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ก
ารสู้รบในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อต้นปี 2554 จนน�ามาสู่ 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทหารและพลเรือนของทั้งสองฝ่ายเป็น 

จ�านวนมาก นับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่ 

ศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ (หรอืรูจ้กักนัทัว่ไปว่า ‘ศาลโลก’) ตดัสนิคดปีราสาทพระวหิาร 

เมื่อ พ.ศ. 2505 กัมพูชาได้น�าความขัดแย้งในครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กลุ่มอาเซียน และที่สุดได้ขอให้ศาลโลกตีความขอบเขตและ

ความหมายของค�าพิพากษาปี 2505 ว่า รวมถึงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร อันเป็นต้นตอ

ของเหตุพิพาทด้วยหรือไม่

สถำนกำรณ์ชำยแดนไทย- 

กัมพูชำ : กำรสู้รบสงบลง  

แต่ปัญหำยังไม่จบสิ้น
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ควำมขัดแย้งเหนือดินแดนบริเวณปรำสำท 
พระวิหำรระหว่ำงไทยและกัมพูชำ ซึ่งปะทุมำตั้งแต่ปี 
2551 ได้ด�ำเนินมำถึงจุดแตกหักจนน�ำไปสู่กำรปะทะกัน
ทำงทหำรในวันที่ 4-7 กุมภำพันธ์ 2554 ในพื้นที่พิพำท
บริเวณใกล้ๆ กับปรำสำทพระวิหำรและภูมะเขือ และ 
อกีครัง้หนึง่ในระหว่ำงวนัที ่22 เมษำยน ถงึ 1 พฤษภำคม 
2554 บรเิวณปรำสำทตำเมอืน ในเขตชำยแดนใกล้จงัหวดั
สุรินทร์ 

กำรปะทะกัน 2 ครั้งในรอบ 3 เดือนของปีนั้น  
ยังผลให้ทหำรไทย 9 นำย และพลเรือน 2 คนเสียชีวิต 
ประชำชนในเขต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ  
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลำยหมื่นคนต้องอพยพโยก
ย้ำยออกจำกหมู ่บ ้ำนเพื่อหนีภัยสงครำม 1 ขณะที่ 
ฝำ่ยกัมพูชำก็ประสบควำมสูญเสียไม่น้อยเช่นกัน นำยก
รัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชำ กล่ำวว่ำ นับแต่ 
มีควำมขัดแย้งกันตั้งแต่ปี 2551 ชำวกัมพูชำทั้งทหำร
และพลเรอืนเสยีชวีติไปทัง้หมด 24 คน2 แม้ตวัเลขควำม
สูญเสียที่อ้ำงแต่ละครั้งของแต่ละฝ่ำยจะไม่สู้ตรงกันนัก 
แต่รวมควำมได้ว่ำมชีวีติทีต้่องเสยีไปเพรำะเหตแุห่งควำม
ขัดแย้งของสองประเทศนี้ ไม่น้อยเลยทีเดียว

ความขัดแย้งที่เกิดจาก 

การเมืองเนื้อในของไทยเอง

สำเหตขุองควำมขดัแย้งในครัง้นี ้เป็นผลโดยตรง
จำกควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงภำยในของไทยเป็นส�ำคญั 
เมื่อกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (พธม.) 
และพรรคประชำธปัิตย์ได้หยบิประเดน็กำรเสนอปรำสำท
พระวิหำรเป็นมรดกโลก ในปี 2551 ขึ้นมำโจมตีรัฐบำล
สมัคร สุนทรเวช ที่เชื่อวำ่ ตกอยู่ใต้บงกำรของศัตรูทำง 
กำรเมืองตัวฉกำจของพวกเขำคือ พันต�ำรวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร

พันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยและพรรค
ประชำธปัิตย์กล่ำวหำรฐับำลสมคัรว่ำ สนบัสนนุให้กมัพชูำ
น�ำปรำสำทพระวิหำรไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่
เพียงฝ่ำยเดียว สุ่มเสี่ยงท�ำให้ ไทยเสียดินแดนรอบๆ  
ตัวปรำสำทหรือแม้แต่พื้นที่ซึ่งตัวปรำสำทนั้นตั้งอยู ่  
ข้อกล่ำวหำนี้ทรงประสิทธิภำพทำงกำรเมืองไม่น้อย 

