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“ค ำขอของรำชอำณำจักรกัมพูชำโดยอำศัยข้อ ๖๐ ของ
ธรรมนูญศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ และข้อ ๙๘ ของข้อบังคับ
ศำล รำชอำณำจักรกัมพูชำได้ย่ืนค ำร้องต่อศำลขอให้ตีควำมค ำ
พิพำกษำของศำล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ค.ศ.๑๙๖๒ ที่ศำลได้
ตัดสินในสำระของคดีปรำสำทพระวิหำรทีม่ีคู่ควำมเป็นกัมพูชำและ
รำชอำณำจักรไทย” 

ข้อเท็จจริง คือ กำรมีอยู่และลักษณะของข้อพิพำทเกี่ยวกับ
กำรตีควำมค ำพิพำกษำ อ ำนำจของศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ
ในกำรรับพิจำรณำค ำร้องนี้  และกำรตีควำมค ำพิพำกษำปี 
ค.ศ.๑๙๖๒ ของกัมพูชำซึ่งต้องตระหนักว่ำข้อพิพำทระหว่ำง
กัมพูชำกับประเทศไทยที่เสนอต่อศำลเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๙ มีประเด็น
ส ำคัญอยู่ที่อธิปไตยในบริเวณที่เป็นดินแดนกัมพูชำ ซึ่งกัมพูชำอ้ำง
ว่ำประเทศไทยละเมิดอธิปไตยแห่งดินแดนของกัมพูชำในเขต
ปรำสำทพระวิหำรและบริเวณของปรำสำท ประเทศไทยตอบโดย
ยืนยันว่ำพื้นที่ดังกล่ำวต้ังอยู่บนฝั่งไทยของเขตแดนร่วมระหว่ำง
ประเทศทั้งสองและอยู่ภำยใต้อธิปไตยของประเทศไทย ข้อพิพำท
นี้เกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดน (ค ำพิพำกษำปี ค.ศ.๑๙๖๑) 

ดังนั้น ประเด็นข้อพิพำทที่เสนอต่อศำลจึงมีวงจ ำกัดอยู่ที่
ควำมแตกต่ำงกันในควำมเห็นเรื่องอ ำนำจอธิปไตยเหนือเขต
ปรำสำทพระวิหำรเพื่อที่จะชี้ขำดปัญหำอธิปไตยเหนือดินแดน 
ศำลจ ำต้องพิจำรณำถึงเส้นเขตแดนระหว่ำงรัฐทั้งสองในตอนนี้ (ค ำ
พิพำกษำปี ค.ศ.๑๙๖๒) กำรก ำหนดเส้นดังกล่ำวศำลจึงลง
ควำมเห็นว่ำปรำสำทต้ังอยู่ในดินแดนของกัมพูชำ โดยอธิบำยได้
ดังนี้ (๑) ส ำหรับกัมพูชำ ค ำพิพำกษำอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีอยู่
แล้วของเส้นเขตแดนระหว่ำงประเทศซึ่งถูกก ำหนดข้ึนและได้รับ
กำรยอมรับโดยรัฐทั้งสอง (๒) เส้นเขตแดนนั้นได้รับกำรก ำหนดข้ึน

โดยแผนที่ที่ศำลได้อ้ำงถึงซึง่ได้กลำยเป็นทีรู่้จักในคดีนี้ว่ำเป็นแผนที่
ภำคผนวก ๑ แผนที่ซึ่งท ำให้ศำลลงควำมเห็นว่ำอธิปไตยของ
กัมพูชำเหนือปรำสำทเป็นผลโดยตรงและโดยปริยำยจำกอธิปไตย
ของกัมพูชำเหนือดินแดนที่ปรำสำทต้ังอยู่ และ (๓) ประเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะต้องถอนทหำรหรือเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ออกจำกบริเวณ
ใกล้เคียงปรำสำทในดินแดนของกัมพูชำ 

