรม ซึง่ขัน้ตอนนีเ้ปน็กระบวนการทีเ่รยีกวา่ Post- 
Adjudicative phase ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของศาลโลก 
 ในกรณีของปราสาทพระวิหารนั้น คำตัดสินของศาลที่เรียกว่าบทปฏิบัติการ  
(Operative part) นั้น มีทั้งส่วนที่ เป็น Declaratory Judgment และ  
Executory Judgment โดยข้อแรกที่ศาลโลกตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่  
ในอาณาเขตภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชานั้น เป็นการประกาศสิทธิ  
ของกัมพูชาเหนือปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็น Declaratory Judgment  
 ส่วนข้อที่สองและสามที่ศาลโลกตัดสินว่าประเทศไทยมีพันธกรณีต้องถอน
ทหารและคืนวัตถุโบราณ39 ตามลำดับนั้น จัดว่าเป็น Executory Judgment 
ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลไทยต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรืองดเว้น ซึ่งกรณีนี้
ไทยก็ปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยถอนกำลังทหาร แต่ที่น่าคิดก็คือกรณีที่ศาลโลก
ประกาศสิทธิของกมัพชูาวา่มอีำนาจอธปิไตยเหนอืปราสาทนัน้มคีวามหมายวา่อยา่งไร 
รัฐบาลไทยมีพันธกรณีต้องทำอะไรต่ออีกหรือไม่ เพื่อให้ส่วนนี้มีผลบังคับใช้ได้จริง 
Shabtai Rosenne เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยซึ่ง
ท่านได้ยกตัวอย่างคดี 3 คดี คือคดี  Wimbledon case, Corfu Channel 
case รวมถึงคดีปราสาทพระวิหารด้วยว่า การไม่ยอมปฏิบัติตามอาจเป็นการละเมิด
หลักบูรณภาพของดินแดนได้40 
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 2.2 ความมีผลผูกพันทางกฎหมายของคำพิพากษา(ม.59)
  คำพิพากษาของศาลโลกมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legal binding 
force) โดยนัยนี้มีความหมายอยู่สองประการคือ  
 ประการเเรก คำพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะเเก่รัฐคู่พิพาทเเละ  
 ประการที่สอง คำพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะคดีนั้นเท่านั้น กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คำพิพากษาไม่มีผลผูกพันในเหตุการณ์อนาคตหรือข้อพิพาทใหม่ที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคต ไม่ว่าข้อพิพาทนั้นจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐคู่พิพาทเดิมหรือกับรัฐ  
ที่สามก็ตาม ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ อะไรคือสิ่งที่ผูกพัน โดยปกติเเล้ว 
คำพิพากษาของศาลประกอบด้วยส่วนที่เป็น “เหตุผลทางกฎหมายประกอบการ
ตัดสินคดี” ที่เรียกว่า ratio decidendi กับ “คำตัดสินของศาล” ที่เรียกว่า 
dispositif ประเด็นนี้  Hermann Mosler อธิบายว่า คำตัดสินของศาลที่มิได้
จำกัดเฉพาะส่วนที่เป็น “บทปฏิบัติการ” (Dispositif, Operative part) เท่านั้น
แต่รวมถึง “เหตุผลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินคดี” (ratio decidendi)41 ด้วย 
โดยส่วนที่มีผลผูกพันรัฐคู่พิพาทมีทั้งส่วนที่เป็นเหตุผลทางกฎหมายประกอบการ
ตัดสินคดีเเละคำตัดสินของศาล42 
 2.3 ความเป็นที่สุดของคำพิพากษา(resjudicata) 
 คำพิพากษาของศาลโลกนั้นมีผลผูกพันทางกฎหมายเเละเป็นคำพิพากษาที่
เสร็จเด็ดขาด (res judicata) คือ ไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปอีก หลักความเป็นที่สุด
ของคำพิพากษา (finality & conclusiveness) หรือคำพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาด
นี้ใช้ทั้งกับคำพิพากษาที่พิจารณาคดีโดยองค์คณะของผู้พิพากษาเต็มจำนวน  
(Plenary) เเละเเบบ Chamber  ในเรื่องความเป็นที่สุดของคำพิพากษาของ  
ศาลโลกนั้นมีประเด็นที่สำคัญอย่างน้อยสองประเด็นที่ควรกล่าวถึง ดังนี้ 
 ประเด็นเเรก ความหมายของคำว่า “the judgment is final” หรือ res  
judicata หมายความว่าอย่างไร ศาลโลกได้มีโอกาสย้ำถึงความเป็นที่สุดของ  
คำพิพากษาไว้หลายคดี คือคดี Corfu Channel case โดยคดีนี้ศาลโลกม ี 
คำพิพากษาเมื่อวันที่  9 มีนาคม ค.ศ. 1949 ให้รั ฐบาลอัล เบเนียชดใช้
ค่าเสียหายเเก่รัฐบาลอังกฤษ เเต่รัฐบาลอัลเบเนียปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษา
ของศาลโลก ศาลโลกจึงมีคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่  15 ธันวาคมในปีเดียวกัน 
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โดยศาลโลกได้กล่าววา่ “ ...ธรรมนญูศาลโลกมาตรา 60 รับรองวา่คำพพิากษาของ
ศาลนัน้เปน็ทีส่ดุเเละไม่มีการอุทธรณ์ ดังนั้น เนื้อหาของคำพิพากษาจึงเสร็จเด็ดขาด 
(res judicata)”43เเละในคดี Barcelona Traction case ศาลโลกก็ได้กล่าว
ยืนยันถึงความผูกพันเเละความเป็นที่สุดของคำพิพากษาอีกครั้ง 
 ประเด็นที่สอง ส่วนใดของคำพิพากษาของศาลที่เสร็จเด็ดขาด (res 
judicata) ในประเด็นนี้ Herman Mosler เห็นว่า res judicata จำกัดเฉพาะบท
ปฏิบัติการหรือ Operative part เท่านั้น แต่ส่วนอื่นๆ ก็จะต้องนำมาพิจารณา
ประกอบด้วยเพื่อกำหนดขอบเขตของบทปฏิบัติการ44 

 2.4 การตีความคำพิพากษาของศาลโลก(Interpretationofa
Judgment)  
 ในกรณีที่คู่พิพาทมีความเห็นไม่ตรงกันในคำวินิจฉัยของศาลโลก มาตรา 
60 ก็รับรองให้ศาลโลกมีอำนาจในการตีความขอบเขตเเละความหมายของคำ
พพิากษาศาลโลกได ้(Interpretation) หากวา่คูพ่พิาทรอ้งขอ ในอดตีรฐัคูพ่พิาทเคย  
ใช้สิทธิตามมาตรานี้ขอให้ศาลตีความขอบเขตหรือความหมายของคำพิพากษาของ
ศาลโลก เช่นคดี  Factory at Chorzow, Application for Revision and  
Interpretation of the Judgment of 24 February. เป็นต้น 
 2.5 การขอเเก้ไขคำพิพากษาของศาลโลก(Revisionofa
Judgment) 
 ในธรรมนูญศาลโลกมาตรา 61 รับรองว่า คู่ความสามารถร้องขอให้มีการ  
เเเก้ไขคำพิพากษาได้ (Revision) โดยมีเงื่อนไขสองประการคือ  
 ประการเเรก ต้องมีการค้นพบ “ข้อเท็จจริงใหม่” (new fact) ซึ่ง  
ข้อเท็จจริงใหม่ที่ว่านี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีความสำคัญถึงกับมีผลกระทบต่อคำ
วินิจฉัยของศาล  
 ประการที่สอง การใช้สิทธินี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนเวลา กล่าวคือ ต้องมีการ
ร้องขอให้มีการเเก้ไขคำพิพากษาภายในระยะเวลา 6 เดือนนับเเต่วันค้นพบ
ข้อเท็จจริงใหม่ หรือภายใน 10 ปีนับเเต่วันตัดสินคดี ซึ่งในกรณีของปราสาท  
พระวิหารฝ่ายไทยก็ไม่เคยใช้สิทธิขอให้มีการตีความคำพิพากษาของศาลว่ามี
ความหมายครอบคลุมเพียงใด ส่งผลให้มีปัญหาการตีความถึงขอบเขตคำพิพากษา
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จนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งฝ่ายไทยก็ไม่เคยค้นพบ “ข้อเท็จจริงใหม่” เเต่ประการใด 
จนเวลาล่วงเลยมาเเล้ว 46 ปี สิทธิในการขอเเก้ไขคำพิพากษาของศาลจึงเป็นอัน
สิ้นสุดลง 
 3. ขั้นตอนหลังจากที่ศาลโลกตัดสินคดีเเล้ว(Post-Adjudicative
phrase)  
 ในการประชุมของคณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์ (The Committee of 
