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ความนำ
 บทความชุด The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหาร 
มหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย ๒ ตอนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมา องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของปราสาทพระวิหาร ตลอดจนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
วิวาทะระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาในกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนบริเวณปราสาท 
พระวิหารซึ่งปิดฉากลงที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ไปแล้ว  สำหรับ 
ใน ตอน ปราสาทพระวิหาร “มรดกโลก” ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของบทความชุดนี้ ผู้เขียน 
ขอนำเสนอข้อมูลและประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลไทยต่อคำพิพากษา 
ที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕  
ตลอดจนประเดน็ปญัหาเกีย่วกบักรณทีีป่ระเทศกมัพชูาไดแ้สดงความจำนงตอ่คณะกรรมการ 

มรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
เพื่อขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น 
“มรดกโลก” ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการ 
มรดกโลกสมัยสามัญ (World Heritage 
Committee Session) ณ เมอืงควเิบก ประเทศ 
แคนาดา เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ัน  
ได้มีมติ เห็นชอบให้ปราสาทพระวิหารเป็น 
มรดกโลกแล้ว อันส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหา 
มากมายทั้งในด้านกฎหมายและด้านการเมือง 
ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา 
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สืบเนื่องจากที่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษา  
เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๐๕ ให ้“ปราสาทพระวหิารตัง้อยูใ่นอาณาเขต 
ภายในอธิปไตยของกัมพูชา ตลอดจนมีพันธะที่จะต้องถอนกำลังทหาร 
หรือตำรวจ ผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจำอยู่ที่ 
ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกล้เคียงบนอาณาเขตของกัมพูชา 
และต้องคืนส่ิงปฏิมากรรม, แผ่นศิลา, ส่วนหักพังของอนุสาวรีย์ รูปหินทราย 
และเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะได้โยกย้ายไปจาก 
ปราสาทพระวิหารหรือบริเวณพระวิหาร นับแต่วันที่ประเทศไทยเข้า 
ครอบครองพระวิหารเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗” นั้น

เมื่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษา ก็เกิดปฏิกิริยา 
ตอ่ตา้นอยา่งกวา้งขวาง ทัง้จากบรรดานกักฎหมาย บคุคลสำคญั และในหมูป่ระชาชนคนไทย 
ทุกคน โดยมีการชุมนุมเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร 
และต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม เม่ือรัฐบาลออกแถลงการณ์ยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามคำพิพากษา 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่มีข้อประท้วงและสงวนสิทธิของประเทศไทย 
บางประการแล้ว การชุมนุมเช่นว่านี้ก็เริ่มลดลงตามลำดับ 

การปฏิบัติตามคำพิพากษาของรัฐบาลไทย
รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

ได้ออกแถลงการณ์หลายฉบับด้วยกัน และฉบับที่สำคัญนั้นได้แถลงจุดยืนของประเทศไทย 
ไว้ให้ปรากฎในสังคมโลก โดยมีข้อความดังนี้

“... รัฐบาลขอแถลงให้ประชาชนชาวไทย และชาวโลกท้ังหลายทราบท่ัวกันว่า ภายหลัง 
ที่ได้อ่านคำพิพากษาโดยตลอดแล้ว รัฐบาลมีความเสียใจที่ไม่อาจจะเห็นด้วยกับคำตัดสิน 
ของศาล ด้วยเหตุผลหลายประการทั้งในทางข้อเท็จจริง ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
และในทางหลักความยุติธรรม ... ศาลมิได้ยึดตัวบทสนธิสัญญา 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ... แต่กลับยึดตาม 
แผนที่ซึ่งขัดต่อตัวบทอันชัดแจ้งของสนธิสัญญา ในการนี้ศาล 
อ้างเหตุที่ฝ่ายไทยมิได้ประท้วงความไม่ถูกต้องของแผนที ่ เป็นทาง 
ให้ฝ่ายไทยจะต้องเสียอธิปไตยบนดินแดน แต่ในขณะเดียวกัน 
ไม่ใช้หลักเดียวกันนี้ ขึ้นกล่าวอ้างแก่ฝ่ายกัมพูชาและฝรั่งเศส 
ในเรื่องการปกครองของฝ่ายไทยเหนือเขาพระวิหารมาเป็นเวลา 

๑๔๒

ราชอาณาจักรไทย ภายหลังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีคำพิพากษา
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๑ Charter of The United Nations ; Chapter XIV The International Court of Justice ; Article ๙๔  
  “๑. All members of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International 
Court of Justice in any case to which it is a party ”

๒ เอกสารมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ และ ร่างคำแถลงการณ์ของรัฐบาลว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษา
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (กำหนดแถลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน และ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕) โปรดดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แฉเอกสาร 
“ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพ์ครั้งแรก, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๓ - ๒๔๖

๓ โปรดดู  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แฉเอกสาร “ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพ์ครั้งแรก, 
(กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๑

พ.อ.(พ) ถนัด คอมันตร์ 

ช้านานกว่า ๕๐ ปี  นอกจากจะไม่ยอมรับฟังและหักล้างคารมและเหตุผลที่ฝ่ายไทยเสนอ 
ต่อศาลแล้ว ในคำพิพากษายังแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความพยายามสืบหาข้อเท็จจริงในท้องที่ 
ให้แน่ชัด ทั้งไม่นำพาต่อความเห็นผู้เชี่ยวชาญการแผนที่...นอกจากนั้นยังมีข้อสำคัญอีกว่า  
แผนทีซ่ึง่ศาลถอืเปน็หลกัชีข้าดใหก้มัพชูามอีธปิไตยเหนอืปราสาทพระวหิารนัน้ กเ็ปน็แผนที ่
ซ่ึงได้สร้างข้ึนผิดไปจากความแท้จริงแห่งภูมิประเทศอีกด้วย ... อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักดีว่า 
ตามข้อบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศข้อ ๖๐ คำพิพากษาของศาลเป็นอันเสร็จ 
เด็ดขาด ไม่มีทางที่จะอุทธรณ์ได้ และตามกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ ๙๔ ๑ สมาชิกของ 
สหประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ... รัฐบาลได้ 
ใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว แม้ว่ารัฐบาลจะได้มีความรู้สึกสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ประเทศไทย 
ไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้ แต่ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาต ิ
ก็จำต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎบัตรสหประชาชาต ิ โดยประท้วงและสงวนสิทธิของ
ประเทศไทยในเรื่องนี้ไว้ด้วย” ๒ 

