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กำรแถลงด้วยวำจำของ ไทย-กัมพูชำ ต่อศำลโลก 

รอบที่ ๑ 

กัมพูชา : ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวทีการให้การด้วยวาจา
ที่ศาลโลกเปิดฉากขึ้น เร่ิมต้นด้วยฝ่ายกัมพูชา แถลงเปิดคดีด้วย
การขอความเห็นใจจากศาลโลก ว่าฝ่ายกัมพูชาถูกรุกรานจาก
ฝ่ายไทย ทั้งการท าลายตัวปราสาทพระวิหาร และชาวกัมพูชา
ตามแนวชายแดนต้องเสียชีวิตจากการสู้รบ ทั้งนี้เกิดจากความ 
ไม่ชัดเจนของบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทพระวิหาร ท าให้ก าลัง
ทหารฝ่ายไทย ไม่ยอมถอนทหารออกจากพ้ืนที่ ๔.๖ ตร.กม.  
ตามแผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ที่ศาลโลกใช้ ใน 
การพิพากษาเมื่อปี ๒๕๐๕ และได้มีการวิงวอนให้ศาลโลก เป็น
ตัวกลางในการสร้างสันติภาพ ขณะที่ทีมทนายความฝ่ายกัมพูชา
ทยอยขึ้นให้การด้วยวาจา ได้มีความพยายามชี้ให้ศาลโลกเห็นว่า 
ฝ่ าย กัม พูชา ไม่ ได้ พยาย ามขอ ให้ ศาลโลกตี ความ ซ้ า ใ น 
ค าพิพากษาเดิม หรือมีเจตนาให้ล้มล้างค าพิพากษาเดิม และ 
การยื่นค าฟ้องของกัมพูชาเป็นไปตามธรรมนูญศาลโลกข้อ ๖๐ 
พร้อมประกาศว่า ไม่ว่าการตีความของศาลโลกจะออกมาเป็น
เช่นไร ฝ่ายกัมพูชาพร้อมที่จะยอมรับการตีความที่จะเกิดขึ้น 

ไทย  :  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึ งคิ วของทีมทนาย 
ความฝ่ายไทยขึ้นแถลงเปิดคดี ด้วยการชี้ให้ศาลโลกเห็นว่า ไทย
และกัมพูชาไม่ได้มีข้อพิพาทใหม่เกิดขึ้นระหว่างกัน เพราะตั้งแต่
ศาลโลกมีค าพิพากษาเมื่อปี ๒๕๐๕  ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตาม 
ค าพิพากษาแล้ว ตั้งแต่การยอมรับว่าตัวปราสาทพระวิหารเป็น

ของฝ่ายกัมพูชา และได้ถอนทหารออกในทันที ตลอดจนได้
ก าหนดพ้ืนที่โดยรอบของตัวปราสาทด้วยร้ัวลวดหนาม   และ
รัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้นก็แสดงความพึงพอใจ และไม่มี 
การประท้วงมาเป็นเวลา ๕๐ ปี แต่การยื่นเพ่ือให้ศาลตีความ
คร้ังนี้  มีการแอบแฝงเพ่ือให้ศาลโลกชี้  หรือตัดสินในเร่ือง 
เขตแดน ทั้ งๆ  ที่ ศาลโลกเมื่ อปี  ๒๕๐๕ ปฏิ เสธมาแล้ว  
ส่วนประเด็นการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชา เกิดจากการยั่วยุ
โดยฝ่ายกัมพูชา ท าให้ไทยต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ  แสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าว และ
ทะเยอทะยานของฝ่ายกัมพูชา   ส าหรับแผนที่มาตราส่วน  
๑ ต่ อ  ๒๐๐,๐๐๐ ได้มี การระบุ ว่ า  ฝ่ าย กัม พูชามี การ 
ปลอมแปลงแผนที่ซ่ึงเป็นการกระท าโดยมิชอบ รวมถึงเอกสาร
หลายฉบับเป็นการแต่งขึ้นมาเอง นอกจากนี้ยังได้มีความ 
พยายามที่จะชี้ให้ศาลโลกเห็นว่า การยื่นค าฟ้องของฝ่ายกัมพูชา
นั้นเป็นการท าผิดธรรมนูญของศาลโลกข้อ ๖๐ คือการขอให้
ศาลโลกตีความค าพิพากษาเดิม อย่างไรก็ตาม ทางฝั่งไทยได้มี
การหยิบยก และเปรียบเทียบแผนที่หลายฉบับ โดยชี้ให้ศาลโลก
เห็น ว่า  การท าแผนที่ ของกัมพูชา ไม่ ได้มาตรฐาน ไม่ มี 
ความน่าเชื่อถือ และจริงๆ แล้ว ยังมีแผนที่อีกจ านวนมากที่
จะต้องน ามาพิจารณาเปรียบเทียบหากจะพิจารณาชี้ขาดเร่ือง
เขตแดน ที่ส าคัญแผนที่ภาคผนวก ๑ หรือแผนที่มาตรส่วน  
๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ที่กัมพูชาใช้อ้างอิงนั้น แท้ที่จริงแล้วมีอยู่
หลายฉบับ 

