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บทบาทของศาลโลก : กรณีพิพาทระหว่างประเทศ 
 ศาลยุ ติธรรมระหว่ างประเทศ"  ( International Court of    
Justice : ICJ) ห รื อ ศ า ล โ ล ก  เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ห น่ึ ง ขอ งอ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ (United Nations : UN) ท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐต่อรัฐ และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่องค์การระหว่าง
ประเทศ ท้ังน้ี การน าคดีความหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ศาลโลกพิจารณา 
สามารถเกิดข้ึนได้ ๒ กรณี คือ 
 ๑. รัฐคู่ความท าความตกลงกันให้น ากรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
กันข้ึนสู่การพิจารณาตัดสินโดยศาลโลก 
 ๒. รัฐภาคีเป็นสมาชิกของสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือความตกลง
ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อบัญญัติไว้ว่าหากรัฐภาคีมีข้อสงสัยหรือข้อพิพาทระหว่าง
กัน ต้องให้ศาลโลกเป็นผู้วินิจฉัย ตีความ หรือตัดสิน 
 ในการวินิจฉัย ตีความ และพิจารณาคดีของศาลโลกน้ัน จะใช้
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และ
หลักกฎหมาย ท่ี เป็น ท่ียอมรับของชาติ ท่ีมีอารยธรรมเป็นหลัก          
ส่วนระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลโลกก็คล้ายคลึงกับศาลท่ัวไป           
โดยคู่พิพาทแต่ละฝ่ายต่างมีผู้แทนของรัฐและทนายความ และเมื่อศาล

โลกตัดสินคดีความใดแล้วต้องถือว่าเป็นอันยุติ ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา 
แต่หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตาม คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงสามารถ
ร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้พิจารณา
ด าเนินการต่อไปได้ โดย UN อาจเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกท าการ 
คว่ าบาตรหรือด าเนินการด้วยมาตรการรุนแรงข้ึนเป็นล าดับกับประเทศ
ท่ีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลโลกได้  
 จนถึงปัจจุบันศาลโลกท าการตัดสินคดีพิพาทระหว่างรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ มาแล้วหลายคดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับปัญหา
เขตแดน ปัญหาน่านน้ า ปัญหาการแทรกแซงกิจการภายในจากประเทศ
อื่น เป็นต้น โดยในหลายๆ คดีท่ีได้ท าการตัดสินมาแล้วน้ัน ล้วนแล้วแต่มี
ประเทศท่ีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แตกต่างกันออกไป จนน ามาสู่
ข้อเรียกร้องของการตัดสินในรูปแบบต่างๆ ดังท่ีจะน าเสนอตัวอย่าง
กรณีศึกษาคดีความท่ีเคยน าข้ึนสู่ศาลโลก เพื่อพิจารณาและตัดสินคดี 
จวบจนกระบวนการท้ายสุดท่ีประเทศต่างๆ พยายามเรียกร้องเพื่อให้
เป็นไปตามผลประโยชน์แห่งชาติของตน... 

 ข้อพิพาทพรมแดนระหว่างประเทศ เมื่อถูกน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลกน้ัน เป็นสิ่งท่ี
ต้องท าความเข้าใจถึงกลไกแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน เพื่อน ามาใช้แก้ไขและยุติปัญหาท่ีเกิดข้ึน ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไป การเลือก
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาสากลของศาลโลกจากการน ากรณีพิพาทข้ึนสู่ศาลหลายกรณีในอดีต น่าจะเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์
แก้ไขความขัดแย้งตามสถานการณ์ได้อย่างเป็นผล...  