แถลงการณ์ดังกล่าวของรัฐบาลไทยในคราวน้ัน แสดงให้เห็นว่า  
รัฐบาลไทยมิได้เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศแต่อย่างใด แต่ด้วยตระหนักถึงสภาพบังคับแห่งพันธกรณี 
ท่ีไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาลไทยก็จำเป็นต้อง 
ปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ต่อมาในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม  
๒๕๐๕ พ.อ.(พ) ถนัด คอมันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศในสมัยน้ัน ได้มีหนังสือไปถึง นายอู ถ่ัน รักษาการเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
เพื่อประท้วงคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  มีใจความสำคัญ ดังนี้

“...รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศต่อประชนแสดง 
ความไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา...อย่างไรก็ดี รัฐบาลก็ยังแถลงว่าในฐานะที่เป็นสมาชิก
สหประชาชาติ ... จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนมีอยู่ให้สมบูรณ์ตามข้อ ๙๔ ของกฎบัตร ...  
แต่ในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ... รัฐบาล 
ปรารถนาท่ีจะต้ังข้อสงวนอันชัดแจ้งเก่ียวกับสิทธิใด ๆ ท่ีประเทศไทยมี หรืออาจมีในอนาคต 
เพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนทางกฎหมายที่มีอยู่หรือที่จะพึง 
นำมาใช้ได้ในภายหลัง และตั้งข้อประท้วงต่อคำพิพากษาที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็น
ของกัมพูชา...  ” ๓
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ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ ตามพันธกรณีของกฎบัตรสหประชาชาติ 
ให้กัมพูชาได้มีอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เลือก 
วิธีการกำหนดเขตบริเวณปราสาทพระวิหารโดยใช้วิธีกำหนด 
เป็นรูป ๔ เหลี่ยมผืนผ้าครอบปราสาทพระวิหาร มีแนวเขตจาก 
ปีกขวาของตัวปราสาทพระวิหารต้ังแต่ช่องบันไดหัก ลากเส้นตรง 

ผ่านชิดบันไดนาคตรงไปจนถึงตัวปราสาทพระวิหาร แล้วลากเส้นตรงขนานกับตัวปราสาท 
พระวิหารไปสุดท่ีหน้าผาชันด้านหลังปราสาทพระวิหาร จะเป็นเน้ือท่ีบริเวณปราสาทพระวิหาร  
๐.๒๕ ตารางกิโลเมตร พร้อมทั้งให้จัดทำป้ายไม้แสดงเขตไทย – กัมพูชาและเพิ่มทำรั้ว 
ลวดหนามด้วย

ผลทางกฎหมายของคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
และการตั้งข้อสงวนของไทย
 จากคำแถลงการณ์ของรัฐบาลไทย และหนังสือประท้วงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศดังกล่าว ผู้เขียนขอตั้งข้อพิจารณาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวม ๒ ประการ คือ ประการแรก คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มีผล 
ทางกฎหมายอย่างไร และประการที่สอง การตั้งข้อสงวนของรัฐบาลไทยในการสงวนสิทธิที่ 
จะเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาดังกล่าวนั้น กระทำได้หรือไม่ และมีผลประการใดในทาง 
กฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อพิจารณาประการแรกนั้น คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ๔  
ยอ่มมผีลผกูพนัคูพ่พิาทในสว่นทีเ่กีย่วกบัคดกีนันัน้ และเปน็ทีส่ดุ (final) โดยไมม่กีารอทุธรณ ์
(appeal) ใด ๆ และแม้คู่พิพาทจะไม่สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศได้ก็ตาม แต่คู่พิพาทก็สามารถขอให้ศาล “ทบทวนคำพิพากษา”๕ ได้ เมื่อมีการ 
ค้นพบข้อเท็จจริงอันเป็นปัจจัยตัดสิน (Decisive Factor) และเป็นข้อเท็จจริงซึ่งขณะมี 
คำพิพากษานั้น ทั้งศาลและคู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้มีการทบทวนไม่รู้ว่ามีอยู่ และความไม่รู้ 
เช่นว่านั้นต้องมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ คำขอให้ทบทวนคำพิพากษาของศาล 

๔ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้น พิจารณาคำพิพากษาจากส่วนที่เรียกว่า บทปฏิบัติการ (Operative 
Part) แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
   ๑. Declaratory Judgment คำพิพากษาที่ประกาศ หรือ ยืนยันสิทธิตามกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 ๒. Executory Judgment คำพิพากษาที่ให้รัฐคู่พิพาทจะต้องมีการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คำพิพากษา 
มีผลบังคับอย่างเป็นรูปธรรม   

 โปรดดู ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร : “วารสารจุลนิติ ” ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๕ กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๔๑- ๔๓

๕ Statute of The International Court of Justice ; Article ๖๑
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๑๔๕

จะต้องทำขึ้นอย่างช้าที่สุดภายใน ๖ เดือน นับแต่ค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี 
นับแต่วันที่มีคำพิพากษา๖ 

