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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไดต้ดัสินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 แลว้วา่ ปราสาทพระวหิารนั้นตั้งอยูใ่น

อาณาเขตภายใตอ้ านาจอธิปไตยของกมัพชูา แต่ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าพิพากษาดงักล่าวท่ีไม่ตรงกนัของทั้ง

ไทยและกมัพชูาก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทรอบใหม่จนเป็นเหตุใหก้มัพชูาตอ้งน าคดีกลบัไปใหศ้าลตีความค า

พิพากษาดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554  

ความเห็นท่ีแตกต่างของสองประเทศคือ พื้นท่ีโดยรอบท่ีปราสาทนั้นตั้งอยู ่ กมัพชูาเห็นวา่ ขอบเขต

ของพื้นท่ีโดยรอบควรเป็นไปตาม “เส้นเขตแดน” ท่ีปรากฎอยูใ่นแผนท่ีภาคผนวกท่ี 1 (แผนท่ีมาตราส่วน 

1:200,000 ระวางดงรัก) ซ่ึงศาลไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินคดีในปี 2505 แต่ฝ่ายไทยกลบัเห็นวา่ ศาลไม่ได้

ใหส้ถานะทางกฎหมายแก่แผนท่ีฉบบันั้นชดัเจนนกั แมศ้าลจะตดัสินวา่ปราสาทพระวิหารตั้งอยูใ่นเขตแดน

ของกมัพชูาก็จริงและไทยก็ยอมรับเช่นนั้น แต่พื้นท่ีโดยรอบอีกจ านวนหลายตารางกิโลเมตรนั้นไม่ควร

นบัวา่เป็นส่วนหน่ึงของ “บริเวณใกลเ้คียง” ปราสาทพระวหิารแต่อยา่งใด เน่ืองจากไทยเห็นวา่ ศาลใชเ้ส้น

บนแผนท่ีเป็นเกณฑก์ าหนดเป็นการไม่ถูกตอ้ง จึงไดท้  าการก าหนดพื้นท่ีดงักล่าวแต่ฝ่ายเดียวเพื่อใชเ้ป็นท่ี

รองรับตวัปราสาทหินใหก้บักมัพชูาและเห็นวา่กมัพชูาก็ยอมรับโดยไม่ทกัทว้งมานานแลว้ พื้นท่ีส่วนอ่ืนท่ี

กมัพชูาแสดงความตอ้งการในภายหลงัท่ีไดมี้การเสนอปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลกนั้น เป็นพื้นท่ีภายใต้

อ านาจอธิปไตยของไทย ตามความในสนธิสัญญาสยาม ฝร่ังเศส ปี ค.ศ. 1904 และ 1907 ท่ีก าหนดวา่ “สัน

ปันน ้า” เป็นเส้นก าหนดเขตแดน 

ศาลไดต้ดัสินในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 วา่ ปราสาทพระวหิารและพื้นท่ีโดยรอบของปราสาท

บนภูเขาพระวิหารนั้นอยูใ่นอาณาเขตภายใตอ้  านาจอธิปไตยของกมัพชูา โดยอาศยัลกัษณะภูมิประเทศ

ประกอบกบัเส้นบนแผนท่ีภาคผนวกท่ี 1 เป็นเกณฑส์ าคญัในการตีความค าพิพากษาเดิม  

ส่ือมวลชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือมวลชนไทยไดใ้หค้วามสนใจกบัปัญหาปราสาทพระวิหารอยา่ง

มาก ไม่เพียงแต่รายงานเหตุการณ์ความขดัแยง้และการพิจารณาของศาลเท่านั้น หากแต่ไดน้ าเสนอข่าว 

ขอ้มูล ความเห็น และวพิากษว์จิารณ์ เก่ียวกบัคดีดงักล่าวและท่าทีของฝ่ายต่างๆอยา่งต่อเน่ือง จนกล่าวไดว้า่ 

ส่ือมวลชนไดส้ร้าง “วาทกรรม” อยา่งใดอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัปราสาทพระวหิารและความขดัแยง้เหนือ

ปราสาทพระวหิารเลยทีเดียว 



การศึกษาวาทกรรมส่ือมวลชนไทยและกมัพชูาเก่ียวกบัดคีตีความค าพิพากษาปราสาทพระวหิารน้ี 

ไดท้  าการศึกษาส่ือมวลชนไทย 3 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ดัการรายวนั รายการโทรทศัน์

ข่าวสามมิติและส่ือใหม่ในอินเตอร์เนทคือ เพจสายตรงภาคสนาม และส่ือมวลชนของกมัพชูาคือ ส านกัข่าว

เดลอมัเปิล ภาษากมัพชูา ปรากฎทางwebsite ท่ี www.dep-news.com ส านกัข่าว CEN หรือ Cambodia 

Express News ท่ีปรากฎในwebsite ท่ี www.cen.com.kh ภาษากมัพชูาและภาษาองักฤษ The Cambodia 

Herald ท่ีปรากฎทาง www.thecambodiaherald.com   

 ในการศึกษาน้ีไดใ้ชห้ลกัการวเิคราะห์วาทกรรมแนววพิากษ ์ (critical discourse analysis) กล่าวคือ 

มุ่งเคราะห์ตวับทอนัเป็นเน้ือหาท่ีปรากฎอยูใ่นส่ือท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา และพิจารณาถึงการ

ปฏิบติัการวาทกรรมของส่ือนั้นๆดว้ยวา่มีลกัษณะเช่นใด  

 เคา้โครงและทอ้งเร่ืองท่ีส่ือมวลชนไทยน าเสนอในกรณีคดีตีความปราสาทพระวหิารนั้นพบวา่ ส่วน

หน่ึงอนัไดแ้ก่ ASTV ผูจ้ดัการรายวนัและเพจสายตรงภาคสนาม สะทอ้น “วาทกรรมเสียดินแดน” ภายใต้

กรอบอุดมการณ์ราชาชาตินิยมอยา่งชดัเจน โดยมองวา่ รัฐบาลภายใตก้ารน าของกลุ่มการเมืองของอดีต

นายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงเป็นตน้ตอของปัญหาปราสาทพระวหิารในยคุใหม่ท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี 2551 ซ่ึง

ในเวลานั้นอยูภ่ายใตช่ื้อพรรคพลงัประชาชนไดใ้หก้ารสนบัสนุนใหก้มัพชูาน าปราสาทพระวหิารไปข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกอนัเป็นการกระท าท่ีหม่ินเหม่ต่อการเสียดินแดนพื้นท่ีโดยรอบปราสาทพระวหิารท่ี

ส่ือมวลชนเห็นวา่นัน่เป็นอาณาบริเวณภายใตอ้  านาจอธิปไตยของไทยตามการตีความถอ้ยค าในสนธิสัญญา

สยาม-ฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1904 และ 1907 ของส่ือมวลชนและแหล่งข่าวท่ีส่ือมวลชนใชอ้า้งอิง  

 ส่ือมวลชนจ านวนหน่ึงท่ีอยูใ่นการศึกษาน้ีไดน้ าเสนออยา่งชดัเจนวา่ การเสียดินแดนพื้นท่ีโดยรอบ

ปราสาทพระวหิารนั้นเป็นไปโดยความจงใจของกลุ่มทางการเมืองของทกัษิณท่ีตอ้งการจะแลกเปล่ียนพื้น

ท่ีดินนั้นกบัผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเล่ียมในทะเลอ่าวไทยซ่ึงเป็นพื้นท่ีไหล่ทวีปท่ีไทยอา้งสิทธิทบั

ซอ้นกบักมัพชูา  

 ส่ือมวลชนไม่ไดน้ าเสนอขอ้เทจ็จริงพยานหลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจนนกัวา่ การจงใจท าใหเ้สีย

ดินแดนนั้นมีการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์เช่นวา่นั้นจริงหรือไม่ แต่เราก็อาจจะกล่าวไดว้า่ วาทกรรมใดๆ

นั้นสามารถถูกสร้างข้ึนมาไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความสมเหตุผลหรือขอ้เทจ็จริงในเชิงประจกัษม์ากมาย

นกั ส่วนปัญหาท่ีวา่ วาทกรรมท่ีสร้างข้ึนนั้นจะมีพลงัอ านาจเหนือความคิดและความเช่ือของผูรั้บวาทกรรม

ดงักล่าวหรือไม่อยา่งไรนั้น อยูน่อกเหนือขอบเขตการศึกษาวจิยัน้ี เพราะการศึกษาน้ีมุ่งแต่เฉพาะส่ือมวลชน



ในฐานะผูผ้ลิตหรือผลิตซ ้ าวาทกรรมเท่านั้น ไม่ไดศึ้กษาดา้นผูรั้บวาทกรรมนั้นวา่เช่ือหรือคลอ้ยตามหรือไม่

อยา่งไร  

 อยา่งไรก็ตามไม่ใช่ส่ือมวลชนทั้งหมดในการศึกษาน้ีมุ่งสร้างหรือผลิตซ ้ าวาทกรรมเสียดินแดนใน

แนวอุดมการณ์ราชาชาตินิยม หากแต่ส่ือมวลชนอีกจ านวนหน่ึง เช่น รายการข่าวสามมิติและส่ือมวลชนของ

กมัพชูาทั้งหมดในกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษานั้น มุ่งน าเสนอทอ้งเร่ืองของการสร้างสันติภาพและมิตรภาพ

ระหวา่งไทยและกมัพชูา โดยมองวา่ การอาศยัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศมาตีความค าพิพากษาคดีปราสาท

ปราสาทพระวหิารปี พ.ศ. 2505 นั้นเป็นวธีิการท่ีสันติและมีอารยะท่ีสุดท่ีทั้งสองประเทศสามารถท าไดเ้พื่อ

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหารได ้ หลงัจากท่ีทั้งสอง

ประเทศเคยมีเหตุปะทะกนัดว้ยก าลงัทหารจนท าใหป้ระชาชนทั้งสองฝ่ายทั้งทหารและพลเรือนตอ้งประสบ

กบัความสูญเสียมาแลว้อยา่งมาก ส่ือมวลชนจ านวนหน่ึงไดแ้สดงความเป็นห่วงประชาชนตามแนวชายแดน

อยา่งมากวา่พวกเขามีความวิตกกงัวลกบัความขดัแยง้ท่ีก าลงัด าเนินอยู ่ ในขณะท่ีส่ือมวลชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่

ในการศึกษาน้ีอีกเช่นกนักลบัน าเสนอเร่ืองในท านองวา่ กองทพัไทยแสดงความอ่อนแอและผอ่นปรนใหก้บั 

“การรุกราน” ของเพื่อนบา้น โดยท่ีประชาชนจ านวนหน่ึงเสียอีกทีแสดงท่าทีตอ้งการอยากจะสู้รบเพื่อ

ปกป้องอธิปไตยของชาติ  

 หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบจะพบวา่ ส่ือมวลชนท่ีอยูใ่นการศึกษาวจิยัแสดงจุดยนืเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูาแตกต่างกนัมาก รายการข่าวสามมิตินั้นนั้นมุ่งเนน้สันติภาพและความ

สงบสุข ในขณะท่ีASTVผูจ้ดัการรายวนันั้น แสดงความรักต่อสันติภาพและความมัน่คงปลอดภยัของ

ประชาชนชายแดนนอ้ยกวา่ความรักอ านาจธิปไตยและดินแดนท่ีเป็นนามธรรมทั้งยงัมีความเห็นวา่

ประชาชนตามแนวชายแดนควรเสียสละเพื่อรักษาส่ิงนามธรรมของชาติอนัน้ีเอาไว ้

 ส่ือของกมัพชูานั้นแตกต่างจากไทยมากกล่าวคือ ไม่ใหค้วามส าคญักบัข่าวคดีปราสาทพระวหิารมาก

เกินกวา่สภาพท่ีแทจ้ริงของมนั อาจจะเป็นไปไดว้า่ ส่ือกมัพชูาเช่ือเหมือนท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลพนมเปญท่ีวา่ 

พื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นอยา่งไรเสียก็เป็นของกมัพชูา ไม่มีทางท่ีศาลจะตดัสินใหเ้ป็นของไทยได ้

คดีน้ีเป็นคดีตีความค าพิพากษาเดิมซ่ีงเป็นคุณกบัฝ่ายกมัพูชาอยูแ่ลว้ เป็นไปไม่ไดท่ี้ศาลจะตีความใหเ้ป็นคุณ

กบัฝ่ายไทยจนท าใหก้มัพชูาตอ้งเสียอะไรไป ประการต่อมาพื้นท่ีพิพาทกนันั้นเป็นพื้นท่ีเล็กมาก เม่ือ

เปรียบเทียบพื้นท่ีชายแดนทั้งหมด และยิง่เล็กนอ้ยมากเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเกิดจาก

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งไทยและกมัพชูา   



Executive Summary 

 

The International Court of Justice (ICJ) ruled in 1962 that the Hindu temple 

of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia. 

There remains different interpretation between Thailand and Cambodia over 

the temple’s vicinity. The difference led to disputes and military clashes 

between the two neighbors, motivating Cambodia on April 28, 2011 to bring 

the case to the ICJ for interpretation on the 1962 judgment’s scope and 

meaning.  

 For Cambodia, the Preah Vihear’s vicinity should be determined by 

the existing international boundary line as appeared in the Annex I map 

(1:200,000 scale). Thailand, in contrary, understood that the court 

disregarded the map. Although the court ruled that the Hindu temple was in 

Cambodian territory, squares kilometers of land adjacent to the Preah 

Vihear should belong to Thailand. Thailand in 1962 unilaterally determined 

the temple’s vicinity and understood since then that Cambodia has accepted 

such determination. The new dispute erupted as Cambodia needed more 

areas as buffer zone for the Preah Vihear world heritage inscription. The 

land where Cambodia wanted to take is Thai territory in accordance with 

boundary line determined by watershed as mentioned in the Siam-Franco 

treaties 1904 and 1907. 

 The ICJ ruled on November 11, 2013 that vicinity of the Preah Vihear 

is the whole promontory of the hill. The court used natural geographic 

feature and a line on the Annex I map to determine the vicinity of the 

temple.  

 Media, notably Thai media, paid much attention to the conflict, the 

case and the court trial of the Preah Vihear between Thailand and 

Cambodia. The media, however, did not simply report the case as an 

observer. The media in fact produced and reproduced a number of 

discourses over the temple and conflict on the temple.  

 Media in the study comprised three Thai media outlets; ASTV 

Manager Daily newspaper, a television program Khao Sam Miti (Three 

dimension news) and an internet-based social media on Facebook; Page Sai 

Trong Pak Sanam (Direct from the filed). Cambodia media in the study are 

Cambodian languages www.dep-news.com, Cambodia Express News  and 
English language The Cambodia Herald. 



 With the Critical Discourse Analysis framework, the study focused on 

the text and discursive analysis to understand the discourse produced and 

reproduced by the media.  

 The finding in the study showed that ASTV Manager Daily and Page 

Sai Trong Pak Sanam reproduced the old discourse of Sia Din Daen 

(Territorial lost) produced more than half a century ago under the 

Nationalism-Royalism ideology. The media put some more new flavors into 

the theme saying that a political group under former Prime Minister Thaksin 

Shinawatra intentionally made the territorial lost in exchange with economic 

interest for their own. This political group began the episode since 2008 

when a minister under People Power Party singed a joint communiqué to 

support the world heritage inscription of Preah Vihear. The communiqué 

was regarded as action to support Cambodia’s claim to annex the territory 

near Preah Vihear temple. The two media reported that this political group 

‘might’ get benefit from petroleum resource in the Gulf of Thailand while 

Cambodia would get territory adjacent to the Preah Vihear temple in return.  

 However they reported the theme with solid evidence to back up the 

claim how the political groups in Thailand and Cambodia could exchange 

their personal benefit. Indeed, the negotiation and petroleum deal in the 

overlapping continental shelves between Thailand and Cambodia have never 

taken place since the end of Thaksin’s government.  

 Not all of media under this study reported in the theme of territorial 

lost. TV program of Kao Sam Miti and all of Cambodia media in the study 

reported under the theme of peace and friendship between Thailand and 

Cambodia. They mostly reported that the International Court of Justice was 

a peaceful way to settle the chronic conflict between the two neighbors. 

Before the court trail, Thailand and Cambodia had military skirmish along 

the border claiming many lives military and civilians on both sides.             

  Khao Sam Miti, in particular, paid much attention to the well being of 

people along the border who expressed their concern over the situation and 

conflict. Contrary to the ASTV Manager and Page Sai Trong Pak Sanam, the 

Thai TV program reported that people along the border did not want to see 

military means for the conflict resolution.  

By comparison, Cambodian media reported the Preah Vihear case less 

than Thais. Quoting Cambodian officials, the Cambodian media saw nothing 

to lose in the court judgment. Territory in conflict is rather small, compare 

to the entire border of the two. In Cambodian media’s view, conflict with 

Thailand would lead to many loses for Cambodia. Good relations and 

friendship between the countries could generate more benefit, notably 

economic interest, to the people.    



วาทกรรมของส่ือวา่ดว้ยคดีตีความปราสาทพระวิหารระหวา่งไทยและกมัพชูา  
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หลกัการและเหตุผล 

 ความขดัแยง้เหนือปราสาทพระวหิารและพื้นท่ีโดยรอบปราสาทระหวา่งไทยและกมัพชูาไดด้ าเนิน

มาเป็นเวลานานกวา่คร่ึงศตวรรษนบัแต่ประเทศไทยไดเ้ขา้ครอบครองปราสาทแห่งน้ีตั้งแต่ พ.ศ. 2497 แลว้

หลงัจากนั้นฝร่ังเศสเจา้อาณานิคมและต่อมาภายหลงัเม่ือกมัพชูาไดรั้บเอกราชไดท้  าการทวงปราสาทหินแห่ง

น้ีคืนแต่ก็ไม่เป็นผล ในท่ีสุดตอ้งน าคดีข้ึนฟ้องร้องต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศใหพ้ิพากษาวา่ปราสาท

พระวหิารตั้งอยูใ่นอาณาเขตของกมัพชูาเม่ือปี พ.ศ. 2505  

 ความขดัแยง้ดงักล่าวแต่ในอดีตไม่เพียงสร้างความร้าวฉานใหก้บัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและ

กมัพชูาเท่านั้น หากแต่ยงัไดก้ลายเป็นเช้ือปะทุและเช้ือเพลิงอยา่งดีใหก้บัลทัธิชาตินิยมไทยในอดีต เพราะได้

ร้ือฟ้ืนและท าใหค้วามทรงจ าเทียมเก่ียวกบัการเสียดินแดนของไทยนั้นดูกลายเป็นเร่ืองสมจริงข้ึนมาอยา่ง

มาก คดีน้ีไดต้อกย  ้าวาทกรรมท่ีวา่ประเทศไทยเคยกวา้งใหญ่ไพศาลนั้นตอ้งมาเสียไปทีละเล็กละนอ้ยอนัเกิด

จากน ้ามือของมหาอ านาจชาติตะวนัตกเจา้อาณานิคมท่ีเขา้มารุกรานความสงบสุขของดินแดนแถบน้ีเม่ือ

ศตวรรษก่อน 

 วาทกรรมเสียดินแดนท่ีเคยถูกใชเ้พื่อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อปลุกระดมใหป้ระชาชนสนบัสนุน

นโยบายต่างประเทศท่ีกา้วร้าวของไทยในช่วงท่ีมีการต่อสู้แยง่ชิงปราสาทพระวหิารในอดีต ถูกน ากลบัมาใช้

อีกในคริสตศตวรรษท่ี 21 แต่คราวหลงัน้ีเพื่อห ้ าหัน่คนไทยดว้ยกนัเอง โดยอาศยัฉากของการต่อสู้เก่ียวกบั

ปราสาทพระวหิารมาสร้างทอ้งเร่ืองใหม่วา่ดว้ยการเสียดินแดนและบูรณภาพแห่งดินแดน เพื่อกล่าวหาศตัรู

ทางการเมืองของตนเองวา่ไดก้ระท าการใหเ้กิดการเสียดินแดน ซ่ึงสร้างความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงแก่

ประเทศชาติท่ีสมควรแก่การลงโทษทณัฑอ์ยา่งสาสม 

 แมว้า่การต่อสู้ทางการเมืองในยคุสมยัปัจจุบนัจะเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มการเมืองภายในประเทศเป็น

ส าคญั แต่ผลของมนัไดก่้อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนไปยงัส่วนอ่ืนๆอีกมาก ทั้งประชาชนภายในประเทศ 

และกบัประเทศเพื่อนบา้นคือกมัพชูา ผลกระทบดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและน าไปสู่ความเสียหายต่อ

ความเป็นอยู ่ชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชนดว้ย 



 ส่ือมวลชนมีบทอยา่งส าคญัในการผลิตซ ้ าและขยายวาทกรรมเสียดินแดนเพื่อเป้าประสงคท์าง

การเมืองดงักล่าวออกไปอยา่งมากและยิง่ในสมยัหลงัท่ีส่ือมวลชนมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไ่ป

มาก ท าใหเ้ขา้ถึงผูรั้บสารไดม้ากหมายและหลากหลายยิง่ข้ึน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจควรแก่การศึกษาวา่ 

ส่ือมวลชนไดมี้บทบาทอยา่งไรเก่ียวกบัวาทกรรมเสียดินแดนดงักล่าว   

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนไทย และกมัพชูากรณีพิพาทปราสาทพระวหิาร ในปี 

2556 ในคดีกมัพชูาฟ้องศาลโลกใหตี้ความค าพิพากษา พ.ศ. 2505  

2. เพื่อศึกษาวาทกรรมส่ือมวลชนกระแสหลกั และส่ือประชาสังคม ในปี 2556 ในการรายงานข่าว

คดีกมัพชูาฟ้องศาลโลกใหตี้ความค าพิพากษา พ.ศ. 2505 วา่เป็นไปในลกัษณะใด มีเป้าหมายทางการเมือง

อยา่งไร 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 โครงการวจิยัเร่ืองวาทกรรมส่ือมวลชนกรณีพิพาทปราสาทพระวหิารระหวา่งไทยและกมัพชูา 

ก าหนดประเภทของส่ือท่ีจะท าการศึกษาไว ้4 ประเภทไดแ้ก่ 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์  ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ดัการรายวนั  

2. ส่ือโทรทศัน์  ไดแ้ก่ รายการข่าวสามมิติ  

3. ส่ือภาคประชาสังคม ไดแ้ก่ ส่ือออนไลน์เครือข่ายสังคม เพจสายตรงภาคสนาม 

4.       ส่ือของกมัพชูา   ไดแ้ก่ส านกัข่าว DAP-news, Cambodia Express News ภาษากมัพชูา และ 

The Cambodia Herald, Agence Kampuchea Presse ภาษาองักฤษ  

 

 

 



 เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือสารมวลชนทั้งในประเทศไทยและกมัพชูามีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ไม่สามารถจะ

ติดตามไดอ้ยา่งครบถว้นในเวลาจ ากดัได ้ ดงันั้นการศึกษาวจิยัจึงไดค้ดัเลือกเอาส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัในการ

น าเสนอขา่วเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวหิารอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมและสม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาของ

พิจารณาคดีในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศและเวลาท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษาออกมา ส่ือท่ีคดัเลือกมา

โดยเฉพาะส่ือมวลชนของไทยนั้น ไม่เพียงรายงานข่าวตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น หากแต่ยงัมีบทบาท

อยา่งส าคญัในการเปิดประเด็นและช้ีน าประเด็นต่อสังคมวงกวา้งไดม้าก มีการริเร่ิมและท าการคน้หา

พยานหลกัฐาน ขอ้มูล และเหตุผลต่างๆสนบัสนุนการน าเสนอข่าวของตนอยา่งหนกัแน่น ซ่ึงเขา้คุณลกัษณะ

ของการสร้างหรือผลิตซ ้ าวาทกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ  ท่ีปรึกษาโครงการ 

2. สุภลกัษณ์ กาญจนขนุดี  นกัวจิยั 

3. ฟ้ารุ่ง ศรีขาว   ผูช่้วยวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 แนวคดิและทฤษฎ ี

 

 แนวคดิและทฤษฎ ี

 วาทกรรม 

 ค าวา่ วาทกรรม เป็นค าท่ีประดิษฐข้ึ์นใหม่ในช่วงปลายทศวรรษ 1980s เพื่อใชบ้่งความหมายของ 

discourse ตามนยัท่ี มิเชล ฟูโกต ์ ปัญญาชนชาวฝร่ังเศสใชคื้อไม่ไดห้มายถึงแค่การส่ือสารดว้ยค าพดูหรือ

ตวัหนงัสือเท่านั้นหากแต่หมายถึงระบบ การบวนการ เครือข่าย ของความคิดความเช่ือ การรับรู้ ค  าอธิบาย

เก่ียวกบัสรรพส่ิงต่างๆท่ีมนุษยเ์ก่ียวขอ้งดว้ย  

ความหมายเดิมของค าวา่ discourse ในภาษาองักฤษนั้นโดยทัว่ไปแลว้แปลวา่ ค าพดูท่ีจริงจงัหรือ

งานประพนัธ์ท่ีตอ้งการสอนหรืออธิบายส่ิงต่างๆ หรือในอีกความหมายถึงคือการส่ือสารดว้ยการพดูหรือการ

เขียนเก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง1 แต่ค าวา่ วาทกรรมนั้นน่าจะมีความหมายมากกวา่นั้นแต่ให้เพง่เล็งถึงการ

กระท าดว้ย สมเกียรติ วนัทะนะ2 น่าจะเป็นคนแรกท่ีไดคิ้ดค าน้ีข้ึนมาเป็นค าแปลของค าวา่ discourse ของฟู

โกตแ์ละเป็นค าแปลภาษาไทยท่ีน่าจะตรงกบัส่ิงท่ีฟูโกตต์อ้งการใหเ้ป็นมากท่ีสุดคือองคป์ระกอบของค าวา่ 

วาทะ (ถอ้ยค า) และกรรม (การกระท า) และค าน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 

ส าหรับฟูโกตแ์ลว้วาทกรรมหมายถึง ระบบหรือเครือข่ายความคิดความเช่ือ ทศันคติ มาตรฐานการ

รับรู้ การส่ือสาร ในเร่ืองต่างๆท่ีมีกฎเกณฑบ์างอยา่งก ากบัอยู ่ ในค าของฟูโกตเ์องบางคร้ังวาทกรรมนั้น

อาจจะนิยามในความหมายแคบไดว้า่ “เป็นกลุ่มของถอ้ยแถลงท่ีอยูใ่นระบบใดระบบหน่ึงก็ได ้ ดงันั้นผม

สามารถพดูถึงวาทกรรมทางการแพทย ์ วาทกรรมทางเศรษฐกิจ วาทกรรมของประวติัศาสตร์ธรรมชาติ วาท

                                       
1 English Language Dictionary. Collins: London&Glasgow. 1991 p.400 

2 สมเกียรติ วนัทะนะ (แปล) “สจัจะกบัอ ำนำจ” บทสมัภำษณ์ มิเชล ฟโูก เศรษฐศำสตร์กำรเมือง ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 3-4 ตลุำคม 2531 

หน้ำ 133-160 น่ำจะเป็นงำนชิน้แรกท่ีปรำกฎค ำวำ่ วำทกรรม ก่อนหน้ำนีม้ีนกัวิชำกำรไทยพดูถึงฟโูกและงำนของเขำอยู่บ้ำงเช่นกนั 
เช่น วิทยำกร เชียงกรู “มิเชล ฟโูกต์:ทศันะตอ่ปัญญำชน” เศรษฐศำตร์กำรเมือง  ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี1-2 ตลุำคม 2528-มีนำคม 2529 
หน้ำ 131-141 ซึง่วิทยำกรแปลค ำวำ่ discourse วำ่คือกำรสือสำรแสดงออก  และ ธเนศ วงศ์ยำนนำวำ “มิเชล ฟโูกต์:ปัญญำชน 
ควำมจริงและอ ำนำจ “ เศรษฐศำสต์กำรเมือง ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1-2 ตลุำคม 2528-มีนำคม 2529 หน้ำ 142-153 ไมไ่ด้แปลค ำวำ่ 
discourse แตใ่ช้ทบัศพัท์ลงไปเลย  



กรรมจิตวทิยา”3 แต่โดยทัว่ไปแลว้ฟูโกตม์กัจะใหค้วามหมายของค าวา่วาทกรรมอยา่งกวา้งขวางวา่มนัเป็น

เครือข่ายของกฎเกณฑค์วามคิดความเช่ือหรือความรับรู้ความเขา้ใจร่วมของคนในสังคมท่ีเกิดจากการ

แสดงออกหรือการส่ือสารกนั ไม่วา่จะมีความคิดอุดมการณ์อยูเ่บ้ืองหลงัหรือไม่ก็ตาม มีตรรกะเหตุผล

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ก็ตามหรือบางคร้ังไม่รู้ท่ีมาท่ีไปเลยดว้ยซ ้ าไป4 

ในโลกของวชิาการภาษาไทยมีการน าแนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมน้ีมาประยกุตใ์ชค้่อนขา้งแพร่หลาย 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร อธิบายวา่ วาทกรรมนั้นยงัท าหนา้ท่ีในการตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหด้ ารงอยูแ่ละเป็นท่ี

ยอมรับในสังคมวงกวา้ง5 วาทกรรมไม่ใช่แค่ภาษาหรือค าพดูแต่วาทกรรมมีภาคปฏิบติัจริงของมนัดว้ย 

เรียกวา่ discursive practice ซ่ึงก็หมายความรวมถึงความคิด ความเช่ือ คุณค่าและสถาบนัต่างๆในสังคม ไชย

รัตน์ น าแนวคิดเร่ืองวาทกรรมมาวิเคราะห์ “การพฒันา”ในฐานะท่ีเป็นระบบคิดและวธีิคิดอยา่งหน่ึงเพื่อ

อธิบายเร่ืองการพฒันาและการดอ้ยพฒันาท่ีถูกคิดคน้ข้ึนมาโดยประเทศตะวนัตกในช่วงหลงัสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง 

การวเิคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ 

ในวงการส่ือสารมวลชน Norman Fairclough ก็ใชค้  าวา่วาทกรรมในลกัษณะผสมผสานคือการ

พิจารณาถึงถอ้ยค าในรูปของการพดูและการเขียนคือตวับท (text) ผนวกกบัการแสดงออกทางดา้นสัญญาณ

และสัญลกัษณ์ เช่น ภาพถ่าย ฟิลม์ วดีิโอ แผนภูมิต่างๆ6  

เพื่อประโยชน์ของการวจิยัน้ีแนวทางท่ีเหมาะกบัการวเิคราะห์วาทกรรมส่ือมวลนั้นวธีิศึกษาของ 

Fairclough น่าจะสะดวกและชดัเจนตรงไปตรงมากวา่แนวทางอ่ืน 

                                       
3 Michel Foucault. The Archaeology of Knowledge (New York: Vintage Books edition) 2010 

p.107-108 The book was originally printed in Great Britain in 1972 by Tavistock 
Publication Limited.    