เพรำะท�ำให้นำยนพดล ปัทมะ หลดุจำกต�ำแหน่งรฐัมนตรี
ต่ำงประเทศได้ แต่ผลข้ำงเคียงคือ ไทยและกัมพูชำ 
ต้องขัดแย้งกันไปด้วย ทั้งยังรุนแรงและยืดเยื้อยำวนำน 
เกินกว่ำจะควบคุมได้ 

ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศตัดสินในปี 2505 
ว่ำ “ปรำสำทพระวหิำรตัง้อยู่ในอำณำเขตภำยใต้อ�ำนำจ
อธปิไตยของกมัพชูำ”3 คณะรฐัมนตรขีองไทยในปี 2505 
ได้ปฏบิตัติำมค�ำพพิำกษำศำลโลกโดยกำรล้อมรัว้สีเ่หลีย่ม
ผืนผ้ำรอบตัวปรำสำทคิดเป็นพื้นที่ ¼ ตำรำงกิโลเมตร
ให้กัมพูชำไปและถือว่ำส่วนที่เหลือนั้นเป็นของไทย4  
แม้กัมพูชาจะไม่เห็นด้วย เป็นข้อพิพาทกันในเรื่อง 
เส้นเขตแดน และมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมา
เพือ่เจรจาปักปันเขตแดน แต่สองประเทศกอ็ยูก่นัใน 
สภาพนี้มาได้ร่วมครึ่งศตวรรษ 

จนกระทั่งพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย
และพรรคประชำธิปัตย์ยกประเด็นขึ้นมำโต้แย้งว่ำ  
ศำลไม่ได้ตัดสินเส้นเขตแดน หำกแต่ตัดสินให้เฉพำะตัว
ปรำสำทเป็นของกมัพชูำเท่ำนัน้ กำรใดทีจ่ะท�ำให้กมัพชูำ
ได้สทิธิในกำรเข้ำท�ำประโยชน์จำกพืน้ทีน่อกตวัปรำสำท
นั้น ถือว่ำเป็นเรื่องเสียดินแดน

เมือ่พรรคประชำธปัิตย์เข้ำบรหิำรประเทศต่อจำก
รฐับำลสมชำย วงศ์สวสัดิ ์หลงัจำกพรรคพลงัประชำชน
ถูกยุบไปก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบำยตำมแนวทำงเดิมที่
ได้วำงเอำไว้ร่วมกบัพนัธมติรประชำชนเพือ่ประชำธปิไตย 
โดยขดัขวำงกำรขึน้ทะเบยีนปรำสำทพระวหิำรเป็นมรดก
โลกต่อไป ทัง้ๆ ทีท่รำบอย่ำงชดัแจ้งแล้วว่ำ กำรขึน้ทะเบยีน 
ปรำสำทพระวิหำรเป็นมรดกโลกนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 25515 แล้ว 

รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ
อ้ำงว่ำ กัมพูชำยังจัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรปรำสำท 
พระวิหำรไม่ได้ หำกยังไม่สำมำรถตกลงปักปันเขตแดน
กับไทยในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตำรำงกิโลเมตรรอบๆ  
ตวัปรำสำทพระวหิำรก่อน รฐับำลได้ส่งนำยสวุทิย์ คณุกติติ  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
เดินทำงไปประชุมคณะกรรมกำรมรดกโลกสองปีซ้อน 
เพื่อคัดค้ำนแผนกำรบริหำรจัดกำรมรดกโลกปรำสำท
พระวิหำร และครั้งสุดท้ำยเมื่อเดือนมิถุนำยน 2554  
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ในกำรประชุมที่กรุงปำรีส นำยสุวิทย์ถึงกับประกำศ 
ถอนตัวจำกกำรเป็นภำคีอนุสัญญำมรดกโลก เพื่อแสดง
ควำมไม่พอใจที่คณะกรรมกำรมรดกโลกไม่ยอมเลื่อน 
กำรพจิำรณำแผนบรหิำรจดักำรปรำสำทพระวหิำรของ
กัมพูชำ 

ควำมขัดแย้งในเรื่องปรำสำทพระวิหำรจึง 
ยังไม่จบลงง่ำยๆ ตลอดสมัยรัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของ
พรรคประชำธิปัตย์และปะทุรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมี
กำรน�ำประเด็นของอดีตนำยกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 
เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของปัญหำ ท�ำให้ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ประเทศตงึเครยีด ส่งผลให้กำรด�ำเนนิกำรปักปันเขตแดน
ของคณะกรรมกำรเขตแดนร่วมไทยกัมพูชำไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้