ท้ังน้ี ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล๗ ได้ให้ความเห็นว่า “... ผลของคำพิพากษาศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศนั้น มิได้มีขอบเขตกว้างขวางเหมือนผลของคำพิพากษา “ศาลภายใน”   
คำพพิากษาของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศไมม่พีนัธกรณผีกูมดัรฐัใด ๆ  นอกจากรฐัคูก่รณ ี 
และผูกพันเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกรณีท่ีพิพาทกันเท่าน้ัน ท้ังน้ี ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
มิได้ยอมรับนับถือหลัก “The Doctrine of Precedent” หรือ หลัก “คำพิพากษา 
มีผลผูกพันเหมือนกฎหมาย” เพราะคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ผูกพัน 
ตัวเองในคดีต่อ ๆ ไป จึงสามารถแก้หรือกลับคำพิพากษาเดิมได้ นอกจากนี้ ศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศก็ไม่มีอำนาจในการบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาไม่เหมือนกับศาล 
ภายในประเทศ๘ ... กรณีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ประเทศอ่ืน ๆ  เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม 
คำพิพากษาศาลโลกกันทั้งนั้น ตัวอย่างที่สำคัญคือ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เคย 
ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกแม้แต่น้อย ... ดังนั้น เราจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไป 
เชื่อฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ทั้ง ๆ  ที่ศาลก็ตัดสินคดี 
ไม่ถูกต้อง...”๙  

กล่าวโดยสรุป คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศน้ัน ผูกพันเฉพาะคู่กรณี  
และผูกพันเฉพาะส่วนท่ีเป็นกรณีข้อพิพาทเท่าน้ัน และแม้แต่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเอง  
ก็ไม่มีข้อผูกพันว่าในคดีต่อมาจะต้องตัดสินไปในทางเดียวกันกับคดีก่อน จึงเห็นได้ว่า 
คำพิพากษาของศาลดังกล่าวก็อาจถูกกลับแก้ได้ในภายหลัง นอกจากนี้ มีข้อควรพิจารณา 
ต่อมาว่า หากมีกรณีปราสาทพระวิหารข้ึนสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอีกคร้ัง ประเทศไทย 
จะได้อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารกลับคืนมาหรือไม่ สำหรับประเด็นนี้ ศ.ดร.สมปองฯ 
ให้ความเห็นไว้ว่า 

“... คำพิพากษาของศาลในคดีน้ีมิได้เป็นคำพิพากษาเอกฉันท์ เน่ืองจากมีเสียงข้างมาก 
เพยีง ๙ ตอ่ ๓ และ ๗ ตอ่ ๕ ในบางประเดน็ จงึถอืไดว้า่เกอืบครึง่หนึง่ของศาลยงัมคีวามเหน็วา่  
ไทยสมควรมีอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร ทั้งนี้ โดยที่กฎหมายระหว่างประเทศ 
มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อเนื่อง จึงเป็นไปได้ที่ความเห็นจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต  

๖ โปรดดู จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๐),  
หน้า ๔๖๘ - ๔๗๐

๗ อดีตเอกอัครราชทูตไทย, อดีตกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ,  รักษาการคณบดี 
คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต

๘ อย่างไรก็ดี ตามข้อ ๙๔ ของกฎบัตรสหประชาชาติ ถ้าคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามคำพิพากษา
ของศาล คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งอาจขอให้คณะมนตรีความมั่นคง (The Security Council) ทำข้อเสนอแนะ (recommendations)  
หรือวินิจฉัยถึงมาตรการอันจะนำไปใช้เพื่อให้คำพิพากษาของศาลเป็นผล หากคณะมนตรีความมั่นคงเห็นว่า ข้อเสนอแนะหรือ 
มาตรการเช่นว่านั้นเป็นสิ่งจำเป็น

๙ สมปอง สุจริตกุล, บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ ในหัวข้อ “ผลกระทบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อ 
ประเทศไทยใน สถานการณ์ปัจจุบัน”  : “วารสารจุลนิติ” ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๗
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๑๔๖

ซึ่งหมายถึง คำพิพากษาแย้งที่มีเหตุผล ก็อาจเป็นที่ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามได้  
...และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา จึงไม่เคยยอมรับอำนาจ 
อธปิไตยของกมัพชูา และยืน่ประทว้งคดัคา้นคำพพิากษาดงักลา่วและตัง้ขอ้สงวนไว ้โดยไทย 
ถือว่า ปราสาทพระวิหารยังอยู่ในอำนาจอธิปไตยของไทย และจะกลับไปครอบครอง 
ปราสาทพระวิหารอีก เมื่อคำพิพากษาได้รับการพิจารณาทบทวนแก้ไขอีกครั้ง...”๑๐