4 ธงชยั วินิจจะกลู รำยงำนโครงกำรวิจยัเสริมหลกัสตูร เร่ือง วิธีกำรศกึษำประวติัศำสตร์แบบวงศำวิทยำ (Genealogy) คณะศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  2534 ในงำนชิน้นีธ้งชยัไมไ่ด้แปลค ำวำ่ discourse แตใ่ช้ทบัศพัท์ภำษำองักฤษ 
5 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร “วำทกรรมกบักำรพฒันำ” ใน รัฐศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ ทฤษฎี: หนึ่งทศวรรษรัฐศำสตร์แนววิพำกษ์ 
(กรุงเทพฯ:วิภำษำ) 2540 หน้ำ 90 และในเวลำตอ่มำได้พฒันำมำเป็นหนงัสือชือ วำทกรรมกำรพฒันำ : อ ำนำจ ควำมรู้ ควำมจริง 
เอกลกัษณ์และควำมเป็นอื่น (กรุงเทพฯ:วิภำษำ, 2543) 

6 Norman Fairclough Media Discourse (Bloomsbury Academic: New York) reprited 2010 

p.54 



ในแง่ของภาษานั้น Fairclough อธิบายวา่ตวับทใดๆมกัจะสร้างอตัลกัษณ์ทางสังคม ความสัมพนัธ์

ทางสังคม ระบบความรู้ ความเช่ืออยูด่ว้ย ดงันั้นหากเราวเิคราะห์ตวับทของภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารใดๆเรา

มกัจะพบวาทกรรมอยูใ่นนั้นเสมอ แต่ตวับทแต่ละช้ินก็อาจจะไม่ง่ายๆหรือตรงไปตรงมา เราอาจจะพบวาท

กรรมหลายแบบผสมปนเปอยูใ่นตวับทแต่ละช้ินก็ได ้ และเราทราบกนัดีแลว้วา่ วาทกรรมไม่ไดมี้แต่ตวับท

ในการส่ือสาร แต่มีภาคปฏิบติัการวาทกรรมดว้ย ดงันั้นในวชิาการส่ือสารมวลชนจึงไดมี้แนวคิดในการ

วเิคราะห์วาทกรรมแบบวพิากษ ์(critical discourse analysis) ซ่ึงจะคิดถึงการปฏิบติัการวาทกรรมในชุมชนท่ี

เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ซ่ึงเป็นวถีิปกติของการใชภ้าษา Fairclough เรียกวา่เป็นระเบียบของวาทกรรม (order 

of discourse) หรือถา้พดูใหง่้ายคือความสัมพนัธ์ของวาทกรรมชนิดต่างๆนัน่เอง   

 ความสัมพนัธ์ของวาทกรรมนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกนัไปเสียทั้งหมด ความ

จริงมนัอาจจะทบัซอ้นกนั เหล่ือมกนั ปะทะและล ้าแดนกนัดว้ย เราจะพบความพยายามในการสร้างขอบเขต

และพรมแดนของวาทกรรมอยูเ่สมอๆเม่ือมีความขดัแยง้และการต่อสู้ทางสังคม เราอาจจะพบระเบียบของ

วาทกรรมชุดชุดหน่ึงไดใ้นกรณีท่ีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงพยายามจะครองความเป็นใหญ่หรือ

สถาปนาอ านาจน าในสังคม 

 การวเิคราะห์วาทกรรมแนววิพากษน์ั้น Fairclough ไดเ้สนอตวัแบบส าหรับการวิเคราะห์อยา่งง่าย

เอาไวคื้อจะตอ้งวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ 3 ส่ิงดว้ยกนักล่าวคือ ตวับท (text) การปฎิบติัการวาทกรรม 

(discourse practice) และ วถีิของสังคมวฒันธรรม (socio-cultural practice) 

 ตวับท นั้นจะตอ้งมีการเคราะห์ทั้งความหมายและรูปแบบ ในกรณีของส่ิงพิมพแ์ละโทรทศัน์นั้นเรา

จ าเป็นจะตอ้งวิเคราะห์หรือศึกษารูปแบบสัญลกัษณ์ในหลายมิติ โดยพิจารณาถึงการใชภ้าพ การจดัวางหนา้ 

(layout) ภาพเคล่ือนไหวและเสียงดว้ย “ประเด็นส าคญัคือรูปแบบการใชส้ัญลกัษณ์เหล่าน้ีมีปฎิสัมพนัธ์กบั

การผลิตความหมายของภาษาอยา่งไรและปฎิสัมพนัธ์เหล่านั้นท าใหเ้กิดความสวยงามในแต่ละส่ือแตกต่าง

กนัอยา่งไร”7 

 การปฎิบติัการวาทกรรมในท่ีน้ีใหห้มายถึง ระเบียบพิธีในการปฎิบติังานของกองบรรณาธิการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตตวับท หรือกรณีของโทรทศัน์จะพิจารณาวา่ การดูโทรทศัน์นั้นเก่ียวขอ้งการวถีิปฏิบติั

ในชีวติประจ าวนัของครัวเรือนอยา่งไร พดูง่ายๆคือ ดูวา่การผลิตตวับทนั้นค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การผลิตและการบริโภคสารในส่ือนั้นๆอยา่งไรดว้ย 

                                       
7 Ibid p. 58 



 วถีิของสังคมวฒันธรรมนั้น พิจารณาในลกัษณะกวา้งๆคือ การพิจารณาถึงบริบทของเร่ืองต่างๆท่ีส่ือ

น าเสนอวา่มีลกัษณะอยา่งไร อยูใ่นสถานการเช่นไร  

 Fairclough ไดเ้สนอแผนภูมิเพื่อความเขา้ใจอยา่งง่ายๆส าหรับการวิเคราะห์วาทกรรมของส่ือในแนว

วพิากษด์งัน้ี 

 

 

      

 

  การปฏิบติัวาทกรรม 

 

 วถีิสังคมวฒันธรรม 

  

 

ในการวจิยัน้ีจะประยกุตใ์ชแ้นวคิดการวเิคราะห์วาทกรรมเพื่อพิจารณาส่ิงท่ีผลิตข้ึนใหม่หรือผลิตซ ้ า

โดยส่ือมวลชนในประเทศไทยและในกมัพชูาวา่ เป็นวาทกรรมแบบใด มีความหมายใด และใชเ้พื่อ

วตัถุประสงค(์ทางสังคมการเมือง)อยา่งใด 

ประการแรก การวิเคราะห์ตวับท (text) นั้นจะพิจารณาใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เน้ือเร่ืองหาทาง

ทั้งหมดวา่วางอยูใ่นทอ้งเร่ือง (Theme) แบบใดและในบริบทใด เพื่อคน้หาวา่ส่ือมวลชนตอ้งการส่ือสารเร่ือง

ใดในความหมายใด ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั ส่วนท่ีสองนั้นจะหยบิ ศพัท ์ ถอ้ยค าและ

ส านวนมาวเิคราะห์วา่ โดยทัว่ไปแลว้ศพัทห์รือถอ้ยค าส านวนดงักล่าวใชก้นัอยา่งไร ท่ีมีมาอยา่งไร ส่ือมวล

ใชศ้พัทห์รือถอ้ยค านั้นอยา่งไรและความหมายท่ีแทจ้ริงของค าเหล่านั้นคืออะไร และเพื่อความเป็นธรรม

ผูว้จิยัจะไดบ้นัทึกเอาไวด้ว้ยวา่ ศพัทห์รือส านวนบางอยา่งนั้นยงัไม่มีฉนัทามติเห็นพอ้งกนัไปเสียทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัญหาเร่ืองความเห็นทางกฏหมาย สามารถอธิบายความไปไดห้ลายทาง แต่ในบางค า

ตวับท 



นั้นอาจจะมีความจ าเป็นตอ้งหาขอ้ยติุ และเน่ืองจากการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเก่ียวกบัคดีพิพาท ซ่ึงแน่นอนวา่

จ าเป็นตอ้งหาขอ้ยติุ ความใดซ่ึงศาลในท่ีน้ีคือ ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไดพ้ิพากษาแลว้ก็ถือเป็นขอ้ยติุ 

แต่ก็จะไม่ละเลยท่ีจะบนัทึกเอาไวด้ว้ยวา่ยงัมีความเห็นต่าง (เป็นความเห็นขา้งนอ้ย) เอาไวด้ว้ย 

ประการท่ีสอง วา่ดว้ยการปฏิบติัวาทกรรมของส่ือ โดยทัว่ไปแลว้การพิจารณาการปฎิบติัวาทกรรม

ของส่ือนั้น จะเพง่เล็งท่ีกระบวนการผลิตเป็นส าคญั โดยทัว่ไปอาจหมายถึงการผลิตในดา้นเทคนิกของการ

ผลิตส่ือ เช่นจะใหพ้ื้นท่ีหรือเวลากบัเร่ืองน้ีมากนอ้ยเพียงใด เร่ืองท่ีส่ือมวลชนใหค้วามส าคญัยอ่มไดรั้บพื้นท่ี

และเวลาในการน าเสนอมาก จดัวางในต าแหน่งท่ีดี โดดเด่น หรือน าเสนอในเวลาท่ีคาดวา่ผูรั้บสารเขา้ถึง

ไดม้าก เพื่ออ านวยความสะดวกแต่ผูรั้บสารใหส้ามารถเขาถึงสารนั้นไดต้รงและมากท่ีสุด  

แต่อีกดา้นหน่ึงท่ีไม่อาจจะละเลยไดเ้ลยคือ วธีิการผลิตตวับท เน้ือหา และการน าเสนอข่าวสารขอ้มูล

ดงักล่าว ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีตั้งแต่   รูปแบบของเร่ืองหรือข่าวสารท่ีน าเสนอ แหล่งข่าวและขอ้มูลส าคญั ตวั

ผูเ้ขียนหรือผูน้ าเสนอรายงานวา่เป็นใคร รูปแบบของตวัน าสาร เช่น ตวัหนงัสือ text หรือ ภาพ ภาษาท่ีใชแ้ละ

มุมมองของเร่ือง 

ในการพิจารณาการปฏิบติัวาทกรรมของส่ือนั้นจะตอ้งดูวา่ส่ือเลือกใชรู้ปแบบในการน าสารอยา่งไร 

ในทางการส่ือสารมวลชนแลว้ เราอาจจะสามารถน าเสนอข่าวสารไดห้ลายรูบแบบเช่น ข่าว สารคดี บทความ 

คอลมัน์หรือการ์ตูน โดยมีสมมติฐานส าคญัวา่ผูรั้บสารจะใหน้ ้าหนกัความน่าเช่ือถือแตกต่างกนัไป สารท่ีมา

ในรูปแบบของข่าวนั้นผูผ้ลิตเช่ือวา่ผูรั้บจะใหค้วามเช่ือถือมากท่ีสุด เพราะถือวา่เป็นการรายงานขอ้เทจ็จริง 

“โดยหลกัการวชิาวารสารศาสตร์เราถือวา่ ขอ้เท็จจริงหรือความเป็นจริงนั้นมนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแขง็ขลงั”8  

ดงันั้นสารใดท่ีมาในรูปข่าวน่าจะเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่อยา่งอ่ืน นอกจากน้ีการน าเสอนข่าวนั้นมี

จริยธรรมก ากบัวา่ ผูร้ายงานจะตอ้งกระท าโดยปราศอคติ ความล าเอียงใดๆ เป็นภาวะวสิัย (objectivity) ใน

พื้นท่ีของส่ือมวลชนนั้นจึงใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอส่ิงท่ีเรียกวา่ “ข่าว” มากกวา่อยา่งอ่ืน 

สารคดีเชิงข่าว ซ่ึงในวงการส่ือสารมวลชนไทยนั้นอาจจะเรียกขานในช่ือต่างๆนานา เช่น สกู๊ป 

รายงานพิเศษ หรืออยา่งอ่ืนๆท่ีแบบแผนการเขียนหรือการน าเสนอนั้นไม่แน่นอนตายตวัเหมือนข่าว และนัน่

ก็เป็นเหตุผลวา่ ส่ิงท่ีมาในรูปสารคคีนั้นจะประกอบไปดว้ย อารมณ์ ความรู้สึก และความเห็น ในกรณีท่ี

ตอ้งการจะสอดแทรกองคป์ระกอบหลายอยา่งเขา้ไปในสารท่ีจะรายงานนั้นผูผ้ลิตมกันิยม ท าในรูปแบบสาร

คดีหรือรายงานพิเศษ 
                                       
8 สภุำ ศิริมำนนท์ จริยธรรมของหนงัสือพิมพ์ (กรุงเทพฯ:อกัษรสำส์น, 2530) หน้ำ 27 



ส่วนคอลมัน์ บทความ หรือ บทแสดงความเห็นต่างๆนั้น ความน่าช่ือถือไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรูปแบบของ

มนัโดยตรง แต่ข้ึนอยูก่บั ตวัผูเ้ขียน เน้ือหา ขอ้มูลสนบัสุน และความสมเหตุสมผลเป็นส าคญั  

รูปแบบการน าเสนอยา่งอ่ืนๆ เช่น การ์ตูน กราฟฟิค ภาพถ่าย เป็นส่ิงประกอบท่ีส าคญัจะช่วยเสริม

ความน่าเช่ือถือ (หรือไม่น่าช่ือถือ) ของข่าวสารและขอ้มูลท่ีน าเสนอ  

นอกจากรูปแบบแลว้ ในการพิจารณาการปฎิบติัวาทกรรมนั้นจะตอ้งดูส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ 

แหล่งข่าวและขอ้มูล โดยทัว่ไปแลว้ส่ือมวลชนมีฐานะเป็นผูส้ังเกตุการณ์ความเป็นไปของสังคม ไม่ได้

เก่ียวขอ้งโดยตรง ดงันั้นข่าวและรายงานขอ้มูลต่างๆนั้นจึงมีแหล่งท่ีมาจากตน้ก าเนิดของเร่ืองเป็นส าคญั ใน

ท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตวัแสดง ผูก้ระท า ข่าวสารขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งเหล่าน้ีโดยตรงถือเป็นขอ้มูลล าดบั

ตน้ (first hand information) ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูรั้บสารมากกวา่แหล่งอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง  

อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัน้ีแต่ละเร่ืองยอ่มมีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วม (และตอ้งการมีส่วนร่วม) 

มากมาย หลกัการส าคญัท่ีส่ือมวลชนยดึถือคือ จะตอ้งมุ่งเขา้หาแหล่งข่าวท่ีเก่ียวกบัเร่ืองโดยตรงและเป็น

แหล่งขอ้มูลล าดบัตน้ก่อน แต่ในหลายกรณีอาจจะพบวา่ แหล่งข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองโดยตรงหรือ

แหล่งขอ้มูลชั้นตน้อาจจะไม่ใหข้่าวหรือขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งแม่นย  าเสมอไป ซ่ึงนัน่อาจจะเกิดจากความ

เผลอเรอหรือจงใจก็ได ้ ผูมี้รายงานข่าวมีหนา้ท่ี “ตรวจสอบและคดักรอง”  การเลือกสรรแหล่งข่าวและ

แหล่งขอ้มูลน่ีเองท่ีเป็นการปฏิบติัวาทกรรมอยา่งหน่ึง ส่ือมวลชนมกัจะเลือกใชแ้หล่งข่าวและขอ้มูลท่ี

สอดคลอ้งกบัวาทกรรมหลกัท่ีตอ้งการน าเสนอหรือเป็นการโตแ้ยง้วาทกรรมอยา่งอ่ืนท่ีอยูก่นัขา้ม แหล่งข่าว

หรือขอ้มูลท่ีเสนอวาทกรรมตรงขา้มจะไดรั้บการน าเสนอมาในล าดบัรองและมกัจะถูกหกัลา้งในรายงานช้ิน

เดียวกนัอยา่งทนัท่วงที   

วาทกรรมนั้นเก่ียวขอ้งกบัอ านาจอยา่งแยกไม่ออก ในการปฎิบติัวาทกรรมของส่ือนั้นก็มกัจะตอ้ง

อาศยัอ านาจในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเป็นเคร่ืองช่วย ในท่ีน้ีหมายถึงการใชแ้หล่งข่าวท่ีมีอ านาจ ทั้งอ านาจ

ท่ีมาในรูปของความรู้ (knowledge) และความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นอ านาจ ดงันั้นแหล่งข่าวท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือ

ขอ้มูลท่ีเป็นทางการมกัจะเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ในกรณีน้ี กลุ่มการเมือง นกัการเมือง นกัวชิาการ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นองคอ์ านาจและองคค์วามรู้ท่ีซ่อนซ่ึงกนัและกนัอยู ่ ส่ือมวลชนจะใหน้ ้าหนกั พื้นท่ีและ

เวลาในการน าเสนอเร่ืองราวจากแหล่งเหล่าน้ีอยา่งมาก  

การปฏิบติัวาทกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัวธีิการน าเสนอ การเลือกใชแ้หล่งข่าวน้ี เก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล

ผูท้  าการผลิตโดยตรง ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจจะหมายถึงบุคคลากรขององคก์ารส่ือมวลชนนั้น อนัไดแ้ก่ 



ผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ นกัเขียนประจ า หรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเร่ืองหรือไดรั้บการจา้งวานใหผ้ลิตเร่ือง 

บทความ แสดงความคิดเห็นในส่ือมวลชนนั้นๆดว้ย การพิจารณาเร่ืองบุคลากรเหล่าน้ีลงไปในรายละเอียดจะ

ท าใหท้ราบถึง ทศันะคติหรืออคติ ท่ีอาจจะเป็นตน้ตอหรือองคป์ระกอบของวาทกรรมแต่ละอยา่งได ้

องคป์ระกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัวาทกรรมของส่ือ ไดแ้ก่ ลกัษณะภาษาและมุมมองของ

เร่ืองท่ีเล่า ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ภาษามีบทบาทอยา่งส าคญัในการสร้างวาทกรรม รูปแบบของการใชภ้าษา

และโวหารเพื่อผลิต หรือ ผลิตซ ้ าวาทกรรมอาจจะมีไดห้ลายแบบ อาจจะเป็นพรรณา บรรยาย วพิากษว์จิารณ์ 

เสียดสี ถากถาง หรือแมแ้ต่ดูหม่ินดูแคลน โวหารในแต่ละแบบใหค้วามรู้สึกแก่ผูรั้บสารแตกต่างกนั โวหาร

นั้นอาจจะกระตุน้ความรัก ความชงั รังเกียจเดียดฉนัท ์หรือนิยมชมชอบได ้ 

วาทกรรมมกัซ่อนอยูใ่นทอ้งเร่ืองอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ มุมมองของการเล่าเร่ืองจะมีบทบาทส าคญั

ดว้ยวา่จะท าใหว้าทกรรมแต่ละอยา่งเขา้ถึงผูรั้บ ในการรายงานข่าวทัว่ๆไป ส่ือมวลชนมกันิยมใชมุ้มมองของ

เร่ืองแบบผูส้ังเกตการณ์ กล่าวคือ รู้เห็นมาอยา่งไรก็เล่าต่อไปอยา่งนั้นโดยไม่บิดเบือน แต่ก็มีส่ือมวลชนอีก

จ านวนไม่นอ้ยในปัจจุบนัท่ีเห็นวา่ การรายงานจากมุมมองแบบนั้นไม่สามารถส่ือ วาทกรรมออกไปไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ส่วนใหญ่จึงนิยมใชมุ้มมองแบบวพิากษ ์ วจิารณ์ ติติง แนะน า ไปจนถึงเสียดสีด่าทออยา่งโจ่งแจง้ ผู ้

ตกเป็นเป้าของการถูกวพิากษว์จิารณ์ ด่าทอ เช่นนั้นอาจจะไม่ชอบหรือรู้สึกเส่ือมเสีย แต่ส่ือมวลชน

คาดหมายเอาวา่ ผูรั้บสาร ผูเ้สพส่ือ ท่ีไม่ใช่ผูต้กเป็นเป้า จะเขา้ถึงและนิยมชมชอบเน้ือหา ทอ้งเร่ืองและ วาท

กรรมท่ีส่ือตอ้งการน าเสนอมากกวา่ การเล่าเร่ืองแบบนกัสังเกตุการณ์ทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 ภูมิหลงั 

 

ประวตัิศาสตร์แห่งความขัดแย้ง 

ศาล (ยติุธรรมระหวา่งประเทศ) โดยคะแนนเสียงเกา้ต่อสาม 

ลงความเห็นวา่ปราสาทพระวิหารตั้งอยูใ่นอาณาเขตภายใตอ้  านาจอธิปไตยของกมัพชูา 

โดยเหตุน้ี จึงพิพากษา 

โดยคะแนนเสียงเกา้ต่อสาม 

วา่ประเทศไทยมีพนัธะท่ีจะตอ้งถอนก าลงัทหารหรือต ารวจ ผูเ้ฝ้ารักษาหรือผูดู้แลซ่ึงประเทศไทย

ส่งไปประจ าอยูท่ี่ปราสาทพระวหิารหรือในบริเวณใกลเ้คียงบนอาณาเขตของกมัพชูา 

โดยคะแนนเสียงเจด็ต่อหา้ 

วา่ประเทศไทยมีพนัธะท่ีจะตอ้งคืนใหแ้ก่กมัพชูา บรรดาวตัถุชนิดท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าแถลงสรุปขอ้หา้

ของกมัพชูาซ่ึงเจา้หนา้ท่ีไทยอาจจะไดโ้ยกยา้ยออกไปจากปราสาทหรือบริเวณพระวหิาร นบัแต่วนัท่ีประเทศ

ไทยเขา้ครอบครองปราสาทพระวหิารเม่ือ ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) 

ค าพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 บอกขอ้เทจ็จริงทาง

ประวติัศาสตร์ประการหน่ึงท่ีคนไทยไม่ค่อยอยากจะรับรู้คือ ก่อนปี พ.ศ. 2497 นั้นปราสาทพระวหิารท่ี

ประเทศไทยเช่ือวา่เป็นของตนนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นความครอบครองของไทย ก่อนหนา้น้ีคนไทยไม่ไดใ้หค้วาม

สนใจปราสาทพระวหิารเลย จากการไต่สวนของศาลนั้นปรากฎวา่ชนชั้นน าของไทยก็ไม่เคยไดแ้สดงความ

สนใจเลยวา่ปราสาทหินท่ีสร้างโดยกษตัริยข์อมแห่งน้ีจะเป็นของใครในโลกสมยัใหม่ แมป้รากฎเห็นโดย

ชดัเจนวา่ ฝร่ังเศสท่ีเป็นเจา้อาณานิคมอินโดจีนไดเ้ขียนแผนท่ีใหป้ราสาทพระวหิารอยูด่า้นทิศใตข้องเส้นเขต

แดนในปี พ.ศ. 2450-2451 (ค.ศ. 1907-1908) ก็ไม่เคยไดท้กัทว้ง ซ่ึงก็เป็นไปไดว้า่เจา้นายสมยันั้นเขา้ใจ

ตรงกนัวา่ปราสาทพระวหิารเป็นโบราณสถานท่ีอยูใ่นอาณาเขตของอินโดจีน (ซ่ึงรวมกมัพชูาอยูด่ว้ย) 

ในความรับรู้ของฝ่ายไทยเช่นงานของ บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ เก่ียวกบัปราสาทพระวหิารดูเหมือนจะ

ยอมรับขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ปราสาทพระวหิารไม่ไดเ้ป็นของไทยมาแต่ตน้ แต่เพิ่งมาครอบครองในระยะหลงัคือ



หลงัจากท่ีเกิดขอ้พิพาทอินโดจีนและญ่ีปุ่นเขา้มไกล่เกล่ียแลว้ท าใหไ้ทยไดดิ้นแดนท่ีเคยถูกฝร่ังเศสยดึเอาไป

คืนมา แต่ในปี พ.ศ. 2496 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไทยตอ้งคืนดินแดนเหล่านั้นไปภายใตส้นธิสัญญา

วอชิงตนั “ในช่วงน้ีไม่มีความชดัเจนวา่ปราสาทพระวิหารเป็นของใครกนัแน่”9 ความจริงนั้นเป็นท่ีชดัเจนวา่ 

ตามสนธิสัญญาสยามฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1904 และ 1907 เป็นการแลกเปล่ียนดินแดนเอาส่วนท่ีไม่ใช่ “ประเทศ

ไทยแท”้10 กบัส่วนท่ีเป็นไทยแท ้ปราสาทและเขาพระวหิารนั้นน่าเป็นส่วนท่ีไม่ใช่ไทยแทท่ี้ชนชั้นน าในสมยั

นั้นยอมตดัใหก้บัฝร่ังเศสไปเพื่อแลกกบัส่วนอ่ืนท่ีถือวา่เป็นไทยแท ้

ก่อนท่ีกมัพชูาจะไดเ้อกราชนั้นฝร่ังเศสซ่ึงปกครองกมัพชูาอยูก่็ทราบดีวา่ไทยไดเ้ขา้ครอบครอง

ปราสาทขอมแห่งน้ีไดท้  าการประทว้งต่อทางการไทยหลายคร้ัง และเม่ือกมัพชูาไดรั้บเอกราชสมบูรณ์ 

สมเด็จนโรดม สีหนุ ซ่ึงขณะน้ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจกัรกมัพชูาไดท้วงถามและขอเปิด

การเจรจาเพื่อขอปราสาทพระวหิารคืน แต่ไม่เป็นผลเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสองชาติตามมีอีกระลอกใหญ่ 

จนในท่ีสุดกมัพชูาตดัสินใจน าคดีข้ึนสู่ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959)  

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ศาลตดัสินในปี พ.ศ. 2505 โดยอาศยัแผนท่ีระวางดงรัก มาตราส่วน 1:200000 

ซ่ึงผลิตโดยฝร่ังเศสและกมัพชูาขยายมาตราส่วนน าแนบไปในค าฟ้องเป็นพื้นฐานส าคญัในการพิจารณาวา่

ปราสาทพระวหิารและพื้นท่ีใกลเ้คียงตั้งอยูใ่นอาณาเขตกมัพชูา ขอ้โตแ้ยง้ของไทยเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิเสธ

แผนท่ีหรือความเท่ียงตรงแม่นย  าของมนัฟังไม่ข้ึนเพราะศาลเห็นวา่ไทยไดเ้คยรับและใชง้านมนัมาแลว้ 

ประเทศไทยมีโอกาสหลายคร้ังท่ีจะทว้งติงและแกไ้ขความผดิพลาดใดๆบนแผนท่ีน้ี แต่ไม่ท าก็ถือวา่ยอมรับ

ตามนั้น 

ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยในสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตช์ ยอมปฎิบติัตามค าพิพากษาศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศ แมจ้ะประกาศวา่ไม่ยอมรับค าตดัสินนั้นก็ตาม แต่โดยยดึหลกัการวา่ “ใหก้มัพชูาไดไ้ปซ่ึง

ทราก (ซาก) ปราสาทพระวิหารและพื้นท่ีรองรับปราสาทเท่านั้น”11 ในท่ีสุดคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2505 ใหเ้ลือกวธีิการก าหนดเขตบริเวณปราสาทพระวหิารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ครอบปราสาท 

                                       
9 บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ แฉเอกสำรลบัท่ีสดุ ปรำสำทพระวิหำร พ.ศ. 2505-2551 (กรุงเทพฯ:มติชน. 2551) หน้ำ 22 

10 ธ ำรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต์ “วำทกรรมเสียดินแดน” ในชำญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณำธิกำร) ประมวลแผนท่ี ประวติัศำสตร์ ภมูิศำสตร์ 
กำรเมือง กบัลทัธิอำณำนิคมในอำเซียน-อษุำคเนย์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุย์ศำสตร์ และมลูนิธิโตโยต้ำ
ประเทศไทย, 2555) หน้ำ 311-327  
11 หนงัสือจำกกระทรวงมหำดไทยถึงนำยกรัฐมนตรีเร่ืองกำรปฏิบติัตำมค ำพิพำกษำศำลยติุธรรมระหวำ่งประเทศ ลงวนัท่ี 6 กรกฎรำ
คม พ.ศ. 2505 โปรดดใูน บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 248   



มีแนวเขตจากปีกขวาของตวัปราสาทพระวหิารตั้งแต่ช่องบนัไดหกั (อยูภ่ายในบริเวณปราสาท) ลากเส้นตรง

ผา่นชิดบนัไดนาคตรงไปจนถึงตวัปราสาทแลว้ลากเส้นตรงขนานกบัตวัปราสาทไปสุดท่ีหนา้ผาชนัดา้นหลงั

ปราสาทจะเป็นเน้ือท่ีบริเวณปราสาทพระวหิาร ¼ ตารางกิโลเมตร พร้อมให้จดัท าป้ายไมแ้สดงเขตไทย-

กมัพชูาและเพิ่มท าร้ัวลวดหนามดว้ย  

ประเทศไทยยดึถือแนวปฏิบติัแบบน้ีเร่ือยมาโดยถือเอาวา่ พื้นท่ีซ่ึงอยูน่อกขอบเขตตามมติ

คณะรัฐมนตรีน้ีเป็นดินแดนของไทย โดยอา้งวา่กมัพชูายอมรับแลว้และไม่เคยโตแ้ยง้การด าเนินการของไทย

เลยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา แต่ขอ้เทจ็จริงปรากฎต่อศาลในเวลาต่อมาวา่ กมัพชูาไม่เคยยอมรับและได้

โตแ้ยง้ตลอดมาเช่นกนั 

อยา่งไรก็ตามภายหลงัไดมี้การร้ือร้ัวลวดหนามน้ีออกไป กมัพชูาถือวา่พื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาทนั้น

อยูใ่นเขตกมัพชูาตามท่ีปรากฎในแผนท่ีภาคผนวกท่ี 1 แต่ไทยนั้นถือวา่ไม่เคยไดย้อมรับแผนท่ีน้ีเส้นเขตแดน

ท่ีควรจะเป็นน่าจะอยูท่ี่สันปันน ้าบริเวณขอบหนา้ผา ทั้งสองประเทศอยูก่นัโดยความเขา้ใจแบบน้ีมาตลอด 

ระหวา่งน้ีมีการท าบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดนตลอดแนวชายแดนไทย

กมัพชูาในปี พ.ศ. 2543 มีคณะกรรมการร่วมกนั แต่ก็ยงัไม่ไดท้  าการส ารวจและจดัท าหลกัเขตในพื้นท่ี

บริเวณปราสาทพระวหิารเลยเน่ืองจากเห็นวา่เป็นพื้นท่ีอ่อนไหวเพราะเคยพิพาทกนัมาก่อนและไม่เคย

ปรากฎวา่มีหลกัเขตเก่าอยูจึ่งไดล้ะพื้นท่ีบริเวณเอาไวก่้อน  

ปราสาทพระวหิารนั้นเป็นโบราณสถานเป็นสถาปัตยก์รรมแบบขอมสร้างบนยอดเขาในช่ือเดียวกนั 

ถือวา่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ทั้งไทยและกมัพชูาเคยมีแนวคิดร่วมกนัวา่จะช่วยกนับูรณะ

ฟ้ืนฟแูละพฒันาปราสาทหินแห่งน้ี เพื่อจะน าไปข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ดงัไดเ้คยมีปรากฎในการแถลง

ข่าวร่วมกนัระหวา่งสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในเวลานั้นร่วมกบัซกอาน รัฐมนตรี

อาวโุสของกมัพชูาเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 วา่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกนัฟ้ืนฟูและพฒันาปราสาทพระ

วหิารร่วมกนัและเสนอใหเ้ป็นมรดกโลก แต่จะเสนอร่วมกนัหรือฝ่ายใดเป็นผูเ้สนอหรือเสนอร่วมกนัอยา่งไร

นั้นไม่เป็นท่ีปรากฎชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่นกัการเมืองพรรคประชาธิปัตยแ์ละนกัเคล่ือนไหวทาง

สังคมจ านวนหน่ึงมกัพดูวา่ไทยและกมัพชูาจะน าปราสาทพระวหิารไปข้ึนทะเบียนร่วมกนั การท่ีกมัพชูาไป

ขอเสนอข้ึนฝ่ายเดียวนั้นจึงเป็นการผดิขอ้ตกลง 



ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงคือ พื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาทท่ีกมัพชูาเสนอเขา้ไปในแผนบริหาร

จดัการเพื่อท าเป็นเขตกนัชนนั้นเป็นพื้นท่ีเดียวกบัท่ีไทยอา้งวา่อยูใ่นเขตอ านาจอธิปไตยของไทยดว้ยเช่นกนั

และไทยตอ้งการใหก้มัพชูาตดัพื้นท่ีส่วนนั้นออกไปก่อน  

ดงันั้นจึงไดมี้การเจรจากนัในระหวา่งการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกท่ีเมือง Christchurch 

ประเทศนิวซีแลนด ์ ระหวา่งการประชุมสมยัท่ี 31วนัท่ี 23 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงในขณะนั้นเป็น

รัฐบาลของพลเอกสุรยทุธ จุลานนท ์ และหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยท่ีไปประชุมคือ มนสัพาส ชูโต มติของท่ี

ประชุมคร้ังนั้นเขียนวา่ “กมัพชูาและไทยตกลงวา่กมัพชูาจะเสนอข้ึนทะเบียนพระวหิารเป็นมรดกโลกอยา่ง

เป็นทางการในสมยัประชุมท่ี 32 ของคณะกรรมการมรดกโลกในปี 2551 โดยการสนบัสนุนอยา่งแขง็ขนัจาก

ไทย”12 ไม่ไดมี้การระบุปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีซ่ึงอา้งอ านาจอธิปไตยทบัซอ้นเอาไวใ้นมติคร้ังน้ี  

แต่อยา่งไรก็ตามประเด็นปัญหาขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นความสนใจของสาธารณชนเลย 

จนกระทัง่เปล่ียนรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งภายใตก้ารน าของพรรคพลงัประชาชน มีสมคัร 

สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีและนพดล ปัทมะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เป็นรัฐบาลท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไปวา่มี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีถูกคณะรัฐประหารยดึอ านาจเม่ือปี 2549  

กลุ่มการเมืองภายใตก้ารน าของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีต่อตา้นทกัษิณ ชินวตัร ได้

หยบิยกประเด็นเร่ืองการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลกข้ึนมากล่าวหารัฐบาลสมคัรวา่ก าลงัจะ

ท าใหป้ระเทศไทยเสียสิทธิในการทวงคืนปราสาทพระวิหารจากกมัพชูา เพราะไปลงนามในแถลงการณ์ร่วม

สนบัสนุนใหก้มัพชูาข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก กลุ่มบุคคลกลุ่มน้ีใชส่ื้อมวลชนคือ

หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายรายวนัและส่ืออ่ืนๆในเครือเป็นกระบอกเสียงส าคญัในการเสนอข่าว ขอ้มูล 

ความเห็น และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ วาทกรรมเสียดินแดน เพื่อโจมตีรัฐบาลสมคัร การเคล่ือนไหวของกลุ่มน้ี

สอดคลอ้งกบัพรรคประชาธิปัตยซ่ึ์งแพเ้ลือกตั้งตอ้งไปเป็นฝ่ายคา้นในเวลานั้น มีการน าประเด็นน้ีไป

อภิปรายในสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในตอนนั้น  

สมาชิกกลุ่มการเมืองน้ีไดร้้องต่อศาลปกครองขอให้ระงบัไม่ใหมี้การน าแถลงการณ์ร่วมไป

สนบัสนุนกมัพชูาและร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้เพิกถอนเอกสารน้ีเสียเพราะเห็นวา่เป็นหนงัสือสัญญาท่ี