ฟางเส้นสุดท้ายก่อนการปะทะ

ฟำงเส้นท้ำยๆ ก่อนกำรปะทะกันทำงทหำรใน 
เดือนกุมภำพันธ์ 2554 คือกำรเกี่ยงงอนกันเรื่องป้ำยที่
ฝ่ำยกัมพูชำติดไว้หน้ำวัดแก้วสิกขำคีรีสวำรำในพื้นที่
พิพำท 4.6 ตร.กม. เพื่อแสดงว่ำพื้นที่ดังกลำ่วเป็นดิน
แดนของกัมพูชำที่ถูกฝ่ำยไทยรุกรำนเมื่อวันที่ 15 
กรกฎำคม 2551 ฝ่ำยไทยต้องกำรให้เอำป้ำยออกไป 
เพรำะพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่พิพำทที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
ยงัไม่สำมำรถอ้ำงสทิธิได้6 กมัพชูำยนิยอมเอำป้ำยดงักล่ำว 
ออก แต่เปลี่ยนเอำป้ำยใหม่มำติดแทนด้วยข้อควำมว่ำ 
“นี่คือ (ประเทศ) กัมพูชำ”7 ไทยขอให้เอำป้ำยใหม่นี้ 
ออกไปเสีย และกัมพูชำก็ยินยอม8 และไทยเรียกร้อง 
เพิ่มเติมให้กัมพูชำเอำธงชำติลงไปจำกบริเวณวัดแก้ว
สิกขำคีรีสวำรำและต้องกำรให้รื้อวัดนั้นออกไปเสียด้วย 
แต่ข้อเรียกร้องหลังสุดนี้กัมพูชำไม่ยินยอม9 

ควำมตงึเครยีดเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และฟำงเส้นสดุท้ำย
ก็ขำดผึงลงเมื่อฝ่ำยไทยน�ำรถแทรกเตอร์ขึ้นไปท�ำถนน
จำกหน้ำวัดแก้วสิกขำคีรีสวำรำไปภูมะเขือ กัมพูชำ 
ได้เตอืนให้หยดุแต่ฝ่ำยไทยไม่ยอมหยดุจงึเกดิกำรปะทะ
กันขึ้น10 ฝ่ำยไทยอ้ำงว่ำกัมพูชำเป็นฝ่ำยเปิดฉำกยิง 
ใส่ทหำรไทยก่อน หลงัจำกไทยปฏเิสธทีจ่ะยตุกิำรก่อสร้ำง
ถนนดังกล่ำว11

หลังกำรปะทะ กัมพูชำได้น�ำเรื่องนี้เข้ำหำรือใน
คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ ในวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2554 มีมติให้ทั้งสองฝ่ำยหยุดยิงโดยถำวร 
โดยให้อินโดนีเซีย ประธำนอำเซียน เป็นผู้ด�ำเนินกำร 
ให้เกิดกำรหยุดยิงและหำทำงใช้กลไกทวิภำคียุติปัญหำ 
หลังจำกนั้นอีก 1 สัปดำห์กลุ่มอำเซียนได้เรียกประชุม
รัฐมนตรีต่ำงประเทศนัดพิเศษ ตกลงส่งผู้สังเกตกำรณ์
ชำวอินโดนีเซียเข้ำพื้นที่ แต่ฝ่ำยไทยสร้ำงเงื่อนไข 
เกี่ยงงอนไม่ยอมรับผู ้สังเกตกำรณ์ชำวอินโดนีเซีย 
จนกว่ำจะได้ตกลงทวิภำคีกับกัมพูชำในกำรประชุม 
คณะกรรมำธิกำรชำยแดนทั่วไป (General Border 
Committee-GBC) ซึง่มรีฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม
ของทั้งสองประเทศเป็นประธำนร่วมเสียก่อน ขณะที่
กมัพชูำก็ไม่เรยีกประชมุ ทัง้ยงัยนืยนัว่ำ ข้อพพิำทเขตแดน
บรเิวณปรำสำทพระวหิำรนัน้ไม่สำมำรถแก้ไขด้วยกลไก
ทวิภำคี ใดๆ ด้วยว่ำฝ่ำยไทยไม่ยอมให้กลไกทวิภำคี
สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้