Jurists) ที่กรุงวอชิงตันนั้น เคยมีการอภิปรายกันว่าสมควรบัญญัติเรื่องการปฏิบัติ
ตาม (Compliance หรือ Execution) และการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา  
(Enforcement) ในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไม่ โดยทั้งสองเรื่อง  
จดัวา่เปน็ขัน้ตอนหลงัจากทีศ่าลโลกทำคำพพิากษาแลว้ทีเ่รยีกวา่ Post-Adjudicative  
phrase ปรากฎว่าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ทั้งสองเรื่องข้างต้นมิใช่ธุระหรืออยู่ใน  
ความรับผิดชอบของศาล เเต่ควรอยู่ในความรับผิดชอบโดยองค์กรทางการเมือง  
มากกว่า45 ดังนั้น ในที่ประชุมที่ซานฟราสซิสโก ที่ประชุมเห็นว่า มาตรการ
หลังจากที่มีการทำคำพิพากษาเเล้วจึงไม่ต้องบัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลโลก 
เเต่บัญญัติไว้ในในกฎบัตรสหประชาชาติแทน ในประเด็นนี้ อดีตผู้พิพากษาศาลโลก
อย่างท่าน Sir Robert Jennings กล่าวว่า “The Judgments of the Court 
are binding in law, but do they, in fact, resolve the matter? More 
work need to be done here. It is ironic that the Court’s business up 
to the delivery of judgment is published in lavish detail, but it is 
not all easy to find out what happened afterwards.”46  
 ตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา 94 ได้แบ่งออกเป็นสองกรณี โดยเเยก
เรื่อง “Compliance” กับ “Enforcement” ออกจากกันดังนี้ กรณีแรกเป็น  
เรื่อง “การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลก” (Compliance) อยู่ในมาตรา 94 
(1) โดยมาตรา 94 (1) วางหลักว่า “รัฐที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติจะต้อง
ปฏิบัติตามคำพิพากษา”47 โดยการปฏิบัติตามคำพิพากษาตามมาตรา 94 (1) นี้ 
หมายความว่า ให้รัฐคู่พิพาทปฏิบัติตามในส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการที่ เรียกว่า 
Operative clause (หรือเรียกกันในภาษาฝรั่งเศสว่า dispositif)48 โดยรฐัคูพ่พิาท
จะต้องทำให้คำพิพากษาในส่วนที่ศาลตัดสินมีผลบังคับได้จริ ง โดยในคดี 
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Gabcikovo-Nagymaros Project ระหว่างประเทศฮังการีกับสโลวัก ข้อความ  
ตอนหนึ่งศาลโลกได้กล่าวว่า “...and duty to give effect to the Judgment  
of the Court.”49  
 สำหรับ เรื่ องการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลก (Non-
Compliance) นั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ไม่ปฏิบัติตามเลย (Full 
non-Compliance) และไม่ปฏิบัติตามบางส่วน (Partial non-Compliance) 
ซึ่งที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า รัฐยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกเป็นส่วน
ใหญ่ มีบางคดีที่รัฐไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามบางส่วน ส่วนกรณีที่สองเป็น  
เรื่อง “การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา” (Enforcement) ซึ่งอยู่ในมาตรา 94  
(2) ซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติกำหนดให้เป็นดุลพินิจของคณะมนตรีความมั่นคงที่  
จะออก “คำแนะนำ” (Recommendation) หรือ “มาตรการ”(Measure) อย่าง
หนึ่งอย่างใด เพื่อให้คำพิพากษาของศาลโลกมีผลใช้บังคับได้ในเรื่องของการให้คณะ
มนตรีความมั่นคงเข้ามามีบทบาทนั้น หากเปรียบเทียบกับกรณีของคณะมนตรีใน
สันนิบาติชาติ (League of Nations) จะพบว่าอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง
ของสหประชาชาติมีความยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือในมาตรา 13 (4) ของกติกา 
สันนิบาติชาติ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะมนตรีที่จะกำหนดมาตรการเพื่อให้  
คำพพิากษาของศาลมผีลใชบ้งัคบัไดจ้รงิในทางปฏบิตัิ50 สว่นวธิกีารออก “คำเเนะนำ” 
หรือ “มาตรการ” เป็นดุลพินิจของคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งในข้อมติของ  
คณะมนตรีความมั่นคงอาจเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยที่ไม่ได้ระบุวิธี
การที่เฉพาะเจาะจง51 ส่วนการออก “มาตรการ” นั้นอาจมีมาตรการหลายอย่าง 
ตั้งเเต่การกดดันทางการทูต ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้กำลังทางทหาร52 
 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาก็คือ 
การออกคำแนะนำนั้นต่างจากการออกมาตรการหรือไม่ โดยปกติแล้วสถานะทาง
กฎหมายของข้อมติที่ เป็นเพียงคำแนะนำย่อมไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม Shabtai Rossene เห็นว่า มาตรานี้ต้องตีความให้สอดคล้องกับ
มาตรา 59 และ 60 แห่งธรรมนูญศาลโลก โดยท่านเห็นว่า ไม่ว่า “คำแนะนำ” 
หรือ “มาตรการ” ที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคง จะต้องทำให้คำพิพากษาของ
ศาลโลกมีผลในทางกฎหมาย มิฉะนั้นแล้วก็จะไปลบล้างหรือกระทบต่อความผูกพัน
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และหลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษาของศาลโลกได้ เเละยังเป็นการตีความที่ไม่
มีเหตุผลด้วย (nonsense)53  
 กล่าวโดยสรุปเเล้ว การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ผ่านมาใน  
อดีตถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร เเม้จะมีบางคดีที่รัฐปฏิบัติตามเพียงบาง  
ส่วนเท่านั้น ในงานของ Jonathan Charney พบว่า นับเเต่คดี Nicaragua case  
เป็นต้นมา มีอยู่ประมาณ 5 คดีที่รัฐคู่พิพาทปฏิบัติตามคำพิพากษาเพียงบางส่วน  
(partial compliance)54 ส่วนงานของ Colter Paulson ซึ่งเป็นงานที่ศึกษาคดีที่  
ศาลโลกตดัสนินบัเเตค่ด ีNicaragua เปน็ตน้มาถงึป ีค.ศ. 2004 พบวา่ คำพพิากษา  
ของศาลสว่นใหญม่กีารปฏบิตัติาม มอียู ่5 คดทีีร่ฐัปฏบิตัติามเพยีงบางสว่น55   
 ขัน้ตอนที่เรียกว่า Post-Adjudicative phrase เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
ระหว่างประเทศอยู่มาก มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนทำให้การปฏิบัติตาม  
คำพิพากษาประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เช่น ปัจจัยเเรงกดดันทางการเมือง 
ประเภทของการยอมรับเขตอำนาจศาล หากเป็นการยอมรับเขตอำนาจศาลโลก  
เเบบ “การทำความตกลงพิเศษ”(Compromis, Special Agreement) 
มักไม่ค่อยประสบปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา อนึ่ง สำหรับคดี
ปราสาทพระวิหารนั้น Merrills ได้วิจารณ์ว่า แม้ฝ่ายไทยจะเป็นฝ่ายที่คัดค้านเขต
อำนาจศาลโลกอย่างแข็งขันมาตั้งแต่แรก แม้กระนั้นก็ตาม ฝ่ายไทยก็ยังคงปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาของศาลโลก56 

 4. คุณค่าของแผนที่ในฐานะหลักฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(LegalValueofMap)
 ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากตามกฎหมายระหว่างประเทศคือ คุณค่า  
ทางกฎหมายของแผนที่ (Legal value of map) ในฐานะพยานหลักฐาน  