จะท าใหไ้ทยเสียดินแดน ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญไดพ้ิพากษาตามค าขอ13 ท่ีสุดรัฐบาลไทยในสมยั
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13 ดคู ำสัง่ศำลปกครองกลำง 27 มิถนุำยน 2551 และค ำนิจฉยัศำลรัฐธรรมนญู 8 กรกฎำคม 2551  



นั้นตอ้งเพิกถอนการสนบัสนุน ถึงกระนั้นก็ตามคณะกรรมการมรดกโลกก็มีมติใหป้ราสาทพระวหิารไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม 2551 ตามมติในการประชุมสมยัท่ี 32 ท่ีเมืองควิเบก ประเทศ

แคนาดา14 

การประกาศข้ึนทะเบียนมรดกโลกกลายเป็นส่ิงท่ีกระพือความโกรธแคน้ใหก้บักลุ่มการเมืองท่ี

ต่อตา้นรัฐบาลในเวลานั้นอยา่งหนกั กลายเป็นแรงส่งส าคญัใหก้ารชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลตอนนั้นยิง่รุนแรง

มากข้ึน ในกลางเดือนกรกฎาคม 2551 ผูชุ้มนุมส่วนหน่ึงเดินทางไปชุมนุมถึงพื้นท่ีบริเวณบา้นภูมิซรอล 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงอยูใ่กลป้ราสาทพระวหิารท่ีสุด และไดเ้กิดการกระทบกระทัง่กบั

ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงไม่เห็นดว้ยกบัการคดัคา้นการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิาร เพราะท าใหเ้กิดความ

ขดัแยง้กบักมัพชูาและท าใหป้ระชาชนในบริเวณนั้นซ่ึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคา้ กบัการท่องเท่ียว

ปราสาทพระวหิารตอ้งพลอยขาดผลประโยชน์15 

ผลแห่งการประทว้งกดดนัของกลุ่มการเมืองดงักล่าว ท าใหรั้ฐบาลสมคัร ส้ินสุดลงและรัฐบาลท่ีมา

แทนภายใตก้ารน าของสมชาย วงศส์วสัด์ิ อยูไ่ดเ้พียงระยะเวลาสั้นๆแค่ 2 เดือนเศษก็ตอ้งถูกยบุไปโดยผล

ของการยบุพรรคพลงัประชาชนอนัเน่ืองมาแต่คดีเลือกตั้ง ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลใหพ้รรค

ประชาธิปัตยไ์ดโ้อกาสในการจดัตั้งรัฐบาล โดยมี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี และ กษิต ภิรมย ์

เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ โดยเฉพาะกษิตนั้นมีบทบาทส าคญัในการร่วมกบัพนัธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยต่อตา้นรัฐบาลระหวา่งการเคล่ือนไหวเขาไดโ้จมตีรัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพชูาอยา่งหนกั

ถึงกบัเปรียบนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกมัพชูาวา่เป็นพวกกุ๊ย16 ซ่ึงท าใหก้ลายเป็นปัญหาติดตวัเขาบัน่ทอน

ความสามารถทางการทูตท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้กบักมัพชูาซ่ึงลุกลามอยา่งมากตลอดสมยัของรัฐบาล

อภิสิทธ์ิ 

แน่นอนวา่รัฐบาลใหม่ของอภิสิทธ์ิสืบต่อการต่อตา้นและคดัคา้นการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิาร

ต่อไปแมว้า่ปราสาทพระวหิารไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกแลว้อภิสิทธิอธิบายต่อสาธารณวา่ยงัไม่

สมบูรณ์เพราะกมัพชูายงัไม่ไดย้ืน่แผนบริหารจดัการและรัฐบาลไทยจะขดัขวางทุกวถีิทางเพื่อไม่ใหก้มัพชูา
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15 สภุลกัษณ์ กำญจนขนุดี “สีมิติปรำสำทพระวิหำร: ประวติัศำสตร์ ชำตินิยม เส้นพรมแดน แผนเศรษฐกิจ” ฟ้ำเดียวกนั ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 
3 (กรกฎำคม-กนัยำยน 2551) หน้ำ 34-55 

16 รำยกำรคมชดัลกึ ออกอำกำศ 14 ตลุำคม  2551  



ยืน่แผนการบริหารจดัการไดส้ าเร็จ17 รัฐบาลอภิสิทธ์ิ ส่ง สุวทิย ์ คุณกิตติ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มเดินทางไปคดัคา้นแผนการของกมัพชูาในท่ีประชุมประจ าปีคณะกรรมการมรดกโลกถึง 2 ปี

ซอ้นโดยท่ีบางปีไม่มีวาระการประชุมเก่ียวกบัปราสาทพระวหิารเลย มีเพียงการรับรายงานความคืบหนา้การ

บริการจดัการเท่านั้น รัฐบาลอภิสิทธ์ิเรียกร้องซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าใหค้ณะกรรมการมรดกโลกถอนปราสาทพระ

วหิารจากบญัชีมรดกโลกเพราะเป็นตน้ตอความขดัแยง้และเส้นเขตแดนบริเวณนั้นยงัไม่เรียบร้อย18 การ

ประชุมในปี 2554 ในสมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ สุวทิยถึ์งกบัเดินออกจากท่ีประชุมและประกาศถอนตวัจากการ

เป็นภาคีมรดกโลกหลงัจากท่ีเขาลม้เหลวท่ีจะท าใหค้ณะกรรมการถอนแผนบริหารจดัการปราสาทพระวิหาร

ออกจากการพิจารณา19 

แน่นอนทีเดียวท่าทีเช่นน้ีของรัฐบาลไทยภายใตก้ารน าของพรรคประชาธิปัตย ์ ยอ่มท าให้

ความสัมพนัธ์โดยรวมระหวา่งไทยและกมัพชูาเส่ือมทรุดอยา่งมาก และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผนวกกบัความ

ขดัแยง้ภายในระหวา่งพรรคประชาธิปัตยแ์ละพนัธมิตรกบักลุ่มการเมืองของทกัษิณยิง่ท าใหปั้ญหาปราสาท

พระวหิารดูเหมือนไม่มีทางออกเอาเสียเลย20 

นอกจากน้ีรัฐบาลอภิสิทธ์ิยงัตอ้งเผชิญหนา้กบัแรงกดดนัจากพนัธมิตรของตวัเองคือ กลุ่มพนัธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กดดนัใหรั้ฐบาลด าเนินนโยบายท่ีแขง็กร้าวกบักมัพชูาในปัญหาเก่ียวกบัเขต

แดนทุกดา้น สมาชิกของกลุ่มคนส าคญัคือวรีะ สมความคิดและพนิช วกิิตเศรษฐ ์ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร

ของพรรคประชาธิปัตยแ์ละกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีต่างประเทศและคนอ่ืนๆอีกรวมทั้งส้ิน 7 คนเดินทาง

ขา้มเขตแดนเขา้ไปในกมัพชูาดา้นบา้นหนองจาน อ าเภออรัญประเทศจงัหวดัสระแกว้โดยไม่รับอนุญาตเม่ือ

                                       
17 Puangthong Pawakapan "Abhisit's view is an obstacle to final border settlement" The 

Nation Febureay 15, 2011 at http://www.nationmultimedia.com/others/Abhisits-view-is-

an-obstacle-to-final-border-settl-30148661.html  

18 “Govt urged to delist World Heritage site” The Nation June 28, 2011 

http://www.nationmultimedia.com/national/Govt-urged-to-delist-World-Heritage-site-

30158840.html 
19 “Thailand leaves World Heritage Convention”. The Nation, June 26, 2011 at 

http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Thailand-leaves-World-Heritage-

Convention-30158738.html แตก่ำรถอนตวัจำกภำคีไมเ่ป็นผลในทำงปฏิบติัเพรำะในเวลำตอ่มำคณะรัฐมนตรีไมไ่ด้พิจำรณำ
สง่ค ำถอนตวัอย่ำงเป็นทำงกำรไปยงัคณะกรรมกำรมรดกโลก กำรประกำศดงักลำ่วจึงเป็นเพียงกำรแสดงท่ำทีทำงกำรเมืองเท่ำนัน้  
20 รัฐบำลอภิสิทธ์ิประกำศลดระดบัควำมสมัพนัธ์ทำงกำรทตูกบักมัพชูำในวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2552 หลงัจำกท่ีรัฐบำลกมัพชูำ
ประกำศแตง่ตัง้ทกัษิณเป็นท่ีปรึกษำทำงเศรษฐกิจและปฏิเสธท่ีจะสง่ตวัทกัษิณในฐำนะผู้ ร้ำยข้ำมแดนให้ประเทศไทย นอกจำกนีร้ัฐบำล
อภิสิทธ์ิยงัประกำศทบทวนบนัทึกควำมเข้ำใจปี 2544 เก่ียวกบัพืน้ท่ีทบัซ้อนทำงทะเลและโครงกำรช่วยเหลือกำรสร้ำงถนนในกมัพชูำอีก
ด้วย  

http://www.nationmultimedia.com/others/Abhisits-view-is-an-obstacle-to-final-border-settl-30148661.html
http://www.nationmultimedia.com/others/Abhisits-view-is-an-obstacle-to-final-border-settl-30148661.html
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Thailand-leaves-World-Heritage-Convention-30158738.html
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Thailand-leaves-World-Heritage-Convention-30158738.html


วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 พวกเขาถูกจบักุมและด าเนินคดีฐานโจรกรรมขอ้มูลทางดา้นความมัน่คงและเขา้เมือง

ผดิกฎหมาย21 

ในขณะท่ีพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิารไดมี้ความเคล่ือนไหวคลา้ยจะมีการย ัว่ยกุนัระหวา่งทหาร

ในพื้นท่ีบริเวณนั้น เม่ือฝ่ายกมัพชูาไดน้ าป้ายไปปักในพื้นท่ีพิพาทมีขอ้ความวา่ “น่ีเป็นพื้นท่ีทหารไทยบุกรุก

เขา้มาในดินแดนกมัพชูาเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2551 และถอนออกไปเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553” ฝ่ายไทย

ขอร้องใหน้ าออกไปเพราะพื้นท่ียงัพิพาทกนัอยูย่งัไม่อาจจะถือวา่เป็นฝ่ายหน่ึงฝ่ายได ้ กมัพชูาน าออกไปและ

เอาป้ายใหม่มาปักดว้ยขอ้ความท่ีย ัว่ยกุวา่เดิมวา่ “ท่ีน่ีคือกมัพชูา”22 

จากนั้นฝ่ายไทยก็สร้างขอ้เรียกร้องใหก้มัพชูาปลดธงและวดัแกว้สิขาคิรีศวรออกไปจากพื้นท่ีพิพาท

เพื่อเป็นการตอบโต้23 แต่โดยท่ีขอ้เทจ็จริงคือวดัแห่งน้ีสร้างมาก่อนหนา้น้ีเป็นเวลานานแลว้และฝ่ายไทยก็ได้

ประทว้งการก่อสร้างวดัและชุมชนในบริเวณน้ีมาหลายคร้ังแลว้วา่ เป็นการขดักบับนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ย

การส ารวจและจดัท าหลกัเขตทางบกปี 2543  

การย ัว่ยแุละตอบโตก้นัดว้ยค าพดูพฒันาไปสู่การปะทะกนัทางทหารเม่ือปรากฎวา่ทางการไทยไดน้ า

รถแทรกเตอร์เขา้ไปไถปรับท่ีท าถนนจากบริเวณปราสาทพระวหิารผา่นไปยงัภูมะเขือ ทหารกมัพชูาใน

บริเวณนั้นท าการเตือนและติดตามดว้ยการเปิดฉากยงิดว้ยปืนเล็กและปืนใหญ่ และทั้งสองฝ่ายก็ตอบโตก้นั

ในเชา้วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 การปะทะกนัในวนันั้นท าใหป้ระชาชนชาวบา้นภูมิซรอลเสียชีวติทนัที 1 คน

                                       
21 "Democrat MP among 7 arrested by Cambodia" The Nation December 30,2010 at 

http://www.nationmultimedia.com/national/Democrat-MP-among-7-arrested-by-

Cambodia-30145462.html  

22 “Cambodia replaces controversial stone tablet” The Nation January 26, 2011 at  

http://www.nationmultimedia.com/national/Cambodia-replaces-controversial-stone-

tablet-30147234.html  
23 เอกสำรแถลงขำ่วกระทรวงกำรตำ่งประเทศ วนัท่ี 31 มกรำคม 2554 เข้ำถึงได้ท่ี 
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/7803-
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%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%A

D%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0.html  
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http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/7803-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0.html


และทหารอีก 5 นาย24 การปะทะประปรายบริเวณภูมะเขือด าเนินต่อมาอีกหลายวนัจนถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 

การเจรจาสงบศึกไม่เป็นผล กมัพชูาน าปัญหาน้ีเขา้ท่ีประชุมคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ และ

คณะมนตรีฯไดเ้ปิดประชุมวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2554 เรียกร้องใหคู้่กรณีหยดุยงิอยา่งถาวรและเปิดการเจรจา

เพื่อหาทางยติุปัญหาและใหก้ลุ่มอาเซียนเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ย25 หลงัจากนั้นทั้ง

สองฝ่ายมีการลงนามสัญญาสงบศึกชัว่คราวและกลุ่มอาเซียนเปิดประชุมในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2554 เพื่อ

การเจรจาแกไ้ขปัญหาโดยอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเสนอวา่จะส่งผูส้ังเกตุการณ์ไปยงัพื้นท่ีพิพาท

เพื่อดูแลการสงบศึกและถอนทหาร รวมทั้งขอใหท้ั้งสองประเทศเรียกประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม

เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีบริเวณนั้นอยา่งถาวร มีการประชุมคณะกรรมการดงักล่าวในเวลาต่อมาแต่

ไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้

กมัพชูาแถลงวา่พร้อมท่ีจะตอ้นรับผูส้ังเกตุการณ์จากอินโดนีเซียใหเ้ขา้พื้นท่ี แต่ฝ่ายไทยไม่สามารถ

ด าเนินการไดท้นัทีเน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีจะตอ้งน าปัญหาดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมของรัฐสภาเพื่อขออนุมติักรอบ

ในการเจรจา เพราะเหตุท่ีมีการตีความกนัวา่ กรณีดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนจะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากรัฐสภา แต่กมัพชูามองวา่น่ีเป็นเทคนิกการถ่วงเวลามากกวา่จะตอ้งการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

จริงจงั  

การด าเนินการของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ลยตลอดสมยั

ของรัฐบาลภายใตก้ารน าของพรรคประชาธิปัตยเ์พราะฝ่ายไทย สร้างเง่ือนไขเก่ียงงอนวา่ไทยจะไม่ยอมรับผู ้

สังเกตุการณ์ชาวอินโดนีเซียจนกวา่จะไดต้กลงทวภิาคีกบักมัพชูาในการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดน

ทัว่ไป (General Border Committee – GBC) ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็น

ประธานร่วม ในขณะท่ีกมัพชูาซ่ึงถึงวาระท่ีจะตอ้งเป็นฝ่ายเรียกประชุมคณะกรรมการดงักล่าว ก็ไม่เรียก

ประชุมเสียทีและยนืยนัวา่ ปัญหาขอ้ขดัแยง้เร่ืองเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นไม่สามารถแกไ้ขกนั

ไดด้ว้ยกลไกทวภิาคีใดๆ ดว้ยวา่ฝ่ายไทยนัน่เองท่ีไม่ยอมใหก้ลไกทวภิาคีสามารถด าเนินต่อไปได ้

คณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาเขตแดนจริงๆแลว้ตอ้งเป็นคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint 

Boundary Commission – JBC) ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการเจรจาเร่ืองการปักปันเขตแดน แต่คณะกรรมการดงักล่าว

น้ีไม่สามารถเรียกประชุมไดเ้พราะรัฐบาลไทยไดน้ าเอาบนัทึกการประชุม 3 คร้ังมาขอความเห็นจากสภา แต่

                                       
24 "Border clashes kill six" The Nation, February 5, 2011 seen at 

http://www.nationmultimedia.com/national/Border-clashes-kill-six-30148015.html  

25 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL PRESS STATEMENT ON CAMBODIA-THAILAND 

BORDER SITUATION February 14, 2011. 

http://www.nationmultimedia.com/national/Border-clashes-kill-six-30148015.html


โดยท่ีคา้งคาไม่เสนอบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเสียที นบัแต่การประชุมคร้ังก่อนในเดือนเมษายน 2552 

แมใ้นปลายปี 2553 มีการบรรจุเขา้ในวาระการประชุมแลว้การประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองน้ีก็ตอ้งยดืเยื้อ

ออกไป เพราะพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท าการชุมนุมกดดนัหนา้รัฐสภาไม่ใหส้ภาผา่นบนัทึก

การประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไปได ้ รัฐบาลอภิสิทธ์ิหาทางออกดว้ยการซ้ือเวลาตั้ง

คณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาแรกทีเดียวขอใชเ้วลา 30 วนัแต่สุดทา้ยก็ต่อเวลาออกไปอีกจนขา้มปีไปถึงปี 2554 

สุดทา้ยเม่ือจวนตวั สมาชิกพรรคประชาปัตยข์อใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่ บนัทึกการประชุมดงักล่าวนั้น

จ าเป็นจะตอ้งผา่นการพิจารณาของสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค 2 หรือไม่ แต่ศาลไม่รับพิจารณา

ดว้ยเหตุผลวา่ ยงัไม่ถึงขั้นตอนท่ีศาลจะตอ้งพิจารณาเร่ืองน้ี26 และรัฐบาลอภิสิทธ์ิตีความการวนิิจฉยัของศาล

วา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งเอาเขา้สู่การพิจารณาของสภา และส่งผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม

ท่ีเมืองโบกอร์ประเทศอินโดนีเซีย ในตน้เดือนเมษายน 2554 โดยการอ านวยความสะดวกของอินโดนีเซีย 

แต่การประชุมคร้ังนั้นไม่มีสาระส าคญัอะไรท่ีสร้างความคืบหนา้ใหก้บัการเจรจาปักหลกัเขตแดนร่วมกนัแต่

อยา่งใดเลย เป็นแต่เพียงประชุมพอเป็นพิธีเพื่อใหก้ระบวนการในการส่งผูส้ังเกตุการณ์ชาวอินโดนีเซียยงัคง

ด ารงอยูต่่อไปเท่านั้น 

การแกไ้ขปัญหาบนโตะ๊เจรจาเป็นไปอยา่งล่าชา้และก่อนท่ีจะสามารถบรรลุผลใดๆไดเ้กิดเหตุปะทะ

กนัทางทหารอีกในระหวา่งวนัท่ี 22 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2554 ในพื้นท่ีบริเวณปราสาทตาเมือน ในเขต

ชายแดนดา้นจงัหวดัสุรินทร์  

การปะทะกนั 2 คร้ังในรอบ 3 เดือนของปี 2554 นั้นยงัผลใหท้หารไทย 9 นายและพลเรือน 2 คน

เสียชีวติ ประชาชนในเขตอ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ และ อ าเภอพนมดงรัก จงัหวดัสุรินทร์หลาย

หม่ืนคนตอ้งอพยพโยกยา้ยออกจากหมู่บา้นเพื่อหนีภยัสงคราม27 ในขณะท่ีฝ่ายกมัพชูานั้นประสบกบัความ

สูญเสียไม่นอ้ยเช่นกนัทางการก าพชูาระบุวา่สูญเสียก าลงัพลไป 21 คน นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกมัพชูา 

กล่าววา่ หากนบัแต่มีความขดัแยง้กนัตั้งแต่ปี 2551 ชาวกมัพชูาทั้งทหารและพลเรือนเสียชีวติไปทั้งหมด 24 

                                       
26 “Court hands JBC minutes back to parliament” The Nation March 31, 2011 

27 “1 troop killed, 4 injured in renewed skirmish”, The Nation (online), 5 February 2011; 

“What happen and when”, The Nation (online), 8 February 2011; “ทบ.ปนูบ ำเน็จ 9 ขัน้พร้อมเลื่อนยศพนั
ตรีให้สิบเอกธนำกร พลูเพิ่ม”, อส.มท., 9 กมุภำพนัธ์ 2554,  “10 Thai Troops injured in Surin after ‘soft 

weapon clash’ on border”, The Nation (online), 1 May 2011. 



คน28 ตวัเลขความสูญเสียท่ีอา้งแต่ละคร้ังของแต่ละฝ่ายไม่สู้ตรงกนันกั แต่รวมความไดว้า่มีชีวติท่ีตอ้งเสียไป

เพราะเหตุแห่งความขดัแยง้ของสองประเทศน้ีไม่นอ้ย 

 ในท่ีสุดกมัพชูาตดัสินใจยืน่ค  าร้องต่อศาลยติุธรรมระหวา่งระหวา่งประเทศขอให้ตีความค า

พิพากษาคดีปราสาทพระวหิารปี พ.ศ. 2505 เพื่อใหศ้าลช้ีวา่พื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิารภายใตอ้  านาจ

อธิปไตยของกมัพชูานั้นมีขอบเขตเพียงใด ศาลไดเ้ปิดการไต่สวนในเดือนกรกฎาคม 2554 และมีค าสั่งใน

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 ออกมาตรการชัว่คราวใหท้ั้งสองฝ่ายถอนทหารออกจากพื้นท่ีซ่ึงศาลก าหนดใหเ้ป็น

เขตปลอดทหาร 17 ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทพระวิหาร ใหก้ลุ่มอาเซียนส่งผูส้ังเกตุการณ์ดูแลการถอน

ทหารและหา้มไทยขดัขวางการบริหารจดัการปราสาทพระวหิารในฐานะมรดกโลกอีกดว้ย  

ศาลไดท้  าการไต่สวนคดีอีกคร้ังเปิดใหคู้่ความใหก้ารโดยวาจาเพื่อสรุปประเด็น ขอ้โตแ้ยง้ และ

หลกัฐานต่างๆต่อศาลในวนัท่ี 15-19 เมษายน 2556 ขอใหคู้่ความส่งขอ้มูลเพื่ออธิบายขอบเขตของพื้นท่ี

ใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารตามความเขา้ใจของตนต่อศาล และในท่ีสุดศาลมีค าพิพากษาในวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2556 ดว้ยมติเอกฉนัพบวา่ “ศาลมีอ านาจตามมาตรา 60 แห่งธรรมนูญศาลยติุธรรมท่ีตีความค า

พากษาปี 2505 ตามค าขอกมัพชูาและศาลรับค าขอไวตี้ความ”  

และ โดยมติเอกฉนัท ์ ศาลประกาศวา่ ผลแห่งการตีความค าพิพากษาปี 2505 ท่ีตดัสินวา่กมัพชูามี

อ านาจอธิปไตยเหนือภูเขาพระวหิารทั้งหมด ตามท่ีไดนิ้ยามเอาไวใ้นยอ่หนา้ 98 ของค าพิพากษาปัจจุบนั 

และโดยผลแห่งการนั้นประเทศไทยมีพนัธะท่ีจะตอ้งถอนทหาร ต ารวจ หรือ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีรักษาพื้นท่ีอยู่

ในบริเวณนั้นออกไป”29  

ปราสาทพระวหิารและลทัธิชาตินิยม 

 ประเด็นปัญหาปราสาทพระวหิารจ าเป็นตอ้งกลบัไปท่ีศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศอีกคร้ังหน่ึง

เกิดข้ึนเพราะความขดัแยง้ทางการเมืองภายในของไทยท่ีปลุกเอาแนวคิดแบบชาตินิยมข้ึนมาโจมตีศตัรู

ทางการเมืองของตนเองอยา่งรุนแรง แมว้า่มนัจะเร่ิมตน้จากกลุ่มการเมืองนอกภาครัฐอยา่งพนัธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ตาม แต่กลุ่มท่ีขบัเคล่ือนใหม้นัรุนแรงและรวดเร็วมากข้ึนคือพรรค

                                       
28 “Cambodian PM says 24 Cambodians killed in border clashes with Thailand since 2008”, 

Xinhua, 21 June 2011. 

29 The International Court of Justice Judgment on Request for Interpretation of the 

Judgemnt of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear Cambodia 

vs Thailand. November 11, 2013 p. 36 



ประชาธิปัตยซ่ึ์งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ท่ีช านาญเร่ืองน้ีและในเวลาต่อมาไดอ้ านาจจากการเป็นรัฐบาล

หนุนส่งใหก้ารใชแ้นวทางชาตินิยมมีพลงัอ านาจมากข้ึน 

ลทัธิชาตินิยมในบริบทการเมืองไทยเกิดข้ึนจริงๆจงัๆในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา 

เฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากพวกคณะราษฎร์มองหาส่ิงยดึเหน่ียวใหม่ใหก้บัสังคมแทนความคิดนิยมเจา้พวกเขาจึง

พากนัสร้างแนวคิดเก่ียวกบั“ชาติ” ข้ึนมาใหม่โดยการสร้างแนวคิดนิยมไทยข้ึนมาแทน  

รัฐบาลในสมยัจอมพล ป พิบูลสงคราม เปล่ียนช่ือประเทศจากสยามเป็นไทยและอีกหลายๆอยา่งท่ี

แสดงออกถึงความเป็นไทย ประการส าคญัคือความพยายามในการ “รวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย” เขา้ดว้ยกนั 

อาศยัจงัหวะของความอ่อนแอของฝร่ังเศสในอินโดจีนเขา้ยดึดินแดนหลายส่วนทางฝ่ังซา้ยของแม่น ้าโขงท่ี

เคยเช่ือวา่เป็นของสยามมาก่อนตั้งยคุตน้รัตนโกสินทร์ ดินแดนท่ีไดม้าใหม่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2484-2489 

คือบตัต าบอง (พระตะบอง) เสียมเรียบ (เสียมราฐ) ศรีโสภณ หลวงพระบาง จ าปาสกั ถูกท าใหก้ลายเป็น

จงัหวดัของไทยและเม่ือมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2489 ปรากฎวา่มีคนในตระกลูอภยัวงศห์ลายคนไดเ้ป็นส.ส.

จากเขตปกครองใหม่ของไทย เช่น ชวลิต อภยัวงศ ์ เป็น ส.ส.จงัหวดัพิบูลสงคราม (เสียมเรียบเดิม) ประยรู 

อภยัวงศ ์เป็นส.ส.จ าปาสัก เป็นตน้  

ประเทศไทยสูญเสียดินแดนเหล่านั้นกลบัคืนไปใหฝ้ร่ังเศสเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ีสองและ

รัฐบาลอมาตยช์าตินิยมของจอมพล ป ก็หมดอ านาจลงไปพร้อมๆกบัการข้ึนสู่อ านาจของปีกซา้ยในคณะ

ราษฏร์คือกลุ่ม ปรีดี พนมยงค ์ กระทัง่ราวปี พ.ศ. 2490 การรัฐประหารของจอมพลผิน ชุณหวณัโดยความ

ร่วมมือของควง อภยัวงศ ์ หวัหนา้พรรคประชาธิปัตยใ์นเวลานั้นจึงท าลายฝ่ายตรงขา้มดว้ยการกล่าวหาปรีดี 

เร่ืองการส้ินพระชนมข์องรัชกาลท่ี 8 แลว้น าเอาจอมพล ป กลบัคืนสู่อ านาจอีกคร้ังหน่ึง แต่มาคราวหลงัน้ี 

รัฐบาลอมาตยช์าตินิยมมีก าลงัไม่เขม้แขง็เท่าใดนกัพวกเขาท าไดอ้ยา่งมากเพียงแอบยดึเขาพระวหิารเอาไวใ้น

ปี พ.ศ. 2497 แลว้ส่งต่อใหเ้ป็น “สมบติัชาติ” มาจนกระทัง่สมยัจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์ยดึอ านาจจากจอม

พล ป ในปี 2500 และสฤษด์ิประสบความส าเร็จอยา่งมากในการรวมแนวคิดนิยมชาติและนิยมเจา้เขา้ดว้ยกนั 

ความคิดชาตินิยมในยคุน้ีไม่ไดมี้คุณลกัษณะเป็นการนิยมชาติหรือเผา่พนัธ์ุไทย แต่ผสมผสานเขา้กบั

แนวคิดกษตัริยนิ์ยมอยา่งเขม้ขน้ การเชิดชูความเป็นชาติน้ีสอดคลอ้งและหนุนเน่ืองการเชิดชูกษตัริยใ์หมี้



บทบาทมากข้ึน นกัวชิาการกลุ่มหน่ึงน าโดยธงชยั วนิิจจะกลู เรียกวา่เป็น “ราชาชาตินิยม”30 จดัไดว้า่เป็น

อุดมการณ์หลกัของชาติท่ีสืบเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ปราสาทพระวหิารกลายมาเป็นศูนยร์วมของการต่อสู้ภายใตแ้นวคิดน้ีในยคุสมยัของสฤษด์ิเม่ือเขา

แต่งตั้งให้ เสนีย ์ปราโมช เป็นผูแ้ทนฝ่ายไทยต่อสู้แยง่ชิงปราสาทพระวหิารกบักมัพชูาในระยะปี 2502-2505 

จนพา่ยแพใ้นท่ีสุด แต่ก็ยงัไม่วายทิ้งมรดกแห่งความแคน้จากความอบัยศอดสูในความปราชยัคร้ังนั้นมาถึง

ลูกหลานของพรรคประชาธิปัตยจ์นปัจจุบนัดว้ยวาทะของสฤษด์ิท่ีวา่ วนัหน่ึงขา้งหนา้เราจะตอ้งเอาปราสาท

พระวหิารกลบัคืนมาเป็นของชาติไทยใหจ้งได ้ และพรรคประชาธิปัตยย์งัยดึถือจดหมายของ ถนดั คอร์มนัต ์

ท่ีส่งถึงสหประชาชาติหลงัแพค้ดีวา่ เป็นหนงัสือขอสงวนสิทธิในการทวงคืนปราสาทพระวหิารเอาไวอ้ยา่ง

เหนียวแน่นทั้งๆท่ีมนัเป็นแค่แถลงการณ์ทางการเมืองท่ีหาขอ้ผกูพนัทางกฎหมายอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะ

ไม่เช่นนั้นผูแ้ทนฝ่ายไทยคงจะยืน่เขา้ไปเป็นพยานหลกัฐานต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเม่ือกมัพชูาร้อง

ขอใหมี้การตีความค าพิพากษาปี 2505 ไปแลว้  

แต่ในทางการเมืองพรรคประชาธิปัตยย์งัความสามารถน าถอ้ยแถลงน้ีเพื่อโจมตีใครก็ตามท่ียอมรับ

วา่ปราสาทพระวหิารไดก้ลายเป็นของกมัพชูาไปแลว้โดยสมบูรณ์วา่ไม่รักชาติไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติ

ความส าเร็จในการร่วมมือกบั ตุลาการภิวตัน์ บีบบงัคบั นพดล ปัทมะ ให้ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี

ต่างประเทศไดใ้นสมยัรัฐบาลสมคัร สุนทรเวชไดต้อกย  ้าพลงัของส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

พลงัอ านาจของราชาชาตินิยมและวาทกรรมเสียดินแดนโดยตวัของมนัเองมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใดยงั

เป็นท่ีกงัขาอยูม่าก เพราะปัจจุบนัน้ีพรรคประชาธิปัตย ์ และคนท่ีเกาะกระแสน้ีอยา่งเหนียวแน่น คือ สุวทิย ์

คุณกิตติ หวัหนา้พรรคกิจสังคมพา่ยแพก้ารเลือกตั้งอยา่งหมดรูปในการเลือกตั้งในปี 2554 ท่ีจดัข้ึนระหวา่ง

การต่อสู้เร่ืองปราสาทพระวิหารก าลงัด าเนินอยูใ่นศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ  

อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะพา่ยแพใ้นการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตยย์งัน าความคิดเร่ืองชาตินิยมมาเป็น

แนวทางในทางการเมืองโดยการกล่าวหาวา่ทกัษิณสมคบกบักมัพชูา ท าลายผลประโยชน์ของชาติ โดยไม่

ยอมพิสูจนใ์หเ้ห็นประจกัษไ์ดเ้ลย กลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม เช่นพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ

อ่ืนๆในเครือข่ายเดียวกนั มกักล่าวอา้งลอยๆวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูาท่ีดีข้ึนหลงัจากท่ีพวก

เขาหมดอ านาจนั้นมีผลประโยชน์ส่วนตวัเก่ียวขอ้งมากมาย พวกเขาพยายามจะชวนใหค้นเช่ือวา่ ทกัษิณ จะ

                                       
30 ธงชยั วินิจจะกลู ประชำธิปไตยท่ีมีกษัตริย์อยู่เหนือกำรเมือง (กรุงเทพฯ:ฟ้ำเดียวกนั, 2556) 



ขนเอาทรัพยากรในอ่าวไทยและดินแดนรอบๆปราสาทพระวหิารไปใหก้มัพชูาเพื่อแลกกบัความสัมพนัธ์ท่ีดี 

หรือ ในทางกลบักนัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีดีจะเอ้ือประโยชน์ในธุรกิจส่วนตวัของทกัษิณ  

พรรคประชาธิปัตยก์ล่าวหาวา่ ทกัษิณมีผลประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเล่ียมในอ่าวไทย แต่