มาถึงข้อพิจารณาประการท่ี ๒ เก่ียวกับการต้ังข้อสงวนอันชัดแจ้งของรัฐบาลไทย  
ในการที่จะเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมานั้น สืบเนื่องจากข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลของ 
คำพิพากษา อันมีข้อสำคัญคือ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอาจถูก 
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตภายใต้บริบทของระบบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งแตกต่างกับ 
ระบบกฎหมายภายใน การตั้งข้อสงวนของรัฐบาลไทยเช่นนั้น มีผลเป็นการแสดงเจตนา 
ในทางระหว่างประเทศ เพื่อสงวนสิทธิที่จะถือเอาประโยชน์แห่งคดีและเป็นข้อต่อสู้ในคดีได้  
โดยหากเมื่อกรณีพิพาทเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารได้ถูกหยิบยกขึ้นอีกครั้ง ณ ศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ ประเทศไทยก็สามารถยกขึ้นอ้างได้ว่า แม้รัฐบาลไทยจะปฏิบัติตาม 
คำพิพากษาของศาลในคราวพิพาทที่ผ่านมา ก็เพราะจำต้องปฏิบัติเพราะพันธกรณีของ 
กฎบัตรสหประชาชาติ รัฐบาลไทยไม่เคยเห็นด้วยกับคำพิพากษา และได้มีหนังสือประท้วง 
ตลอดจนได้ต้ังข้อสงวนไว้โดยชัดแจ้งแล้วว่าเก่ียวกับสิทธิใด ๆ  ท่ีประเทศไทยมี หรืออาจมใีนอนาคต 
เพ่ือเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนทางกฎหมายท่ีมีอยู่หรือท่ีจะพึงนำมา 
ใช้ได้ในภายหลังแล้ว ซ่ึงถ้าหากไม่มีการต้ังข้อสงวนเอาไว้ให้ปรากฎเช่นน้ันแล้ว ประเทศไทย 
ก็อาจเสียสิทธิในการทวงคืนปราสาทพระวิหารตลอดไป อย่างไรก็ตาม สิทธิในข้อสงวน 
ดงักลา่วกอ็าจเสยีไปได ้หากวา่รฐับาลไทยไดก้ระทำการใด ๆ  อนัถอืเปน็การแสดงเจตนา 
สละสิทธิแห่งข้อสงวนในภายหลัง

ข้อสังเกตที่สำคัญในวงการวิชาการเกี่ยวกับการตั้งข้อสงวนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็คือ 
ข้อสงวนเช่นว่านี้ มีกำหนดอายุความ ๑๐ ปีนับแต่มีคำพิพากษา ตามข้อบทที่ ๖๑ (๕) 
แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไม่ สำหรับประเด็นข้อกฎหมายในส่วนนี้ 
ศ.ดร.สมปองฯ อธบิายวา่๑๑ กรณขีองขอ้บทดงักลา่ว เปน็เรือ่งเกีย่วกบัการรอ้งขอของคูก่รณี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ทบทวนคำพิพากษา จึงเป็นคนละกรณีกับการตั้งข้อสงวนดังกล่าวของ 
รัฐบาลไทย ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง หาได้จำกัดเฉพาะการร้องขอให้ศาลพิจารณาทบทวน 
คำพิพากษาตามข้อบทท่ี ๖๑ (๕)๑๒ แต่อย่างใด ข้อสงวนของไทยครอบคลุมถึงธรรมนูญศาล 

๑๐ สมปอง สุจริตกุล, ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในคดีปราสาทพระวิหาร, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑.
๑๑ โปรดดู สมปอง สุจริตกุล, ข้อสงวนของไทยเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาท 

พระวิหาร, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร : ปัญหากฎหมายและอธิปไตยของชาติ”, 
วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ.

๑๒ Statute of The International Court of Justice ; Article ๖๑ (๕) 
 “No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the 
judgment.”
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ทั้งหมดรวมทั้งข้อ ๖๐๑๓ ซึ่งไม่มีการจำกัดเวลา ๑๐ ปีดังเช่นข้อ ๖๑ นอกจากนั้น 
ยังครอบคลุมถึงกฎบัตรสหประชาชาติทั้งฉบับ โดยเฉพาะข้อ ๓๓๑๔ ที่เปิดโอกาสให้คู่กรณ ี
แสวงหาช่องทางระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี เช่น การตั้งอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการ 
ประนอม หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ฯลฯ 

จึงเห็นได้ว่าแม้รัฐบาลไทยจะไม่เคยเห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่ภายในเขตอธิปไตยของกัมพูชา แต่ไทยก็ 
ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาท่ีตนตกเป็นคู่กรณี ท้ังน้ีตามพันธกรณีของกฎบัตรสหประชาชาติ 
ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยก็มิได้ละเลยที่จะตั้งข้อสงวนสิทธิ 
อันชัดแจ้งในการเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาได้อีกในอนาคต ทั้งนี้ โดยอาศัยโอกาสที่ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพัฒนาการของระบบกฎหมายระหว่างประเทศ 
และดังที่ได้อธิบายมาแล้วว่า คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นผูกพันเฉพาะ 
คู่กรณีในประเด็นข้อพิพาท แต่มิได้ผูกพันศาลว่าจะต้องตัดสินตามแนววินิจฉัยที่เคยมีมา 
ดังนั้น เมื่อโอกาสอันเป็นคุณของประเทศไทยมาถึง เราก็สามารถหยิบยกข้อสงวนเช่นว่านี้ 
ขึ้นอ้างได้ ถ้าไม่มีการสละสิทธิแห่งข้อสงวนไปเสียก่อน นอกจากนี้ การกำหนดเขตบริเวณ  
และสรา้งรัว้รอบองคป์ราสาทพระวหิารโดยมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ นัน้  
ก็เพ่ือปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล มิใช่เป็นการยอมรับอธิปไตยของกัมพูชาเหนือปราสาท 
พระวิหารแต่อย่างใด ประเทศไทยยังถือว่า แม้กระทั่งตัวปราสาทพระวิหารเองก็ถือว่ายัง 
อยูภ่ายใตอ้ธปิไตยของราชอาณาจกัรไทย และจะเขา้ครอบครองในภายหลงัเมือ่คำพพิากษา 
ได้รับการพิจารณาแก้ไขทบทวนอีกครั้ง 

 
 นับแต่ที่ปราสาทพระวิหารถูกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ และถูกใช้ในการ 
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกราวกว่า ๓๐๐ ปี จนกระทั่งอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลง 
ในปี พ.ศ. ๑๙๗๔ เมื่อกรุงศรียโสธรปุระเสียให้แก่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของ 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)  นับแต่นั้นก็ถูกทิ้งร้างอีกนานกว่า ๕๐๐ ปี 
โดยไม่มีชนชาติใดกล่าวถึงมหาเทวสถานแห่งนี้อีกเลย

๑๔๗

๑๓ Article ๖๐, id 
“The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of  

the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party”
๑๔ Charter of The United Nations ; Article ๓๓ (๑)  

 “๑. The party to any  dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance 
of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, 
conciliation arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful 
means of their own choice.”