(Evidence) มีมากน้อยเพียงใด ประเด็นนี้ทางการของไทยไม่เคยหยิบมาพิจารณา  
อย่างจริงจังทั้งก่อนและหลังที่เกิดคดีปราสาทพระวิหาร หลายฝ่ายเข้าใจว่าแผนที่มี  
น้ำหนักมากเวลาพิจารณาเรื่องเขตแดน อย่างไรก็ดี ในประเด็นเรื่องคุณค่าทาง  
กฎหมายของแผนที่ในทางระหว่างประเทศนั้น แต่ก่อนแต่ไรมาทั้งศาลโลกเก่าและ  
ศาลโลกใหม่ต่างลังเลที่ให้ความเชื่อถือหรือให้น้ำหนักเเก่แผนที่ในกรณีที่มีปัญหา  
ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “แผนที่” นั้นขัดแย้งกับ  
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เกณฑ์ที่ใช้ใน “สนธิสัญญา” หรือแผนที่นั้นเกิดจากการทำแผนที่ฝ่ายเดียว มิได้  
เป็นผลงานของคณะกรรมการผสมปักปันเขตแดน หรือแผนที่นั้นมิได้เป็นแผนที่  
แนบท้ายสนธิสัญญา57  
 ทางปฏิบัติของศาลโลกเกี่ยวกับการยอมรับแผนที่ในฐานะที่ เป็น
หลักฐานของการใช้อำนาจอธิปไตย
 เพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจ ผู้เขียนขอเเบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาโดย
ใช้คดีปราสาทพระวิหารเป็นจุดเเบ่ง เนื่องจากคดีปราสาทพระวิหารเป็นคดีที่
ศาลโลกได้หันเหไป (departing from) จากเเนวปฏิบัติของศาลโลกทั้งศาลโลก
เก่าเเละศาลโลกใหม่รวมถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้วย 
 I.ช่วงเเรก:ก่อนศาลโลกตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร
 หากพิจารณาแนวคำพิพากษาของศาลโลกและอนุญาโตตุลาการระหว่าง  
ประเทศในอดีตจะพบว่า ศาลและอนุญาโตตุลาการให้น้ำหนักน้อยเกี่ยวกับคุณค่า  
ทางกฎหมายของแผนที่ เช่นคดี the Island of Palmas ปี ค.ศ. 1928 โดยมี  
Max Huber เป็นอนุญาโตตุลาการได้กล่าวว่า “...only with the greatest  
caution can account be taken of maps in deciding a question of  
sovereignty...If the Arbitrator is satisfied as to the existence of  
legally relevant facts which contradict the statements of cartographers  
whose sources of information are not know, he can attach no weight 
to the map, however numerous and generally appreciated they may 
be the first condition required of maps that are to serve as evidence  
on points of law is their geographical accuracy ...a map afford only  
an indication-and that a very indirect one-and, except when annexed  
to a legal instrument, has not the value of such an instrument,  
involving recogni t ion or abandonment of r ights”5 8 หรือคดี 
Delimitation of the Polish-Czechoslovak Frontier, (Question of 
Jaworzina) โดยคดีนี้ศาลโลกเก่ากล่าวว่า “...maps and their tables of 
explanatory signs cannot be regarded as conclusive proof, 
independently of the text of the treaties and decision.”59 
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 นอกจากนั้นก็มีคดี Guatemala-Honduras Boundary Arbitration  
(1932) หรือคดี Labrador (1927) คดี the Monetary of Sanit-Naoum  
(1924) ยิ่งกว่านั้น นักกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง Dr. Durward Sandifer  
ซึง่เชีย่วชาญเรือ่งพยานหลกัฐานไดเ้หน็ว่า ในกรณทีีม่ีการพจิารณาคดใีนศาลระหว่าง  
ประเทศ แผนที่มีสถานะเป็นเพียง “พยานบอกเล่า” (Hearsay) เท่านั้น60  
 นอกจากนี้ ในคดี Minquiers and Ecrehos ปี ค.ศ. 1953 ระหว่าง  
ประเทศฝรั่งเศสกับอังกฤษ ในขั้นตอนของการนำเสนอหลักฐานต่อศาลโลก ทั้ง  