ระยะเวลาสองปีกวา่ในอ านาจพวกเขากลบัไม่ยอมแสดงใหเ้ห็นเลยวา่มีผลประโยชน์เช่นวา่นั้นมีอยูแ่ค่ไหน

เพียงใด แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัมีการกล่าวหาดว้ยประเด็นน้ีอยูด่ว้ยหวงัวา่ จินตนาการของพวกเขาคงเป็นจริง

ข้ึนมาสักวนั พรรคประชาธิปัตยแ์ละกลุ่มการเมืองในเครือข่ายน้ีท่ีศึกษาเร่ืองพลงังานรู้อยูแ่ลว้วา่ พื้นท่ีในเขต

ทบัซอ้นนั้นถูกจองเอาไวแ้ลว้โดยบริษทัต่างชาติ ประเทศไทยใหส้ัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นท่ี

บริเวณนั้นก่อนทกัษิณจะไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี กมัพชูาเองก็ใหส้ัมปาทานแก่บริษทัต่างประเทศไปตั้งแต่

ก่อนจะลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัรัฐบาลทกัษิณ แต่สัมปทานเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงถูกจองกนัเอาไว้

เฉยๆไม่สามารถด าเนินการอะไรไดจ้นกวา่จะมีการตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในเขตทบัซอ้นทางทะเลได้

ส าเร็จ และประการส าคญัการเจรจาเร่ืองการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลนั้นไม่สามารถท าไดใ้นระยะเวลาอนั

สั้น กรณีไทยมาเลเซียนั้นไม่มีประเด็นทางการเมืองมาเก่ียวขอ้งเลยยงัใชเ้วลานบัเป็นสิบๆปี  

รัฐบาลพรรคประชาธิปัตยต์ดัสินใจท่ีจะยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจเร่ืองเขตทบัซอ้นทางทะเลปี 2544 

ท่ีท าข้ึนสมยัรัฐบาลทกัษิณแต่แรงจูงใจในการยกเลิกนั้นกลบัไม่ใช่เร่ืองการรักษาผลประโยชน์ของชาติอยา่ง

ท่ีกล่าวอา้ง หากแต่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตยเ์สียมากกวา่ เพราะรัฐบาลอภิสิทธ์ิ

เพียงประกาศและมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 วา่ใหย้กเลิกทวา่กลบัไม่ยอมบอกกล่าว

ต่อกมัพชูาอยา่งเป็นทางการเลย และไม่ยอมเอาเร่ืองน้ีเขา้สู่การพิจารณาของสภา นายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิอา้ง

วา่ไม่มีเวลา ทั้งๆท่ีเขามีเวลาเป็นปีๆก่อนท่ีจะยบุสภา ถา้มนัเป็นเร่ืองเสียหายร้ายแรงอยา่งท่ีเขากล่าวอา้ง จะ

ปล่อยไวท้  าไมเน่ินนานเพียงนั้น ปัจจุบนัน้ีบนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ียงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ แต่พรรค

ประชาธิปัตยพ์ยายามจะท าใหส้าธารณชนเขา้ใจวา่ พวกเขาเลิกมนัไปแลว้ ถา้น ากลบัมาใชใ้หม่เท่ากบัเป็น

การเอ้ือประโยชน์ทกัษิณ  

 ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปในการรายงานผลการศึกษาวจิยัน้ี เราจะพบแนวความคิดเร่ืองราชาชาตินิยมและ

วาทกรรมเก่ียวกบัเสียดินแดนปรากฎอยูใ่นส่ือมวลชนของไทยอยา่งเขม้ขน้ มากกวา่ในหมู่ส่ือมวลชน

กมัพชูาหลายเท่าตวั  

 

 



บทที ่3 ส่ือกบัวาทกรรมเหนือปราสาทพระวหิาร 

 

ข้อค้นพบในการวจัิย 

 ในการวจิยัน้ีเลือกท่ีจะศึกษาตวัอยา่งของส่ือจาก 3 ประเภทดว้ยกนัคือ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ใชห้นงัสือพิมพ ์

ASTV ผูจ้ดัการรายวนัเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีการรายงานกรณีปราทพระวหิารอยา่งต่อเน่ือง มีทิศทางชดัเจน

และประการส าคญัเป็นผูเ้ปิดประเด็นปัญหาเก่ียวปราสาทพระวหิารมาก่อนฉบบัอ่ืนๆ หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีมี

ผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ คอลมันิสตป์ระจ า และนกัเขียนท่ีไม่ประจ าสนใจปัญหาปราสาทพระวหิารอยา่ง

ต่อเน่ืองในหลายแง่มุม รวมทั้งบุคคลกรของหนงัสือพิมพฉ์บบัน้ียงัมีส่วนส าคญัในการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองในประเด็นปราสาทพระวหิารอีกดว้ย 

 รายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บคดัเลือกส าหรับเป็นหน่วยของการศึกษาคร้ังน้ีคือรายการข่าวสามมิติทาง

สถานีโทรทศัน์ช่องสาม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีการติดตามรายงานข่าวเก่ียวกบัการตีความคดีปราสาทพระ

วหิารทั้งในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศท่ีกรุงเฮกประเทศเนเธอแลนดแ์ละในพื้นท่ีชายแดนบริเวณท่ีเป็นจุด

ขดัแยง้และพื้นท่ีใกลเ้คียงไดอ้ยา่งรอบดา้น 

 ส่ือทางสังคม (social media) ท่ีหยบิยกข้ึนมาเป็นกรณีศึกษาคือ เพจสายตรงภาคสนาม ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ส่ือทางสังคมออนไลน์ท่ีใหค้วามสนใจกบักรณีปราสาทพระวหิารค่อนขา้งมาก ต่อเน่ือง และมีความถ่ีในการ

ปรับปรุงหนา้เพจมากและสม ่าเสมอกวา่รายอ่ืนๆ อีกทั้งปรากฎวา่มีผูเ้ขา้ชมและติดตามเพจทั้งสองอยา่งมาก

ดว้ย 

 ข้อค้นพบจากการศึกษาส่ือทั้ง 3 ประเภทมีดังต่อไปนี้ 

 1 หนังสือพมิพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน  

 กมัพชูาน าคดีปราสาทพระวิหารข้ึนสู่ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเพื่อขอตีความค าพิพากษาปี พ.ศ. 

2505 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ในสมยัรัฐบาลของอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ศาลไดท้  าการไต่สวนคร้ังแรกใน

วนัท่ี 30-31 พฤษภาคม 2554 การไต่สวนคร้ังหลงัซ่ึงถือเป็นคร้ังท่ีสองตามค าขอของฝ่ายไทยเพื่อเป็นการ

สรุปและช้ีประเด็นส าคญัแห่งคดีนั้นเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 15-19 เมษายน 2556 ในสมยัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชิน

วตัร 



 หนงัสือพิมพA์STV ผูจ้ดัการรายวนัเปิดประเด็นส าหรับการไต่สวนคร้ังหลงัน้ีเป็นการโหมโรงก่อน

ในฉบบัวนัท่ี 2 มกราคม 2556 ช่วงเปิดท าการหลงัเทศกาลปีใหม่ดว้ยข่าวน าหนา้ 1 พาดหวัวา่ “ป้ึงยอมรับเขา

พระวหิารเส่ียงแพก้มัพชูา” รายงานข่าวอา้งค าพดูของสุรพงษ ์ โตวิจกัษณ์ชยักุล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศท่ีไดแ้ถลงถึงการเตรียมความพร้อมของทีมกฎหมายของไทยใน

การต่อสู้คดี โดยมีความส าคญัท่ีกลายไปเป็นประเด็นพาดหวัข่าวนั้นอยูต่อนทา้ยของเน้ือข่าวท่ีวา่  

 “ทั้งน้ียอมรับวา่หนกัใจคดีดงักล่าวคิดวา่รัฐบาลท าดีท่ีสุดแลว้ องคป์ระกอบในการต่อสู้คดีชุดเดิม

ตลอด มีการเปล่ียนแปลงแค่ตวั รมว. ต่างประเทศเท่านั้น มองตั้งแต่ตอนมารับต าแหน่งแลว้วา่คดีน้ีมีแต่แพ้

กบัเสมอตวัคือ ถา้แพก้็เสีย แต่ถา้เสมออยูแ่บบเดิมคือปราสาทพระวหิารเป็นของกมัพชูา ส่วนพื้นท่ีรอบ

ปราสาทเป็นแบบเดียวกบัปี 2505 ก็คือเสมอตวัเท่านั้น” 

 ในส่วนของโปรยข่าว (lead paragraph) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีให้อิสระแก่ผูเ้ขียนมากรองจากหวัข่าวในการ

ตีความและใหค้่าเน้ือข่าวนั้นพดูในท านองท่ีวา่ รัฐมนตรีต่างประเทศจะมอบของขวญัใหม่แก่ประชาชนไทย

ดว้ยความสูญเสียในคดีปราสาทพระวหิารและจะไม่รับผดิชอบต่อความพา่ยแพใ้ดๆของประเทศไทยหากแต่

จะโยนความผดิทั้งหมดใหก้บัรัฐบาลก่อนของอภิสิทธ์ิเน่ืองจากเป็นผูเ้ร่ิมเร่ือง 

 การเสนอข่าวต าหนิรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐบาลยิง่ลกัษณ์รุนแรงมากข้ึนในวนัต่อๆมา โดยการ

รายงานข่าวอา้งค าพดูของอษัฎา ชยันาม อดีตผูแ้ทนถาวรของไทยในสหประชาชาติผูท่ี้เป็นไมเ้บ่ือไมเ้มากบั

รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัรและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในสมยัรัฐบาลนั้นคือ สุรเกียรติ เสถียรไทย โดยใชห้วั

ข่าววา่ "อษัฎา งงไทยส่อยอมพระวหิาร อดัป้ึงทาสเขมร ปูกลวัตกมา้ยตั้งทีมช้ีแจง” ในเน้ือข่าวนั้นอษัฎาได้

ใหส้ัมภาษณ์วา่ ปัญหาปราสาทพระวหิารนั้นเกิดข้ึนมาตั้งแต่สมยัสุรเกียรติ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยอม

(ตามค าทกัทว้งของกมัพชูา)ใหก้ระทรวงศึกษาธิการยติุการซ่อมปราสาทตาเมือนธมเพราะกมัพชูาเห็นวา่

ตั้งอยูใ่นเขตกมัพชูาเป็นไปตามบนัทึกความเขา้ใจปี 2543 แต่ในเน้ือหาของข่าวไม่ไดมี้ตอนใดท่ีบอกถึงความ

เช่ือมโยงระหวา่งปัญหาปราสาทตาเมือนกบัคดีปราสาทพระวหิารแต่อยา่งใดเลย หากแต่รายงานค าถามของ

ผูส่ื้อข่าวท่ีถามอษัฎาวา่ ค  าพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ ์ (ท่ีวา่มีแต่แพก้บัเสมอตวันั้น) วา่เป็นการพดู

เกินไปหรือเปล่า โดยท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการคาดหวงัวา่จะไดรั้บค าตอบแบบใดจากอษัฎา ซ่ึงก็ไม่ผดิหวงั

เพราะอษัฎาต าหนิรัฐมนตรีต่างประเทศวา่เป็นการพดูแบบไม่รับผดิชอบและหาแพะรับบาป อษัฏาต าหนิรอง

ปลดักระทรวงการต่างประเทศณฐัวฒิุ โพธิสาโรท่ีพดูวา่ไม่วา่ผลการตดัสินคดีจะออกมาอยา่งไรไทยและ

กมัพชูาก็จะยงัเป็นเพื่อนบา้นท่ีมีไมตรีต่อกนัในท านองวา่ค าพดูน้ีเป็นการเอาใจฝ่ายการเมืองเกินไปอีกทั้งยงั

กล่าวหาวา่ ณฐัวฒิุ อาจจะมีญาติเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยจึงตอ้งพดูเอาใจนกัการเมือง แต่รายงานข่าวระบุ



ถึงความขดัแยง้ในตวัเองของอษัฎาท่ีวา่ เขาเองก็ยอมรับวา่อยา่งไรเสียไทยและกมัพชูายงัคงจะตอ้งเป็นเพื่อน

บา้นท่ีดีต่อกนัหลงัค าพิพากษาของศาลแต่ก็ไม่เห็นดว้ยท่ีกระทรวงการต่างประเทศจะบอกกบัประชาชนวา่ 

ยอมรับความพา่ยแพใ้นคดีและเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีของกมัพูชาต่อไป31  

 ในวนัต่อๆมา ASTVผูจ้ดัการรายวนั ยงัคงน าเสนอข่าวปราสาทพระวหิารเป็นข่าวน าในหนา้ 1 โดย

ในวนัท่ี 4 มกราคม 2556 พาดหวัข่าววา่ “รัฐสมยอมเขมรแค่ประโยชน์ตน จบัตาจีน-มะกนัเอ่ียวหวงัสร้าง

บทบาทในเวทีอาเซียน” โดยรายงานข่าวนั้นอา้งขอ้เขียนใน facebook ของค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวฒิุสภา 

อดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนัและยงัเป็นคอลมันิสตใ์หก้บัหนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีอยู ่ ใน

ขอ้เขียนดงักล่าวต าหนิค าพดูของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศวา่ใหค้นไทยเตรียมท าใจรับความพา่ย

แพ ้ ค านูณเห็นวา่กระทรวงการต่างประเทศหวัน่กลวัการเผชิญหนา้กบักมัพชูาในศาลยติุธรรมระหวา่ง

ประเทศ ยอมท าบนัทึกความเขา้ใจเร่ืองการปักปันเขตแดนปีพ.ศ. 2543 ยอมรับแผนท่ีมาตราส่วน 1:200,000 

ระวางดงรัก ซ่ึงค านูณเห็นวา่ไม่ถูกตอ้งมาตลอดเพราะเกรงตอ้งไปข้ึนศาล แต่เน้ือหาส่วนท่ีน าข้ึนไปเป็นหวั

ข่าวหลกันั้นปรากฎวา่ค านูณพดูไวเ้พียงไม่ก่ีประโยคตอนทา้ยวา่ปัญหาปราสาทพระวหิารไม่ใช่ปัญหา

ระหวา่งไทยและกมัพชูาเท่านั้นหากแต่มีผลประโยชน์ของอภิมหาอ านาจคือจีนและสหรัฐเขา้มาเก่ียวขอ้งแต่

โดยท่ีค านูณเองก็ไม่ไดอ้ธิบายหรือใหข้อ้มูลใดๆเพื่อพิสูจน์ค ากล่าวอา้งเช่นนั้นของตนเอง แต่หนงัสือพิมพ์

สามารถหยบิประเด็นเพียงแค่น้ีไปเป็นประเด็นหลกัในการพาดหวัข่าว 

 ส่วนปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนท่ีอา้งในหวัข่าวและโปรยข่าวฉบบัวนัท่ี 4 มกราคมนั้นมาจาก

ค าพดูของชวนนท ์อินทรโกมาลยสุ์ต โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงปัจจุบนัเป็นฝ่ายคา้นในเชิงตั้งขอ้สังเกตุวา่ 

ท่าทีท่ีใหย้อมรับความพา่ยแพต้ั้งแต่ตน้นั้นเป็นส่ิงท่ีน่าเคลือบแคลงวา่จะมีการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์

ในแหล่งทรัพยากรทางทะเลหรือไม่ ชวนนทซ่ึ์งเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศในสมยัรัฐบาล

อภิสิทธ์ิ น่าจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี แต่เขากลบัไม่แสดงขอ้มูลหรือพยานหลกัฐานใดๆเก่ียวกบั

ขอ้กล่าวหาเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนน้ีไดเ้ลยสักคร้ังเดียว  

 ASTV ผูจ้ดัการรายวนัเร่ิมรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มคนไทยรัก

ชาติ รักษาแผน่ดิน กลุ่มธรรมยาตรา ในวนัท่ี 7 มกราคม 2556 วา่จะท าการชุมนุมประทว้งและฟ้องร้อง

กระทรวงการต่างประเทศต่อศาลอาญาฐานใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ต่อสาธารณแต่ก็ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดวา่

ขอ้มูลใดเป็นเทจ็และการฟ้องร้องนั้นมีมูลฐานทางกฎหมายรองรับหรือไม่ และในฉบบัดงักล่าวยงัรวม

                                       
31 "อษัฎำ งงไทยสอ่ยอมพระวิหำร อดัปึง้ทำสเขมร ปกูลวัตกม้ำยตัง้ทีมชีแ้จง” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั หน้ำ 11 



ความเห็นและท่าทีของอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ และนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรี

ต่างประเทศในสมยัรัฐบาลสมคัร สุนทรเวช ท่ีมีอนัตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะไปลงนามในแถลงการณ์

ร่วมกบักมัพชูาเพื่อสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก โดยท่ีนพดลยนืยนัวา่ ไม่วา่

จะมีแถลงการณ์ท่ีเขาลงนามหรือไม่ก็ตาม กมัพชูาก็สามารถน าปราสาทพระวิหารไปข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกได ้ เพราะปราสาทพระวหิารเป็นของกมัพชูาตามค าพิพากษาศาลโลกมาอยา่งนอ้ย 50 ปีแลว้32 แต่

ประเด็นปัญหาเร่ืองแถลงการณ์ร่วมดงักล่าวนั้นยงัสามารถเป็นเร่ืองท่ีพรรคฝ่ายคา้นและกลุ่มต่างๆท่ีแสดง

ความเห็นเร่ืองปราสาทพระวหิารหยบิข้ึนมาวพิากษว์จิารณ์ไดเ้สมอๆแมว้า่ในขอ้เท็จจริงจะปรากฎวา่ 

เอกสารดงักล่าวถูกเพิกถอนไปแลว้ตามผลของค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ไดเ้ปิดประเด็นในเชิงกฎหมายเร่ืองการรับอ านาจศาลโลก ในฉบบัวนัท่ี 8 

และ 9 มกราคม 2556 โดยอา้งค าพดูของ ค านูณ สิทธิสมาน วฒิุสมาชิกและปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ ผูแ้ทน

พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคอลมันิสตห์นงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนัเองซ่ึงฝ่ายหลงัน้ีไดย้ืน่

หนงัสือต่อนายกรัฐมนตรีขอใหป้ฏิเสธการรับขอบเขตอ านาจศาลโลก โดยให้เหตุผลเดียวกบัค านูณวา่

ประเทศไทยไม่ไดต่้ออายปุฎิญญาการประกาศยอมรับอ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศมากวา่ 50 ปีจึงไม่

จ  าเป็นตอ้งรับอ านาจศาลโลก ไม่ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งศาล รายงานข่าวน้ีถูกผนวกรวมกบัข่าวในหวัยอ่ยวา่ 

“ภาคีโคราชปลุกคนไทยรักษาแผน่ดินเกิด” ท่ีกล่าววา่มีกลุ่มประชาชนจากจงัหวดันครราชสีมาน าโดย ผศ.

ดร.สามารถ จบัโจร อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา ท าการเรียกร้องรัฐบาลใหค้ดัคา้นอ านาจ

ศาลโลกดว้ยเช่นกนั33  

 ASTV ผูจ้ดัการายวนั รายงานข่าวโดยพยายามช้ีใหเ้ห็นวา่ประชาชนไทยโดยเฉพาะในบริเวณ

ชายแดนใกลก้บัปราสาทพระวหิารนั้นมีความเห็นแบบเดียวกบักลุ่มท่ีเคล่ือนไหวต่อตา้นอ านาจศาลโลกใน

แนวทางเดียวกบัท่ีคอลมันิสตข์องหนงัสือพิมพไ์ดน้ าเสนอ แต่หวัข่าว “คุณตานกัสู้ทวงคืนพระวหิาร ภูมิซ

รอลทา้รบ ขุดหลุมหลบภยัไม่หวนัสงคราม” ของฉบบัวนัท่ี 10 มกราคม 2556 นั้นขดักบัเน้ือข่าวโดยส้ินเชิง 

เพราะนายผนั ก่ิงแสง ท่ีไดอุ้ทิศท่ีของตวัเองเป็นพื้นท่ีชุมนุมของกลุ่มธรรมยาตรานั้นไม่ใช่ชาวบา้นภูมิซรอล

แต่อยูบ่า้นโสกขามป้อมซ่ึงห่างออกไป ไม่มีความตอนใดในตวัเน้ือข่าวท่ีสนบัสนุนหวัข่าวเลยแมแ้ต่นอ้ย แต่

อยา่งไรก็ตามหนงัสือพิมพก์็ยงัมีความซ่ือสัตยต่์อตวับทเพียงพอท่ีไดร้ายงานค าพดูของชาวบา้นภูมิซรอล 2 

คนวา่พวกเขาไม่อยากเห็นสงครามและหวนัเกรงวา่การชุมนุมของกลุ่มธรรมยาตราจะเป็นตวัชนวนก่อ
                                       
32 “ม๊อบ 21 ม.ค. –ฟ้องศษลฟัน กต.แพร่ข้อมลูพระวิหำรเท็จ” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั  วนัท่ี 7 มกรำคม 2556 หน้ำ 11 

33 “ไมร่ับอ ำนำจศำลโลก เขมรประชิดชำยแดน ปลกุคนไทยต้ำนปล้นชำติ” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 9 มกรำคม 2556 หน้ำ 4 



สงครามเหมือนคร้ังก่อนท่ีเกิดข้ึนในสมยัรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย ์ ชาวบา้นภูมิซรอล ต าบลเสาธงชยั 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสุดทา้ยฝ่ังไทยก่อนข้ึนปราสาทพระวหิารนั้นเคยมีความ

ขดัแยง้กบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนัเป็นกระบอกเสียงใหถึ้ง

ขั้นปะทะกนัจนเลือดตกยางออกมาแลว้เม่ือปี 2551 และสงครามกบักมัพชูาอนัเน่ืองมาแต่การด าเนินนโยบาย

เร่ืองปราสาทพระวหิารของรัฐบาลก่อนท าใหช้าวบา้นภูมิซรอลไดรั้บผลกระทบอยา่งมากทั้งในแง่ความ

มัน่คงปลอดภยัและดา้นเศรษฐกิจ 

 หลงัจากพิพาทกบัพลเอกประยทุธ์ จนัโอชา ผูบ้ญัชาการทหารบกอยู ่ 2-3 วนัอนัเน่ืองจากการท่ี

หนงัสือพิมพก์ล่าววา่กองทพับกภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ์อ่อนแอเพราะอ่อนขอ้ใหก้บักมัพชูาเกินไป 

ASTV ผูจ้ดัการรายวนัก็กลบัมาใหค้วามส าคญักบัข่าวปราสาทพระวหิารอีกคร้ังในหว้งเวลากลางเดือน

มกราคม 2556 โดยเนน้ประเด็นการไม่ยอมรับอ านาจศาลโลกเป็นส าคญั ทั้งยงัแนะน ารัฐบาลใหเ้อาประเด็น

เร่ืองสนธิสัญญาโตเกียว ปี ค.ศ. 1941 ซ่ึงถูกเพิกถอนไปแลว้ไปใชต่้อสู้ในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเพื่อ

ทวงสิทธิของไทยเหนือปราสาทพระวหิารและพื้นท่ีโดยรอบ 

 อยา่งไรก็ตามเพียงเวลาไม่ถึงเดือน ASTVผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัท่ี 24 มกราคม 2556 ไดท้  าส่ิง

เดียวกบัท่ีหนงัสือพิมพไ์ดเ้ฝ้าเพียรต าหนิรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษม์าโดยตลอด นัน่คือรายงานขอ้เขียน

ของวฒิุสมาชิกค านูณวา่โอกาสท่ีไทยจะแพค้ดีปราสาทพระวหิารมีมากกวา่ 60 เปอร์เซ็นต์34 ไม่วา่จะมองจาก

มุมใดการรายงานข่าวน้ีเป็นข่าวน าในหนา้ 1 ไดท้  าใหก้ารวพิากษว์จิารณ์ท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศ

เก่ียวกบัการประเมินค าพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองก่อนหนา้กลายเป็นส่ิง

ท่ีไร้ค่าไปอยา่งส้ินเชิง 

 หลงัจากนั้น ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ไม่ไดร้ายงานข่าวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีปราสาทพระวิหารโดยตรง

เป็นข่าวใหญ่ จนกระทัง่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2556 รายงานโดยอา้ง การหารือของค านูณ สิทธิสมานวฒิุสมาชิก

ในการประชุมสภาวา่เอกสารท่ีกระทรวงการต่างประเทศผลิตเพื่อช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัคดีปราสาทพระ

วหิารนั้นใหค้  านิยามสันปันน ้ าท่ีใชก้  าหนดเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวหิารผดิ35  มีการรายงานข่าวน้ี

เป็นข่าวน าในหนา้ 1 อีกคร้ังในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 วา่ “อดับวัแกว้มัว่หนงัสือแจงเขาพระวหิาร แปลผดิ

                                       
34 “ส.ว.ค ำนณูประเมินไทยเสร็จเขมรแพ้คคีพระวิหำร ปึง้แฉปชปตวัเป้งสัง่เลิกMOU44” ASTVผู้จดักำรรำยวนั  24 มกรำคม 
2556 หน้ำ 1,11 

35  “ส.ว.จีร้ัฐหยดุแพร่เอกสำรพระวิหำร นิยำมสนัปันน ำ้ผิด กตเผยวีระมีสิทธิย่ืนรับโทษในไทย” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั 5 กมุภำพนัธ์ 
2556 หน้ำ 1, 11 



บิดเบือน ปูดไทยส่อยอมเขมรตามศาลโลก” โดยอา้งความเห็นของสมปอง สุจริตกุล อดีตเจา้หนา้ท่ีกระทรวง

การต่างประเทศท่ีเคยมีส่วนร่วมในการท าคดีปราสาทพระวหิารในคร้ังก่อนวา่เอกสารช้ีแจงเร่ืองคดีปราสาท

พระวหิารนั้นคาดเคล่ือนจากตน้ฉบบัท่ีเคยมีการแปลเอาไวก่้อนหนา้ท าใหป้ระเทศไทยเสียสิทธิในการต่อสู้

คดี เฉพาะอยา่งยิง่หนงัสือขอสงวนค าคดัคา้นของพนัเอกถนดั คอร์มนัท่ีส่งไปยงัสหประชาชาติ ซ่ึงสมปอง

เห็นวา่เป็นค าสงวนท่ีมีผลทางกฎหมายระหวา่งประเทศท าใหไ้ทยสามารถเขา้ไปครอบครองปราสาทพระ

วหิารไดอี้ก36  

 ในเดือนมีนาคม 2556 ASTV ผูจ้ดัการรายวนัไม่ไดเ้สนอข่าวปราสาทพระวหิารเป็นข่าวใหญ่ แต่มี

คอลมัน์ ผา่ประเด็นร้อน ในฉบบัวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 พาดหวัเป็นเชิงสรุปทศันะทั้งหมดท่ีหนงัสือพิมพ์

น าเสนอเพื่อปูกระแสไปสู่เวลาท่ีจะมีการใหก้ารดว้ยวาจาในเดือนเมษายน 2556 “เปลือยยิง่ลกัษณ์ ยอมรับ

อ านาจศาลโลก รอยกแผน่ดินใหฮุ้นเซน”37  ซ่ึงมีเน้ือหาในท านองวา่ การท่ีรัฐบาลยิง่ลกัษณ์บอกให้

ประชาชนไทยยอมรับผลของค าพิพากษาศาลโลกในคดีปราสาทพระวหิารนั้นคือการเตรียมการท่ีจะใช้

อ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศบงัคบัใหค้นไทยยอมรับวา่พื้นท่ีทบัซอ้น 4.6 ตารางกิโลเมตรบริเวณ

ปราสาทพระวหิารเป็นของกมัพชูา (ในกรณีท่ีศาลตดัสินเช่นนั้น)  คอลมัน์น้ีกล่าวหารัฐบาลวา่ได ้“ออกแบบ

วางแผนมาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยใชศ้าลโลกเป็นเคร่ืองมือในการตบตายกพื้นท่ีโดยรอบปราสาทพระ

วหิารใหก้บักมัพชูาเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็น

มรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อแลกกบัความสัมพนัธ์พิเศษบางอยา่งท่ีคนไทยบางคนจะไดรั้บซ่ึงหมายถึง

ทกัษิณ ชินวตัรใช่หรือไม่ ในเร่ืองของผลประโยชน์ทางดา้นพลงังานรวมทั้งสัมปทานหลายอยา่งจะตามมา” 

 จากนั้นในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 มีรายงานข่าว (ระดบัรอง) ในหนา้ 1 ASTVผูจ้ดัการรายวนัวา่ กลุ่ม

แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผน่ดินน าโดย ไชยวฒัน์ สินสุวงศ ์ จะมีการล่ารายช่ือประชาชน 1.45 ลา้นคน

เพื่อยืน่ต่อคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติวา่ประเทศไทยไดล้าออกจากการเป็นภาคีศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศแลว้และจะไม่ยอมรับค าตดัสินใจท่ีท าให้ไทยเสียดินแดนทุกกรณี38 

 

                                       
36 “อดับวัแก้วมัว่หนงัสือแจงเขำพระวิหำร แปลผิดบิดเบือน ปดูไทยสอ่ยอมเขมรตำมศำลโลก” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 28 
กมุภำพนัธ์ 2556 หน้ำ 1, 4 

37 “เปลือยยิ่งลกัษณ์ ยอมรับอ ำนำจศำลโลก รอยกแผน่ดินให้อนุเซน” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 13 มีนำคม 2556 หน้ำ 2 

38 “ย่ืนล้ำนช่ือต้ำนศำลโลก ยดัเยียดถ่ำยทอดสดคดีพระวิหำร” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 28 มีนำคม 2556 หน้ำ 1,4 



 ในห้วงเวลาของการเกบ็ข้อมูลในงานวจัิย 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556 และในห้วงเดือน

พฤศจิกายน 2556 เมื่อศาลมีค าพพิากษา  

 ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 รายงานข่าวเป็นบทโหมโรงการไต่สวนคดี

ปราสาทพระวหิารดว้ยการ “ประนาม” รัฐมนตรีต่างประเทศวา่ “อปัยศ ป้ึง (ช่ือเล่นของรมต.ต่างประเทศสุ

รพงษ ์โตวจิกัชยักุล) เตรียมลม้มวย รายงานครม.ไม่ยกประเด็นอ่อนไหวสู้ศาลโลก 

 ในเน้ือหาของข่าวดงันั้นส่วนใหญ่แลว้อุทิศใหก้บัการรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร คร้ังท่ี 

13 ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงในตอนทา้ยของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไดร้ายงานใหท่ี้ประชุม

คณะรัฐมนตรีทราบถึงการเตรียมถอ้ยแถลงต่อศาลยติุธรรมระหวา่ประเทศ โดยท่ีถอ้ยค าในการรายงานในท่ี

ประชุมนั้นไม่ไดป้รากฎในข่าว หากเป็นการใหส้ัมภาษณ์ของรัฐมนตรีก่อนเขา้ประชุมวา่ประเด็นท่ีจะใช้

ต่อสู้คดีนั้นเป็นอยา่งไรบา้ง “ส่วนประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวนั้นจะมีการเตรียมค าอธิบาย เพื่อใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน…ส่วนประเด็นท่ีทุกฝ่ายมีขอ้ห่วงใยนั้นเราจะไม่หยบิยกข้ึนมาต่อสู้”39  

 ในเน้ือหาของข่าวนั้นไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดใหค้วามเห็นใดๆอนัเป็นการประนามรัฐมนตรีหรือได้

วเิคราะห์วา่แผนการในการต่อสู้คดีนั้นเป็นการ “เตรียมลม้มวย” ซ่ึงหมายถึงการเตรียมตวัแพค้ดีอยา่งไร เป็น

การรายงานข่าวท่ีเขียนหวัขอ้ข่าวไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาของข่าว แต่มุ่งใชห้วัข่าวเป็นการแสดงความคิดเห็น

หรือด่าประนามเป้าหมายทางเมืองของหนงัสือพิมพโ์ดยตรง  

 ค าวา่ อปัยศ เป็นค าวเิศษณ์ แปลวา่ น่าอบัอายขายหนา้ ในท่ีน้ีใชเ้ป็นการประนามวา่ บุคคลท่ีอยูใ่น

ข่าวนั้นไดก้ระท าการท่ีน่าอบัอายขายหนา้เพราะไดเ้ตรียมการยอมแพใ้นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ  

 หนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนัใชว้ธีิเดียวกนัน้ีอีกคร้ังหน่ึงในฉบบัวนัท่ี 2 เมษายน 2556 ต่อ

คราวน้ีเป้าหมายถึง พลเอกประยทุธ์ จนัโอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก หวัข่าวน าในหนา้ 1ฉบบัดงักล่าววา่ “อด

สู ประยทุธ์ เสียงอ่อยเขาพระวหิาร แทค้ดียงัไม่รบ อา้งทหารไม่จุน้เร่ืองการเมือง” 

 ในเน้ือหาของข่าวนั้น ผูบ้ญัชาทหารบกบอกวา่ใหร้อฟังค าตดัสินของศาล ใหป้ระชาชนใจเยน็ๆ

เพราะการแถลงคดีในเดือนเมษายนยงัไม่ใช่การตดัสินคดีใหร้อฟังตอนปลายปี หนงัสือพิมพร์ายงานค าถาม