ที่จริงแล้วแม้จะมีคณะกรรมำธิกำรเขตแดนร่วม 
(Joint Boundary Commission-JBC) ท�ำหน้ำทีเ่จรจำ
เรื่องกำรปักปันเขตแดน แต่รัฐบำลไทยสร้ำงเงื่อนไข 
น�ำเอำบนัทกึกำรประชมุ 3 ครัง้มำขอควำมเหน็จำกสภำ 
โดยยงัไม่สำมำรถบรรจเุข้ำเป็นระเบยีบวำระกำรประชมุ
ได้ แม้ในปลำยปี 2553 จะมกีำรบรรจเุข้ำในระเบยีบวำระ
กำรประชมุแล้ว แต่ต้องยดืเยือ้ เพรำะพนัธมติรประชำชน
เพือ่ประชำธปิไตยชมุนมุกดดนัหน้ำรฐัสภำไม่ให้ผ่ำนบนัทกึ
กำรประชุมของ JBC

รัฐบำลอภิสิทธิ์หำทำงออกด้วยกำรตั้งคณะ
กรรมำธกิำรเพือ่ศกึษำเรือ่งนี ้แรกทเีดยีวขอใช้เวลำ 30 วนั 
แต่สุดท้ำยก็ต่อเวลำข้ำมปีไปจนถึงปี 2554 สุดท้ำย 
สมำชิกพรรคประชำปัตย์ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ำ บันทึกกำรประชุมดังกล่ำวนั้นจ�ำเป็นจะต้องผ่ำน 
กำรพจิำรณำของสภำตำมรฐัธรรมนญูมำตรำ 190 วรรค 
2 หรอืไม่ แต่ศำลไม่รบัพจิำรณำ12 รฐับำลอภสิทิธิต์คีวำม
กำรวินิจฉัยของศำลว่ำ ไม่จ�ำเป็นต้องเอำเข้ำสู ่กำร
พิจำรณำของสภำ และส่งผู้แทนไทยเข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมกำรเขตแดนร่วมที่เมืองโบกอร์ ประเทศ
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อินโดนีเซีย ต้นเดือนเมษำยน 2554 
แต่กำรประชุมครั้งนั้นไม่มีควำม 
คืบหน้ำใดให้กับกำรเจรจำปักหลัก
เขตแดนร่วม เพยีงประชมุพอเป็นพธิี
เพือ่ให้กระบวนกำรส่งผูส้งัเกตกำรณ์
ชำวอินโดนีเซียยังคงด�ำรงอยู่ต่อไป
เท่ำนั้น

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรทำง 
กำรทตูซึง่ตดิขดัด้วยเงือ่นไขเกีย่งงอน
ของทัง้สองฝ่ำย ได้เกดิกำรปะทะกนั
ทำงทหำรอีกที่แนวชำยแดนด้ำน
ปรำสำทตำเมือนในพื้นที่จังหวัด
สรุนิทร์ กำรปะทะครัง้นีย้ำวนำนและ
สร้ำงควำมสญูเสยีมำกกว่ำกำรปะทะ
บริเวณปรำสำทพระวิหำรในเดือน
กุมภำพันธ์เสียอีก

ทะเลาะกันจนถึงศาลโลก

เมื่อกำรแก้ไขปัญหำโดยผ่ำนกระบวนกำรเจรจำ
แบบทวิภำคีเป็นไปไม่ ได้ กัมพูชำได้ยื่นค�ำขอต่อศำล
ยุติธรรมระหว่ำงประเทศเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2554 
ขอให้ตคีวำมขอบเขตและค�ำพพิำกษำปี 2505 พร้อมกนั
นั้นได้ขอให้ศำลมีมำตรกำรชั่วครำวให้ ไทยถอนทหำร 
จำกพื้นที่พิพำทรอบปรำสำทพระวิหำร งดเว้นกิจกรรม
ทำงทหำรทุกชนิดในพื้นที่ และห้ำมกระท�ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดสิทธิของกัมพูชำเหนือพื้นที่ดังกล่ำว13 

ศำลฯ ได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2554 
ให้ทัง้สองประเทศถอนทหำรออกจำกพืน้ทีซ่ึง่ศำลก�ำหนด
ให้เป็นเขตปลอดทหำร 17 ตำรำงกิโลเมตรรอบปรำสำท
พระวิหำร ห้ำมไทยด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำง
กิจกรรมที่ ไม่ ใช่เรื่องทหำรของกัมพูชำในบริเวณพื้นที่
ปรำสำทพระวิหำร และให้ทั้งสองประเทศประสำนงำน
กับกลุ่มอำเซียนเพื่อจัดส่งผู้สังเกตกำรณ์เข้ำพื้นที่ และ
ให้สองประเทศยตุกิำรกระท�ำใดๆ อนัจะท�ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีก14

