
 

 

 

จุฬาพิช  มณีวงศ์

 

มื่อตอนที่เจ้านโรดมสีหนุเสด็จสู่สวรรคาลัย  คน
ไทยจ านวนไม่น้อยหวนค านึงถึงผลงานชิ้น

โบแดง  ที่พระองค์ฝากทิ้งไว้เป็นความทรงจ ามิรู้
ลืม คือ การน าปราสาทพระวิหารมากลายเป็น
กรณีพิพาทระหว่างไทย -กัมพูชา  ต้ังแต่ปี  พ.ศ.
๒๕๐๒  และแม้ว่าคนไทยที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์
ดังกล่าวจะร าลึกถึงความปวดร้าว  จากการแพ้คดี
ได้เป็นอย่างดี  แต่เราก็คงไม่คิดว่า  ๕๑ ปีพ้นผ่าน 
เรื่องที่ควรยุติกลับถูกพลิกฟื้นมาให้ศาลโลก  ต้อง
ตัดสินอีก   

 
 
หากศึกษาประวัติศาสตร์ระหว่างไทย  – 

พม่าและไทย  – กัมพูชา เป็นที่น่าคิดว่า  แม้ไทย
กับพม่า จะใช้เวลาสู้รบกันมาแบบไม่เคยว่างเว้น 
จนในอดีตของทั้งสองประเทศไม่น่าจะมีเวลาเป็น
มิตรพูดจาดีต่อกันได้เลย  แต่ความรู้สึกที่คนไทยมี
ต่อพม่ากลับหาได้รุนแรงเหมือนกับที่มีต่อกัมพูชา
ไม่ ความฝังใจกับประวัติศาสตร์หลายยุคหลาย
สมัย  ทั้งจากสมัยอยุธยา  ในแผ่นดินสมเด็จ         
พระนเรศวรมหาราช  และในสมัยรัตนโกสินทร์  
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท า
ให้ความรู้สึกที่คนไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกไป
ในทางลบต่อกัมพูชาตลอดมา  จนถึงการต่อสู้ค ดี 
ปราสาทพระวิหาร  ความรู้สึ กไม่ไว้วางใจถูก
พัฒนาการมาเป็นล าดับ 

เ 



 

 

ปราสาทพระวิหารถูกค้นพบโดย  พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ  กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์         
ในปี พ.ศ.๒๔๔๒  ก่อนหน้าการลงนามจัดท า
อนุสัญญาก าหนดเขตแดนระหว่างสยาม  และ     
อินโดจีนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  ซึ่งมีขึ้นใน
อีกราว ๕ ปีหลังจากนั้น 

เพื่อให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างกัน
ตามอนุสัญญาดังกล่าว ที่รวมทั้งพื้นที่บริเวณที่ต้ัง
ของเขาพระวิหารและปราสาทพระวิหารด้วย  
คณะกรรมการผสมชุดนี้ท างานต้ังแต่ปี            
พ.ศ. ๒๔๔๗ เรื่อยมาจนถึงปี  พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงยุบ
เลิกไปโดยมีการจัดท าแผนที่ในมาตราส่วน  ๑ ต่อ 
๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑๑ ระวาง ส่งมอบให้ไทย
โดยไม่มีการรับรองใดๆ จากคณะกรรมการปักปัน
เขตแดน 

ต่อมากัมพูชาได้เอกราชพ้นจากการเป็น 
อาณานิคมของฝรั่งเศสในปี  พ.ศ. ๒๔๙๖ และมี
ปัญหาขัดแย้งเรื่องดินแดนกับไทยอยู่ไม่น้อยทั้งที่
ก่อนหน้าและหลังได้รับเอกราช  ปี ๒๕๐๑  
กัมพูชาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ  เพียงไม่กี่เดือน  ก่อนที่จะปรับ
ความสัมพันธ์สู่ระดับปกติในเดือนกุมภาพันธ์          
ปี ๒๕๐๒  

จากนั้นในเดือนตุลาคม  ๒๕๐๒ กัมพูชา
ยื่นฟ้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศใน
คดีปราสาทพระวิหาร 

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ ศาลมีค า
พิพากษาตัดสินให้อธิปไตยเหนือปราสาทพระ
วิหารเป็นของกัมพูชา และให้ไทยถอนก าลังทหาร
และต ารวจออกจากพื้นที่ตัวปราสาท  และให้คืน
โบราณวัตถุอันอาจน าออกมาจากตัวปราสาท

ให้แก่กัมพูชา รัฐบาลไทยแถลงแสดงความไม่เห็น
ด้วยกับค าพิพากษาแต่พร้อมปฏิบัติตามในฐานะ
สมาชิกของสหประชาชาติ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๐๕  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด าเนินการตาม
ค าพิพากษา 

 

 
 