ของผูส่ื้อข่าวต่อพลเอกประยุทธ์วา่เกรงหรือไม่วา่ผลแห่งค าพิพากษาจะท าให ้ “เกิดอะไรข้ึน”  ซ่ึงพลเอก

                                       
39 “อปัยศ ปึง้รำยงำนครม.เตรียมล้มมวย ไมย่กประเดน็ออ่นไหวสู้ศำลโลก” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 1 เมษำยน 2556 หน้ำ 4 



ประยทุธ์ตอบวา่ ฝ่ายความมัน่คงและฝ่ายบริหารจะปรึกษากนัวา่จะท าอยา่งไร “ไม่ใช่อยูดี่ๆผลการตดัสิน

ออกมาแลว้รบกนั เพราะไม่ใช่บา้นป่าเมืองเถ่ือน อีกทั้งยงัมีประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจ คา้ขายดว้ย”40   

 ในเน้ือหาของข่าวไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท่าทีของผูบ้ญัชาการทหารบกแต่

อยา่งใด ความเห็นของบุคคลอ่ืนในข่าวคือ พงศเ์ทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการและวรีชยั พลาศรัย ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัท่าทีของผูบ้ญัชาการทหารบกหากแต่

พดูถึงการเตรียมประเด็นทางคดีในส่วนรับผิดชอบของตนเองเป็นส าคญั หวัขอ้ข่าวน่าจะเป็นการสะทอ้น

ความเห็นของหนงัสือพิมพต่์อพลเอกประยทุธ์มากกวา่อยา่งอ่ืน  

 ในหวัขอ้ข่าวนั้นแสดงความผดิหวงัถึงขั้นประนามวา่ท่าทีของพลเอกประยทุธ์เป็นส่ิงท่ีน่าอบัอาย ค า

วา่อดสูเป็นค ากิริยาแต่หนงัสือพิมพไ์ม่ไดบ้อกชดัเจนหรือตีความใหช้ดัเจนวา่ประธานคือใครท่ีรู้สึกอดสูต่อ

ท่าทีของพลเอกประยทุธ์อาจจะเป็นหนงัสือพิมพเ์องท่ีรู้สึกอดสูท่ีผูบ้ญัชาการทหารบกไม่ยอมท าสงครามกบั

กมัพชูาแมว้า่จะแพค้ดีในศาล  

 หนงัสือพิมพพ์ยายามเขียนภาพของการเผชิญหนา้ทางการทหารระหวา่งไทยและกมัพชูาระหวา่ง

หว้งเวลาท่ีก าลงัมีเตรียมการใหก้ารดว้ยวาจาในศาลโลก ASTV ผูจ้ดัการรายวนั วนัท่ี 3 เมษายน 2556 พาด

หวัข่าววา่ “เขมรซ้อมรบข่มไทย รอรับค าตดัสินศาลโลก บ๊ิกตู่รูดซิปปากงดสัมภาษณ์” ในเน้ือหาข่าวไม่มี

รายงานเก่ียวกบัการซอ้มรบของกองทพักมัพชูา แต่หนงัสือพิมพไ์ดห้ยบิยกขอ้มูลและภาพถ่ายจากโซเซียล

มีเดียจาก เฟสบุคส่วนตวัของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ Wassana Nanuam พร้อมดว้ยขอ้ความ

ท านองวา่ ใหผู้บ้ญัชาการทหารบกดูเอาไวว้า่กองทพักมัพชูาก าลงัท าการซอ้มรบเป็นการเตรียมพร้อมรับ 

“สถานการณ์ชายแดนหากไทยแขง็ขอ้ไม่ฟังศาลโลก ตดัสินใหเ้ฉือนดินแดนเพิ่มใหเ้ขมร”41  เน้ือหาส่วนอ่ืน

เป็นการรายงานข่าวพลเอกประยทุธ์เป็นประธานวนัพิธีวนัสถาปนา กองพลท่ี 1 รักษาพระองคค์รบรอบ 106 

ปี   

 ความจริงในวนัท่ี 2 เมษายน 2556 กองทพักมัพชูาไดท้  าการซอ้มรบท่ีจงัหวดักมัปงสปือซ่ึงอยูห่่าง

จากกรุงพนมเปญไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 70 กิโลเมตร มีทหาร 1450 คนเขา้ร่วม มีการทดลองใชจ้รวด

หลายล ากลอ้ง BM21 และปืนใหญ่อีกจ านวนหน่ึงในการซอ้มรบ พลเอกเตียบณัห์ รัฐมนตรีวา่
                                       
40 “อดส!ู ประยทุธ์ เสียงออ่ยเขำพระวิหำร แพ้คดียงัไมร่บ อ้ำงทหำรไมจุ่้ นกำรเมือง” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 2 เมษำยน 2556 
หน้ำ 11  
41 “เขมรซ้อมรบขม่ไทยรอรับค ำตดัสินศำลโลก บิกตู่รูดซิปปำกงดสมัภำษณ์” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 3 เมษำยน 2556 หน้ำ 
11  



กระทรวงกลาโหม กมัพชูา เปิดเผยวา่การซอ้มรบมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงศกัยภาพของชาติไม่ไดต้อ้งการ

ข่มขู่ประเทศใด42 การซอ้มรบในคร้ังน้ีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นความมัน่คง ทางการทหารหรือความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศอาจจะสามารถตีความไดว้า่เป็นการเตรียมพร้อมทางทหารหากเกิดเหตุปะทะกบัไทยหลงั

กรณีปราสาทพระวิหารได ้ แต่การวิเคราะห์หรือตีความของผูเ้ช่ียวชาญต่อข่าวน้ีไม่ปรากฎอยูใ่นรายงานของ

หนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายวนัแต่อยา่งใด หนงัสือพิมพเ์ลือกท่ีจะรายงานความเห็นของผูส่ื้อข่าวของ

หนงัสือพิมพฉ์บบัอ่ืนซ่ึงแมห้นงัสือพิมพฉ์บบัดงักล่าวก็ไม่ไดตี้พิมพค์วามเห็นเช่นน้ีของผูส่ื้อข่าวของตวัเอง

ดว้ยซ ้ าไป 

 ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ไดร้ายงาน ความเห็นของพลเอกประยทุธ์ในเร่ืองการซอ้มรบของกมัพชูาใน

วนัท่ี 4 เมษายน 2556 วา่การซอ้มรบเป็นเร่ืองปกติท่ีกมัพูชาท าอยูแ่ลว้เช่นเดียวกบักองทพัไทย ผูบ้ญัชการท

หารบกไดแ้สดงจุดของตนเองอยา่งชดัเจนวา่ไม่ตอ้งการจะปะทะกบักมัพชูาดว้ยก าลงัทหาร และไดแ้สดง

วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนในฐานะผูบ้ญัชาการทหารวา่ตอ้งการจะอยูร่่วมกบัเพื่อนบา้นอยา่งกมัพชูาอยา่งไร 

 “ตนบอกแลว้วา่ ถา้รบไม่ตอ้งกลวัใครอยูแ่ลว้ แต่ถามวา่ขณะน้ีถึงเวลาหรือยงั บา้สงครามกนัหรือ

อยา่งไร ถามวา่รบกนัแลว้จะเกิดอะไรข้ึนบา้ง ไม่ใช่วา่เราไม่รบเพราะเรากลวั ขณะน้ีต่างฝ่ายต่างท าหนา้ท่ีก็

จบและไปสู้กนัในศาล” 

 “การรบกนัไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะทั้งสากลยเูอน็เขา้มาเก่ียวขอ้ง รวมถึงปัจจยัเศรษฐกิจและสังคม และ

ขณะน้ีเราก าลงัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงภูมิภาคน้ีตอ้งไปต่อสู้กนัในดา้นเศรษฐกิจและดา้นอ่ืนๆ 

วนัน้ีท าอยา่งไรจะไดเ้ปรียบทางการคา้ คนเขา้มาลงทุนและการท่องเท่ียวเพราะเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ

ไม่ใช่สงคราม โดยสงครามมีไวเ้พื่อป้องกนัประเทศไม่ใหเ้ราเสียเปรียบรวมถึงพิทกัษท์รัพยากร ผมไม่กงัวล

ท่ีมีบางคนมองวา่ การแสดงความคิดเห็นของผมต่อสถานการณ์นั้นมีท่าทีอ่อนไป เพราะส่ิงท่ีพดูคือความ

คิดเห็นของตวัเองไม่เก่ียวกบัใครและเป็นการท าหนา้ท่ีตามแผนป้องกนัประเทศ ดงันั้นหากเกิดเหตุการณ์

อะไรข้ึนมา คนสั่งการคนแรกในการใชก้ าลงัคือ ผบ.ทบ. โดยมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหก้องทพัภาคท่ี 

2 ในบางกรณีมีการล ้าเส้นเขตแดนชดัเจน อยา่งไรก็ตามเราตอ้งมีการพดูคุยท าความเขา้ใจก่อนใชก้ าลงั ทุก

                                       
42 “Cambodia conducts live artillery drill to strengthen military capacity.” Xinhua News 

Agency. 2 April 2013 



วนัน้ีเป็นการรบเพื่อการเจรจาทั้งนั้น แลว้มาจบดว้ยการพดูคุยและตอ้งไม่ให้เราเสียเปรียบหรือท าเกินกวา่

เหตุจนขยายความรุนแรงมากข้ึนจนพดูจากนัไม่รู้เร่ือง” พลเอกประยทุธ์ กล่าว43  

 ASTV ผูจ้ดัการรายวนั มีแนวโนม้จะกล่าวหาใครก็ตามท่ีแสดงความคิดเห็นในท านองวา่จะรักษา

สัมพนัธ์ไมตรีอนัดีระหวา่งไทยและกมัพชูาวา่ไม่รักชาติหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ของกมัพชูามากวา่

ผลประโยชน์ของไทย หวัข่าว “ซดัทูตไทยใจเขมร อา้งคนตา้นกระทบคดี” ในหนา้ 1 ของฉบบัวนัท่ี 9 

เมษายน 2556  นั้นมุ่งโจมตีชชัชยติุ ภกัดี เอกอคัรราชทูตไทยประจ ากมัพชูา ซ่ึงเรียกร้องใหทุ้กฝ่ายเคารพการ

ตดัสินของศาลโลก และไม่ควรเคล่ือนไหวชุมนุมคดัคา้นกระบวนการพิจารณาต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อรูป

คดีหรือท าใหเ้กิดความขดัแยง้รอบใหม่วา่ วา่เป็นท่าทีท่ีเอาใจหรือเห็นแก่ประโยชน์ของกมัพชูามากกวา่ไทย 

ในเน้ือข่าวไม่มีผูใ้ดกล่าวหาชชัชยติุเช่นนั้น แต่หวัข่าวสะทอ้นทศันะและท่าทีของหนงัสือพิมพเ์อง 

 ก่อนวนัท่ีจะมีการเปิดไต่สวนดว้ยวาจาจริงๆ คอลมัน์ผา่ประเด็นร้อน ในหนา้ 1,2 ของฉบบัวนัท่ี 10 

มกราคม 2556  ไดมี้บทความเป็นเชิงตั้งค  าถามวา่ หากศาลโลกพิพากษาใหพ้ื้นท่ีโดยรอบปราสาทพระวหิาร

เป็นของกมัพชูาแลว้คนไทยจะยอมรับไดห้รือไม่ บทความเรียกร้องให้รัฐบาลท าตามขอ้เสนอของกลุ่มผู ้

ประทว้งวา่ใหถ้อนตวัจากการเป็นภาคีศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศและไม่ยอมรับขอบเขตอ านาจศาลโลก ท่ี

ผา่นมาประเทศไทยไดย้อมปฎิบติัไปครบถว้นแลว้การน าคดีข้ึนตีความอีก “ถือวา่มีเจตนามิชอบและหากไทย

ไปเล่นตามเกมดงักล่าวถือวา่มีเจตนาสมคบคิดเพื่อยกดินแดนใหก้มัพชูาโดยใชศ้าลโลกเป็นเคร่ืองมือในการ

ปิดปากคนไทย”44 ผูเ้ขียนบทความซ่ึงไม่ปรากฎนามใหเ้หตุผลวา่ ศาลโลกไม่เหมือนศาลภายในประเทศหาก

รัฐบาลเพิกเฉยไม่ยอมรับค าตดัสินเก่ียวกบัอ านาจยอ่มสามารถท าไดโ้ดยง่าย ถา้รัฐบาลไม่ท าเช่นนั้นถือวา่มี

เจตนา “ขายชาติ”  

 ดูเหมือน ASTV ผูจ้ดัการรายวนัจะเช่ือวา่ การไม่รับอ านาจศาลโลกเป็นส่ิงท่ีท าไดจ้ริงและก่อใหเ้กิด

ผลในทางปฏิบติัได ้ ฉบบัวนัท่ี 12 เมษายน 2556 อา้งค าพดูของวฒิุสมาชิกค านูณ สิทธิสมานท่ีวงิวอนต่อ

รัฐบาลวา่อยา่เพิ่งแสดงท่าทีใดๆท่ีจะเป็นการแสดงออกวา่ไปประเทศไทยจะยอมรับฟังค าสั่งศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศ เพราะศาลไม่มีสิทธิตีความเกินเลยไปจากค าพิพากษาปี 2505 แนะน าใหถ้าม “คนไทย” 

ก่อนตดัสินใจ แต่เขาไม่ไดบ้อกชดัเจนวา่คนไทยท่ีวา่นั้นคือบุคคลกลุ่มใดหรือวธีิการถามนั้นจะท าอยา่งไรจึง

จะมีผลผกูพนัต่อการตดัสินใจของรัฐบาลได ้ 

                                       
43 “ปึง้ปัดสวะพ้นตวั หำกแพ้คดีเขำวิหำร” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 4 เมษำยน 2556 หน้ำ 4 

44 “เสียพืน้ท่ีรอบปรำท เสียดินแดนเพิ่มคนไทยรับได้” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 10 เมษำยน 2556 หน้ำ 1,2 



 อยา่งไรก็ตามพิจารณาโดยถอ้ยค าท่ีปรากฎในรายงานข่าวแลว้ ค านูณเองก็ไม่สู้มัน่ใจนกัวา่

ค าแนะน าของเขาต่อรัฐบาลนั้นจะเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลสามารถปฏิบติัไดจ้ริง เขาทราบดีวา่คดีน้ีไม่ใช่คดีใหม่ แต่

เป็นค าพิพากษาเดิมตามมาตรา 60 ของธรรมนูญศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ การปฏิเสธอ านาจศาลโดย

ส้ินเชิงนั้นไม่มีมูลฐานทางกฎหมายใดๆรับรองใหท้ าได ้ค านูณแสดงความคิดเห็นเล่ียงๆไปในท านองวา่ การ

ขอตีความในคราวน้ีทอดระยะเวลาจากค าพิพากษาเน่ินนานไปถึง 50 ปี ดูเป็นการ “มากเกินไป”45 เขาเห็นวา่

การตีความตามความจ าเป็นแห่งคดีนั้นน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 4 ปีหลงัค าพิพากษา แมว้า่มาตรา 60 นั้นไม่ไดมี้

ก าหนดระยะเวลาก็จริงแต่ก็ควรจะมีขอบเขตให้จ  ากดัอยูแ่ต่เฉพาะในค าพิพากษาเดิม ความเห็นท านองน้ี

ไม่ใช่ความเห็นท่ีมีน ้าหนกัต่อจุดยนืการไม่รับอ านาจศาลท่ีหนกัแน่นอะไรเลย เพราะหลกัทัว่ไปศาลยอ่มไม่

สามารถตีความเกินเลยไปจากค าพิพากษาเดิมอยูแ่ลว้   

ในห้วงเวลาทีม่ีการไต่สวน ระหว่างวนัที ่15-19 เมษายน 2556 

 หนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัท่ี 15 เมษายน 2556 รายงานโดยอา้งค าพดูของวีรชยั 

พลาศรัย หวัหนา้ผูแ้ทนฝ่ายไทยท่ีใหส้ัมภาษณ์กบัผูส่ื้อข่าววา่ ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไม่มีอ านาจ

ตีความเน่ืองจากค าฟ้องของกมัพชูาเป็นการขอในส่ิงท่ีเกินเลยจากค าพิพากษาเดิม46 รายงานข่าวดงักล่าวน้ีเกิด

ก่อนเหตุการณ์ท่ีมีการใหก้ารในศาลทีกรุงเฮก และมีรายงานเก่ียวกบัท่าทีและทศันะของประชาชนตามแนว

ชายแดนท่ีบา้นภูมิซรอล จงัหวดัศรีสะเกษดว้ยวา่ อยูใ่นความหวาดกลวัวา่จะเกิดเหตุปะทะกนัทางทหาร

ระหวา่งสองประเทศในหว้งเวลาท่ีมีการใหก้ารโดยวาจาในศาล แต่อยา่งไรก็ตามในรายงานบางตอนมีความ

ขดัแยง้กนัเพราะช่วงหน่ึงรายงานวา่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างเล่นน ้าสงกรานตก์นัอยา่งสนุกสนาน แต่รายงาน

โดยอา้งค าพดูของชาวบา้นบางคนกล่าววา่ประชาชนในบริเวณนั้นมีความวติกกงัวล 

 ในวนัท่ี 15 เมษายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีเร่ิมการไต่สวนทางวาจาในหอ้งพิจารณาเป็นวนัแรก ASTV

ผูจ้ดัการรายวนั รายงานวา่ นายฮอร์ นงัฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกมัพชูาในฐานะ

หวัหนา้คณะผูแ้ทนฝ่ายกมัพชูาไดข้ึ้นใหก้ารต่อศาลโดยมุ่งเนน้ประเด็นส าคญัท่ีแผนท่ี 1:200,000 วา่สามารถ

ช้ีขอบเขตปราสาทพระวหิารไดช้ดัเจนและวา่สาเหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งน าคดีข้ึนสู่การตีความของศาลเพราะเกิด

การรุกรานชายแดนจากฝ่ายไทย หนงัสือพิมพร์ายงานการใหก้ารของฝ่ายกมัพชูาเฉพาะใจความส าคญั มีการ

กล่าวถึงการใหก้ารของท่ีปรึกษากฎหมายฝ่ายกมัพชูาคือ เซอร์ แฟงคลิน เบอร์แมนและรอดแมน บุนดี โดย

                                       
45 “อย่ำดว่นรับค ำสัง่ศำลโลก จีร้ัฐถำมคนไทยก่อนตดัสินใจ”  ASTVผู้จดักำรรำยวนั  วนัท่ี 12 เมษำยน 2556 หน้ำ 1, 4 

46 “ศำลโลกไมม่ีอ ำนำจ” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 15 เมษำยน 2556 หน้ำ 1,4 



ยน่ยอ่ไม่ไดช้ี้ลงไปในรายละเอียดวา่เขา้เสนอขอ้โตแ้ยง้อะไร หนงัสือพิมพใ์หค้วามส าคญักบัความเห็นของ 

ค านูณ สิทธิสมาน วฒิุสมาชิกซ่ึงไดไ้ปร่วมฟังคดีอยูด่ว้ย โดยค านูณไดแ้สดงความวิตกกงัวลวา่ กมัพชูาไดใ้ห้

การในประเด็นเร่ืองแผนท่ี 1:200,000 และการไม่ยอมรับการปฎิบติัของไทยในปี พ.ศ. 2505 ท่ีไดไ้ปท าการ

ลอ้มร้ัวปราสาทพระวหิารเอาไวเ้พื่อแสดงขอบเขตพื้นท่ีโดยรอบ ตามความเห็นของค านูณแลว้น่ีเป็นจุดอ่อน

ส าคญัของไทย ดงันั้นเขาเสนอวา่ “ไม่อยากใหรั้ฐบาลด่วนบอกวา่เราจะปฏิบติัตามค าพิพากษาศาลโลก ไม่วา่

ผลจะออกมาอยา่งไร ซ่ึงตอนน้ีมนัสุ่มเส่ียงต่อการท่ีศาลจะพิพากษาออกมาในทางท่ีท าใหเ้ราให้เราเสียหาย”47 

 นอกจากน้ีหนงัสือพิมพร์ายงานสถานการณ์พื้นท่ีบริเวณชายแดนวา่ประชาชนใชชี้วติตามปกติดว้ย

การเล่นน ้าสงกรานตต์ามประเพณีไม่ไดแ้ตกต่ืนกบัสถานการณ์หรือหวาดหวัน่วา่จะมีการปะทะทางทหาร 

และไดร้ายงานดว้ยวา่มีคนอีกลุ่มหน่ึงน าโดย กิติศกัด์ิ พน้ภยั หวัหนา้กลุ่มก าลงัแผน่ดินวา่ในวนัท่ี 17 

เมษายน 2556 จะพาประชาชนจ านวน 10,000 คนข้ึนไปปักธงชาติไทยบริเวณเขาพระวิหารและภูมะเขือ ใน

วนัท่ี 18 เมษายน 2556 หนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนั ไดร้ายงานกิจกรรมของกลุ่มน้ีดว้ยแต่ไม่มากนกั

วา่ พวกเขาไม่ประสบความส าเร็จในการข้ึนไปปักธงชาติเพราะเจา้หนา้ท่ีทหารท่ีรักษาความปลอดภยัใน

บริเวณนั้นไม่อนุญาต แต่พนัเอกธญัญา เกียรติสาร รองผูบ้งัคบัการกองก าลงัสุรนารีซ่ึงรับผดิชอบในพื้นท่ี

รับปากวา่จะน าธงชาตินั้นข้ึนไปปักใหเ้อง48 

 หนงัสือพิมพว์นัท่ี 17 เมษายน 2556 ไม่มีรายงานข่าวจากการไต่สวนในกรุงเฮกเน่ืองจากเป็นวนัท่ี

ศาลหยดุพกัคดีระหวา่งไทยและกมัพชูา ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ใหพ้ื้นท่ีกบัปฎิกิริยาของพรรคประชาธิปัตย ์

ซ่ึงเป็นรัฐบาลตอนท่ีกมัพชูาน าคดีใหศ้าลตีความและถูกฝ่ายกมัพชูาพาดพิงถึงในระหวา่งการใหก้าร 

หนงัสือพิมพร์ายงานโดยอา้งค าพดูของ ชวนนท ์ อินทรโกมาลยสุ์ต โฆษกพรรคและอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

หวัหนา้พรรคและอดีตนายกรัฐมนตรี โดยใหพ้ื้นท่ีจ  านวนมากเพื่อใหพ้รรคประชาธิปัตยไ์ดโ้ตแ้ยง้ท่ีส่ิง

กมัพชูาเสนอในศาล วา่การปะทะทางทหารในปี 2551 เกิดจากฝ่ายกมัพชูาน าเอาปราสาทไปข้ึนทะเบียน

มรดกโลกและท าการย ัว่ยฝุ่ายไทย กมัพชูาพยายามสร้างภาพวา่ไทยไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเร่ืองมาตรการ

ชัว่คราวท่ีก าหนดเขตปลอดทหารของศาล และกมัพชูาพยายามอา้งแผนท่ี 1:200000 ท่ีไทยไม่ยอมรับ 

                                       
47 “เขมรอ้ำงไทยรุกรำนต้องตีควำม ยึด 1ตอ่ 2แสน ค ำนณู เตือนรบ.ปอูย่ำรับมติศำลโลก” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 16 เมษำยน 
2556 หน้ำ 4  
48 “แฉเขมรโกหก ปลอมเอกสำร ด้ำน! Cฉกแผน่ดินไทย ค ำนณูห่วงกรรมกำรไมก่ดแต้ม ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 18 เมษำยน 
2556 หน้ำ 11  



อภิสิทธ์ิ ย  ้าวา่ผูแ้ทนของไทยควรจะย  ้าและช้ีใหศ้าลเห็นวา่ กมัพชูาก าลงัพยายามใหศ้าลช้ีเส้นเขตแดนตาม

แผนท่ี 1:200000  

 นอกจากน้ีหนงัสือพิมพร์ายงานความเห็นของชาวบา้นภูมิซรอล 2 คนคือ เชย บุญมา และ ฮุน รัตนา 

ทั้งคู่อยูใ่นวยั 70 ปีเศษวา่เป็นผูท่ี้ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตปราสาทพระวิหารมาแลว้ในปี 2505 

เพราะไดเ้ป็นคนงานท่ีไปท าการลอ้มร้ัวลวดหนามท่ีปราสาทพระวหิาร และกมัพชูาไม่ไดโ้ตแ้ยง้มาเลย49  

 ในฉบบัเดียวกนัน้ีมีคอลมัน์วิพากษว์จิารณ์ท่าทีของรัฐบาลในท านองท่ีวา่ การยอมท าตามค า

พิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศจะท าใหไ้ทยเสียประโยชน์ และ คอลมัน์ลอ้เลียน “ผูจ้ดักวน” 

บอกวา่รัฐบาลไทยพยายามท าทุกวถีิทางเพื่อใหก้มัพชูาเป็นฝ่ายชนะคดี 

 ในวนัท่ีฝ่ายไทยข้ึนใหก้ารเป็นคร้ังแรกคือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 หนงัสือพิมพร์ายงาน (ในวนัท่ี 18) 

วา่ “แฉเขมรโกหก ปลอมเอกสาร (หนา้) ดา้นฉกแผน่ดินไทย ค านูณ ห่วงกรรมการไม่กดแตม้”50 โดยอา้ง

ค าพดู ผูแ้ทนของฝ่ายไทยในศาลในการโตแ้ยง้ฝ่ายกมัพชูา ในประเด็นส าคญัท่ีวา่ กมัพูชาไดผ้ลิตแผนท่ีเพื่อ

แสดงต่อศาลโดยเอาแผนท่ีหลายแผน่ซอ้นกนัเพื่อแสดงต่อศาลถึงพื้นท่ีทบัซอ้น 

 หนงัสือพิมพป์ระเมินค่าของขอ้มูลและค าโตแ้ยง้ของฝ่ายไทย โดยอาศยัความเห็นของค านูณ 

วฒิุสมาชิกท่ีไปร่วมรับฟังคดีและไดเ้ขียนขอ้ความบนเฟสบุคของตนเอง วา่ผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายไทย อลินา มิรอง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์อแลง เปเรต ์ไดฉี้ก (ท าลายความชอบธรรมของ) แผนท่ี 1:200000 ไปจนส้ิน51 อยา่งไรก็

ตามเม่ือไดฟั้งขอ้มูลและขอ้โตแ้ยง้ของฝ่ายไทยแลว้ ในวนัน้ีค านูณไดใ้หค้วามเห็นของเขาวา่ ฝ่ายไทยมี

โอกาสชนะมาก ถา้หากจะแพก้็เป็นเพราะกรรมการ (ศาล) จะไม่ใหค้ะแนนเท่านั้นเอง 

 หนงัสือพิมพร์ายงานค าถามของผูพ้ิพากษา อบักุลกาว ี อาเหมด็ ยซููป ท่ีไดถ้ามคู่ความในวนัท่ีฝ่าย

ไทยข้ึนใหก้ารวา่ ทั้งสองฝ่ายนั้นเขา้ใจวา่ “พื้นท่ีโดยรอบปราสาทพระวหิาร” อยูบ่ริเวณใด และใหคู้่ความ

ช้ีแจงไปเป็นเอกสารเพิ่มเติมในภายหลงั แต่หนงัสือพิมพไ์ม่ไดใ้หน้ ้าหนกัมากนกั  

                                       
49 “พิษ 1 ตอ่ 2 แสน ปชป.หลอนโยนทนำยเขมรลกัไก่ ภมูิซรอลโวยเขมรโกหก” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 17 เมษำยน 2556 
หน้ำ 1,11 
50 ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 18 เมษำยน 2556 หน้ำ 1  
51 เร่ืองเดียวกนั 



 ในการใหก้ารรอบท่ี 2 ของกมัพชูา (วนัท่ี 18) หนงัสือพิมพร์ายงาน โดยใหพ้ื้นท่ีกบัส่ิงท่ีกมัพชูา

เสนอต่อศาลเพื่อตอบโตไ้ทยไม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีซ่ึงใหก้บัความเห็นของฝ่ายไทย (ซ่ึงไม่ไดใ้ห้

การในวนันั้น) เฉพาะอยา่งยิ่งการประเมินของวุฒิสมาชิก 2 คนคือ สมชาย แสวงการและค านูณ สิทธิสมาน 

อยา่งไรก็ตามหนงัสือพิมพไ์ดร้ายงานใจความส าคญัของการใหก้ารฝ่ายกมัพชูาท่ีโตแ้ยง้วา่ แผนท่ีท่ีเสนอนั้น

ไม่ไดเ้ป็นการปลอมแปลงและส่ิงท่ีฝ่ายไทยน าเสนอต่อศาลก็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นการอา้งอิงของศาล แต่

ผูส่ื้อข่าวของหนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ไม่ไดเ้ก็บความจากการใหก้ารของฝ่ายกมัพชูาเองหากแต่

น ามาจากการโพสขอ้ความของค านูณเป็นส าคญั52    

 หลงัห้วงระยะเวลาในการให้การด้วยวาจา  

 หนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ไดร้ายงานเหมือนกนัแหล่งอ่ืนๆวา่ หลงัจากเสร็จส้ินการให้

การโดยวาจาแลว้ คณะผูแ้ทนไทยและท่ีปรึกษากฎหมายทั้งหมดไดเ้ดินทางมาประเทศไทยและเขา้พบ

นายกรัฐมนตรี ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เพื่อรายงานสถานการณ์  

 ส่ือมวลชนทัว่ไปไดใ้หค้วามส าคญักบัทีมท่ีปรึกษากฎหมายอยา่งมาก โดยเฉพาะ อลินา มิรอง ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ อแลง เปเรต ์ ไดร่้วมแถลงข่าวและออกรายการทอคโชวท์างโทรทศัน์ กลายเป็นขวญัใจชาว

ไทย ส่ือในSocial media ยกใหเ้ธอเป็นวรีสตรีของไทย แต่ ASTVผูจ้ดัการรายวนัไม่ใหร้ายงานเร่ืองเก่ียวกบั

เธอมากนกั แต่มีคอลมันิสต ์ สุรวชิช์ วรีวรรณ น าเร่ืองของเธอมาเขียนเปรียบเทียบกบันกัวชิาการไทย เช่น 

พวงทวง ภวคัรพนัธ์ุ อาจารยป์ระจ าภาควชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและสมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล ท่ีแสดงความเห็นวา่ ขอ้ต่อสู้ของฝ่ายกมัพชูามีน ้ าหนกัมาก โดยเฉพาะ

สมศกัด์ิท่ีเห็นวา่ การใหก้ารของอลินา มิรอง ไม่ไดมี้น ้าหนกัอะไรมากนกั สถานะของแผนท่ี 1:200000 ยงั

ไม่ไดถู้กฉีกท าลายลงแต่อยา่งใด โดยสุรวชิช์ ช้ีวา่ ความเห็นของนกัวชิาการเหล่าน้ีมีอคติเพราะพวกเขา

สนบัสนุนกลุ่มการเมืองเส้ือแดงและทกัษิณ ชินวตัร พวกเขาจึงตอ้งแสดงความเห็นสนบัสนุนกมัพชูาไปดว้ย 

สุรวชิช์ กล่าวในบทความของเขาวา่ “สมศกัด์ิและพวกพยายามหาหลกัฐานมาหกัลา้งฝ่ายไทย แต่ทนาย

ชาวต่างชาติพยายามหาหลกัฐานมาหกัลา้งฝ่ายกมัพชูา”53 สุรวชิช์พดูราวกบัวา่ทนายต่างชาติท างานใหก้บั

ประเทศไทยดว้ยใจรักชาติไทยโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง แทจ้ริงท่ีปรึกษากฏหมายท างานใหก้บัประเทศไทยเพราะ

                                       
52 “ซดัเขมรหลอกยเูนสโก ชำวโลก ย ำแผนท่ีโกหกศำล ทนำยปัดปลอม the big map”  ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 19 เมษำยน 
2556 หน้ำ 1, 4 ในฉบบัเดียวกนันีม้ีคอลมัน์ล้อเลียน รัฐมนตรีตำ่งประเทศ สรุพงษ์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ และนกัวิชำกำรจ ำนวนหนึง่ท่ีมี
ควำมเห็นตำ่งจำกแนวชำตินิยมวำ่ เป็นพวกเอำใจช่วยกมัพชูำ  
53 สรุวิชช์ วีรวรรณ “อลินำ มิรอง กบัคนไทยใจเขมร” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 26 เมษำยน 2556 หน้ำ 2  



มีสัญญาจา้งท่ีรัฐบาลไทยจา้งใหเ้ขามาท าดว้ยเห็นวา่แนวคิดทางกฎหมายและความเห็นของเขามีความโนม้

เอียงทางท่ีประโยชน์กบัไทยพวกเขายอ่มชอบท่ีจะหาหลกัฐาน หลกักฎหมาย มาสนบัสนุนไทย เป็นเร่ือง

ปกติ แต่ไม่ใช่เพราะเขารักประเทศไทยเป็นการส่วนตวัในขณะท่ีนกัวชิาการไทยก็มีความเห็นเป็นอิสระของ

ตวัเอง เน่ืองจากไม่มีพนัธทางสัญญาจา้งกบัใคร 

 คอลมัน์ลอ้เลียน “ผูจ้ดักวน” ฉบบัวนัท่ี 26 เมษายน ลอ้เลียนวา่อลินา มิรอง สามารถครองใจคนไทย