ค� ำสั่ ง ของศำลเกิดขึ้ นระหว ่ ำง ไทยก� ำลั ง
เปลี่ยนแปลงรัฐบำลจำกภำยใต้กำรน�ำของฝ่ำยอนุรักษ์
นิยมชำตินิยมประชำธิปัตย์ มำเป็นภำยใต้กำรน�ำของ
พรรคเพื่อไทยของนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเชื่อวำ่
มีควำมสัมพันธ์กับผู้น�ำกัมพูชำดีกว่ำ เพรำะบรรยำกำศ
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสองประเทศทีเ่คยตงึเครยีดตลอด
สมัยของรัฐบำลก่อน เปลี่ยนมำเป็นผ่อนคลำยลงทันทีที่
ผู้น�ำในกรุงพนมเปญทรำบผลกำรเลือกตั้งว่ำพรรคเพื่อ
ไทย ซึง่อดตีนำยกรฐัมนตรทีกัษณิ ชนิวตัรให้กำรสนบัสนนุ
มีชัยชนะเหนือพรรคประชำธิปัตย์ ในกำรเลือกตั้งเมื่อ 
เดือนกรกฎำคม

ควำมผ่อนคลำยทำงกำรเมืองท�ำให้ผู ้ต้องขัง 
ชำวไทยคนส�ำคัญ 2 คนคือ นำยวีระ สมควำมคิด และ
นำงสำวรำตรี พิพัฒนไพบูลย์ ที่ต้องโทษข้อหำขโมย
ควำมลับทำงทหำรระหวำ่งเดินทำงไปตรวจพื้นที่พิพำท
บ้ำนหนองจำน จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปลำยธันวำคม 
2553 นัน้ ได้รบักำรปฏบิตัดิขีึน้ ผ่อนคลำยมำกขึน้ แม้ว่ำ
กำรลดโทษหรืออภัยโทษจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตำม15
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ท่าทีที่ไทยควรเดิน แม้ปัญหายังไม่ยุติ 

ปัญหำควำมขดัแย้งบรเิวณชำยแดนด้ำนปรำสำท
พระวหิำรไม่ได้จบลงพร้อมกบักำรหมดอ�ำนำจของพรรค
ประชำธิปัตย์ หำกแต่ยังคงอยู่ โดยรัฐบำลใหม่มีพันธะ
ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีจ่ะต้องปฏบิตัติำมค�ำสัง่
ศำลยตุธิรรมระหว่ำงประเทศ นัน่คอื ถอนทหำรออกจำก
พืน้ทีก่�ำหนดให้เป็นเขตปลอดทหำร ต้อนรบัผูส้งัเกตกำรณ์
ชำวอินโดนีเซีย และยุติกำรด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็น 
กำรขัดขวำงกำรบริหำรงำนของกัมพูชำเหนือปรำสำท
พระวิหำร

ศำลยตุธิรรมระหว่ำงประเทศยงัไม่ได้มคี�ำพพิำกษำ 
ใดๆ ต่อค�ำขอของกัมพูชำที่ ให้ตีควำมค�ำพิพำกษำเดิม 
เพียงอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรส่งเอกสำรและค�ำโต้แย้ง
ต่ำงๆ ของทั้งสองฝ่ำยให้ศำลพิจำรณำ รัฐบำลไทยมี 
ทำงเลือกไม่มำกนัก นอกจำกเสนอค�ำโต้แย้งไปตำม 
พยำนหลกัฐำนและมมุมองทำงกฎหมำยทีว่ำงเป็นแนวทำง
ไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2505 แล้ว คำดว่ำรำวๆ ปลำยปี 2555 
ก็น่ำจะได้ทรำบค�ำพิพำกษำ และไม่ว่ำค�ำพิพำกษำ 
ของศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศจะออกมำอย่ำงไร 
ประเทศไทยย่อมมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตำม ซึ่งจะเป็น
ผลดีให้ควำมขดัแย้งเรือ่งเส้นเขตแดนในพืน้ทีบ่รเิวณนัน้
ยุติลงด้วย หรืออย่ำงน้อยก็น่ำจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
มำกขึ้นเพื่อขจัดควำมขัดแย้งได้อยำ่งถำวรต่อไป 

ต่อประเดน็นี ้ศำสตรำจำรย์บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ 
นกักฎหมำยมหำชนชือ่ดงั ได้สรปุบทเรยีนไว้ตัง้แต่ปี 2551 
ว่ำ16 