ปราสาทพระวิหารถูกค้นพบโดยพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  ในปี 
พ .ศ .๒๔๔๒  ก่อนหน้าการลงนามจัดท า
อนุสัญญาก า หนด เขตแดนระหว่างสยาม  
และอินโดจีนท่ีเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่ง
มีขึ้นในอีกราว ๕ ปีหลังจากนั้น 

 
ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๖ สมเด็จพระ

นโรดมสีหนุ  เสด็จเยือนปราสาทพระวิหารในพิธี
เข้าครอบครองอย่างเป็นทางการ 

หลังจากนั้นเป็นต้นมา มิได้มีการด าเนิน 
การใดๆ กับคดีปราสาทพระวิหารเลย  แม้จะเป็น
เรื่องที่ค้างคาใจคนไทยตลอดมา  แต่ก็มิได้มีความ
ขัดแย้งรุนแรงใดใด  พี่น้องชาวไทยและกัมพูชา
ต่างก็ไปมาหาสู่กันอย่างสันติ  จนถึงการประชุม
รัฐมนตรีร่วมระหว่างไทย  – กัมพูชา ระหว่างวันที่  
๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ท้ัง ๒ ฝ่าย 
ยังตกลงกันที่จะร่วมกันพัฒนาแล ะ



 

 

บูรณปฏิสังขรณ์พื้นที่เขาพระวิหาร  และตัว
ปราสาทร่วมกัน 

แต่ทั้งหมดได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สิ้นเชิงก็ต่อเมื่อกัมพูชาตัดสินใจยื่นค าร้องขอขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียง
ฝ่ายเดียว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งไทย
คัดค้านอย่างเต็มที่  เนื่องจากแผนขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวกัมพูชาได้เสนอแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
ตัวปราสาทซึ่งเป็นดินแดนของไทยรวมอยู่ด้วย 

 

 
 

การคัดค้านอย่างต่อเนื่องของไทยน ามา
ซึ่งการปรับเปลี่ยนท่าทีของกัมพูชาและขอขึ้น
ทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเป็นผลส าเร็จ เมื่อวันที่ 
๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ ระหว่างนั้นไทยกับกัมพูชา
กลับมีความตึงเครียดขึ้นตามแนวชายแดนจนถึง
ขั้นปะทะกันถึง  ๓ ครั้ง คือ ระหว่าง กรกฎาคม  – 
ตุลาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ และ
ระหว่าง ๔ – ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ท าให้คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องจัด
ประชุมเพื่อให้คู่กรณียุติการปะทะกันและน าไปสู่ 
การน าคดีที่เกี่ยวเนื่องกับปราสาทพระวิหารข้ึนสู่
การพิจารณาของศาลโลกอีกครั้ง 

 
 

กัมพูชายื่นค าร้องถึงศาลโลกเมื่อวันที่  
๒๘ เมษายน  ๒๕๕๔ ขอให้ศาลโลกด าเนินการ   
๒ ประการ  ประการแรก  ขอให้ศาลตีความค า
พิพากษาของศาลในวันท่ี  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ 
คือ ศาลวินิจฉัยว่าไทยไม่ได้ถอนออกไปจากพื้นที่
ใกล้เคียงตัวปราสาทที่ถูกก าหนดตามแผนที่            
๑ : ๒๐๐,๐๐๐ หรือแผนที่ ในภาคผนวก  ๑ แนบ
ท้ายค าพิพากษาปี  ๒๕๐๕  ประการที่สอง  
กัมพูชาขอให้ออกมาตรการเพื่อคุ้ มครองชั่วคราว
อันเป็นที่ มาของค าสั่ งศาลโลก  เมื่อวันที่  ๑๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ให้ก าหนดเขตปลอดทหาร
ชั่วคราว และให้ทั้งสองฝ่ายถอนก าลังทหารออก
จากพื้นที่ที่ก าหนดและมาตรการอ่ื นๆ ท่ีรวมทั้ง 
การเปิดทางให้ผู้ สังเกตการณ์จากอาเซียนเข้าไป
ในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราวดังกล่าวด้วย 

ในส่วนของไทยได้ย่ืนข้อสังเกตการณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อศาลไปเมื่อวันที่  ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สาระส าคัญระบุว่า ศาลไม่มี
อ านาจพิจารณาการตีความตามค าร้องและ
กัมพูชาไม่มีสิทธิและอ านาจในการย่ืนค าร้อง  
เนื่องจากสาระส าคัญของค าร้องเน้นการให้
พิพากษากรณีที่เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่กรณีพิพาทตาม
ค าพิพากษาเดิมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น 

 



 

 

กรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิพาทใหม่  ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเนื้อที่  ๔.๖ ตารางกิโลเมตร  ซึ่งไทย
ถือว่าเป็นดินแดนไทยมาโดยตลอด  และกัมพูชา
ไม่เคยคัดค้านจนกระทั่งจ าเป็นต้องขึ้นทะเบียน
โลกความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น 

วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๕  กัมพูชายื่น          
ค าร้องต่อศาลตอบสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับข้อสังเกต
ของฝ่ายไทย 