ไดจ้นไดรั้บความนิยมเกินหนา้นายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ ชินวตัรไปแลว้  

 การรายงานเน้ือหาแห่งคดีในหนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายวนั มีปรากฎอยูเ่พียงวนัท่ี 22,23 

เมษายน 2556 เท่านั้น ท่ีรายงานโดยอา้งค าพูดของวีรชยั พลาศรัย หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยในศาลยติุธรรม

ระหวา่งเทศซ่ึงไดก้ล่าวซ ้ าในส่ิงท่ีไดเ้สนอต่อศาลไปแลว้ทั้งหมด เช่นเร่ืองท่าทีของไทยท่ีมีต่อแผนท่ี และ

ส่วนหน่ึงมาจากความเห็นของวฒิุสมาชิกค านูณ สิทธสมาน แหล่งข่าวและคอลมันิสตป์ระจ าของ

หนงัสือพิมพA์STV เก่ียวกบัแผนท่ีในภาคผนวก 85d ซ่ึงเขาเรียกวา่ big map นั้นเขาเช่ือวา่มนัเอกสารท่ีไม่

เคยมีการพดูถึงและไดท้ าลายความชอบธรรมของแผนท่ีภาคผนวก 1 อยา่งส้ินเชิง ค านูณ เขียนเร่ืองน้ีอีกคร้ัง

ในคอลมัน์ “หลงัวดัชนะ” ของเขาในฉบบัวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เพื่อช้ีให้เห็นวา่ กมัพชูาผลิตแผนท่ี

ภาคผนวก1ข้ึนมาใหม่เพื่อหลอกลวงศาลเก่ียวกบัเส้นเขตแดน แต่อยา่งไรก็ตาม ค านูณก็ไม่ไดแ้สดงความ

มัน่ใจไวใ้นบทความของเขามากนกัวา่ big map จะท าใหศ้าลเช่ือเช่นนั้นได ้ 54 ดูเหมือนเขาจะยิง่แสดงความ

ไม่มัน่ใจยิง่ข้ึนในขอ้เขียนในคอลมัน์เดิมในสัปดาห์ถดัมา เขาบอกวา่แมว้า่การใหก้ารของฝ่ายไทยจะท าไดดี้

เพียงใด แต่เน่ืองจากพื้นฐานค าพากษาเดิมนั้นท าใหไ้ทยเสียเปรียบ เฉพาะอยา่งยิง่เขาเห็นวา่ ศาลไดพ้ิเคราะห์

แลว้วา่ ไทยยอมรับแผนท่ีภาคผนวก 1 ไปแลว้ นั้นเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเปล่ียนไม่ได ้ “โอกาสท่ีศาลโลกจะ

ตีความเขา้ทางกมัพชูาทั้งหมดยงัคงมีอยู”่55 

  

 

 

                                       
54 ค ำนณู สิทธิสมำน “the big map แผนท่ีท่ีศำลไมส่นใจเมื่อ 50 ปีก่อน” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 
หน้ำ 2 

55 ค ำนณู สิทธิสมำน “ค ำพิพำกษำ 2505 ฐำนคดีพระวิหำรท่ีไทยเสียเปรียบ” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2556 

หน้ำ 2  



ค าพพิากษา 

 ASTVผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 รายงานผลการตดัสินคดีตีความปราสาทพระ

วหิารวา่ “เสียดินแดนชดัเจน ศาลโลกระบุไทยตอ้งถอนทหาร หวัน่เขมรสร้างถนนรุกล ้าข้ึนเขาพระวหิาร”56 

อา้งอิงค าพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในส่วนท่ีวา่ “พื้นท่ีตามขอ้บทปฏิบติัท่ีสองจึงครอบคลุมถึง

ชะง่อนผา แทนท่ีจะจ ากดัเพียงพื้นท่ีตามมติคณะรัฐมนตรีของไทย ปี 2505 แต่ไม่รวมภูมะเขือ”57 การ

พิจารณาวา่เป็นการ“เสียดินแดน” นั้นหนงัสือพิมพอ์า้งความเห็นของปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ อดีตแกนน า

พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 ผูซ่ึ้งความจริงแลว้คือพนกังานในเครือบริษทั ASTVผูจ้ดัการ

นัน่เอง วา่ พื้นท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 นั้นไม่อยูใ่นค าพิพากษาของศาลโลก ดงันั้นจะตอ้งถอย (ทหาร

หรือเจา้หนา้ท่ีรักษาบริเวณ)เกินกวา่ท่ีเคยลอ้มร้ัวเอาไว ้ “หมายความวา่เสียดินแดนเพิ่มเติมในทางตอนเหนือ

ของปราสาทพระวิหาร”58 

 หนงัสือพิมพร์ายงาน ถอ้ยแถลงของนายกรัฐมนตรียิง่ลกัษ ์ ชินวตัร วา่รัฐบาลเห็นวา่ค าพิพากษาให้

ความส าคญักบัการท่ีสองประเทศตอ้งเจรจากนัและมีหลายส่วนท่ี“เป็นคุณ”กบัประเทศไทย เพราะศาลรับฟัง

ความเห็นไทยในอนัท่ีจะไม่ตดัสินออกนอกกรอบค าพิพากษาเดิม ไม่ไดต้ดัสินเก่ียวกบัเขตแดน ซ่ึง

หมายความวา่ไม่ไดก้า้วล่วงเขา้ไปในพื้นท่ีพิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรและไม่ตดัสินวา่แผนท่ี 1:200000 

ผกูพนักบัประเทศไทย โดยศาลตดัสินเพียงพื้นท่ีขนาดเล็กรอบๆตวัปราสาทเท่านั้น และในรายงานของ

หนงัสือพิมพว์นัเดียวกนัน้ีก็อา้งอิงส านกัข่าวกมัพชูาวา่ ประชาชนกมัพชูาดีใจและพึงพอใจต่อค าพิพากษา

ของศาลโลกท่ีระบุวา่กมัพชูามีอธิปไตยเหนือดินแดนทัว่ทั้ง“อาณาบริเวณพระวหิาร”59 

 ในฉบบัเดียวกนัน้ี มีรายงานข่าวอา้งความเห็นของสนธิ ล้ิมทองกุล เจา้ของหนงัสือพิมพซ่ึ์งผนัตวัเอง

มาเป็นนกักิจกรรมทางการเมืองในฐานะผูน้ าพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าววา่ ประเทศไทยไม่

                                       
56 “เสียดินแดนชดัเจน ศำลโลกระบไุทยต้องถอนทหำร หวัน่เขมรสร้ำงถนนรุกล ำ้ขึน้เขำพระวิหำร” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 12 

พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 1, 11 

57 เร่ืองเดียวกนัหน้ำ 11 ในถ้อยค ำท่ีเป็นของศำลซึง่ถือภำษำองักฤษเป็นหลกัค ำพิพำกษำกลำ่ววำ่ “The court 

unanimously declares by the way of interpretation, that the Judgment of 15 June 1962 
decided that Cambodia has sovereignty over the whole territory of the promontory of Preah 

Vihear, as defined in paragraph 98 of the present judgment, in consequence, Thailand was 

under an obligation to withdraw from that territory the Thai military or police forces, or 

other guards or keepers, that were stationed there.  

58 เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 11  
59 เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 11  



ตอ้งรับอ านาจศาลโลก เพราะประเทศอ่ืนๆก็ไม่มีใครรับ สนธิเห็นวา่ศาลโลกเป็นเพียงเคร่ืองมือประเทศ

มหาอ านาจในการช่วงชิงทรัพยากรทางทะเลของไทย “คดีน้ีไม่ใช่แค่ 4.6 ตารางกิโลเมตร แต่ถา้แพเ้ท่ากบั

ยอมรับแผนท่ี 1:200,000 ซ่ึงจะตอ้งลากยาวถึงพื้นท่ีทางทะเล รวมทั้งพลงังานในอ่าวไทยจะเหลือ 1 ใน 4 

ส่วน อยา่งไรก็ตามมีหลกัฐานวา่ไม่มีประเทศไหนยอมรับอ านาจศาลโลก มีแต่ไทยชาติเดียวท่ีสมรู้ร่วมคิดกลั

มหาอ านาจ ซ่ึงถา้ใหท้ั้ง 2 ชาติเจรจาจะเขา้สู่ ม.190 ท่ีรัฐสภาผา่นการแกไ้ขไปแลว้ โดยไม่ตอ้งน าการเซ็น

สนธิสัญญาใหป้ระชาชนทราบ”60 

 เคา้โครงเร่ืองอนัมีบทสรุปไปสู่การเสียดินแดนนั้นมีปรากฎอยูใ่นรายงานหนา้ 8 ของฉบบัวนัท่ี 12 

พฤศจิกายน 2556 โดยมีใจความส าคญัวา่ รัฐบาลของนกัการเมืองทุกสมยันบัแต่นายชวน หลีกภยั แห่งพรรค

ประชาธิปัตยท่ี์ไดล้งนานในบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดนระหวา่งไทยและ

กมัพชูาปี 2543 ท่ีมีสาระส าคญัเป็นการยอมรับแผนท่ีมาตราส่วน 1:200000 และบนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ี

เป็นพื้นฐานใหก้มัพชูาสามารถสร้างถนน วดั ชุมชน ในพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวิหาร รัฐบาลทกัษิณ ชิน

วตัร ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจกบักมัพชูาวา่ดว้ยพื้นท่ีท่ีอา้งสิทธิในไหล่ทวปีทบัซอ้นกนัในปี 2544 ซ่ึง

เป็นกรอบในการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเล โดยเฉพาะทรัพยากรปิโตรเล่ียมท่ีทกัษิณสนใจลงทุน 

รัฐบาลสมคัร สุนทรเวช มีส่วนอยา่งยิง่ท่ีท  าใหค้วามขดัแยง้เร่ืองปราสาทพระวหิารปะทุข้ึนมาเพราะไดล้ง

นามรับรองการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลกในปี 2551 และมรดกโลกน่ีเองท่ีท าใหก้มัพชูา

ตอ้งการพื้นท่ีเพิ่มเติมส าหรับการบริหารจดัการพื้นท่ีโดยรอบปราสาท จึงเปิดฉากท าสงครามกบัไทย น าเร่ือง

เขา้สู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมัน่คงสหประชาชาติ และกลุ่มอาเซียน จนกระทัง่ไปถึงศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศในท่ีสุด61  

 แมว้า่รัฐบาลและคณะท างานเพื่อพิจารณาค าพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศท่ีมี สีหศกัด์ิ พวง

เกตุแกว้ ปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและ วรีชยั พลาศรัย หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยและ

                                       
60 “สนธิปดูมหำอ ำนำจขดุดคีพระวิหำรฮบุพลงังำน”  ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 1,4  
สนธิพยำยำมชีน้ ำมำโดยตลอดวำ่ ก ำหนดเขตแดนบริเวณปรำสำทพระวิหำรนัน้ใช้เป็นหลกัอ้ำงองิส ำหรับกำรก ำหนดเขตแดนทำงทะเล
ระหวำ่งไทยกบักมัพชูำ ตำมควำมเห็นของสนธิถ้ำยอมรับแผนท่ี 1:200,000 เป็นหลกัในกำรก ำหนดเส้นเขตแดนจะท ำให้ไทยเสียพืน้ท่ี
ทำงทะเลไปจ ำนวนมำก แตใ่นข้อเท็จจริงแล้ว กำรก ำหนดเส้นเขตแดนทำงบกและทำงทะเลระหว่ำงไทยและกมัพชูำนัน้ ใข้สนธิสญัญำคน
ละฉบบัและวิธีกำรคนละอย่ำงกนั ควำมเปลี่ยนแปลงเขตแดนทำงบกบริเวณปรำสำทพระวิหำรไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรก ำหนดเขตแดน
ทำงทะเลแตอ่ย่ำใด ประกำรส ำคญักำรเจรจำพืน้ท่ีทบัซ้อนทำงทะเลในอำ่วไทยระหวำ่งไทยและกมัพชูำ ไมเ่คยเกิดขึน้เลยตลอดระยะเวลำ
ของรัฐบำลย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร 
61 “ย้อนรอยเขำพระวิหำร ใครบ้ำงท ำไทยเสียแผน่ดิน” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 8 



เอกอคัรราชทูตประจ ากรุงเฮกเป็นเลขานุการจะยงัไม่สรุปโดยชดัแจง้วา่ ผลแห่งคดีท าใหไ้ทยเสียดินแดน

หรือไม่อยา่งไร แต่หนงัสือพิมพ ์ASTVผูจ้ดัการรายวนั ไดส้รุปไปแลว้วา่ ไทยเสียดินแดนเพิ่มเติมใหก้มัพชูา 

บริเวณภูมะเขือท่ีศาลบอกวา่อยูน่อกค าพิพากษานั้นถูกกมัพชูายดึไปแลว้ รายงานข่าวและบทความของ

หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ช้ีวา่ รัฐบาลใหค้วามจริงกบัสาธารณะไม่ครบถว้นเก่ียวกบั

ผลของค าพิพากษา62 หนงัสือพิมพอ์า้งความเห็นของ ปานเทพ พวัพงศพ์นัธ์ซ่ึงเป็นเสมือนผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง

ปราสาทพระวหิารประจ าหนงัสือพิมพ ์ระบุวา่ กมัพชูาไมไ่ดพ้ื้นท่ีทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตรก็จริง แต่พื้นท่ี

นอกเหนือจากเส้นมติคณะรัฐมนตรีปี 2505 นั้นส่วนหน่ึงอยูใ่นพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตรดงักล่าว ประการ

ต่อมาแมว้า่ ภูมะเขือจะอยูน่อกค าพิพากษา แต่ในเม่ือศาลใหเ้ส้นบนแผนท่ีภาคผนวก 1 มาตราส่วน 

1:2000000 ส าหรับพื้นท่ีบริเวณภูพระวหิารจนถึงตีนภูมะเขือ กมัพชูายอ่มมีความชอบธรรมจะใชแ้ผนท่ี

ดงักล่าวในบริเวณตีนภูมะเขือดว้ยและในขอ้เทจ็จริงนั้นกมัพชูาครอบครองยอดภูมะเขืออยูด่ว้ย อีกประการ

หน่ึง แมศ้าลเห็นวา่พื้นท่ีท่ีอยูใ่นค าพิพากษาจะมีขนาดเล็ก แต่ส าหรับหนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีเห็นวา่พื้นท่ีน้ีไม่

เล็ก เพราะอยา่งนอ้ยท่ีสุดมนัครอบคลุมพื้นท่ีมากพอท่ีจะรวมถนน วดัและชุมชนท่ีกมัพชูาสร้างไวก่้อนหนา้

น้ีไดท้ั้งหมด ประการท่ี 4 เม่ือศาลก าหนดวา่ใหไ้ทยและกมัพชูาด าเนินการตามค าพิพากษาร่วมกนัดว้ย

เจตนาบริสุทธิหมายความวา่ตอ้งเจรจากนั แต่เน่ืองจากรัฐบาลไดแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 แลว้การเจรจา

จึงสามารถท าโดยไม่ผา่นความเห็นสาธารณะได ้  ประการสุดทา้ยโดยค าพิพากษาของศาลไทยจ าตอ้งยอมรับ

การข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลกโดยโตแ้ยง้อะไรไม่ไดอี้กแลว้  

 หนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนัฉบบัวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 พาดหวัวา่ “ทูตวรีชยั สารภาพ

กลางสภา จบป่ะ! เสียดินแดน ปานเทพฉะรวมหวัหลอกคนไทย” แต่โดยท่ีเน้ือหานั้นเป็นการรายงานการ

ช้ีแจงของวีรชยัในรัฐสภาถึงค าพิพากษาและวเิคราะห์วา่ส่วนใดเป็นคุณกบัไทยบา้ง63 ไม่มีความตอนใดท่ีวรี

ชยั “ยอมรับวา่เสียดินแดน” เป็นไปไดท่ี้หนงัสือพิมพจ์ะถือวา่ การท่ีวรีชยัรายงานต่อสภาเร่ืองความเห็นศาล

ท่ีวา่ เส้นตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2505 ไม่อาจจะนบัเป็นขอบเขตใกลเ้คียงปราสาทพรระวหิารได ้ เท่ากบัเป็น

การยอมรับวา่เสียดินแดน อยา่งไรก็ตามคนท่ีกล่าววา่เสียดินแดนคือ วฒิุสมาชิก ค านูณ สิทธิสมาน ค า

พิพากษาในปี 2556 ท าใหไ้ทยเสียดินแดนอีกประมาณ 600 ไร่64 ปานเทพพดูในหนงัสือพิมพฉ์บบัเดียวกนัวา่ 

                                       
62 “ปหูมกเมด็พระวิหำร” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 1, 11 

63 “ทตูวิรชยั สำรภำพกลำงสภำ จบป่ะ ! เสียดินแดน ปำนเทพฉะรวมหวัหลอกคนไทย ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน
2556 หน้ำ 1,4 

64 เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 4  



วรีชยัโกหกเร่ืองท่ีวา่ค าพพิากษาเป็นคุณกบัประเทศไทย ค านูณ เขียนในคอลมัน์ “หลงัวดัชนะ” ของเขาใน

หนงัสือพิมพ ์ ASTVผูจ้ดัการรายวนั วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 เป็นการสรุปรวบยอดท่ีสุดเก่ียวกบัความ

เขา้ใจค าพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศวา่ “ถา้จะพดูใหเ้ขา้ใจง่ายๆก็คือเม่ือ 51 ปีก่อนเราเสีย 

“ปราสาทพระวหิาร” เม่ือหน่ึงสัปดาห์ท่ีผา่นมาเราเสีย “เขาพระวหิาร” โดยศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ

เดียวกนั65 ค  านูณเสนอวา่ ประเทศไทยไม่ตอ้งปฏิบติัค าพิพากษาศาลโลก หรือ อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีการจดั

ใหมี้การออกเสียงเป็นประชามติตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 มาตรา  165 (1) วา่ประชาชนทั้งประเทศจะ

เห็นควรอยา่งไร66 

 2 รายการข่าวสามมิติ 

 รายการโทรทศัน์ท่ีงานวจิยัน้ีเลือกมาเป็นตวัอยา่ง คือ รายการข่าวสามมิติ ท่ีผูด้  าเนินรายการหลกัคือ 

กิตติ สิงหาปัด ระหวา่งท่ีมีการไต่สวนคดีดว้ยวาจาในเดือนเมษายน 2556 เป็นส าคญั โดยรายการดงักล่าว

รายงานเร่ืองปราสาทพระวหิารไม่มากนกั แต่ท่ีเลือกมาเป็นตวัอยา่งส าหรับการวิจยัเน่ืองจากเห็นวา่ รายงาน

ไดค้รอบคลุมในเน้ือหาทั้งในส่วนของการใหก้ารในศาลและปฏิกิริยาจากประชาชนในพื้นท่ีชายแดนซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองโดยตรง  

 ในส่วนของการรายงานนั้น รายการไดใ้ชผู้ส่ื้อข่าวของช่อง 3 วสิารท เดชกุล รายงานจากกรุงเฮก 

ประเทศเนเธอแลนด ์ โดยรายงานส่วนใหญ่อา้งค าพดูของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

การต่างประเทศ สุรพงษ ์ โตวจิกัษณ์ชยักุล ท่ีไดใ้หค้วามเห็นต่อการแถลงดว้ยวาจาของฝ่ายกมัพชูาวา่ไม่ไดมี้

อะไรท่ีเกินความคาดหมายของทีมไทย แต่ก็มีความสมดุลเพราะรายการน้ีไดร้ายงานความเห็นของรอง

นายกรัฐมนตรีกมัพชูา ฮอร์ นมัฮง ถึงส่ิงท่ีเขาไดเ้สนอต่อศาลไปดว้ย  

 ส าหรับสารแห่งคดีนั้นทางรายการเพียงสรุปอยา่งยอ่เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองภาพใหญ่ของการใหก้าร

เท่านั้นวา่ ประเด็นส าคญัอยูท่ี่ปัญหาแผนท่ีและการยนืยนัสิทธิในการขอตีความของฝ่ายกมัพชูา นอกจากน้ีมี

สัมภาษณ์ความเห็นของนกัข่าวกมัพชูาท่ีเดินทางไปท าข่าวดว้ย โดยส่ือมวลชนกมัพชูาปฎิเสธจะให้

ความเห็นในเร่ืองเน้ือหาแห่งคดี แต่แสดงความปรารถนาอยากเห็นความขดัแยง้เร่ืองปราสาทพระวหิารจบลง

ดว้ยดี  

                                       
65 ค ำนณู สิทธิสมำน “ต้องลงประชำมติและเอำมำตรำ 190 คืนมำ ข้อเรียกร้องหยดุยัง้กำรเสียดินแดน” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 
18 พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 2 

66 เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 2 



 ในรายการไดมี้ส่วนหน่ึงท่ีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นท่ีชายแดนอ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

โดยเฉพาะบา้นภูมิซรอล ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสุดทา้ยของไทยก่อนข้ึนปราสาท พระวหิาร ฐปณีย ์ เอียดศรีไชย 

รายงานวา่ ชาวอ าเภอกนัทรลกัษติ์ดตามการรายงานและการถ่ายทอดสดการแถลงดว้ยวาจาคดีปราสาทพระ

วหิารในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศอยา่งใกลชิ้ด แมว้า่บางส่วนจะยงัเพลิดเพลินกบัการเล่นน ้าสงกรานต์

อยูก่็ตาม รายการน้ีไดส้ัมภาษณ์ คณิต แสงมา นกัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท่ีกล่าววา่ เม่ือศาลตดัสินในปี 2505 

แลว้ไทยก็ยอมรับและถอนทหารออกมา แต่ฝ่ายกมัพชูายงัใหป้ระชาชนของเขารุกพื้นท่ีเขา้มาเร่ือยๆนบัแต่

นั้น เฉพาะอยา่งยิง่พื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตร มีสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงในพื้นท่ี แสดงวา่ 

สถานการณ์เป็นไปตามปกติ  

 ส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในรายการน้ีคือ ฐปณีย ์ ไดส้ัมภาษณ์ ชาวบา้น 2 คนคือ เชย บุนมา และ ฮุน 

รัตนา ซ่ึงอา้งวา่เป็นคนงาน 2 ใน 15 ท่ีไดเ้ขา้ไปท าร้ัวลวดหนามลอ้มรอบปราสาทพระวหิารเม่ือปี 2505 เพื่อ

ก าหนดขอบเขตและพื้นท่ีโดยรอบปราสาท ฐปณีย ์ รายงานวา่ทั้งคู่อยูใ่นวยั 70 ปีเศษ แต่ยงัจ าไดดี้ถึงขนาด

และเขตร้ัวท่ีพวกเขาไดท้  าเอาไว ้วา่กวา้งยาวเท่าใด (แมว้า่ปัจจุบนัร้ัวนั้นถูกร้ือออกไปแลว้)ตามการรายงานน้ี 

ทั้งสองบอกวา่ ศาลโลกไม่มีอ านาจตีความคดีน้ี เพราะไทยไดป้ฏิบติัตามค าพากษาของศาลเรียบร้อยแลว้ จาก

ผลงานการลอ้มร้ัวของพวกเขา กมัพชูาไดย้อมรับการปฎิบติันั้นแลว้ดว้ย ฐปณีย ์ รายงานเพี่มเติมโดยใหภู้มิ

หลงัเร่ืองแผนท่ี เส้นเขต และการแบ่งเขตแดนตามสันปันน ้า วา่ บริเวณปราสาทพระวหิารนั้นยงัไม่มีความ

ชดัเจนเร่ืองเส้นเขตแดนแต่อยา่งใด เส้นท่ีก าหนดโดยคณะรัฐมนตรีปี 2505 ก็ไม่ถือเป็นเส้นเขตแดน67   

 ในวนัท่ีฝ่ายไทยใหก้ารในวนัท่ี 17 เมษายน 2556 รายการข่าวสามมิติไดร้ายงาน โดยกิตติไดส้รุปขอ้

ต่อสู้ของไทยวา่ มี 8 ประการคือ ประการแรก ค าขอของกมัพชูาเป็นค าอุทธรณ์คดีเดิมท่ีศาลไดป้ฎิเสธจะ

ตดัสินเร่ืองเส้นเขตแดนไปแลว้ ประการท่ีสอง พื้นท่ีพิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นขอ้พิพาทใหม่หลงั

กมัพชูาขอข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก ประการท่ีสาม แผนท่ี 1:200000 นั้นศาลใชเ้พียง

ก าหนดวา่ ปราสาทพระวิหารอยูใ่นอาณาบริเวณภายใตอ้  านาจอธิปไตยกมัพชูาเท่านั้น แต่ศาลไม่ไดรั้บรอง

แผนท่ีน้ี และไม่ไดใ้ชแ้ผนท่ีน้ีเพื่อก าหนดเส้นเขตแดน ประการท่ีส่ี พื้นท่ีใกลเ้คียงตวัปราสาทท่ีพิพาทกนัใน

ปี 2505 นั้นมีขนาดเพียง 0.35 ตารางกิโลเมตร เป็นคนละส่วนกบัพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตร ประการท่ีหา้ 

แนวร้ัวลวดหนามท่ีไทยท าเอาไวใ้นปี 2505 นั้นใกลเ้คียงกบัขนาดของพื้นท่ีรอบตวัปราสาทท่ีศาลพิพากษา

เอาไวแ้ลว้ ประการท่ีหก ทั้งสองประเทศมีคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมกนัเป็นกลไกในการจดัการปัญหา

                                       
67 รำยกำรขำ่วสำมมิติ วนัท่ี 15 เมษำยน 2556 สำมำรถเข้ำถึงได้ ทำง internet ท่ี http://tee-

pak.net/doolakorn/?p=121605  

http://tee-pak.net/doolakorn/?p=121605
http://tee-pak.net/doolakorn/?p=121605


เส้นเขตแดนร่วมกนั ประการท่ีเจ็ด เอกสารท่ีกมัพชูาใชอ้า้งในศาลมีพิรุธและแตกต่างจากเอกสารเดิมท่ีใชใ้น

คดีปี 2505 ประการท่ีแปด ไทยไดป้ฎิบติัตามมาตรการชัว่คราวท่ีศาลสั่งครบถว้นแลว้  แต่วสิารท รายงาน

จากกรุงเฮกในรายการเดียวกนัสรุปจากถอ้ยแถลงของรองนายกรัฐมนตรีสุรพงษว์า่ขอ้ต่อสู้ของไทยมี 5 

ประเด็น แต่ก็ไมไ่ดแ้ตกต่างจากกิตติสรุปเอาไวแ้ต่อยา่งใด เพียงแต่มีการรวมบางประเด็นของการสรุปของ

กิตติในไวด้ว้ยกนัเท่านั้นเอง วสิารท รายงานในวนัท่ี 17 วา่ รองนายกรัฐมนตรีกมัพชูา ฮอร์ นงัฮง ปฎิเสธให้

ความเห็นเก่ียวกบัการใหก้ารของไทย  

 ในวนัเดียวกนัฐปณีย ์ รายงานจากพื้นท่ีวา่ กลุ่มคนไทยพยายามจะน าธงชาติไทยไปปักบนพื้นท่ี 4.6 

ตารางกิโลเมตร แต่ไม่ไดรั้บอนุญาตโดยแม่ทพัภาคท่ีสองพลโท จีระศกัด์ิ ชมประสพ ส่งตวัแทนมารับไป ท า

ใหผู้ชุ้มนุมพอใจและสลายตวั อีกทั้งแม่ทพัภาคท่ีสองยงัไดย้นืยนัวา่ บนพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นไม่มีธง

ชาติของกมัพชูาปักอยูแ่ต่อยา่งใด ฐปณีย ์รายงานเพิ่มเติมวา่ พื้นท่ีพิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นพื้นท่ีซ่ึง

ไทยครอบครองอยูก่่อนและหลงัค าพิพากษาศาลปี 2505 ในรายงานเธอรวบรวมหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

วา่ ปราสาทพระวหิารถูกคน้พบโดยกรมหลวงสรรพประสิทธิประสงคไ์ดค้น้พบในปี พ.ศ. 2442 และได้

จารึกปี ร.ศ.ท่ีพบเป็นเลขไทย68  ในรายงานไดอ้า้งวา่ชาวบา้นภูมิซรอลเคยไปคา้ขายบนเขาพระวหิารแมว้า่

ในช่วง พ.ศ. 2518-2534 ซ่ึงปราสาทพระวหิารถูกปิดเพราะสงครามกลางเมือง แต่เม่ือสงครามรุนแรงมาก

พวกเขาก็กลบัลงมาและข้ึนไปคา้ขายอีกคร้ังในปี 2535-2542 แต่ตอนหลงัน้ีขายอยูเ่ฉพาะบริเวณทางข้ึน

เพราะเห็นวา่ส่วนนั้นเป็นพื้นท่ีของไทย69 

 หลงัการใหก้ารของฝ่ายกมัพชูาวนัท่ี 18 เมษายน 2556 ไดร้ายงานวา่ ทางฝ่ายกมัพชูาย  ้าวา่แมไ้ทยจะ

ไดแ้สดงแผนท่ีหลายฉบบัก่อนหนา้นั้น แต่แผนท่ีภาคผนวก 1 เท่านั้นท่ีเป็นเอกสารท่ีศาลใชใ้นการพิจารณา

คดีปี 2505 ประเด็นส าคญัท่ีรายการสามมิติรายงานแต่ส่ือส่ิงพิมพอ์ยา่ง ASTVผูจ้ดัการรายวนัไม่ไดใ้ห้

ความส าคญัในการรายเหตุการณ์เดียวกนัคือ กรณีท่ีฮอร์ นมัฮง พดูวา่ไม่วา่ศาลจะพิพากษาคดีปราสาทพระ

วหิารอยา่งไร กมัพชูาก็จะพยายามรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัไทยเอาไวด้งัเดิม  

                                       
68 ฐปณีย์อำจจะเข้ำใจวำ่ ตวัเลข ร.ศ.๑๑๘ เป็นเลขไทย แตค่วำมจริงแล้วตวัเลขแบบนีไ้ทยน ำมำจำกกมัพชูำ และใช้แบบเดียวกนัมำ
นำนจนกระทัง่ระยะหลงันิยมใช้ตวัเลขอำรบิค คนไทยบำงกลุม่คิดว่ำตวัเลขแบบนีบ้ง่บอกถึงควำมเป็นไทยมำกวำ่เลขอำรบิค  
69 รำยกำรขำ่วสำมมิติ 17 เมษำยน 2556 เข้ำถึงได้ทำง internet ท่ี 
http://www.youtube.com/watch?v=_wu4RKezEZE  

http://www.youtube.com/watch?v=_wu4RKezEZE


 รายงานน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานของฐปณียจ์ากพื้นท่ีบา้นภูมิซรอลจากการท่ีเธอสัมภาษณ์ ส าริด แกว้

สง่า วา่ ไม่วา่ศาลจะตดัสินออกมาใหคุ้ณกบัฝ่ายใด อยากให ้(สองชาติ) จบัมือปรองดอง มีสันติ อยูแ่บบเพื่อน

บา้นท่ีไปมาหาสู่กนัได ้ 

 ในวนัท่ีฝ่ายไทยแถลงปิดคดี (19 เมษายน 2556) ด าเนินรายการโดย กรุณา บวัค าศรี รายงานสรุปการ

ใหก้ารดว้ยวาจาของฝ่ายไทย โดยใจความส าคญัคือ ไทยไดป้ฎิบติัตามค าพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่ง

ประเทศในปี 2505 โดยครบถว้นแลว้ ศาลไม่มีความจ าเป็นตอ้งตีความ การตีความเร่ืองเส้นเขตแดนท าไม่ได ้

เพราะอยูน่อกค าพิพากษาเดิม แผนท่ีซ่ึงกมัพชูาน าเสนอนั้นมีความคลาดเคล่ือน แผนท่ี 1:200000 ถ่ายทอดลง

บนภูมิประเทศจริงไม่แม่นย  า เกิดความคลาดเคล่ือนอยา่งมาก การท่ีกมัพชูาน าค าพิพากษาปี 2505 มาขยายให้

ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณอ่ืนนั้นเป็นการตีความเกินเลยไป  

 ในรายงานยงัมีการอา้งค าพดูของรองนายกรัฐมนตรีกมัพชูา ฮอร์ นมัฮง อีกดว้ยวา่ค ากล่าวอา้งของ

ไทยไม่มีอะไรใหม่ ศาลมีความจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาตีความตามแนวของแผนท่ีภาคผนวก 1 เพราะเป็น

เอกสารอยา่งเดียวท่ีศาลใช ้ 

 ส่วนหน่ึงของรายการ ฐปณีย ์ รายงานแนวทางความเป็นไปไดข้องค าพิพากษาท่ีออกมาในหว้ง

ระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากการไต่สวนวา่มีอยู ่ 4 แนวทาง คือ ศาลไม่มีอ านาจพิจารณาคดี เห็นตามแนวทาง

ของไทยวา่พื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาทเป็นไปตามท่ีไทยก าหนดไวใ้นปี 2505 ศาลตดัสินใหเ้ป็นคุณกบักมัพชูา