การข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น “มรดกโลก” กับการ “เสียดินแดน” 
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จนกระทั่งปราสาทพระวิหารปรากฎขึ้นอีกครั้งเมื่อ นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทรงค้นพบปราสาทพระวิหาร 
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ (ร.ศ. ๑๑๘) และหลังจากน้ันเป็นเวลาอีก ๖๐ ปี ปราสาทพระวิหารก็ตกอยู่ 
ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕  
ซึ่งรัฐบาลไทยตลอดจนชาวไทยทั้งประเทศไม่เคยเห็นด้วยกับคำพิพากษา แต่ก็ต้องยอม 
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งนั่นเป็นบาดแผล 
ในใจของคนไทยทั้งชาติมาเป็นเวลาหลายสิบปี  จนเรื่องราวของปราสาทพระวิหารได้เด่นชัด 
ขึ้นมาเป็นวิวาทะระหว่างประเทศอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

ลำดับเหตุการณ์ ความเป็นมาของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ช่วงที่รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมมือเพื่อพัฒนาเขาพระวิหาร (ฝ่ายไทย) ทั้งนี้ตามผล 
การประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทย – กัมพูชา ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน 
๒๕๔๖ รัฐบาลของไทยและกัมพูชาได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น เพื่อการพัฒนา 
เขาพระวิหารและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกัน โดยมีการประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯ 
เรือ่ง “การรว่มพฒันาปราสาทพระวหิาร” มขีอ้สรปุทีส่ำคญัคอื การดำเนินโครงการพฒันา 
ปราสาทพระวิหารให้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทย – กัมพูชา โดยการร่วมมือที่อยู่บน 
พื้นฐานของผลประโยชน์ของทั้ง ๒ ฝ่าย ตลอดจนการร่วมกันอนุรักษ์ปราสาทพระวิหารให ้
เป็นมรดกโลก ทั้งนี้โดยไม่กระทบกับการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ฯลฯ ๑๕

 แม้จะมีความตกลงความร่วมมือเช่นว่าน้ันเกิดข้ึนก็ตาม ประเทศกัมพูชาก็ได้ดำเนินการ 
ย่ืนขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกแต่ฝ่ายเดียว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยไม่ได้หารือกับไทยภายใต้กรอบแห่งคณะกรรมการร่วมมือเพื่อพัฒนาเขาพระวิหาร 
แต่อย่างใด โดยเอกสารประกอบคำร้องยื่นจดทะเบียน (Nomination File) นั้นได้แนบ 
แผนที่กำหนดเขตอนุรักษ์ (Core Zone) เขตกันชน (Buffer Zone) และเขตพัฒนา 
(Development Zone) ของอาณาบริเวณปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีเส้นเขตแดนล้ำเข้ามาใน 
ดินแดนไทยที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน๑๖ อันจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องเส้นเขตแดนและอธิปไตย 
เหนือดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังมิได้มีการสำรวจจัดทำเขต 
แดนอย่างชัดเจน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ 
มิได้แสดงความชัดเจนในพื้นที่ดังกล่าว เพียงแต่รับรองว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ภายใน 
อธิปไตยของกัมพูชาเท่านั้น โดยมิได้ชี้ขาดว่า เส้นเขตแดนคือเส้นใด 

๑๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๔ - ๒๕๕
๑๖ ควรเรียกพื้นที่นี้ว่า “พื้นที่ภายใต้อธิปไตยของไทย ที่มีการอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนโดยกัมพูชา” : ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑) 

๑๔๘



หน้าต่างโลก
The Knowledge windows

 เมื่อการเป็นเช่นนี้ รัฐบาลไทยได้ดำเนินการทางการทูตเพื่อชี้แจ้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อน 
ซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิในอธิปไตยอยู่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ทั้งต่อกัมพูชา ยูเนสโก และ 
ประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ตลอดจนได้แสดงข้อเสนอที่ไทยจะขอขึ้นทะเบียน 
ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกร่วมกับกัมพูชา ตั้งแต่นั้นมาจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กัมพูชา 
ก็ไม่เห็นชอบด้วย และยังยืนยันว่าจะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียง 
ฝ่ายเดียว 
 ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ รัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ได้มี 
หนังสือทักท้วงไปยังคณะกรรมการมรดกโลก จนท้ายที่สุด ในการประชุมคณะกรรมการ 
มรดกโลกครั้งที่ ๓๑ ที่ประชุมได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้เลื่อน 
การพิจารณาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชาออกไป โดยกำหนดให้ 
ประเทศไทยและกัมพูชา ร่วมมือกันบูรณปฏิสังขรณ์ปราสาทและจัดทำแผนบริหาร 
จัดการเพื่อการปกป้องคุ้มครองปราสาทร่วมกัน โดยกำหนดให้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง 
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๒ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา 
 จนมาถงึสมยัที่รฐับาลของนายสมคัร สนุทรเวช เปน็นายกรฐัมนตรี ไดม้กีารหารอื 
อย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกัมพูชา  
คือ นายนพดล ปัทมะ และ นาย ฮอร์ นัมฮง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ ประเทศ 
สิงคโปร์ โดยฝ่ายไทยยืนยันว่า จะไม่ขัดขวางการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 
ของกัมพูชา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การขึ้นทะเบียนจะต้องไม่กระทบสิทธิเรื่องเขตแดน ทั้งนี้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ ยืนยันว่า การกำหนดเขตขึ้นทะเบียนจะไม่ถือว่าเป็นการปักปันเขตแดนระหว่างกัน  

ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ทางฝ่ายกัมพูชาตกลงที่จะเปลี่ยนแผนที่ 
แนบท้ายเอกสารคำขอข้ึนทะเบียนใหม่เพ่ือจำกัดขอบเขตให้อยู่เฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร  
โดยมีการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศของไทย กับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ณ 
สำนักงานใหญ่ยูเนสโกที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓  
พฤษภาคม เพื่อหาข้อยุติก่อนที่การประชุมคณะกรรมการ 
มรดกโลกครั้งที่ ๓๒ จะมาถึงในเดือนกรกฎาคม ณ 
เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา มีข้อสรุปว่า ๑๗

๑๗ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๖๓ - ๒๖๔

๑๔๙
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แผนผังปราสาทพระวิหารท่ีกัมพูชาใช้ย่ืนต่อยูเนสโกเพ่ือขอข้ึนทะเบียนมรดกโลก 
(จาก ข่าวสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๑๘ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ 
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่, หน้า ๖ - ๗

๑๕๐

กัมพูชาจะขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท โดยไม่กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ทางด้าน 
ทิศเหนือและทิศตะวันตกของตัวปราสาทซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนเร่ืองเขตแดน ไทยและกัมพูชา 
จะให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เพื่อจัดทำแผนบริหาร 
จัดการพื้นที่ โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในการ 
สำรวจและจัดทำเขตแดนของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission 
- JBC) ข้อตกลงนี้ได้รับการบันทึกเป็นร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint communiqué) 
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งยังไม่มีการลงนามและยังไม่มีผลผูกพันรัฐใดจนกว่าจะ 
ได้นำไปขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของแต่ละฝ่ายก่อน

การสนับสนุนของรัฐบาลไทยในการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารโดยกัมพูชา
 ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๑ ประเทศกัมพูชาได้ส่งร่าง 
แผนที่ (แผนผัง) ที่ปรับแก้ไขใหม่ 
ตามความตกลงดั งกล่ าวมาให้  
ฝ่ายไทยได้ตรวจสอบจนแน่ใจว่า 
ไม่มีส่วนใดล้ำเข้ามาในเขตไทย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติให้ 
ความเห็นชอบร่างคำแถลงการณ์ 
ร่วมและร่างแผนผัง เมื่อวันที่ ๑๗  
มถินุายน และให ้นายนพดล ปทัมะ  
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ  ลงนามร่วมกับ 

ประเทศกัมพูชาและยูเนสโกในแถลงการณ์ร่วมนี้ได้ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
 
 โดยแถลงการณ์ร่วมฯ (Joint Communiqué) ฉบับดังกล่าว ไทยและกัมพูชา 
ได้ทำความ ตกลงกัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ๑๘

๑. ราชอาณาจักรไทย สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 
ท่ีเสนอโดยกัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยคร้ังท่ี ๓๒ ของคณะกรรมการ 
มรดกโลก เขตรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหาร ปรากฎตามที่ระบุไว้ ณ บริเวณ N. ๑  
ในแผนที่ที่แนบท้ายที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา แผนที่ดังกล่าวให้รวมถึงพื้นที่กันชน 
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๑๕๑

(buffer zone) ในด้านทิศตะวันออกและด้านใต้ของปราสาทตามที่ระบุไว้ตามเครื่องหมาย 
N. ๒ ด้วย

๒. ในบรรยากาศแห่งความปรารถนาดีและประนีประนอมต่อกัน ราชอาณาจักร 
กัมพูชายอมรับให้ปราสาทพระวิหารถูกเสนอเพ่ือข้ึนทะเบียนในบัญชีมรดกโลก โดยข้ันตอนน้ี 
ยังไม่ให้รวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone)

๓. แผนที่แนบท้ายตามที่ระบุในข้อ ๑ ให้ใช้แทนแผนที่เดิมที่เกี่ยวกับและรวมถึง  
“Schema Directeur pour la Zonage  de Preah Vihear” และรวมถึงแผนผังหรือ 
แผนแบบอ้างอิงทั้งหมดที่ระบุถึงเขตพื้นที่สำคัญ (Core zone) และเขตอื่น ๆ (zonage)  
และเขตพื้นที่อื่นของปราสาทพระวิหารที่ปรากฎในคำร้องขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชา

๔. ในระหว่างรอผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วม (JBC) เพื่อกำหนดอาณาเขต 
เกีย่วกบัพืน้ทีร่อบปราสาทดา้นทศิเหนอืและทศิตะวนัตกรอบปราสาทพระวหิาร ซึง่ระบโุดย 
เครื่องหมาย N. ๓ ไว้ในแผนที่ในข้อ ๑ ให้มีการจัดเตรียมแผนการจัดการพื้นที่ดังกล่าว 
โดยวิธีการประสานกันระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยอย่างสอดคล้องกับ 
มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ ซึ่งแผนการจัดการดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไว้ 
ในแผนจัดการสุดท้ายสำหรับองค์ปราสาทและพื้นที่รอบ ๆ ปราสาทนั้น ซึ่งจะต้องนำเสนอ 
ต่อศูนย์กลางมรดกโลก ก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุม 
คณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๔