สองประเทศได้นำเสนอแผนที่มากมายต่อศาลโลก แต่ปรากฏว่าในคำพิพากษาของ  
ศาลรวมถึงความเห็นเอกเทศของผู้พิพากษา Basdevant ไม่มีการประเมินคุณค่า  
น้ำหนักของแผนที่แต่ประการใด61 ยิ่งกว่านั้น ในความเห็นส่วนตัวของผู้พิพากษา  
Levi Carneiro ในคดีนี้ มิได้ให้น้ำหนักทางกฎหมายต่อแผนที่แต่อย่างใด โดย  
ทา่นกลา่ววา่ “It is necessary to say something on the evidence supplied  
by maps. One know that such evidence is not always decisive in the  
settlement of legal questions relating to territorial sovereignty. It may  
however constitute proof of the fact that the occupation or exercise  
of sovereignty was well known. ...At any rate, maps do not constitute 
a sufficiently important contribution to enable a decision to be based  
on them. One shall not take the evidence of maps into consideration”62 
 ในทำนองเดียวกัน ในคดี Concerning Sovereignty over Certain 
Frontier Land ระหว่างประเทศเบลเยี่ยมกับเนเธอร์เเลนด์ในปี ค.ศ. 1959 
ผู้พิพากษา Armand-Ugon ได้ทำความเห็นเเย้งโดยกล่าวว่า “...the well-
established and conclusive legal facts relied upon below are in 
complete disagreement with what is shown on the map in question. 
Such a circumstance deprives the map of any probative value...What 
is shown on the map cannot be regarded as having any effect with 
regard to sovereignty; nor can one attribute to it’s the value of an 
act of sovereignty.63 
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 II.ช่วงที่สอง:หลังจากที่ศาลโลกตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร
 1) CaseConcerningtheFrontierDispute(BurkinaFaso/
RepublicofMali)Judgmentof22December1986 คดีที่ศาลโลก  
อธิบายสถานะทางกฎหมายของแผนที่ได้ชัดเจนที่สุดและได้เป็นที่อ้างอิงอย่าง  
แพร่หลายคือคดี Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/  
Republic of Mali) Judgment of 22 December 1986 อันเป็นข้อพิพาท  
ทางเขตแดนระหว่างประเทศ Burkina Faso และ Republic of Mali ปี ค.ศ.  
1986 โดยศาลโลกเห็นว่า แผนที่เป็นเพียงข้อมูลซึ่งความถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับ  
ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไป แผนที่โดยตัวมันเองโดยลำพังไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิทาง  
กฎมายเกี่ยวกับอาณาเขตได้ นอกจากนี้ แผนที่จะมีน้ำหนักต่อเมื่อเป็นแผนที่ที่ถูก  
ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา หากเป็นแผนที่ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของ  
สนธิสัญญาแล้ว ความน่าเชื่อถือของแผนที่ย่อมลดลงและจะต้องพิจารณาความ  
คู่ไปกับหลักฐานอื่นๆ ประกอบกัน64 ทัศนคติของศาลโลกที่ไม่ให้น้ำหนักเเก่เเผนที่  
มากเเสดงให้เห็นถึงท่าทีของศาลโลกได้กลับไปในสมัยยุคดั้งเดิมอีกครั้ง65 
 2) CaseConcerningKasikili/SeduduIsland(Botswana/
Namibia) ต่อมาในคดี Case Concerning Kasikili/Sedudu Island ระหว่าง
ประเทศ Botswana เเละประเทศ Namibia ปี ค.ศ. 1999 ศาลโลกมิได้ให้ความ
สำคัญกับแผนที่ เนื่องจากรัฐคู่พิพาทยังโต้เถียงกันเกี่ยวกับความถูกต้องของแผนที่  
(accuracy) และความไม่ชัดเจน (uncertainty) และความไม่สอดคล้องต้องกัน  