ทั้งหมด ศาลตดัสินโดยออกแนวทางอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควร ไม่วา่ศาลจะตดัสินอยา่งไร ฐปณียร์ายงานทั้งสอง

ฝ่ายจะตอ้งปฏิบติัตามในฐานะสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ70  

 หว้งระยะเวลาก่อนศาลมีค าพิพากษา รายการข่าวสามมิติโดยฐปณีย ์ ยอ้นรอยความขดัแยง้ระหวา่ง

ไทยและกมัพชูาเหนือปราสาทพระวหิาร โดยเน้ือหาทั้งหมดซ ้ ากบัท่ีเธอเคยท าก่อนหนา้ รวมทั้งใชแ้หล่งข่าว

แหล่งขอ้มูลจากแหล่งเดิมเป็นส่วนใหญ่ 

 รายงานตอนแรกออกอากาศวนัท่ี 2 พฤศจิกายน2556 สรุปวา่ปราสาทพระวหิารคน้พบโดยเจา้นาย

ของไทยคือกรมหลวงสรรพประสิทธ์ิประสงค ์ ไทยท าการครอบครองเอาไว ้ กมัพชูาทวงคืนเม่ือไดเ้อกราช

                                       
70 รำยกำรขำ่วสำมมิติ วนัท่ี 19 เมษำยน 2556 เข้ำถึงทำง internet ได้ท่ี 
http://www.dooeii.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A73%E0%B8%A1%E0%B8
%B4%E0%B8%95%E0%B8%B419%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%
B8%992556.html  

http://www.dooeii.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A73%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B419%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%992556.html
http://www.dooeii.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A73%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B419%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%992556.html
http://www.dooeii.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A73%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B419%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%992556.html


โดยการยืน่ฟ้องต่อศาลโลกและศาลไดพ้ิพากษาใหป้ราสาทพระวหิารเป็นของกมัพชูาในปี พ.ศ. 2505 ไทย

ยอมปฏิบติัตามแต่ขอสงวนสิทธิทวงคืนเอาไวน้บัแต่นั้น แมว้า่ในหลกักฎหมายโอกาสจะแกไ้ขค าพิพากษา

จะหมดไปแลว้ 71 

 รายงานตอนท่ีสองออกอากาศเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 สรุปวา่ปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งไทย

และกมัพชูาเหนือปราสาทพระวหิารเกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2551 เม่ือกมัพชูาน าปราสาทพระวหิารไปข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ไทยคดัคา้นท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัจนเป็นชนวนน าไปสู่การปะทะกนั

ตามแนวชายแดนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ และ เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ท าใหป้ระชาชนเสียชีวติ 3 รายและ

ทหารอีก 9 นาย72 ฐปณียไ์ม่ไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ทางการเมืองภายในของไทยซ่ึงเป็นส าคญัท่ีก่อใหเ้กิด

ชนวนความขดัแยง้มากกวา่ปัญหากบักมัพชูาโดยตรง 

 รายงานตอนท่ีสามออกอากาศวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 กล่าวถึงการออกมาตรการคุม้ครองชัว่คราว

เพื่อก าหนดใหพ้ื้นท่ีใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารกลายเป็นเขตปลอดทหารเพื่อป้องกนัเหตุกระทบกระทัง่มิให้

เกิดข้ึนอีก ในรายงานกล่าวถึงการแถลงคดีดว้ยวาจาในเดือนเมษายน 2556 และค าอธิบายของกระทรวงการ

ต่างประเทศวา่ดว้ยมูลเหตุและสาระแห่งคดี73 

 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ฐปณีย ์รายงานแนวทางท่ีฝ่ายไทยประเมินวา่ศาลอาจจะมีค าตดัสินออกมา

ใน 4 ลกัษณะคือ ศาลไม่มีอ านาจตีความเพราะกมัพชูาไดข้อใหศ้าลพิจารณาเส้นเขตแดนซ่ึงอยูน่อกค า

พิพากษาเดิม หรือ ศาลอาจจะตีความตามแนวทางกมัพูชา หรือ ตีความตามแนวของไทยท่ีอาศยัเส้นมติ

คณะรัฐมนตรีปี 2505 หรือสุดทา้ยศาลหาทางออกใหมี้ลกัษณะประนีประนอมกนัซ่ึง วรีชยั พลาศรัย หวัหนา้

ผูแ้ทนฝ่ายไทยเห็นวา่แนวทางสุดทา้ยน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด74 

                                       
71 

http://www.dooeii.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A73%E0%B8%

A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B42%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0

%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%992556.html  

72 
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 ในรายงานท่ีออกอากาศวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 ฐปณีย ์ สัมภาษณ์วรีชยั พลาศรัย ใหก้าร

อรรถาธิบายเร่ืองพื้นท่ีใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารวา่มีขนาดเล็กมากใกลเ้คียงกบัท่ีไทยก าหนดในมติ

คณะรัฐมนตรีปี 2505 โดยไดมี้การแสดงแผนท่ีในภาคผนวก 85d หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ big map และโตแ้ยง้วา่

แผนท่ีก าพชูาอา้งและน าเสนอนั้นไม่ตรงกบัความเป็นจริง กมัพชูาใชเ้ทคนิกในการซอ้นแผนท่ีท าใหเ้กิด

พื้นท่ีใหญ่กวา่ความเป็นจริง หากจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีไทยจะใหพ้ื้นท่ีไปไม่ครบก็มีเพียง 0.07 ตาราง

กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัปราสาทเท่านั้น75 

 ในรายงานท่ีออกอากาศวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ฐปณีย ์ รายงานความเห็นของนกัวชิาการและ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลไทยในการรับมือกบัผลของค าพิพากษาของศาลโลก โดยย  ้าวา่ ไม่วา่ผลการตดัสินจะ

ออกมาในรูปแบบใด ไทยและกมัพชูาจะหาทางออกร่วมกนัโดยสันติเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีและความ

มัน่คงปลอดภยัตามแนวชายแดน รายงานไดใ้หก้ารปลอบโยนชาวไทยวา่ควรจะอยูใ่นความสงบและฟังค า

พิพากษาของศาลอยา่งมีสติ76 

 รายการข่าวสามมิติท่ีออกอากาศวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 รายงานจากกรุงเฮก โดย นภจรส ใจเกษม

และวสิารท เดชกุล ถึงความพร้อมของทีมไทยในการเขา้รับฟังค าพิพากษาของศาลและการแถลงข่าวเก่ียวกบั

ท่าในการปฏิบติัและจุดยนืหลงัค าพิพากษา รายงานอา้งค าพดู ณฐัวฒิุ โพธิสาโร รองปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศวา่ ผลแห่งค าพิพากษาจะไม่ท าใหไ้ทยและกมัพชูาบาดหมางต่อกนั ทั้งสองฝ่ายจะรักษา

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัไว ้ฐปณีย ์รายงานจากชายแดนในวนัเดียวกนัรายงานวา่กลุ่มธรรมยาตราซ่ึงไปชุมนุม

ประทว้งศาลโลกในพื้นท่ีแต่เป็นไปดว้ยความสงบ ในรายงานใหค้วามส าคญักบัปฎิกิริยาของประชาชนใน

พื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารวา่เตรียมพร้อมหากเกิดความไม่สงบหลงัมีการค าพิพากษา แต่
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เจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีใหค้วามมัน่ใจวา่ไม่น่าจะมีเหตุรุนแรงแต่อยา่งใด และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงและทหาร

รายดว้ยวา่สถานการณ์โดยทัว่ไปเป็นไปอยา่งปกติ77 

 รายงานท่ีออกอากาศวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556 โดยฐปณียจ์ากแนวชายแดนดา้นปราสาทพระวหิาร

วา่สถานการณ์เป็นไปโดยสงบ ประชาชนเตรียมพร้อมหากมีเหตุร้าย แมว้า่ผูท่ี้เคยไดรั้บผลกระทบจากการ

ปะทะคร้ังก่อนจะไม่สู้มัน่ใจนกั บางรายถึงกบัตอ้งไปเช่นบา้นในตวัอ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แต่

ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การอพยพ และฐปณียย์งัรายงานการพบปะกนัอยา่งไม่เป็นทางการของผูบ้ญัชาการทหารใน

พื้นท่ีเพื่อความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งกนัเพื่อรักษาความปลอดภยัตามแนวชายแดน ในขณะท่ีทีมผูส่ื้อข่าวรายงาน

จากกรุงเฮกวา่คณะผูแ้ทนไทยเตรียมตวัส าหรับการฟังค าพิพากษาและการส่ือสารกบัท าเนียบรัฐบาล78 

 ในวนัท่ีมีการอ่านค าพิพากษาคือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 รายงานผลการตดัสินวา่ ศาลไดย้ดึค า

พิพากษาเดิมปี 2505 รายงานอา้งสีหศกัด์ิ พวงเกตุแกว้ ปลดักระทรวงการต่างประเทศสรุปวา่ค าพิพากษาไม่

เก่ียวกบัเขตแดน ไม่กินความถึงพื้นท่ีทบัซอ้น 4.6 ตารางกิโลเมตร ไม่รับรองแผนท่ี 1:200,000 ศาลพิจารณา

พื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาทพระวหิารเป็นพื้นท่ีค่อนขา้งเล็ก และใหท้ั้งสองประเทศใชแ้นวทางการหารือเพื่อ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาตามแนวค าพิพากษา และร่วมกนัรักษาปราสาทพระวหิารในฐานมรดกโลก วรีชยั 

หวัหนา้คณะฝ่ายไทยเห็นวา่ค าพิพากษาค่อนขา้งมีประโยชน์กบัไทย นภจรสรายงานจากกรุงเฮก อา้งค าพูด

ของฮอร์ นมัฮง รองนายกรัฐมนตรีกมัพชูาและหวัหนา้คณะผูแ้ทนกมัพชูา วา่ค าพิพากษาของศาลถือวา่เป็น

ชยัชนะร่วมกนัระหวา่งไทยและกมัพชูา เพราะทั้งสองฝ่ายยงัจะตอ้งหารือร่วมกนัต่อไปอีกวา่จะด าเนินการ

ตามค าพิพากษาศาลโลกอยา่งไร  

ไม่มีผูส่ื้อข่าวคนใดของรายการ ประเมินวา่ไทยไดห้รือเสียดินแดนแต่อยา่งใด ฐปณียร์ายงานวา่

ประชาชนท่ีชายแดนดา้นอ าเภอกนัทรลกัษแ์สดงความโล่งใจท่ีศาลไม่ไดต้ดัสินใหพ้ื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตร

เป็นของกมัพชูาและใหท้ั้งสองประเทศหาทางออกร่วมกนัในเร่ืองปัญหาเขตแดนและพฒันาปราสาทพระ
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วหิารเป็นมรดกร่วมกนัเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแนวชายแดน ฐปณียร์ายงานอา้งค าพดูของผู ้

บญัชาการทหารกมัพชูารับรองวา่ฝ่ายกมัพชูาจะรักษาสถานการณ์ใหเ้ป็นปกติ79 

รายการข่าวสามมิติรายงานในการออกอากาศวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 วา่ วรีชยั พลาศรัย เขา้พบ

นายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ ชินวตัรและช้ีแจงต่อรัฐสภา ซ่ึงสมาชิกส่วนหน่ึงโดยเฉพาะพรรคฝ่ายคา้นและกลุ่ม 

40 วฒิุสมาชิก ไดแ้สดงความกงัวลและสงสัยวา่ ผลแห่งค าพิพากษาท าใหไ้ทยเสียดินแดนพื้นท่ีรอบตวั

ปราสาทไปหรืออีกนยัหน่ึงเสียภูพระวหิารทั้งลูกใหก้บักมัพชูาไป ส่วนหน่ึงเรียกร้องใหรั้ฐบาลน าปัญหาน้ี

เขา้ผา่นการพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อลงมติวา่ไม่ตอ้งปฏิบติัตามค าพิพากษา

ศาลโลกหรือเพื่อเป็นกรอบในการเจรจากบักมัพชูา นายกรัฐมนตรีบอกวา่รัฐบาลยงัไม่ไดแ้สดงท่าทีอยา่ง

ชดัเจนวา่ “จะยอมรับค าตดัสินศาลโลก” แต่ใหค้  ามัน่ต่อรัฐสภาวา่จะศึกษาค าตดัสินและจะตอ้งฟังความเห็น

จากรัฐสภาโดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลกั ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นเป็นปกติ ทาง

กมัพชูาเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ปราสาทไดต้ามปกติ ส่วนฝ่ายไทยจะเปิดผามออีแดงใหป้ระชาชนเขา้

ท่องเท่ียวไดเ้ช่นกนั แต่คนไทยยงัไม่สามารถเขา้ชมปราสาทพระวหิารไดไ้ม่วา่จะข้ึนจากฝ่ังใด80 

รายการข่าวสามมิติรายงานในการออกอากาศวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 อา้งค าพดูนายกรัฐมนตรียิง่

ลกัษณ์วา่รัฐบาลขอเวลาใหค้ณะท างานไดศึ้กษาค าพิพากษาโดยละเอียดและวางแนวทางในการเจรจากบั

กมัพชูาถึงการปฏิบติัตามค าพิพากษาศาลโลก ซ่ึงสีหศกัด์ิ ปลดักระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธาน

คณะท างานบอกวา่ จะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาค าพิพากษาอีกสักระยะหน่ึง เพราะยงัไม่สามารถระบุไดท้นัที

วา่ พื้นท่ีซ่ึงศาลวนิิจฉยันั้นมีขนาดเท่าใดแน่ ซ่ึงแนวทางของไทยในการด าเนินการคือ 1 แกไ้ขปัญหาโดย

สันติวธีิ 2 ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 3 รักษาความสัมพนัธ์ไทยกมัพชูา และ 4รักษา

เกียรติภูมิของประเทศไทย ฐปณีย ์สัมภาษณ์วรีชยั ซ่ึงใหค้วามเห็นวา่ ส่ิงท่ีไทยเสียไปโดยผลของค าพิพากษา

ใหม่น้ีคือ เส้นตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 เพราะศาลใชห้ลกัฐานจากการใหก้ารของผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายไทยและ
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ท่ีปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยท่ีใหก้ารไวใ้นคดีก่อนวา่ เคยมีป้อมต ารวจตระเวณชายแดนอยูเ่หนือเส้นมติ

คณะรัฐมนตรี ซ่ึงศาลเห็นวา่ การถอนก าลงัของไทยออกไปควรจะรวมท่ีตรงนั้นดว้ย81 

 3 สายตรงภาคสนาม 

 สายตรงภาคสนามเป็น Social media ท่ีการวจิยัน้ีเลือกมาเป็นตวัอยา่ง เน่ืองจากเป็นหนา้เพจบนเฟซ

บุค สามารถเขา้ถึงไดท่ี้ https://www.facebook.com/SaiTrongPhakSanam เป็นเพจท่ีมีการใหข้่าวสาร ขอ้มูล 

ความเห็น และวพิากษว์จิารณ์ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัปราสาทพระวหิารค่อนขา้งมาก page น้ีสร้างข้ึนโดย

กลุ่มผูส่ื้อข่าวอาชีพกลุ่มหน่ึงมีความเห็นทางการเมืองโนม้เอียงไปในทางท่ีตรงกนัขา้มกบัรัฐบาล ค่อนขา้ง

ชดัเจนวา่พวกเขานิยมชมชอบในแนวทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย ์ กลุ่มน้ีมีบทบาทส าคญัในการ

เผยแพร่ ขอ้มูล ความเห็น มากกวา่ส่วนท่ีพวกเขาจะสามารถท าไดใ้นส่ือมวลชนกระแสหลกัท่ีพวกเขาสังกดั

อยู ่ 

ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งอธิบายในท่ีน้ีก่อนท่ีจะไดแ้สดงขอ้คน้พบจากเพจสายตรงภาคสนามเพื่อให้

ทราบถึงท่ีมา กล่าวคือ เพจ “สายตรงภาคสนาม” เป็นเพจท่ีเผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบั “ข่าว” ผา่นมุมมองของ

แอดมินเพจ ซ่ึงระบุวา่ แบบเดียวกบั ASTV ผูจ้ดัการรายวนัท่ีวา่ไม่เช่ือในหลกัความเป็นกลางของส่ือมวลชน 

โดยประกาศวา่ “ท่ีน่ีไม่เป็นกลาง มีแต่ความจริงใหป้ระชาชน” ส าหรับท่ีมาของเพจไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 

1 มิถุนายน 2555 เร่ิมเผยแพร่ขอ้มูลวนัท่ี 2 มิถุนายน 2555 โดย อธิบายตวัเองวา่ เป็นเพจท่ีเกิดจากการรวมตวั

ของส่ือมวลชนภาคสนามกลุ่มหน่ึง ท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลอยา่งรอบดา้น เพิ่มทางเลือกแก่

ประชาชน นอกจากนั้น เพจยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้ความเชิญชวนผูส่ื้อข่าวภาคสนามท่ีอึดอดักบัการเสนอข่าวของ

ตน้สังกดั ใหส่้งขอ้มูลเพื่อร่วมตีแผค่วามจริงผา่นเพจน้ี ภายใตส้โลแกน "โกหกไม่ลง พดูตรงไปเลย" 

โดยในช่วงแรกของการเปิดเพจ มีส่ือมวลชนภาคสนามจ านวนหน่ึง ตั้งค  าถามถึงการเปิดเผยตวัตน

คนท าเพจและการใชช่ื้อเพจท่ีอาจสร้างความเขา้ใจผดิวา่น่ีคือภาพสะทอ้นของนกัข่าวภาคสนามทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตาม เพจสายตรงภาคสนาม ไดเ้ขียนแถลงการณ์ช้ีแจงยนืยนัวา่เป็นนกัข่าวตวัจริงไม่ไดแ้อบอา้งและ

มองวา่เป็นเสรีภาพในการตั้งกลุ่มเช่นเดียวกบันกัข่าวกลุ่มอ่ืนท่ีตั้งช่ือกลุ่มข้ึนมา  
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ส าหรับตวัตนของแอดมินเพจ “สายตรงภาคสนาม” ไม่มีใครทราบจ านวนแอดมินเพจท่ีแน่นอน แต่

เป็นท่ีรับรู้กนัในวงการส่ือมวลชนวา่ 1 ในแอดมินคือ สมจิตต ์ นวเครือสุนทร ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์ 

กองทพับกช่อง 7 ผูเ้ขียนพอคเก๊ตบุค “ใครวา่ผม "อภิสิทธ์ิ"?” และ “อภิสิทธ์ิคนเดิม บนเกา้อ้ีนายกรัฐมนตรี” 

โดยเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์นอกจากนั้น ยงัมีผลงานพอคเก๊ตบุค 

“ถอดสลกักรณ์” ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบักรณ์ จาติกวณิช รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์รวมถึง พอคเก๊ตบุค 

“ใครท าร้ายประเทศไทย” ซ่ึงระบุวา่เป็นการตีแผเ่ร่ืองจริง เท่าทนัเล่ห์กลนกัการเมืองชัว่ 

สมจิตต ์ เคยข้ึนเวทีปราศรัยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็น

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข(กปปส.) ท่ีเวทีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เม่ือ

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 โดยค าปราศรัยตอนหน่ึงระบุวา่ ขอกราบขอโทษประชาชนท่ีตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา 

ปล่อยใหค้นโกหกออกทีวมีีพื้นท่ีส่ือทุกวนั พร้อมประกาศวา่ไม่เช่ือในความเป็นกลางแต่เช่ือมัน่ในเร่ือง ผดิ 

ถูก ชัว่ ดี ท่ีจะตอ้งชนะความเทจ็ 

เม่ือทีมวจิยัไดติ้ดต่อทางโทรศพัท ์เพื่อขอสัมภาษณ์สมจิตต ์เก่ียวกบัเพจสายตรงภาคสนาม เน่ืองจาก

น าขอ้มูลจากเพจในประเด็นปราสาทพระวหิารมาประกอบงานวจิยั สมจิตต ์ไดต้อบปฏิเสธท่ีจะใหส้ัมภาษณ์ 

แต่ระบุวา่อนุญาตใหที้มวิจยัน าขอ้มูลจากเพจสายตรงภาคสนามไปใชป้ระกอบงานวจิยัได ้ เพราะขอ้มูลท่ี

เผยแพร่ในเพจดงักล่าวเป็น “ความจริง”  

 ในการวจิยัน้ีผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาปราสาทพระวหิารในหว้งเวลาเดือน

เมษายน 2556 ซ่ึงมีการกระแสข่าวเก่ียวกบัการใหก้ารโดยวาจาของไทยและกมัพชูา และปรากฎขอ้คน้พบ

ดงัต่อไปน้ี  

 เพจสายตรงภาคสนาม ไม่ไดร้ายงานข่าวเหมือนส่ือมวลชนทัว่ไป แต่มุ่งเนน้เสนอข่าวสารขอ้มูล

ตามท่ีกลุ่มน้ีเห็นวา่ถูกตอ้ง เพื่อวตัถุประสงคท์างการเมืองในการท าลายความน่าเช่ือถือของรัฐบาลเป็นส าคญั 

บางคร้ังไม่สนใจความถูกตอ้ง สมเหตุผล และความชอบธรรมของขอ้มูลท่ีน าเสนอ  

 วธีิการน าเสนอแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบคือ 

 1 คดัลอกขอ้ความหรือเช่ือมโยงการเขา้ถึง จากข่าวส่ือมวลชนกระแสหลกั หรือจากความเห็น

ส่วนตวัของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีปรากฎในอินเตอร์เนทหรือท่ีอ่ืนๆ  



 2 ผลิตกราฟฟิค (info-graphic) โดยการใชภ้าพน่ิงและขอ้ความท่ีบุคคลต่างๆไดก้ล่าวเอาไวใ้นท่ี

ต่างๆ ต่างกรรมต่างวาระกนัมาประกอบกนัข้ึนเพื่อแสดงความเห็น ทั้งในแนวทางท่ีสอดคลอ้งและใน

แนวทางตรงกนัขา้ม  

 ลกัษณะของข่าวสาร ขอ้มูล ในSocial media นั้นจะแตกต่างจากส่ือกระแสหลกัโดยส้ินเชิง ข่าวสาร 

ขอ้มูล ท่ีปรากฎในเพจสายตรงภาคสนามนั้น เป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคดัสรร (selective) เพื่อประโยชน์ของ

การวพิากษว์จิารณ์แนวคิด บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความเห็นตรงขา้มกบักลุ่มของตนเองเป็นส าคญั การให้

ขอ้มูลในลกัษณะน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อตอบสนองเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง มากกวา่จะเป็นการใหข้อ้มูล

เพื่อความรู้ ความเขา้ใจแบบทัว่ไป ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่จ  าเป็นตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า ชดัเจน ต่อเน่ือง 

หรือ สมเหตุสมผลแต่อยา่งใด บางคร้ังอาจจะเป็นการให้ขอ้มูลหรืออา้งอิงผดิบริบทของเร่ืองก็ได ้แต่ลกัษณะ

ส าคญัท่ีสุดคือ คณะผูจ้ดัท าเพจน้ีหรือผูใ้หข้อ้มูลจะอา้งวา่น่ีคือ “ความจริง” เสมอ  

 ทอ้งเร่ือง (Theme) ส าคญัท่ีเพจสายตรงภาคสนามน าเสนอกรณีตีความปราสาทพระวิหารคือ รัฐบาล

ภายใตก้ารน าของยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรหรือรัฐบาลในกลุ่มการเมืองของทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีถูก

โค่นอ านาจโดยการรัฐประหารในปี 2549 นั้น มีผลประโยชน์ทบัซอ้นในการสร้างความสัมพนัธ์กบักมัพชูา 

เฉพาะอยา่งยิง่ผลประโยชน์ในแหล่งปิโตรเลียมทางทะเล รัฐบาลชุดน้ีภายใตก้ารบงการของทกัษิณ

ด าเนินการทุกวถีิทางตั้งแต่แกไ้ขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 เพื่อตดับทบาทของสภาและภาคประชาชนไม่ให้

รับรู้เก่ียวกบัการเจรจาเขตพื้นท่ีทบัซอ้นทางทะเล เพื่อใหเ้กิดการเจรจาลบัโดยง่าย82 มีการด าเนินการในเร่ือง

น้ีต่อเน่ืองยาวนานมานบัแต่รัฐบาลสมคัร สุนทรเวช โดยรัฐมนตรีต่างประเทศนพดล ปัทมะ ลงนามใน

แถลงการณ์ร่วมเพื่อสนบัสนุนใหก้มัพชูาน าปราสาทพระวหิารข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อแลกเปล่ียนกบั

ผลประโยชน์ในแหล่งปิโตรเล่ียมในอ่าวไทยท่ีกลุ่มการเมืองของทกัษิณจะได้83 

 แมว้า่การท่ีกมัพชูาน าค าพิพากษาปี 2505 ไปใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศตีความจะเกิดข้ึนใน

สมยัรัฐบาลพรรคประชาธิปัตยท่ี์มีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี เพจสายตรงภาคสนามยงัเห็นวา่ 

กลุ่มการเมืองของทกัษิณสามารถมีบทบาทและอิทธิพลเหนือขา้ราชการประจ าและใชอ้ านาจบีบบงัคบัให้

                                       
82 “ควำมจริงท่ีคนไทยต้องรู้ แก้ 190 ผลประโยชน์ทะเลไทย-กมัพชูำไมต้่องเข้ำสภำ” 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370335859745692&set=a.241428875969725.51821.241066
436005969&type=1  
83 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373822852730326&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370335859745692&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370335859745692&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373822852730326&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373822852730326&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1


หน่วยราชการโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศด าเนินการตามท่ีตอ้งการได ้ ดงันั้นเพจสายตรงภาคสนาม

จึง“จบัโกหกกระทรวงการต่างประเทศ บิดเบือนขอ้มูล ป้อง สมคัร-นพดล อา้งมัว่เคยคดัคา้นข้ึนทะเบียน

มรดกโลก ไม่ใหข้อ้มูลออกแถลงการณ์ร่วมหนุนเขมร”84  

 อยา่งไรก็ตามดว้ยเหตุผลท่ีวา่ คณะผูแ้ทนไทยในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศท่ีน าโดย วรีชยั พลา

ศรัยและท่ีปรึกษากฎหมายไดรั้บการแต่งตั้งโดยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ และขอ้เทจ็จริงเร่ืองการโยกยา้ยวรีชยั จาก

ต าแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศแมจ้ะโดยเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักรณี

ปราสาทพระวหิารปรากฎอยูก่่อนแลว้ เพจสายตรงภาคสนามจึงแยกการวพิากษว์จิารณ์นกัการเมืองในกลุ่ม

ทกัษิณออกจากขา้ราชการประจ าและทีมท่ีปรึกษากฎหมายอยา่งเด็ดขาด โดยเห็นวา่กลุ่มนกัการเมืองนั้นท า

ทุกอยา่งเพื่อประโยชน์ของตวัในขณะท่ีขา้ราชการท าทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์ของชาติและการรักษา

ดินแดน85 

 ในความเห็นของเพจสายตรงภาคสนามนั้น นกัการเมืองในกลุ่มทกัษิณไม่เพียงแต่ขดัขวางการท า

หนา้ท่ีของขา้ราชการเท่านั้นหากแต่ยงัแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองจากความส าเร็จ (ทั้งๆท่ียงัไม่ทราบ

ผล) ของผูแ้ทนไทยและท่ีปรึกษากฎหมายอีกดว้ย86 เพจสายตรงฯอา้งความเห็นของคอลมันิสตท่ี์เกลียดชงั

นกัการเมืองกลุ่มทกัษิณท่ีโพสตข์อ้ความบนเฟซบุควา่ นกัการเมืองพวกน้ีติดตามคณะผูแ้ทนไปกรุงเฮก นั้น
                                       
84 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374281356017809&set=a.241428875969725.51821.241066
436005969&type=1 แตโ่ดยท่ีผู้จดัท ำเพจสำยตรงภำคสนำมอำจจะไม่ได้ติดตำมเร่ืองใกล้ชิดหรืออำจจะจงใจละเลยข้อเท็จจริงบำง
ประกำรวำ่ แถลงกำรร่วมระหวำ่งนพดล ปัทมะและซกอำน รองนำยกรัฐมนตรีกมัพชูำนัน้ถกูยกเลกิโดยผลของค ำพิพำกษำของศำลรัฐ
ธรรมญู ดงันัน้ท่ำทีกำรสนบัสนนุของรัฐบำลไทยในกำรขึน้ทะเบียนปรำสำทพระวิหำรเป็นมรดกโลกจึงเป็นโมฆะและในระหวำ่งกำร
ประชมุคณะกรรมกำรมรดกโลกในปี 2008 นัน้รัฐบำลไทยเปลี่ยนแปลงท่ำทีมำเป็นกำรคดัค้ำนกำรขึน้ทะเบียนมรดกโลก หำกแตก่ำรค้ำ
นของไทยไมเ่ป็นผล เพรำะกมัพชูำไม่มีควำมจ ำเป็นจะต้องอำศยัเสียงสนบัสนนุจำกไทยก็สำมำรถขึน้ทะเบียนปรำสำทพระวิหำรได้ 
85 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374656232646988&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1&theater และ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375491172563494&set=a.241428875969725.51821.241066
436005969&type=1  
86 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377198102392801&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1 และ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377174729061805&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1 และ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375974425848502&set=a.241428875969725.51821.241066
436005969&type=1  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374281356017809&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374281356017809&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374656232646988&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1&theater%20และ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374656232646988&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1&theater%20และ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375491172563494&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375491172563494&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377198102392801&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1%20และ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377198102392801&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1%20และ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377174729061805&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1%20และ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377174729061805&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1%20และ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375974425848502&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375974425848502&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1


ไม่ไดช่้วยอะไรเก่ียวกบัคดีเลยหากแต่เป็นการใชภ้าษีประชาชนไปท่องเท่ียวเท่านั้น ดงัขอ้ความปรากฎวา่ 

“โสภณ องคก์ารณ์ คอลมัน์นิตส์ เอเอสทีว ี โพสต ์ เอฟบี ประจาน คณะติดตาม รมต. ทวัร์ เนเธอร์แลนด ์

ผลาญภาษี ชมสวนดอกไม ้ในขณะท่ีคนไทยจดจ่ออยูก่บัการสู้คดีพระวหิาร87 

 เพจสายตรงภาคสนามพยายามสร้างใหที้มท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงเขา้ท างานในคดีน้ีแบบมืออาชีพท่ี

ไดรั้บการวา่จา้งมาวา่เป็นคณะบุคคลท่ีสร้างบุญคุณอนัใหญ่หลวงแก่ประเทศไทย ท างานอยา่งทุ่มเทเพื่อ

ประเทศไทย เป็นวรีบุรุษวีรสตรีของไทยเลยทีเดียว เพจฯอา้งขอ้ความจาก นิชา ธุวธรรม ภรรยาพลเอกร่ม

เกลา้ ธุวธรรม นายทหารท่ีเสียชีวติระหวา่งรักษาความสงบในการประทว้งเดือนเมษายน 2553 ใน facebook 

Nicha Hiranburana Thuvatham วา่ “อลินา มิรอง เกิด 21 เม.ย.วนัเดียวกบัฤกษฝั์งเสาหลกัเมืองเช่ือเกิดมาเพื่อ

ช่วยไทย แต่คนไทยกลบัท าลายชาติตวัเอง”88  

 เพจสายตรงตอ้งการใหรั้ฐบาลยิง่ลกัษณ์แสดงท่าทีและจุดยนืแบบเดียวกบัพรรคประชาธิปัตยคื์อ

แสดงการรักษาอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนดว้ยท่าทีแข็งกร้าวต่อกมัพชูา ขดัขวางการด าเนินการใดๆของ

กมัพชูาเก่ียวกบัปราสาทพระวหิารอยา่งถึงท่ีสุด ส่วนท่าทีซ่ึงใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ท่ีกบักมัพชูานั้น

เป็นท่าทีไม่ถูกตอ้งเหมาะในกรณีน้ี89 

 เพจสายตรงฯตอ้งการใหทุ้กคนมีท่าทีแบบน้ีดว้ย มีการโพสตข์อ้ความจาก “เสริมสุข กษิติประดิษฐ ์

บก.ข่าวการเมืองความมัน่คง ไทยพีบีเอส สุดทน ประกาศ ไม่ยกมือไหว ้ ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ หลงั แสดง

ความเห็น ยอมรับแผนท่ี 1 ต่อ 2 แสนของเขมร ถาม เอาใจใคร ยนั ค าตดัสินศาลโลกปี 2505 ช้ีชดั แผนท่ีมี

ปัญหาไม่เป็นไปตามสันปันน ้า จวก เศษฝร่ัง ลากเส้นโกงไทย ดา้น ๆ”90 ทั้งๆน่ีก็เป็นหน่ึงในความเห็นทาง

                                       
87 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375499825895962&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1 ควำมจริงรัฐมนตรีและคณะไมไ่ด้ตัง้ใจไปชมสวนดอกไม้ เป็นแตเ่พียงนัง่รถผำ่นและมี
ผู้ ร่วมคณะถ่ำยภำพมำเผยแพร่ในเฟซบคุสว่นตวัเท่ำนัน้ 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378642145581730&set=a.241428875969725.51821.241066
436005969&type=1  
89 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377684062344205&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1  
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375499825895962&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375499825895962&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378642145581730&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378642145581730&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377684062344205&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=377684062344205&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374307492681862&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374307492681862&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1