๕. การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก จะเป็นไปโดยไม่ 
กระทบกระเทือนต่อสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ในการกำหนด 
เส้นเขตแดนของคณะกรรมการร่วมเพื่อการกำหนดเขตแดน (JBC) ของทั้งสองประเทศ 

การทักท้วงแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqueé) กับข้อกังวล 
เร่ืองเสียดินแดน
 นางตรึงใจ บูรณสมภพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ของวุฒิสภา กล่าวว่า การที่ไทยสนับสนุนกัมพูชา 
ในกรณีดังกล่าว จะทำให้พื้นที่ของไทยรอบปราสาทพระวิหารต้องเสียอำนาจการปกครอง 
และอธิปไตยไปโดยปริยาย โดยในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้ 
ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต เป็นตัวแทนในการคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 
ต่อยูเนสโก
 นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวของนักวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ 
ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในการระดมนักวิชาการจากทุกภาคส่วน เพ่ือถกประเด็นปัญหากรณีการลงนาม 
ในแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
โดยมีจดหมายเปิดผนึกส่งถึงคณะกรรมการมรดกโลกผ่านยูเนสโกประจำประเทศไทย 



The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหาร มหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย
ตอน ปราสาทพระวิหาร “มรดกโลก”

คัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา มีสาระสำคัญว่า  
ปราสาทพระวิหารยังติดปัญหาอยู่ว่า อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของไทยหรือกัมพูชาและยังมี 
ความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่ประชาชนชาวไทยจะเรียกคืนอำนาจอธิปไตย เหนือปราสาท 
พระวิหารในโอกาสต่อไปตามข้อสงวนของรัฐบาลไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ นอกจากนี้  

ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ปราสาทพระวิหาร ที่จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง 
เช่น สระตราว สถูปคู่ ฯลฯ แต่มีเฉพาะตัวปราสาท 
พระวิหารเท่านั้นที่ถูกขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 
เป็นมรดกโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยยังมี
ปรากฎการณ์ภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นข้อขัดแย้ง 
ระหว่างรัฐกับประชาชนในการดำเนินการและการสนับสนุน 
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชา

 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๑๕๕๑ “ศาลปกครองกลาง” มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือ 
วิธีคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำท่ี ๘๙๔ / ๒๕๕๑  
ห้ามมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐมนตรี ดำเนินการใด ๆ  
ที่เป็นการอ้างหรือใช้ประโยชน์จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม เมื่อวันที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และดำเนินการตามมติดังกล่าว จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมี
คำสั่งเป็นอย่างอื่น 

แผนที่แนบท้าย แถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) ที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา
(จาก เอกสาร “กรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร” กระทรวงการต่างประเทศ, มิถุนายน ๒๕๕๑)

๑๕๒
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 โดยมีเหตุผลสำคัญ คือ โดยผลแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวน้ัน “อาจถือได้ว่า ประเทศไทย 
ได้ยอมรับเขตแดนรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารตามที่ระบุไว้ ณ บริเวณ N. ๑ โดยปริยาย 
และการมีข้อตกลงให้มีการจัดเตรียมแผนการจัดการพื้นที่ N .๓ โดยวิธีประสานกันระหว่าง
รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์น้ัน 
อาจมีผลผูกพันประเทศไทยและทำลายน้ำหนักในการอ้างอิงเขตแดนที่ประเทศไทยยึดถือ 
สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนมาโดยตลอด การลงนามในแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว จึงอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน... ” ๑๙ 
 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายนพดล ปัทมะ ส่งหนังสือเวียนถึงประเทศสมาชิก 
คณะกรรมการมรดกโลกทั้ง ๒๑ ประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
คร้ังท่ี ๓๒ เพ่ือย้ำถึงคำส่ังของศาลปกครองกลางและมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ ระงับการบังคับใช้แถลงการณ์ร่วม โดยระบุว่า แถลงการณ์ร่วมรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลกัมพูชา จะต้องไม่ถูกนำมาประกอบการพิจารณา และไม่สามารถตีความว่าเป็น
การสนับสนุนการยื่นขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชา นอกจากนั้น รัฐบาลไทยได้แสดงความ
จำนงขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
ครั้งที่ ๓๒ นี้ออกไปก่อน เพื่อที่ทั้งไทยและกัมพูชาจะได้ร่วมมือกันในการขอขึ้นทะเบียน
ร่วมปราสาท และพื้นที่โดยรอบต่อไป๒๐

ปราสาทพระวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” 
 
 วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๒ ณ 
นครควิเบก ประเทศแคนาดา มีมติให้ปราสาทพระวิหารเป็น “มรดกโลก” ตามเกณฑ์ 
(i) เพียง ๑ ข้อจาก ๔ ข้อ๒๑ โดยมีข้อสรุปสำคัญคือ 
 “...ที่ประชุมรับทราบว่า จะไม่ใช้แถลงการณ์ร่วมไทย กัมพูชา ยูเนสโก มาพิจารณา 
เพื่อให้เป็นไปตามความคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางของไทย และรับทราบว่า 
กัมพูชาได้ยื่นแผนผัง (Graphic plan) ท่ีปรับปรุงใหม่ และความปรารถนาของไทยแสดงออก 
หลายคร้ังว่า ต้องการนำเสนอปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณโดยรอบข้ึนเป็นมรดกโลก 
ร่วมกับกัมพูชา ทั้งนี้ ที่ประชุมบันทึกไว้ว่า กัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท  
โดยมิได้รวมอาณาบริเวณโดยรอบ...” 