 

 ตลอดสัปดาห์ท่ีผ่านมา การท าความเข้าใจต่อกระบวนการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารในศาลโลก เป็นไปได้อย่างท่ีไม่
เคย เกิ ดขึ้ นมาก่ อน  แม้ ว่ าก ารน า เ สนอ " ข้ อ เ ท็จจริ ง -ข้ อก ล่าวหา "  ของ ทีมทนายของประ เทศกัมพู ชา ท่ี เป็น ฝ่าย 
ยื่นค าร้องกับ "ข้อเท็จจริง-ข้อโต้แย้ง" ของทีมทนายของประเทศไทยจะเป็น "ชุดข้อมูล" ท่ีแตกต่างกันโดยส้ินเชิง แต่ด้วยกระบวนการ
พิจารณาของศาลโลก ท่ีเปิดโอกาสให้คู่ความได้ใช้เวลาเท่าๆ กัน ในการขึ้นให้การด้วย "วาจา" เพิ่มเติมจากการส่งเอกสารไปก่อนแล้ว 
และยังเปิดโอกาสให้ "แก้ต่าง" อีกในเวลาเท่ากัน ย่อมจะท าให้ "ประชาชน" ท้ังสองประเทศได้รับรู้ "ข้อมูล -ค าให้การ-หลักฐาน"  
ของตัวแทนทนายท้ังสองประเทศอย่างครบถ้วนไปพร้อมๆ กัน กับองค์คณะผู้พิพากษาศาลโลก จึงนับเป็นส่ิงดีเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมต่อประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นของการแถลงผลได้อย่างชัดเจน..... 
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รอบที่ ๒ 
กัมพูชา : วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กัมพูชากลับมาให้

การด้วยวาจารอบที่สอง พบว่ากัมพูชาได้ให้การปฏิเสธต่อ
ประเด็นการปลอมแปลงแผนที่ หรือจัดท าเอกสารต่อสู้คดีขึ้นมา
เอง และหยิบยกค าพิพากษาเมื่อปี ๒๕๐๕ มาตีแผ่ พร้อมทั้งชี้ว่า
ประเทศไทยได้ยอมรับแผนที่มาตรส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐  
ไปแล้ว นอกจากนี้ ค าพิพากษาไม่ได้ชี้ไว้ว่า การถอนก าลังของ
ทหารไทยนั้น จะต้องถอนจากพ้ืนที่ตัวปราสาทไปจนถึงที่ใด ซ่ึง
ในความเป็นจริงจะต้องมีความชัดเจนว่า ก าลังทหารไทยจะต้อง
ถอนไปจากพ้ืนที่ของฝ่ังกัมพูชา  กลับเข้าไปในพ้ืนที่ของประเทศ
ไทย ศาลโลกจึงมีความจ าเป็นต้องตีความ นอกจากนี้ยังได้มี 
การวิงวอนให้ศาลโลกรับตีความคดีนี้ เพ่ือรักษาสันติภาพ และ
ต้องการให้ศาลโลกเห็นพ้องกับฝ่ายกัมพูชาว่าพ้ืนที่ใกล้เคียง
รอบตัวปราสาทพระวิหารจะต้องยึดตามแผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ 
๒๐๐,๐๐๐ ตามค าพิพากษาเมื่อปี ๒๕๐๕ 