ข้อเท็จจริงที่น ำมำสู่ข้อพิพำทในปัจจุบัน ได้แก่ ภูมิหลังทำง
ประวัติศำสตร์ของข้อพิพำทระหว่ำงกัมพูชำและไทย โดยมีคดีที่
กัมพูชำเสนอต่อศำลเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๙ มีสำเหตุมำจำกกำรที่กอง
ก ำลังทหำรไทยเข้ำครอบครองดินแดนกัมพูชำในพื้นที่ปรำสำท 
ต้ังแต่ปี ค.ศ.๑๙๕๔ ซึ่งในวันนี้ประเด็นค ำถำมเรื่องกำรละเมิด
อธิปไตยของกัมพูชำโดยกำรบุกรุกและมีกองก ำลังทหำรของไทยใน
พื้นที่ปรำสำทและบริเวณใกล้เคยีงปรำสำทยังคงอยู่ รำชอำณำจักร
ไทยมีพันธกรณีที่จะต้องถอนหน่วยทหำรที่ได้ส่งไปต้ังประจ ำใน
บริเวณสิ่งหักพังของปรำสำทพระวิหำร ต้ังแต่ปี ค.ศ.๑๙๕๔ โดย
อ ำนำจอธิปไตยแห่งดินแดนเหนือปรำสำทพระวิหำรเป็นของ
รำชอำณำจักรกัมพูชำและเส้นที่จะเป็นกำรสถำปนำเขตแดน
ระหว่ำงรัฐทั้งสองในพื้นที่ที่เป็นปัญหำหลังจำกที่เส้นนี้ได้รับกำร
ยอมรับโดยศำลลงควำมเห็นว่ำปรำสำทพระวิหำรต้ังอยู่ในดินแดน
ภำยใต้อธิปไตยของกัมพูชำ 

เหตุกำรณ์ที่เป็นเหตุของค ำร้องปัจจุบันของกัมพูชำ ได้แก่ 
ปรำสำทได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เมื่อวันที่ 
๘ กรกฎำคม ค.ศ.๒๐๐๘ แม้ว่ำมีกำรคัดค้ำนอย่ำงแข็งขันจำก
ประเทศไทยโดยทหำรไทยจ ำนวนมำกได้ข้ำมชำยแดนและยึดครอง
พื้นทีใ่นดินแดนกมัพชูำใกลป้รำสำทในบรเิวณวัดแก้วสิกขำคีรีสวำรำ
และต่อมำมีเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

ข้อพิพำทปรำสำทพระวิหำรในปัจจุบันมีข้อเท็จจริงมำจำกภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์ของข้อพิพำทระหว่ำงกัมพูชำและไทย 
โดยมีคดีท่ีกัมพูชำเสนอต่อศำลเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๙ ท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรท่ีกองก ำลังทหำรไทยเข้ำครอบครองดินแดนกัมพูชำในพื้นท่ี
ปรำสำท ต้ังแต่ปี ค.ศ.๑๙๕๔ ซึ่งในวันนี้ประเด็นค ำถำมเรื่องกำรละเมิดอธิปไตยของกัมพูชำโดยกำรบุกรุกและมีกองก ำลังทหำรของ
ไทยในพื้นท่ีปรำสำทและบริเวณใกล้เคียงปรำสำทยังคงอยู่ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้เกิดขึ้นภำยหลังกำรขึ้นทะเบียนปรำสำทเป็นมรดกโลก
ของยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๘ และท ำให้กัมพูชำยื่นค ำขอให้ตีควำมต่อศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ กำรมีอธิปไตยบนดินแดนท่ี
ชัดเจนเป็นส่ิงท่ีส ำคัญซึ่งไม่สำมำรถถูกก ำหนดได้โดยฝ่ำยเดียว มิเช่นนั้น ข้อพิพำทดังเช่นข้อพิพำทซึ่งกัมพูชำได้แสดงให้ศำลเห็นนี้อำจ
ยึดเย้ือและคุกคำมอย่ำงร้ำยแรงต่อสันติภำพและควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศในทุกเมื่อ..... 

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์         ฉบบัที่  ๒๙/๕๖    ๒๙ เมษำยน-๕ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 

คดีปรำสำทพระวิหำร: ในมุมมองของกัมพูชำ 



           คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษำวิจัยทำงยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงฯ โทร./โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

๑. วันที่ ๑๕ ตุลำคม ค.ศ.๒๐๐๘ ผู้แทนของกัมพูชำประจ ำ
สหประชำชำติได้แจ้งต่อประธำนคณะมนตรีควำมมั่นคงว่ำมีภัย
ร้ำยแรงคุกคำมประเทศกัมพูชำ โดยกองก ำลังทหำรไทยได้ข้ำมเขต
แดนเข้ำมำใน ๓ พื้นที่ คือ วัดแก้วสิกขำคีรีสวำรำ บริเวณลำน
อินทรี และบริเวณพนมโตร๊ป ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเส้นเขตแดนเข้ำมำใน
ดินแดนกัมพูชำ ๗๐๐ เมตร ๑,๑๒๐ เมตร และ ๑,๖๐๐ เมตร 
ตำมล ำดับ 