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ไทยย่ืน
อธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลเพื่อ
ขยายความและแสดงหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม
ตามแนวทางคัดค้านการตีความดังกล่าว 

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก าหนดเมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ให้มีการนั่ง
พิจารณาค าแถลงด้วยวาจาของทั้ง  ๒ ฝ่าย  
ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ภาพ
ประวัติศาสตร์เมื่อ ๕๑ ปีก่อน จึงเกิดขึ้นอีกครั้งใน
โอกาสครบรอบการก่อต้ังศาลโลกครบ  ๑๐๐ ปี
พอดี โดยทั้งไทยและกัมพูชาต่างท าหน้าที่ของ
ตนเองอย่างสมศักด์ิ ศรี ท่ามกลางองค์คณะผู้
พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศทั้ง ๑๗ คน 
โดยมี นายปีเตอร ์ ทอมกา ประธานศาลโลก เป็น 
 

 

 

หัวหน้าคณะ  ทีมกัมพูชา  ประกอบด้วย  นาย 
ฮอน าฮง รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้า
คณะ  ทีมทนายต่างชาติที่ต้ังขึ้นประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์  มาร์ค  ซอเรล  ชาวฝรั่งเศส        
เซอร์แฟรงคลิน  เบอร์แมน ชาวอังกฤษ  และนาย
ร็อดแมน  บุนดี ชาวอเมริกา  ขณะที่ฝ่ายไทย
รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ต้ังคณะท างาน
ประกอบด้วย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต
ไทยประจ าเนเธอร์แลนด์  เป็นตัวแทน                 
นายวรเดช  วีระเวคิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศเป็นรอง
ตัวแทน ส่วนที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศ  
๓ คน ประกอบด้วย  ศ.อแลง  แปลเลต์  ชาว
ฝรั่งเศส ศ.โดนัลด์ แมคเรย์ ชาวแคนนาดาและ   
ศ.เจฟรี ครอว์ฟอร์ด ชาวออสเตรเลีย 
 

 การขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อศาลด้วย
วาจาในคดีปราสาทพระวิหารคร้ังน้ียังเป็ครั้ง
แรกที่มีการถ่ายทอดสดและมีล่ามแปลเป็น
ภาษาไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง  ๑๑ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานี
วิทยุสราญรมย์  เผยแพร่ให้ประชาชนไทย
รับทราบโดยทั่วกัน 

 
 



 

 

 
 

นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการโดย
ต าแหน่งได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  อัยการสูงสุด  
ผู้บัญชาการทหารบก  เจ้ากรมแผนที่ ทหาร และ
ผู้อ านวยการกองเขตแดน  รวมทั้งยังมี
คณะท างานของกระทรวงการต่างประเทศอีก  ๕ 
ชุด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอีก ๓๔ คน 

เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลของ
นางสาวยิ่ งลักษณ์   ชินวัตร  ไม่ได้มี การ
เปลีย่นแปลงผู้รับผิดชอบในคดีปราสาทพระวิหาร
แต่อย่างใดเพียงแต่มีการต้ังคณะที่ปรึกษา
กฎหมายชุดเล็กเพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้ อ
กฎหมายแก่นายกรัฐมนตรี  ได้แก่                       
ศ.พนัส  ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศ.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ รองเลขคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  และนายวิรัช  ชินวินิจกุล  เลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม 

นอกจากน้ียังได้แต่งตั้งคณะเผยแพร่
ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้               
คดีปราสาทพระวิหารประกอบด้วย                           
นายณัฐวุฒิ  โพธิสาโร   รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ  เป็นหัวหน้าคณะ  ในส่วนของ
กระทรวงการต่างประเทศและพลโท  ธารไชยยันต์  
ศรีสุวรรณ เจ้ากรมยุทธการทหาร  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  เป็นหัวหน้าคณะในส่วนของ
กระทรวงกลาโหม  

การขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อศาลด้วยวาจา
ในคดีปราสาทพระวิหารครั้งนี้  ยังเป็นครั้งแรกที่มี
การถ่ายทอดสดและมีล่ามแปลเป็นภาษาไท ย
ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง  ๑๑  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  และสถานี
วิทยุสราญรมย์เผยแพร่ให้ประชาชนไทยรับทราบ
โดยทั่วกัน 

ตามก าหนดเวลาอีก  ๖ เดือนข้างหน้า  
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะตัดสินคดี  ซึ่งจะ
เป็นข้อยุติอย่างไร  ขณะนี้ยังต้องเฝ้ารอคอย  
ปัญหาคือทั้ง ๒ ประเทศต่างยึดแผนที่คนละฉบับ 
ระหว่างแผนที่  ๑ :  ๒๐๐,๐๐๐ ของกัมพูชา  กับ
แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง L7017/L7018 ที่ไทย
ยึดถือ ฉบับไหนจะได้รับการฟันธง 
 

 