ไทย : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ฝ่ายไทยได้มุ่งประเด็นหลัก
ต่อศาลโลกด้วยการที่ต้องการให้ศาลโลกยกฟ้อง หรือไม่รับ
ตีความ โดยชี้และยืนยันว่า ไม่มีข้อพิพาทใหม่จากค าพิพากษา
เมื่อปี ๒๕๐๕ เพราะฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาทั้ง
หมดแล้ว นอกจากนี้ในประเด็นเร่ืองแผนที่ฝ่ายไทยได้มีการ
ชี้แจงต่อศาลโลก โดยกล่าวอ้างค ายืนยันของศูนย์ค้นคว้า    
เร่ืองเขตแดนนานาชาติ (IBRU : International Boundaries     
Research Unit หรือ “อิบรู”) ที่ระบุว่าแผนที่ภาคผนวก ๑  
หรือแผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ที่ กัมพูชายึดถือ  
มีความแม่นย าน้อยที่สุด หากน ามาใช้ชี้ขาดเร่ืองเขตแดนจะท า
ให้เกิดข้อพิพาทที่ขยายวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ หากจะน า 
แผนที่ที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างขึ้นมาใหม่มาพิจารณาด้วยแล้ว ท าให้
เห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนอย่างมากในอีกหลายจุด โดยเฉพาะ
บริเวณสันปันน้ า และได้มีการเน้นย้ าต่อศาลโลกว่าปัญหา 
เขตแดนเป็นเร่ืองที่คู่ความควรจะตกลงกันเอง และใน ๕๐ ปี 

ที่ผ่านมา กัมพูชาไม่มีจุดยืนที่แน่นอนต่อเร่ืองเขตแดนเลย 
เพราะมีความพยายามเสมอมาที่จะน าเสนอแผนที่ หรือเส้นใน
แผนที่ที่ไม่มีมาตรฐาน และมีความแตกต่างกันทุกคร้ัง เพียงเพ่ือ
จะให้ศาลโลกชี้ขาดเร่ืองเขตแดน 

บทส่งท้ำย 
ไม่ว่าการตัดสินของศาลโลกโดยยึดหลักนิติธรรมเพ่ือ

สันติภาพจะเป็นไปในทิศทางใด ไทยหรือกัมพูชาจะได้เปรียบ 
เสียเปรียบ หรือเป็นไปในลักษณะ win – win  ก็ตาม ถือเป็นสิ่ง
ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต้องปฏิบัติตามในอนาคต เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชน รัฐบาลทั้งสองประเทศควรเร่งให้
มีการพิจารณาถึงมาตรการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ได้แก่ นโยบายการทูตเชิงรุกเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน   
การบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน อาทิ การลงทุนบริเวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา การเพ่ิมศักยภาพและช่องทางเพ่ิมรายได้ทาง
การค้า การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และควรเตรียมความพร้อมในการวาง
ยุทธศาสตร์ และกลไกต่างๆ เพ่ือรักษาและแสวงประโยชน์
ร่วมกันให้ได้มากที่สุด โดยที่ไม่ให้ความส าคัญเฉพาะเร่ืองเขตแดน
เพียงอย่างเดียว  

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรมองข้ามอิทธิพลแฝงของประเทศ
มหาอ านาจอย่าง สหรัฐฯ จีน รัสเซีย อังกฤษ และ ฝร่ังเศส      
ที่หากพิจารณาแบบไม่ซับซ้อนก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปรากฏการณ์
ใดที่เก่ียวข้องกับการขึ้นศาลระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่หากมอง
ในมุมที่ เ ก่ียวข้อง กับผลประโยชน์  อ าจปรากฏประเด็ น
ผลประโ ยชน์ ทั บ ซ้ อนอื่ นๆ  เข้ ามา เ ก่ี ยวข้ อ งด้ วย  ทั้ ง นี้          
ความขัดแย้ง ถือได้ว่าเป็นผลพวงทางประวัติศาสตร์ ที่ต้องว่าไป
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และแต่ละฝ่ายต่างก็ต้อง   
ท าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด...... 
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