๒. วันที่ ๓ เมษำยน ค.ศ.๒๐๐๙ กองก ำลังทหำรไทยได้ข้ำม
เขตแดนรุกล้ ำไปจนถึงบริเวณภูมะเขือ ช่องตำเฒ่ำและลำนอินทรี 

๓. วันที่ ๔ – ๗ กุมภำพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๑ ไทยรุกล้ ำเข้ำไปใน
พื้นที่ปรำสำท โดยใช้ปืนใหญ่หนักและระเบิดพวงส่งผลให้มี
ผู้ได้รับบำดเจ็บจ ำนวนมำกทั้งทหำรและพลเรือนชำวกัมพูชำ และ
วันที ่๒๒ และ ๒๖ เมษำยน ค.ศ.๒๐๑๑ กองก ำลังทหำรไทยปะทะ
กับก ำลังทหำรกัมพูชำในหลำยพื้นที่ตลอดแนวชำยแดนระหว่ำงรัฐ
ทัง้สอง 

เหตุกำรณ์เหลำ่นีเ้องทีเ่กดิข้ึนภำยหลงักำรข้ึนทะเบยีนปรำสำท
เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ที่ท ำให้กัมพูชำย่ืนค ำ
ขอให้ตีควำมต่อศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ โดยมีกำรริเริ่ม
กระบวนกำรทวิภำคีข้ึนระหว่ำงรัฐทั้งสองเพื่อจุดประสงค์ในกำรหำ
หนทำงกำรแก้ไขปัญหำที่มีเสถียรภำพ สำมำรถปฏิบัติได้และเป็นที่
ยอมรบัของทัง้สองฝำ่ย กำรมอียู่ซึง่ข้อพพิำทระหวำ่งกมัพชูำกบัไทยใน
เรื่องควำมหมำยและขอบเขตของส่วนข้อบทปฏิบัติกำรของค ำ
พพิำกษำ เป็นเงื่อนไขซึ่งได้รับกำรกล่ำวย้ ำโดยศำลยุติธรรมระหว่ำง
ประเทศในหลำยโอกำส ซึ่งสำมำรถสรุปข้อพิพำทได้ดังนี้ ควำม
พยำยำมที่จะลดผลทำงกฎหมำยของค ำพิพำกษำปี ค.ศ.๑๙๖๒ 
ประเทศไทยได้ยอมรบัอธปิไตยของกมัพชูำเหนอืปรำสำท แต่ปฏเิสธให้
มผีลนอกเหนือพืน้ที่เล็ก ๆ ที่จ ำกัดอย่ำงเครง่ครดัเฉพำะตัวปรำสำท 
ส่งผลให้ไทยยืนยันดังนี้ เส้นเขตแดนในบริเวณปรำสำทไม่ได้รับกำร
ตัดสนิโดยศำลและจะต้องได้รบักำรก ำหนดตำมหลกักฎหมำย ซึง่ท ำให้
ประเทศไทยสำมำรถอำ้งสทิธใินดินแดนนอกเหนอืพืน้ทีท่ีจ่ ำกดัของตัว
ปรำสำทได้บนพืน้ฐำนของ “เสน้สนัปันน้ ำ” ซึง่ประเทศไทยยกข้ึนอำ้ง
ต่อศำลเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๙ – ๑๙๖๒ ซึ่งเหตุนี้ท ำให้ไทยสำมำรถยึด
ครองพื้นที่บริเวณดังกล่ำวได้โดยไม่ค ำนึงถึงค ำพิพำกษำ โดยเฉพำะ
วรรค ๒ ของสว่นข้อบทปฏบัิติกำร 