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศรายสัปดาห์           ฉบบัที่  ๕/๕๗       ๒๘ ต.ค. - ๓ พ.ย.๕๖ 

Peace and War : บทเรียนจากอดตีสู่อนาคต 
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ตัวอย่างกรณศีกึษาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเล"เกาะสิปาดัน" 
และเกาะลกิติัน (Sipadan and Ligitan) : พื้นที่พพิาทระหว่าง 
มาเลเซีย กับ อินโดนีเซีย  

"สิปาดัน" ต้ังอยู่ในรัฐ Sabah เขตปกครองของประเทศมาเลเซีย 
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ซึ่งเกาะใหญ่แห่งน้ีแบ่ง
อาณาเขตการปกครองเป็นของ ๓ ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และบรูไน 
        ก่อนหน้าน้ัน ทะเลสุลาเวสี ซึ่งเป็นท่ีต้ังของเกาะ "สิปาดัน" ไม่มี
ความส าคัญมากนัก ในทะเลน้ีมีเกาะเล็กอยู่  ๒ แห่ง คือ เกาะสิปา
ดัน และ เกาะลิกิตัน ต่อมาเมื่อมีการค้นพบน ้ามันนอกชายฝั่ง ในปี 
๒๕๑๒ มาเลเซียจึงประกาศว่า เกาะสิปาดันและเกาะลิกิตันน้ันเป็นของ
ตน รวมท้ังทะเลสุลาเวสี แต่อินโดนีเซียไม่ยอม มาเลเซียจึงยื่นเรื่องข้ึนสู่
ศาลโลกเพื่อให้ท าการตัดสิน หลังจากต่อสู้กันยาวนาน เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๔๕ 
ศาลโลกก็พิพากษาให้มาเลเซียชนะ ซึ่งในค าตัดสินของศาลน้ีมีสิ่งท่ี
น่าสนใจคือศาลให้ความส าคัญกับการท่ีมาเลเซียได้สร้างกระโจมไฟบน
เกาะสิปาดัน และบนเกาะลิกิตัน โดยศาลถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
แสดงอ านาจของรัฐบนพื้นท่ีน้ัน  ดังน้ัน เมื่อมาเลเซียได้แผ่นดินเพิ่มข้ึน
เป็นเกาะอีก ๒ เกาะแล้ว ก็เป็นผลให้ทะเลสุลาเวสีกลายเป็นของ
มาเลเซียไปด้วย จากน้ันมาเลเซีย ก็อนุญาตให้มีการส ารวจน ้ามันในทะเล
น้ีทันที อินโดนีเซียจึงท าได้เพียงให้ผู้แทนของตนแสดงความยินดีต่อ
มาเลเซีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมเคารพกติกาของศาลโลก ซึ่งไม่ใช่
เพราะอินโดนีเซียเช่ือว่าเกาะท้ังสองเป็นของมาเลเซีย แต่เพราะ
อินโดนีเซียต้องการรักษาเสถียรภาพ สันติภาพ และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศและภูมิภาคเป็นส าคัญ 

ตัวอย่างกรณีศึกษาความขัดแย้งบริเวณคาบสมุทร Bakassi : พื้นที่
พิพาทระหว่าง แคมเมอรูนและไนจีเรีย 

ข้อพิพาทด้านดินแดนระหว่างแคมเมอรูนและไนจีเรียบริเวณ
คาบสมุทร Bakassi ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรน้ ามัน จนน าไปสู่การสู้รบกัน
ของทหารท้ังสองฝ่าย เมื่อกองก าลังของแคเมอรูนเข้าไปในไนจีเรียและ
กวาดล้างหมู่บ้าน รวมท้ังสังหารชาวไนจีเรียเป็นจ านวนมาก ไนจีเรียจึง
ส่งกองก าลังเข้าไปยังเกาะ Diamant และ Jabane ของแคมเมอรูน 
บริเวณอ่าวกินี แคมเมอรูนก็ส่งกองก าลังเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเช่นกัน 
หลังจากน้ัน จึงได้มีความพยายามในการเจรจายุติความขัดแย้งดังกล่าว
มาโดยตลอด แต่ท้ังสองฝ่ายก็ยังคงมีการปะทะกันและมีการเสริมก าลัง
ทางทหารอยู่ตลอด จนเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลโลก 

ท่ีผ่านมาในคดีข้อพิพาทเขตแดนทางบกและทางทะเลระหว่าง
ประเทศแคมเมอรูนกับไนจีเรียน้ัน แคมเมอรูนเคยยื่นฟ้องต่อศาลโลก 
เมื่อปี ๒๕๓๗ และร้องขอให้ศาลโลกออกค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวเมื่อ
เดือนมกราคมปี ๒๕๓๙ ซึ่งศาลโลกได้มีค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราว ภายหลัง
ศาลมีค าพิพากษาเกี่ยวกับการคัดค้านเบื้องต้นของเขตอ านาจศาล 
(Preliminary Objection) เมื่อปี ๒๕๔๑ โดยไนจีเรียเป็นฝ่ายคัดค้าน