(1) ผูม้อี�ำนำจเตม็ในกำรท�ำแทนรฐัไทยจะพดูหรอื
แสดงพฤติกรรมอะไร ล้วนส่งผลต่อควำมผูกพันของ
ประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น บุคคลเหล่ำนี้จึงไม่ควรพูดอะไร
โดยไม่ได้ดูผล เพรำะเมื่อเกิดข้อพิพำท ศำลโลกจะใช้
พฤติกรรมและพฤติกำรณ์ทุกอย่ำง มำประกอบกำร
ตีควำมเจตนำของคู่กรณีทั้งสิ้น 

(2) ควรใช้เวทีรัฐสภำสร้ำงควำมชอบธรรมและ
อ�ำนำจต่อรองให้กับรัฐบำล 

(3) กระทรวงกำรต่ำงประเทศโดยเฉพำะกรมสนธิ
สญัญำและกฎหมำยต้องท�ำกำรบ้ำนมำกกว่ำนี ้โดยเฉพำะ
กำรมคีณะนกัวจิยัทีเ่ข้มแขง็ พร้อมทีจ่ะใช้ควำมรูม้ำกกว่ำ
ควำมเห็น 

(4) ผู้มีอ�ำนำจวินิจฉัยข้อพิพำท ไม่ว่ำจะเป็นศำล
รฐัธรรมนญู หรอืศำลปกครอง พงึใช้ควำมรู้ ในกำรตดัสนิ
คดี ไม่ใช่ “กระแส” เพรำะอำจกระทบถึงควำมถูกต้อง
และควำมน่ำเชือ่ถอืของประเทศในวงกำรระหว่ำงประเทศ

ควำมขัดแย้งในกำรอ้ำงสิทธิเหนือพื้นที่ชำยแดน
เช่นสถำนกำรณ์ชำยแดนไทย-กัมพูชำนั้น ที่จริงแล้วเป็น
ผลของกำรสถำปนำรฐัชำตทิีต้่องระบผุูค้นและขดีเส้นดนิ
แดนในครอบครองให้ชัดเจน โดยละเลยควำมสัมพันธ์
ทำงสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นข้ำมพรมแดนทำง 
กำรเมอืงเหล่ำนัน้นบัแต่อดตีก่อนจะเกดิประเทศมำจนถงึ
ปัจจุบัน 

เส้นเขตแดนกว่า 4,800 กิโลเมตรที่ลากขึ้นล้อม
รอบประเทศไทย กลับท�าให้คนไทยคับแคบหมกมุ่นอยู่
กับความเป็น ‘เรา’ และ ‘เขา’ ทั้งเผชิญหน้ากันตามแนว
ชายแดนที่ขีดกันขึ้นนี้อย่างระแวดระวัง ไม่ต่างจาก 
หลายประเทศทั่วโลก เช่น ควำมขัดแย้งกรณีพิพำท
บรเิวณน่ำนน�ำ้แถบหมูเ่กำะในทะเลจนีตะวนัออกระหว่ำง
ประเทศจีนและญี่ปุ่น ข้อพิพำทพรมแดนทำงบกและ 
ทำงทะเลระหวำ่งแคเมอรูนและไนจีเรีย คดีพิพำทเรื่อง
ไหล่ทวีประหว่ำงกรีซกับตุรกี เป็นต้น

หำกข้อพิพำทระหว่ำงไทย-กัมพูชำ เป็นเรื่อง 
ของกำรขึน้ทะเบยีนปรำสำทพระวหิำรเป็นมรดกโลกของ
ทำงฝ่ำยกัมพูชำ ฝ่ำยไทยน่ำจะละวำงควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมืองภำยใน และใช้วิสัยทัศน์เชิงบวกแก้ปัญหำ
พิพำทด้วยกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมพรมแดน 
(Trans-Boundary World Heritage) ดงัเช่น กรณนี�ำ้ตก
อีกวำซูระหว่ำงอำร์เจนตินำและบรำซิล เพื่อบรรเทำ
บำดแผลทำงประวัติศำสตร์ชำตินิยม และท�ำให้เส้น
เขตแดนที่เคยแบ่ง ‘เขำ-เรำ’ จนอำจปะทุเป็นสงครำม 
ได้ทุกเมื่อนั้น น�ำมำซึ่งสันติภำพของผู ้คนในดินแดน 
สองฝั่งที่ต้องมีชีวิตอยู่บนเส้นสมมตินี้ ไปอีกนำน
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