(inconsistency) เกี่ยวกับข้อมูลในการเขียนแผนที่ (cartographic material)66 
 3) CaseConcerningSovereigntyoverPulauLigitanand
PulauSipadan(Indonesia/Malaysia) ทำนองเดียวกัน ปี ค.ศ. 2002 คดี 
Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 
ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยประเด็นเรื่อง  
เเผนที ่ศาลโลกไดอ้า้งคำพพิากษาคดใีนคด ีThe Frontier Disputes (BURKINA 
FASO/REPUBLIC OF MALI) ในปี ค.ศ. 1986 ด้วย โดยคดีนี้ ศาลโลก
มิได้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับแผนที่ซึ่งรัฐคู่พิพาทนำเสนอมากมาย ยกเว้นแผนที่แนบท้าย  
สนธิสญัญาเท่านั้น สว่นแผนที่อื่นๆ ซึ่งเป็นแผนที่จดัทำฝ่ายเดียวก็ดีหรือเป็นแผนที ่ 
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ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในเรื่องเรื่องหนึ่งก็ดี ล้วนแล้วไม่เป็นข้อพิสูจน์ที่แน่นอน  
(inconclusive) ทั้งสิ้น 
 4) SovereigntyoverPedraBranca/PulauBatuPuteh,
MiddleRocksandSouthLedge(Malaysia/Singapore) ยิ่งกว่านั้น  
ในคดีล่าสุดคือ คดี Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, 
Middle Rocks and South Ledge ระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
โดยศาลโลกได้มีคำพิพากษา วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ในคดีนี้รัฐคู่พิพาท
ต่างนำเสนอแผนที่ เพื่อเป็นหลักฐานของการอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะ
พิพาทเกือบ 100 ฉบับ แต่ศาลโลกกลับให้ความสำคัญเชื่อถือแผนที่เพียง 6 ฉบับ 
ซึ่งเป็นแผนที่ที่ประเทศมาเลเซียทำขึ้นเอง และแผนที่นี้ได้แสดงว่าหมู่เกาะ Pedra 
Branca/Pulau Batu Puteh อยู่ในประเทศสิงค์โปร์ ศาลโลกเมื่อพิจารณา
ข้อเท็จจริงอื่นๆ ประกอบด้วย ศาลโลกจึงวินิจฉัยว่า หมู่เกาะ Pedra Branca/  
Pulau Batu Puteh ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศสิงคโปร์ 
 5) ArbitrationbetweentheStateofEritreaandthe
RepublicofYemen(1998)67 คดีนี้เเม้จะมิได้ขึ้นศาลโลกก็ตาม เเต่ก็เป็น  
ข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการ68 ได้มีโอกาสประเมินคุณค่าหรือนำ้หนักของเเผนที่ใน
ฐานะที่เป็นหลักฐานในคดีนี้รัฐคู่พิพาททั้งสองฝ่ายต่างเสนอเเผนที่ต่างกรรมต่าง
วาระเเละต่างวัตถุประสงค์69 โดยทั้งคู่ต่างกล่าวหาถึงความน่าเชื่อถือของเเผนที่ของ
กนัเเละกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่าย Eritrea เห็นว่าเเผนที่โดยทั่วไปนั้นมีความ
ขัดเเย้งในตัวเองเเละเชื่อถือไม่ได้(contradictory and unreliable) เเละไม่
สามารถถูกใช้เพื่อก่อให้เกิด legal positions ได้70 ที่น่าสนใจในคดีนี้ก็คือ เยเมน
ได้เสนอเเผนที่ของสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1950 (United Nation Map) 
อย่างไรก็ดี Eritrea ได้หักล้างในประเด็นนี้ว่าโดยอ้างความไม่ถูกต้องของเเผน
ที่เเละไม่มีเเผนที่อย่างเป็นทางการที่ถูกรับเอา (adopted) โดยสหประชาชาติ 
ในประเด็นนี้อนุญาโตตุลาการเห็นว่า ทางปฏิบัติของสหประชาชาติ การพิมพ์
เผยเเพร่เเผนที่ไม่สามารถก่อให้เกิดการรับรองอำนาจอธิปไตยเหนือดินเเดนโดย
สหประชาชาติ71 ในคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คดีนี้ได้เเบ่งช่วงเวลาของการ
ทำเเผนที่ออกเป็นระยะต่างๆ เเละมีการเเยกประเมินคุณค่าของเเผนที่ตามช่วงเวลา 