เขตอ านาจศาล และขอให้ศาลโลกตีความค าพิพากษาเกี่ยวกับการ
คัดค้านเขตอ านาจศาลปรากฎว่าศาลโลกไม่รับค าขอตีความของไนจีเรีย 

ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ศาลโลกมีค าวินิจฉัยว่าดินแดนท่ีมีการ
อ้างสิทธิทับซ้อนอยู่ในเขตอธิปไตยของแคมเมอรูน ซึ่งในช่วงแรกไนจีเรีย
ได้ท าการทยอยส่งมอบพื้นท่ีดังกล่าวให้แก่แคมเมอรูน และลดจ านวน
กองก าลังตระเวนชายแดนลง ตลอดจนได้ถอนก าลังทหารท้ังหมดออก
จากพื้นท่ีในปี ๒๕๔๙ กระท่ังในปี ๒๕๕๐ สถานการณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างแคมเมอรูนและไนจีเรียกลับตึงเครียดข้ึนอีก เมื่อวุฒิสภาไนจีเรีย
ประกาศยกเลิกความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งมอบดินแดน
บริเวณคาบสมุทร Bakassi ให้แก่แคมเมอรูน จึงท าให้เกิดความไม่พอใจ
และปะทะกันจนเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 
กระท่ังในท้ายท่ีสุด ไนจีเรียจึงได้ส่งมอบดินแดนบริเวณคาบสมุทร    
Bakassi ท้ังหมดให้แก่แคมเมอรูน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ นับเป็น
จุดสิ้นสุดของข้อพิพาทด้านดินแดนระหว่างท้ังสองประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการเคลื่อนไหวของประชาชนชาวไนจีเรีย
และกองก าลังติดอาวุธในพื้นท่ีท่ีไม่เห็นด้วยกับการส่งมอบดินแดนให้แก่
แคมเมอรูนอยู่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งรัฐบาลแคมเมอรูนท าได้เพียงจัดต้ังกอง
ก าลังรักษาความมั่นคงข้ึนเพื่อรับมือกับกลุ่มกบฏในพื้นท่ีและเผชิญกับ
ปัญหาดังกล่าว  
บทส่งท้าย 
 ...ย้อนกลับมาทางปัญหาไทยและกัมพูชาจากการท่ีศาลโลกนัด
อ่านค าพิพากษาในวันท่ี ๑๑ พ.ย.๕๖ ในประเด็นข้อพิพาทพรมแดนน้ัน 
หลายหน่วยงานทางด้านความมั่นคงต่างคาดการณ์ถึงแนวโน้มค าตัดสิน
ของศาลโลกท่ีสรุปได้ ๔ แนวทาง คือ ๑) ศาลโลกไม่มีอ านาจพิจารณา
คดีหรือมีอ านาจ แต่ไม่มีเหตุท่ีจะต้องตีความ ๒) ขอบเขตเป็นไปตามเส้น
เขตแดนบนแผนท่ี ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งเป็นไปตามค าฟ้องของกัมพูชา   
๓) บริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารเป็นไปตามเส้นท่ีก าหนด ตามมติ 
ครม. ของไทย เมื่อปี ๒๕๐๕ ๔) อาจพิจารณาออกมากลางๆ โดยให้ไทย
และกัมพูชาท าความตกลงร่วมกัน   
 เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะส่งผลต่อนโยบายความ
มั่นคงภายในและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งท้ายท่ีสุด ไม่ว่า
ผลการตัดสินหรือประเทศคู่พิพาทจะมีปฏิกิริยาเช่นใด บทเรียนกรณี
พิพาทระหว่างประเทศในอดีตท่ีผ่านมา อาจเป็นกลไกหรือเครื่องมือหน่ึง
ท่ีอาจน ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อหาแนวทางสันติท่ี
เหมาะสม ทุกฝ่ายพึงพอใจในลักษณะ  win - win และไม่เกิดการ
สูญเสียใดๆ ภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญ... 
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