ส ำหรับกัมพูชำ ข้อต่อสู้ของประเทศไทยเท่ำกับว่ำ ศำลได้
ยอมรับอธิปไตยเหนือตัวปรำสำทเท่ำนัน้ ซึ่งศำลได้ปฏิเสธไปแล้วใน
ค ำพิพำกษำเพรำะว่ำ วรรค ๑ ของส่วนข้อบทปฏิบัติกำร ได้ระบุ
อย่ำงชัดเจนแล้วว่ำ ปรำสำทเป็นของกัมพูชำ บนพื้นฐำนของ
อธิปไตยเหนือดินแดนที่ปรำสำทต้ังอยู่ และซึ่งวรรค ๒ และ ๓ ของ
ส่วนข้อบทปฏิบัติกำร เป็นผลเฉพำะต่อเนื่องมำ ส่วนต่ำง ๆ เหล่ำนี้
อยู่บนพื้นฐำนของกำรที่ศำลได้พิจำรณำสถำนะของแผนที่
ภำคผนวก ๑ โดยตระหนักถึงสนธิสัญญำที่ผูกพันทัง้สองประเทศใน

เรื่องของเขตแดนแต่ในเอกสำรฉบับเดียวกันมีกำรยืนยันด้วยว่ำ
พื้นที่ดังกล่ำวต้ังอยู่ภำยใต้อธิปไตยของไทย ดังปรำกฏในแผนที่ฝ่ำย
เดียวของประเทศไทยที่แสดงพื้นทีป่รำสำทที่รัฐนี้ได้ก ำหนดไว้โดยมี
ขอบเขตประมำณ ๔.๖ ตร.กม. อยู่ภำยใต้อธิปไตยของประเทศไทย 
ประเทศไทยจึงมีค ำตอบซึ่งเป็นคุณกับตนทันทีกับกำรอ้ำงสิทธิของ
รัฐทั้งสองในพื้นที่นี้ แต่ส ำหรับกัมพูชำ พื้นที่นี้อยู่ภำยใต้อธิปไตย
ของกัมพูชำตำมที่ศำลได้ตัดสินไว้ในค ำพิพำกษำปี ค.ศ.๑๙๖๒ กำร
ปฏิเสธอธิปไตยของกัมพูชำเหนือพื้นที่นอกเหนือจำกตัวปรำสำท
จนถึงบริเวณใกล้เคียงเป็นกำรบังคับให้ศำลรับว่ำเส้นเขตแดนซึ่ง
ศำลให้กำรยอมรับนั้นผิดพลำดโดยทั้งหมด รวมถึงส ำหรับปรำสำท
เองด้วย 

กฎหมำยระหว่ำงประเทศไม่อำจยอมรับเขตแดนที่ไม่แน่นอน 
บูรณภำพแห่งดินแดนของรัฐและควำมมั่นคงทำงกฎหมำยซึ่งผูกติด
กับบูรณภำพนี้ท ำให้ต้องมีกำรก ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน กำรมี
อธิปไตย คือกำรมีอธิปไตยบนดินแดนที่ชัดเจนซึ่งไม่สำมำรถถูก
ก ำหนดได้โดยฝ่ำยเดียว มิเช่นนั้น ข้อพิพำท ดังเช่นข้อพิพำทซึ่ง
กัมพูชำได้แสดงให้ศำลเห็นนี้อำจยืดเย้ือและคุกคำมอย่ำงร้ำยแรง
ต่อสันติภำพและควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศในทุกเมื่อ  ดังนั้น
กระบวนกำรตีควำมค ำพิพำกษำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษำไว้
หรือท ำให้กลับคืนมำซึ่งสถำนกำรณ์ทำงกฎหมำยซึ่งเป็นผลจำกค ำ
พิพำกษำเอง มิฉะนั้นสิทธิของรัฐที่ได้รับกำรตัดสินและได้รับกำร
ยอมรับโดยค ำพิพำกษำของศำลจะไม่พึง่พำศำลโดยปรำศจำกควำม
เห็นชอบจำกรัฐคู่ควำมอีกฝ่ำยในข้อพิพำทได้เลย กำรที่กัมพูชำ
กลับมำร้องขอต่อศำลหลำยทศวรรษหลังจำกที่ศำลได้มีค ำ
พิพำกษำสำมำรถอธิบำยได้และมีเหตุผลสนับสนุนโดยอ้ำงอิงปัจจัย
หลำยประกำร เช่น กำรเผชิญกับกำรรุกรำนทำงทหำรจำกประเทศ
ไทยในบริเวณนี้ ดังนั้น กำรตีควำมค ำพิพำกษำที่ถูกต้องและมีผล
ผูกพันโดยศำลจะเป็นหนทำงเพื่อประกันควำมมั่นคงและสันติภำพ
อย่ำงยั่งยืนให้เกิดข้ึนในภูมิภำคนี้.... 
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