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เเต่โดยภาพรวมเเล้ว อนุญาโตตุลาการเห็นว่าเเผนที่ยังมีความไม่ชัดเจนเเละขัดเเย้ง  
กันอยู่ บทสรุปที่ได้จากการพิจารณาเเผนที่หลายฉบับในฐานะเป็น “หลักฐาน” 
ซึ่งทำขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ นั้นอนุญาโตตุลาการได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างถูกต้องว่า 
“The evidence is, as in all cases of maps, to be handled with great 
delicacy.”72   

 บทสรุปที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ เเม้นักนิติศาสตร์บางท่านจะเห็นว่า ปัจจุบัน  
เเผนทีโ่ดยเฉพาะเเผนทีอ่ยา่งเปน็ทางการ (Official map) มบีทบาทสำคญัในฐานะ  
เป็นหลักฐานในกรณีเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตเเดนก็ตาม73 เเต่จากแนวคำพิพากษา
ของศาลโลกที่ผ่านมา (ยกเว้นคดีปราสาทพระวิหาร) เเสดงให้เห็นว่า แผนที่โดย  
ตัวมันเองมิใช่เป็นปัจจัยชี้ขาด หรือเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดเกี่ยวกับการ  
พจิารณาปญัหาเรือ่งอำนาจอธปิไตยเหนอืดนิแดน และศาลโลกจะพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ 
อื่นๆ ประกอบด้วยเสมอ เช่น การกระทำของรัฐคู่ภาคีในภายหลัง (Subsequent  
conduct) ทีส่ามารถบง่ชีไ้ดว้า่มกีารแสดงออกซึง่อำนาจอธปิไตยอยา่งแทจ้รงิหรอืไม่  
นอกจากนี้ ความมีน้ำหนักหรือความน่าเชื่อถือของแผนที่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของ  
แผนที่เองว่ามีการทำขึ้นในลักษณะใด เช่น แผนที่ทำขึ้นโดยฝ่ายตรงกันข้ามและ
เป็นผลร้ายต่อสิทธิประโยชน์ของฝ่ายที่ทำแผนที่เอง แผนที่เช่นนี้ย่อมเป็นหลักฐาน  
ที่มีน้ำหนักปิดปากมิให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธได้ หรือหากเป็นแผนที่ที่แนบท้ายเข้าเปน็
ส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาย่อมมีนำ้หนัก แต่หากเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเองฝ่ายเดียว  
โดยมิได้เป็นผลมาจากคณะกรรมการผสมปักปันเขตแดนแล้ว แผนที่แบบนี้ย่อม
มีน้ำหนักน้อย หรือแผนที่ที่รัฐคู่พิพาทยังคงโต้แย้งถึงความไม่ถูกต้อง แผนที่นี้ย่อม
ไม่มีความน่าเชื่อถือ 
 

บทส่งท้าย
 คดีปราสาทพระวิหารเป็นคดีแรก (และอาจเป็นคดีเดียว) ที่ประเทศไทย
เป็นคู่ความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แม้ศาลโลกจะได้ตัดสินคดีปราสาท  
พระวิหารนานมากแล้ว แต่ดูเหมือนว่า มีหลายประเด็นที่ยังมิได้ถูกทำให้กระจ่าง 
หลายประเด็นยังมีการตีความกัน และข้อพิพาทเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ดังเช่น 
การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้) และ  
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พื้นที่รอบๆ ปราสาทก็ยังคงเป็นประเด็นพิพาทกันอยู่ ข้อพิพาทต่างๆ เกี่ยวกับ  
ปราสาทพระวิหารและพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่
สะท้อนคำกล่าวของท่าน Robert Jennings อดีตผู้พิพากษาศาลโลกที่เคยกล่าวว่า 
คำพิพากษาของศาลโลกมิได้แก้ไขข้อพิพาทได้ทั้งหมด หวังว่าในอนาคต 
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะหาหนทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับ
เขตแดนด้วยสันติวิธี เพื่อทั้งสองประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านจะได้อยู่ด้วย
ฉันท์มิตรต่อไป  
 

.......................................................
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