๑๙ คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่  
๘๙๔ / ๒๕๕๑ ระหว่าง นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ที่ ๑ และพวก ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ของ นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

๒๐ โปรดดู หนังสือเวียนถึงประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ของ นายนพดล ปัทมะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒๑ เกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลก มีดังนี้  (i) นำเสนอผลงานชิ้นเอกของอัจฉริภาพมนุษย์ (ii) แสดงการเปลี่ยนผ่าน 
ของคุณค่าแห่งมนุษย์ภายใต้ระยะเวลาหรือในบริเวณวัฒนธรรมของโลก (iii) มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของประเพณี 
วัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังดำรงคงอยู่ หรือได้สาบสูญไปแล้ว (iv) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
การใช้ผืนดินหรือทะเล ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม... ฯลฯ

๑๕๓



The Temple of Preah Vihear ปราสาทพระวิหาร มหาสถานบนรอยเขตอธิปไตย
ตอน ปราสาทพระวิหาร “มรดกโลก”

 ซึ่งมีข้อวิจารณ์จากฝ่ายไทย เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 
เป็นมรดกโลก ปรากฎตามคำแถลงคัดค้านของ นายปองพล  อดิเรกสาร ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการมรดกโลกในครั้งนั้น ภายหลังจากที่คณะกรรมการมรดกโลกมีมติให้ 
ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ว่า
 “... ประเทศไทยได้ขอครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อให้ประเทศไทยได้มีส่วนในการเสนอ 
ร่วมกัน (Joint Nomination) เพื่อให้ปราสาทพระวิหารบนยอดเขาที่เป็นพรมแดนระหว่าง
ไทยและกัมพูชา อันเป็นดินแดนซึ่งยังมีข้อโต้แย้งกันระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ได้ขึ้น
ทะเบียนในลักษณะการเสนอร่วม... พวกเรารู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรง ที่ข้อเรียกร้องของเรา
ถูกปฏิเสธมาหลายครั้ง และบัดนี้ ปราสาทพระวิหารได้รับการยินยอมให้ขึ้นทะเบียนมรดก
โลกเป็นพิเศษ โดยใช้เกณฑ์ข้อที่ ๑ เพียงข้อเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังปราศจากบริเวณกันชน 
(buffer zone) ซึ่งทำให้ขาดภูมิทัศน์บริเวณรอบด้านที่จะทำให้ปราสาทพระวิหารมีความ 
สง่างาม และความสมบูรณ์ดังที่ควรจะเป็น เราไม่สามารถจะยอมรับการขึ้นทะเบียนเพียง
ฝ่ายเดียว  โดยใช้เกณฑ์เพียงข้อเดียวของปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้...”
 
 จนกระทั่ง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีคำวินิจฉัยที่  
๖ – ๗/๒๕๕๑ ตามที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา รวม ๗๗ คน  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 
๑๕๑ คน เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐๒๒  
วรรค ๖ ประกอบมาตรา ๑๕๔ (๑)๒๓ เก่ียวกับคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) 
เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
๑๙๐ หรือไม่  โดยมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยชี้ขาดว่า คำแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา หรือ 
Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่อาจมี 

๒๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๙๐ วรรคหก “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด 

โดยให้นำบทบัญญัติตาม มาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
          มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง “ หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การ 
เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ... ในการนี้  รัฐสภา 
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

๒๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๕๔  “ร่างพระราชบัญญัติใดรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนำข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อม 

ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๑๕๐ หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ 
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง

 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้  
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ 
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

๑๕๔



หน้าต่างโลก
The Knowledge windows

บทบาทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม 
ของประเทศอย่างกว้างขวางอีกด้วย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
 โดยเหตุที่ศาลวินิจฉัยว่าแถลงการณ์ร่วมฯ เป็น “หนังสือสัญญา” ที่ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เพราะคำแถลงการณ์ 
ดังกล่าวประกอบด้วยการกระทำระหว่างรัฐต่อรัฐโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนประเทศ 
ทั้งสองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมุ่งให้เกิดผลทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากพันธกรณีที่ 
ทั้ง ๒ ฝ่ายจะจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน จึงเข้าองค์ประกอบของลักษณะความ 
ตกลงระหว่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายต่างสงวนสิทธิซึ่งกันและกัน เมื่อคำแถลงการณ์ร่วม 
ดังกล่าวมิได้กำหนดให้อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ๒๔

ความส่งท้าย
 ในท่ีสุด ปราสาทพระวิหารก็ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น “มรดกโลก” แห่งมวลมนุษยชาติ 
ปราสาทพระวิหารได้ถูกสร้างขึ้นโดยจุดมุ่งหมายของบุญกิริยาแห่งจักรพรรดิราชและ 
ความเชื่อศรัทธาของบรรพชนโบราณแห่งดินแดนอุษาคเนย์ แต่แล้วการณ์อันมิได้อาจคาด 
เห็นในยุคนั้นก็กลับบังเกิดขึ้น เมื่อมหาเทวสถานแห่งนี้กลายเป็นวัตถุแห่งคดีในข้อพิพาท 
ระหว่างประเทศซึ่งมิได้จบที่ศาลโลกอย่างที่หลายคนเข้าใจ เงื่อนปมแห่งความไม่ลงรอยกัน
ของรอยเขตอธิปไตยระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น บัดนี้ ได้รับการตอกย้ำอีกครั้งโดย การขึ้น 
ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเปน็มรดกโลก บทความชดุ “The Temple of Preah Vihear 
ปราสาทพระวิหาร มหาสถานบนรอยเขต 
อธิปไตย”ได้จบลงแล้วในตอนสุดท้ายนี้   
เช่นเดียวกับท่ีผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า กรณี 
พิพาทและความบาดหมางระหว่างไทยกับ 
กัมพูชาจะจบลงในไม่ช้าเช่นกัน. 

๒๔ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖ – ๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกับคำแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา 
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่

๑๕๕