วชิาการประวติัศาสตร์และถอ้ยค าท่ีถกเถียงกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบัปัญหาแผนท่ีและท่าทีต่อแผนท่ี

ของไทย 

 ส่วนท่าทีต่อเน้ือหาแห่งคดีนั้นเพจสายตรงภาคสนามไม่ไดแ้สดงท่าทีของตวัเองชดัเจน หากแต่

คลอ้ยตามแนวทางของคณะผูแ้ทนไทยและท่ีปรึกษากฎหมายเป็นฝ่ายเสนอ กล่าวคือ ใหศ้าลยกค าขอของ

กมัพชูา ไทยปฏิบติัตามค าพิพากษาปี 2505 ครบถว้นแลว้ กมัพชูาขอใหศ้าลพิจารณาเส้นเขตแดนตามแผนท่ี 

1:200,000 นั้นเกินขอบเขตค าพิพากษาเดิม อลินา มิรอง ไดท้  าลายความชอบธรรมของแผนท่ี 1:200000 ไป

แลว้และวา่กมัพชูาปลอมแปลงแผนท่ีมาเสนอต่อศาล ซ่ึงทั้งหมดก็เป็นแต่เพียงการคดัลอกหรือเก็บความจาก

การรายงานของส่ือมวลชนอ่ืนๆทัว่ไป 

 เป็นท่ีน่าสนใจวา่ในหว้งระยะเวลาท่ีศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไดมี้ค าพิพากษาคดีตีความนั้น เพจ

สายตรงภาคสนามไม่สู้ใหค้วามส าคญักบักรณีน้ีมากนกันบัแต่เดือนตุลาคม 2556 – พฤศจิกายน 2556 เพจน้ี

ไดป้รับปรุงหนา้เก่ียวกบัคดีปราสาทพระวหิารแค่เพียง 5 หนา้ โดยท่ีเพจน้ีใหค้วามสนใจกบัการชุมนุมทาง

การเมืองเพื่อต่อตา้นพระราชบญัญติันิรโทษกรรมของกลุ่มนกัการเมืองฝ่ายคา้นมากกวา่ 

 อยา่งไรก็ตามในเพจท่ีมีการปรับปรุง (update) ข้ึนมาในหว้งเวลาของการมีค าพิพากษานั้นมุ่งเนน้ 

วพิากษว์จิารณ์จุดยนืและท่าทีของรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรไปในท านองท่ีวา่รัฐบาลสนใจแต่จะสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักมัพชูาโดยยอมเสียดินแดนรอบปราสาทพระวหิารไป เพจวนัท่ี 20 ตุลาคม 2556 ท า

กราฟฟิคเปรียบถอ้ยแถลงของ จอมพล สฤษด์ิ ธนรัชต ์นายกรัฐมนตรีในปี 2505 วา่จะทวงคืนปราสาทพระ

วหิารใหไ้ด ้ กบัของ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีวา่ทางกมัพชูาและไทยต่างไดแ้สดงเจตนาวา่ตอ้งการเห็นความสงบ

ในพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิาร ซ่ึงทางเพจเห็นวา่น่ีเป็นท่าทีท่ีดูแยก่วา่จอมเผด็จการสฤษด์ิอยา่งมาก91 เพจ

น้ีมีความเห็นวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักมัพชูานั้นจะตอ้งไดม้าดว้ยการยกแผน่ดินใหก้มัพชูาไป เพจน้ียกค าพดู

สุรพงษ ์ โตวจิกัษณ์ชยักุล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ วนัท่ี 1 มกราคม  2556 ท่ีวา่ “เร่ืองเขต

แดนแทบจะไม่มีความหมาย และไม่อยากเห็นการปะทะตามแนวชายแดนเกิดข้ึน เพราะเราเป็นเพื่อนบา้นกนั

ควรอยูร่่วมกนัดว้ยสันติสุข ไม่อยากใหมี้การแบ่งแยก อยากฝากไวว้า่อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิด ผลสุดทา้ยจะเป็น

อยา่งไรตอ้งยอมรับแต่หนกัใจท่ีคนส่วนหน่ึงจะไม่เขา้ใจเท่านั้นเอง" นั้นเป็นการแสดงการยอมแพแ้ละเป็น

                                       
91 สำยตรงภำคสนำม "ย่ิงลกัษณ์ ย่ิงกวำ่ จอมเผดจ็กำร : ท่ำทีผู้น ำไทยตอ่กำรตดัสินคดีเขำพระวิหำร"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463723730406904&set=a.241428875969725.51821.241066
436005969&type=1  
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การสานต่อการ“ขายชาติ”ท่ีริเร่ิมมาตั้งแต่สมยันพดล ปัทมะเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ92 

เพจสายตรงภาคสนามไม่ไดว้เิคราะห์หรือแสดงความเห็นใดๆโดยตรงเก่ียวกบัค าพิพากษาศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 แต่ปรากฎการปรับปรุงขอ้มูลซ่ึงแสดงเป็นภาพกราฟฟิคแผน

ท่ีโบราณของไทยสมยัอยธุยา พร้อมถอ้ยค าวา่แผน่ดินน้ีศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดคิดร้ายตอ้งตายส้ิน แสดงเม่ือวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2556 โดยอา้งวา่มีสมาชิกส่งมาใหเ้ป็นความคิดรวบยอดวา่ ประเทศไทยเคยมีแผน่ดินมากมายแต่

นกัการเมืองในกลุ่มตระกลูชินวตัรน าเอาส่วนหน่ึงไปยกใหก้มัพชูาเพื่อแลกกบัผลประโยชน์ส่วนตวั93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
92 สำยตรงภำคสนำม "สำยสมัพนัธ์ท่ีดี ยกแผน่ดินไทยให้เขมร ?" 
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บทที ่4 การวเิคราะห์ตัวบท 

  

ตัวบท ถ้อยค า ส านวน และความหมาย 

 ถอ้ยค าและส านวนท่ีมีการใชใ้นการน าเสนอรายงานข่าว บทความ ความเห็น ขอ้ความ ขอ้มูล ดงั

ปรากฎในส่ือท่ีน ามาเป็นวตัถุแห่งการวจิยันั้น ประกอบไปดว้ยค าและความหมายดงัต่อไปน้ี 

 1 ว่าด้วยกฎหมายและเทคนิคทางกฎหมาย 

 อ านาจอธิปไตย 

 อ านาจอธิปไตยคืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ศาสตราหยดุ แสงอุทยั  กล่าววา่ อ านาจ

อธิปไตยเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั หน่ึงในสามองคป์ระกอบท่ีรวมตวักนัเขา้เป็นรัฐ อีก 2 องคป์ระกอบท่ี

เหลือคือประชากรและอาณาเขต “ราษฎรท่ีรวบรวมกนัอยูใ่นรัฐจะตอ้งมีอ านาจอธิปไตยของตนเอง มิฉะนั้น

เราก็ไม่ถือวา่เป็นรัฐหรือประเทศ”94 

 อ านาจอธิปไตยมีลกัษณะเป็นนามธรรมมาก แต่จะส่ิงท่ีจะเป็นอ านาจอธิปไตยไดจ้ะตอ้งมีความ

เด็ดขาด (absoluteness) ถาวร (permanence) ครอบคลุมเป็นการทัว่ไป (comprehensiveness) และแบ่งแยก

ไม่ได ้ (indivisibility) รัฐธรรมนูญทุกๆฉบบัของไทยจะตอ้งมีวลีหน่ึงท่ีถือวา่ อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของ

ปวงชนหรือประชาชน แต่อ านาจอธิปไตยนั้นก็กลบัเป็นส่ิงท่ีใชบ้งัคบักบัประชาชนในรัฐนั้นๆเอง และใน

เวลาเดียวกนัอ านาจอธิปไตยใชอ้า้งสิทธิเหนือดินแดนเพื่อป้องกนัมิใหรั้ฐอ่ืน ประเทศอ่ืน หรือ ประชาชน

ของประเทศอ่ืนๆเขา้มาอา้งอ านาจเหนือได ้จึงอาจจะกล่าวไดว้า่ อ านาจอธิปไตย เป็นองคป์ระกอบสูงสุดของ

รัฐท่ีอยูเ่หนือทั้งประชากรและอาณาเขต  

 อ านาจอธิปไตย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัน้ีคืออ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน กล่าวเป็นการ

เฉพาะเจาะจงคือ อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณปราสาทพระวหิาร ไทยและกมัพชูา ต่างอา้งสิทธิวา่มี

อ านาจอธิปไตยเหนือพื้นท่ีโดยรอบปราสาพระวหิาร เป็นเหตุให้เกิดกรณีปัญหาการอา้งอ านาจอธิปไตย

เหนือดินแดนทบัซอ้นกนั อนัเน่ืองมาแต่การถือเอาเส้นเขตแดนท่ีแตกต่างกนั ถา้หากน าแผนท่ีซ่ึงทั้งสองฝ่าย

                                       
94 หยดุ แสงอทุยั ค ำบรรยำยหลกัรัฐธรรมนญูทัว่ไป (กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2526) หน้ำ 13 



ถืออยูม่าวางทบัซอ้นกนัจะปรากฎใหเ้ห็นพื้นท่ีซ่ึงเหล่ือมกนัอยูเ่ป็นขนาดราวๆ 4.6 ตารางกิโลเมตร ไทย

กล่าวอา้งวา่ พื้นท่ีน้ีอยูภ่ายใตอ้  านาจอธิปไตยของไทยทั้งหมดในขณะท่ีก าพชูาอา้งวา่พื้นท่ีน้ีเป็นอาณาบริเวณ

ภายใตอ้  านาจอธิปไตยของกมัพชูาทั้งหมดเช่นกนั   

 รัฐธรรมนูญมาตรา 190 

 สาระส าคญัของมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 คือ หนงัสือสัญญาใดท่ีมีบทเปล่ียนแปลง

อาณาเขตไทยหรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือ

สัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศหรือตอ้งออกพระราชบญัญติัใหเ้ป็นไปตามหนงัสือสัญญาหรือมี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอยา่งกวา้งขวาง จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา และก่อนการ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหนงัสือสัญญานั้นคณะรัฐมนตรีจะตอ้งใหข้อ้มูลและจดัใหมี้การรับฟังความเห็น

ของประชาชน และตอ้งช้ีแจงต่อรัฐสภาเก่ียวกบัหนงัสือสัญญานั้น ในการน้ีใหค้ณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการ

เจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดว้ย 

 รัฐบาลภายใตก้ารน าของยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ไดเ้สนอแกไ้ขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ใหม่ 

กล่าวคือ (ตามท่ีไดผ้า่นสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 นั้น) ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงถอ้ยค าในวรรค 2 เป็นดงัน้ี 

“หนงัสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศโดยชดัแจง้ หรือจะตอ้ง

ออกพระราชบญัญติัเพื่อใหก้ารเป็นไปตามหนงัสือสัญญา หรือมีบทให้เปิดเสรีดา้นการคา้หรือการลงทุน 

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา” 

และไดต้ดัวรรค 3 – 5 เดิมทิ้งโดยเปล่ียนเป็นขอ้ความดงัน้ี 

“ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงรายละเอียดของหนงัสือสัญญาและการแกไ้ข

หรือเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามหนงัสือสัญญา โดยค านึงถึงความเป็นธรรม ระหวา่งผูท่ี้ได้

ประโยชน์กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามหนงัสือสัญญานั้นและประชาชนทัว่ไป” 

 บางคนเห็นวา่การแกไ้ขมาตรา 190 นั้นเป็นการเปิดทางใหก้ารเปล่ียนแปลงอ านาจอธิปไตยเหนือ

ดินแดนบริเวณปราสาทพระวหิารไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นความเห็นของรัฐสภา วฒิุสมาชิก ค านูณ สิทธิสมาน 

เขียนในfacebookส่วนตวัและไดรั้บการอา้งซ ้ าใน ASTVผูจ้ดัการรายวนัวา่ “การเติมค าวา่ 'โดยชดัแจง้' เขา้ไป



ตอนทา้ยมีผลลบลา้งค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 6-7/2551 ท่ีวนิิจฉยัวา่ตอ้งแปลวา่ '...อาจ' ท่ีมีผลผกูพนัทุก

องคก์รไปทนัที และท าใหย้  ่าแยก่วา่มาตรา 190 เดิมไปอีกร้อยเท่าพนัทว ี เป็นตน้วา่ถา้ศาล ICJ พิพากษา

ปัญหาเขตแดนไทย-กมัพชูาอยา่งใดอยา่งหน่ึงหลงัมกราคม 2557 แลว้มีผลใหรั้ฐบาลตอ้งไปท าหนงัสือ

สัญญาอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบักมัพชูา ก็ท  าไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งผา่นรัฐสภา ไม่ตอ้งท าประชาพิจารณ์ ไม่ตอ้ง

เสนอกรอบล่วงหนา้ ไม่ตอ้งเยยีวยา ฯลฯ 

       “เพราะถือวา่ไม่มีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตหรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตฯ 'โดยชดัแจง้' ไง ถา้ไม่มีการ

แกไ้ข ยงัไงก็ตอ้งเอาเขา้รัฐสภา เพราะตอ้งแปลตามแนวค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 6-7/2551 วา่ 'อาจ' 

เปล่ียนแปลงอาณาเขตหรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตฯ ท าไปท ามาแกม้าตรา 190 คร้ังน้ีก็ยงั 'อาจ' เก่ียวเน่ืองกบั

ประเด็นไทย-กมัพชูาอยูดี่”95 

 อยา่งไรก็ตามดูเหมือนการตีความแบบค านูณและส่ือมวลชนอ่ืนๆเป็นการตีความโดยหวาดระแวง

เกินกวา่เหตุ กรณีท่ีศาลพิพากษาแลว้ท าใหไ้ทยและกมัพชูาตอ้งเจรจาเพื่อเปล่ียนแปลงเส้นเขตแดนบริเวณ

ปราสาทพระวหิาร กรณีมีการเจรจาเช่นนั้นยอ่มตอ้งท าเป็นหนงัสือสัญญาและมีบทเปล่ียนเขตประเทศไทย

โดยชดัแจง้ ก็หนีไมพ่น้ท่ีจะตอ้งน าเร่ืองน้ีผา่นความเห็นชอบโดยรัฐสภา 

 แต่ในทา้ยท่ีสุดศาลรัฐธรรมนูญมีค าวนิิจฉยัเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 วา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ

มาตรา 190 ดงักล่าวนั้นไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ผลแห่งค าพิพากษาของศาลคือถือวา่รัฐธรรมนูญมาตราน้ี

ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

 เขตอ านาจศาลโลก 

 ในธรรมนูญศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ มาตรา 36 ไดก้  าหนดเร่ืองเขตอ านาจศาลวา่ครอบคลุมทุก

คดีท่ีคู่กรณีเสนอต่อศาลและกรณีอ่ืนท่ีถูกก าหนดไวเ้ป็นพิเศษในกฎบตัรสหประชาชาติหรือในสนธิสัญญา

และอนุสัญญาอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

                                       
95 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000129427 ค ำวำ่ “อำจ” ท่ี
ค ำนณู อ้ำงถึงคือ กรณีท่ีศำลรัฐธรรมนญูเคยพิพำกษำวำ่ แถลงกำรณ์ร่วมท่ี นพดล ปัทมะ รัฐมนตรีตำ่งประเทศในเวลำนัน้ลงนำมใน
แถลงกำรณ์ร่วมกบัซกอนั รองนำยกรัฐมนตรีกมัพชูำ “อำจ”มีผลเปลี่ยนแปลงอำณำเขตประเทศไทย จึงต้องผำ่นควำมเห็นชอบจำกสภำ 
ในควำมเป็นจริงตอนนีน้กักฎหมำยสว่นหนึ่งเหน็วำ่ศำลรัฐธรรมนญูวินิจคดีเกินเลยตวับทรัฐธรรมนญูท่ีเขียนวำ่หนงัสือสญัญำใด“มี”บท
เปลี่ยนแปลงอำณำเขตจึงจ ำเป็นต้องผำ่นควำมเห็นชอบจำกสภำ  

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000129427%20คำ


 การรับอ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเป็นเร่ืองของความยนิยอมรัฐท่ีเขา้ไปภาคีของศาล

สามารถประกาศวา่ตนยอมรับเขตอ านาจศาลโดยขอ้เท็จจริงและปราศจากขอ้ตกลงเป็นอ่ืนและตามท่ีรัฐอ่ืน

ไดย้อมรับพนัธกรณีเดียวกนั ในกรณีพิพาทดงัน้ี 

 1 การตีความสนธิสัญญา 

 2 ขอ้สงสัยกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 3 การมีขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นการละเมิดพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

 4 ขอบเขตของการชดเชยส าหรับการละเมิดพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

 การประกาศยอมรับเขตอ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศอาจจะท าโดยปราศจากเง่ือนไขหรือท า

โดยมีเง่ือนไขต่างตอบแทนกบัรัฐใดรัฐหน่ึงหรือหลายรัฐหรือภายในระยะเวลาหน่ึง การประกาศตอ้งส่งให้

เลขาธิการสหประชาชาติ ท าส าเนาใหรั้ฐภาคีและนายทะเบียนศาล  

 ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศจะเป็นผูว้นิิจฉยัขอ้สงสัยเก่ียวกบัเขตอ านาจของศาลเอง กรณีของไทย

นั้นเคยไดใ้ชข้อ้ต่อสู้วา่ไม่เคยรับเขตอ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในการแยง่ชิงปราสาทพระวหิารคร้ัง

แรกระหวา่งปี 2502-2505 แต่ไม่เป็นผล ขอ้อา้งของไทยท่ีวา่ค าประกาศรับรองเขตอ านาจศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศถาวร (Permanent Court of International Justice) หรือศาลโลกเก่า เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 

ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ส้ินสุดลงเพราะการยบุศาลนั้นฟังไม่ข้ึนเน่ืองจากมีขอ้เทจ็จริงปรากฎวา่ไทยไดเ้คยท า

ค าประกาศรับรองเขตอ านาจยติุธรรมระหวา่งประเทศ 2 คร้ังคือ คร้ังแรกวนัท่ี 3 พฤษภาคม 1940 (พ.ศ. 

2483) คร้ังท่ีสองวนัท่ี 20 พฤษภาคม 1950 (พ.ศ. 2493) ขยายการรับรองไปอีก 10 ปี (ส้ินสุดปี 1960) กมัพชูา

น าคดีปราสาทพระวิหารข้ึนสู่ศาลในปี 1959 (พ.ศ. 2502) ค าประกาศดงักล่าวก็ยงัไม่หมดอายลุง ปัจจุบนัไทย

ไม่ไดต่้ออายคุ  าประกาศดงักล่าวอีกนบัแต่แพค้ดีในปี 1962 (พ.ศ. 2505) แต่ในคดีตีความค าพิพากษาเดิมจะ

ใชข้อ้อา้งวา่ไทยไม่รับเขตอ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นคดีเก่า 

 ประเทศไทยใชข้อ้ต่อสู้ในคดีตีความน้ีวา่ศาลไม่มีอ านาจพิจารณาคดีน้ีอีกเน่ืองจาก ไม่มีขอ้พิพาทใน

เร่ืองขอบเขตและความหมายของค าพิพากษาปี 2505 เน่ืองจากไทยไดป้ฏิบติัตามจนครบถว้นและกมัพชูาก็

ยอมรับไปแลว้โดยไม่โตแ้ยง้ ไม่ใช่ดว้ยเหตุผลวา่ไทยไม่รับเขตอ านาจศาลโลก 



 ส่ือมวลชนท่ีเป็นตวัอยา่งงานวจิยัน้ีรายงานประเด็นน้ีอยา่งคลุมเครือ ASTV ผูจ้ดัการรายวนั รายงาน

ประเด็นเร่ืองอ านาจศาลโลกเม่ือคณะพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยน าโดยปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ ยืน่

หนงัสือถึงรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เสนอแนะวา่ประเทศไทยโดยรัฐบาลชุดปัจจุบนัจะตอ้งถือวา่ ศาล

ยติุธรรมระหวา่งประเทศไม่มีอ านาจในการตีความคดีน้ีและจะไม่รับอ านาจศาลเพราะประเทศไทยไม่ไดต่้อ

อายกุารประกาศรับปฎิญญาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศมาเป็นระยะเวลากวา่ 50 ปีแลว้ ดงันั้นหากศาล

พิพากษาเช่นไรประเทศไทยไม่ตอ้งปฎิบติัตามทั้งส้ินเพราะถือวา่ไม่เคยรับเขตอ านาจศาล96  วฒิุสมาชิก 

ค านูณ สิทธิสมาน เขียนในคอลมัน์ “หลงัวดัชนะ” ของเขาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 ในท านองวา่การบอก

รับรองเขตอ านาจศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศของไทยนั้นขาดอายมุาแลว้ 51 ปี ดงันั้นเม่ือกมัพชูาไปขอให้

ตีความค าพิพากษาคดีเดิมไทยไม่รับรู้เสียก็ไดเ้พราะถือวา่ประเทศไทยไม่รับเขตอ านาจศาล 

 ความจริงทั้งค  านูณและปานเทพต่างก็ค  านึงถึงขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายท่ีวา่ คดีตีความน้ีเป็นคดี

เดิมดงันั้นเขตอ านาจศาลยอ่มผกูพนัมาจากคดีเดิมและการตีความตามมาตรา 60 ของธรรมนูญศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศนั้นไม่มีอายคุวาม แต่เขาก็โตแ้ยง้โดยท่ีไม่สู้มัน่ใจในขอ้โตแ้ยง้ของตนเองนกัจึงกล่าววา่ 

กมัพชูาใชสิ้ทธิในการขอตีความไม่สุจริตและศาลเคยตดัสินคดีปราสาทพระวหิารแบบไม่สุจริต97 

 ASTV ผูจ้ดัการรายวนั พยายามท าเหตุผลเร่ืองการไม่รับเขตอ านาจศาลใหห้นกัแน่น โดยการ

รายงานอา้งค าพดูของศาสตราจารยส์มปอง สุจริตกุล อดีตทีมงานผูแ้ทนไทยในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ

ในคดีเก่า วา่การตดัฟ้องดว้ยการอา้งเร่ืองการไม่รับเขตอ านาจศาลนั้นไดผ้ล ในคดีเดิมนั้นถ่วงเวลาใหศ้าล

ตอ้งพิจารณาประเด็นน้ีไดถึ้ง 9 เดือน แต่สมปองไม่ไดพ้ดูวา่ศาลเห็นวา่ขอ้โตแ้ยง้ของไทยฟังไม่ข้ึน เพราะเขา

ยอ่มรู้อยูแ่ก่ใจวา่ ศาลไดว้นิิจฉยัปัญหาน้ีตกไปแลว้ (ดงักล่าวขา้งตน้) เขากลบัยกเหตุผลใหม่วา่ศาลไม่มี

อ านาจตีความเพราะเวลาล่วงเลยมาถึง 50 ปีแลว้หลงัมีค าพิพากษาเดิม การตีความควรจะท ากนัในระยะเวลา

แค่ 1-2 ปีหลงัค าพิพากษา98 ทวา่น่ีเป็นเหตุผลท่ีอนุมานเอาจากคดีอ่ืนๆท่ีมกัไม่ปล่อยเวลาเน่ินนานในการขอ

ตีความค าพิพากษา แต่สมปองเองในฐานะนกักฎหมายยอ่มทราบดีวา่การตีความตามมาตรา 60 นั้นไม่มีอายุ

ความระยะเวลาของการขอตีความจึงไม่ใช่ประเด็นท่ีจะยกมาอา้งได ้ ท่ีปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยก็ไม่เคยใช้

ประเด็นน้ีไปอา้งต่อศาลแต่อยา่งใด  
                                       
96 “ไมร่ับอ ำนำจศำลโลก เขมรประชิดชำยแดน ปลกุคนไทยต้ำนปล้นชำติ” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 9 มกรำคม 2556 หน้ำ 
1,4 

97 ค ำนณู สิทธิสมำน “เขตอ ำนำจศำล ทฤษฎีล ำแสงเลก็ๆสอ่งชัว่กลัปำวสำน”  ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 14 มกรำคม 2556 s

หน้ำ 2  

98 “ศ.สมปองชีย้งัไมส่ำย ไมร่ับศำลโลก ชมุนมุป้องพระวิหำรวนันี”้ ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 21 มกรำคม 2556 หน้ำ 1, 11 



 หนังสือสัญญาสยาม-ฝร่ังเศส 

 เอกสารจากยคุอาณานิคม 2 ฉบบัส าคญัท่ีใชก้  ากบัเส้นเขตแดนระหวา่งไทยและกมัพชูาในปัจจุบนั

คือ อนุสัญญาระหวา่งสยามฝร่ังเศส ฉบบัลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1904 และ สนธิสัญญาสยามฝร่ังเศส 

ฉบบัลงวนัท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1907  

 เน้ือความส าคญัท่ีวา่ดว้ยเขตแดนระหวา่งสยามกบักมัพชูา ของอนุสัญญาระหวา่งสยาม ฝร่ังเศส 

ฉบบัปี ค.ศ. 1904 นั้นปรากฎตามขอ้ 1 ความวา่ “เขตร์แดนในระหวา่งกรุงสยามกบักรุงกมัพชูานั้นตั้งแต่ปาก

คลองสดุงโรลูออสฝ่ังซา้ยทะเลสาป เป็นเส้นเขตแดนตรงทิศตะวนัออกไปบรรจบถึงคลองกะพงจามตั้งแต่น้ี

ต่อไปเขตร์แดนเป็นเส้นตรงทิศเหนือข้ึนไปจนบรรจบถึงภูเขาพนมดงรัก (คือภูเขาบรรทดั) ต่อไปเขตร์แดน

เน่ืองไปตามยอดภูเขาปันน ้าในระหวา่งดินแดนน ้าตกน ้าแสนแลดินแดนน ้าตกแม่น ้าโขงฝ่ายหน่ึงถึงดินแดน

น ้าตกน ้ามูนอีกฝ่ายหน่ึงจนบรรจบถึงภูเขาผาด่างแลว้ต่อเน่ืองไปขา้งทิศตะวนัออกตามแนวยอดภูเขาน้ีจน

บรรจบถึงแม่โขง ตั้งแต่ท่ีบรรจบน้ีข้ึนไปแม่โขงเป็นเขตร์แดนของกรุงสยาม ตามความขอ้ 1 ในหนงัสือ

สัญญาใหญ่ ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม รัตนโกสินทรศก112 

 หนงัสือสัญญาฉบบัน้ีเป็นท่ีมาของการตั้งคณะกรรมการผสมอินโดจีนสยาม (Commission de 

Limitation Entre L’Indo-Chine et Le Siam) โดยมีพลตรี หม่อมชาติเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายสยามและพนั

เอกแบร์นาร์ดเป็นประธานฝ่ายฝร่ังเศส ไดท้  าการส ารวจก าหนดเขตแดน (delimitation) และปักปันเขตแดน 

(demarcation) และจดัท าแผนท่ีเขตแดน 

 ในแง่ประวติัศาสตร์นั้นก่อนหนา้น้ีมีหนงัสือสัญญาสยามฝร่ังเศสวา่ดว้ยเขตแดนอยูแ่ลว้คือฉบบั

วนัท่ี 3 ตุลาคม ค.ศ. 1893 (หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามวกิฤต ร.ศ. 112) หนงัสือสัญญาฉบบัปี 1904 ท  าข้ึนเพื่อ

แลกกบัการท่ีฝร่ังเศสจะยอมถอนก าลงัทหารออกจากจนัทรบุรี ต่อมาฝร่ังเศสตอ้งการเมืองท่ีอยูใ่นปกครอง

สยามอีก 3 เมืองคือ พระตะบอง เสียมราฐ (เสียมเรียบ) และศรีโสภณ จึงท าการแลกเปล่ียนดินแดนกนัโดย

สยามได ้ ด่านซา้ย ตราดและเกาะทั้งหลายรวมทั้งเกาะกดูมาเป็นการแลกเปล่ียนกบั 3 เมืองดงักล่าว จน

ก่อใหเ้กิดสนธิสัญญาสยามฝร่ังเศส ฉบบัลงวนัท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1907 ซ่ึงก าหนดเขตแดนระหวา่งสยามกบั

ฝร่ังเศสใหม่ใหช้ดัเจนข้ึน ดงัความในขอ้ 1 วา่  

 “รัฐบาลสยามยอมยกดินแดนเขตเมืองพระตะบอง เมืองเสียมราฐกบัเมืองศรีโสภณใหแ้ก่กรุง

ฝร่ังเศสตามก าหนดเขตรแดนดงัวา่ไวใ้นขอ้ ๑ ของสัญญาวา่ดว้ยปักปันเขตรแดนซ่ึงติดทา้ยสัญญาน้ี” 



 และความในสัญญาวา่ดว้ยการปักปันเขตแดนติดทา้ยหนงัสือสัญญาในขอ้ 1 นั้นมีความวา่ ดงัน้ี  

 “เขตรแดนในระหวา่งกรุงสยามกบัอินโดชินของฝร่ังเศสนั้น ตั้งแต่ชายทเลท่ีตรงขา้มจากยอดเขาสูง

ท่ีสุดของเกาะกตูเปนหลกัแลว้ ตั้งแต่น้ีต่อไปทางตวนัออกเฉียงเหนือถึงสันเขาพนมกระวานแลเปนท่ีเขา้ใจ

กนัชดัเจนดว้ยวา่ แมมี้เหตุการอยา่งไรๆก็ดี ฟากไหล่เขาเหล่าน้ีขา้งทิศตวนัออก รวมทั้งลุ่มน ้าคลองเกาะปอ

ดว้ยนั้นคงตอ้งเปนดินแดนอินโดซีนของฝร่ังเศสแลว้ เขตรแดนต่อไปตามสันเขาพนมกระวานทางทิศเหนือ

จนถึงเขาพนมทมซ่ึงเปนเขาใหญ่ปันน ้าทั้งหลายระหวา่งล าน ้าท่ีใหลตกอ่าวสยามฝ่ายหน่ึงกบัล าน ้าใหลตก

ทะเลสาบอีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่เขาพนมทมน้ี เขตรแดนไปตามทิศพายพัก่อนแลว้จึงไปตามทิศเหนือตามเขต

แดนซ่ึงเป็นอยูใ่นประจุบนัน้ีระหวา่งเมืองพระตะบองฝ่ายหน่ึงกบัเมืองจนัทบูรีแลเมืองตราษอิกฝ่ายหน่ึง 

แลว้ต่อไปจนถึงเขตรแดนตามล าน ้าใสตั้งแต่น้ีต่อไปตามล าน ้าน้ีจนถึงปากท่ีต่อกบัล าน ้าศรีโสภณแลตามล า

น ้าศรีโสภณต่อไปจนถึงท่ีแห่งหน่ึงในล าน ้าน้ีประมาณสิบกิโลเมตร์ฤาสองร้อยหา้สิบเส้นใตเ้มืองอารัญ 

ตั้งแต่น้ีตีเส้นตรงไปจนถึงเขาแดงแรก ตรงระหวา่งกลางทางช่องเขาทั้ง ๒ ท่ีเรียกวา่ช่องตะโกกบัช่องสเมด 

แต่ไดเ้ปนท่ีเขา้ใจกนัวา่เส้นเขตแดนท่ีกล่าวมาท่ีสุดน้ีจะตอ้งปักปันกนัใหมี้ทางเดินตรงในระหวา่งเมืองอารัญ

กบัช่องตะโกคงไวใ้นเขตกรุงสยาม ตั้งแต่ท่ีเขาแดงแรกท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เขตรแดนต่อไปตามเขาบนัน ้าท่ี

ตกทเลสาบแลแม่น ้าโขงฝ่ายหน่ึงกบัท่ีตกน ้ามูนอิกฝ่ายหน่ึงแลว้ต่อไปจนตกล าแม่น ้าโขงใตป้ากมูนตรงปาก

หว้ยดอนตามเส้นเขตแดนท่ีกรรมการปักปันแดนคร้ังก่อนไดต้กลงกนัแลว้ เม่ือวนัท่ี ๑๘ มกราคม รัตนโกสิ

นทรศก ๑๒๕ คฤสตศกัราช ๑๙๐๗  

 ไดเ้ขียนเส้นพรมแดนประเมินไวอ้ยา่งหน่ึงในแผนท่ีตามความท่ีกล่าวในขอ้น้ีติดเน่ืองไวใ้นสัญญาน้ี

ดว้ย” 

 ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัสนธิสัญญาท่ีส่ือมวลหยบิมาใชส้ าหรับการรายงานข่าวในกรณีคดีปราสาท

รพระวหิารนั้นมีเพียงวา่พื้นท่ีชายแดนใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารนั้นบงัคบัดว้ยสนธิสัญญาปี ค.ศ. 1904 ท่ี

ก าหนดวา่เส้นเขตแดนให้เป็นไปตามสันปันน ้า แต่คณะกรรมการผสมสยามฝร่ังเศสไม่ไดท้  าหลกัเขตเอาไว้

โดยชดัแจง้วา่อยูบ่ริเวณใดกนัแน่ แต่โดยท่ีหนงัสือสัญญาฉบบัปี 1907 ก็ไดเ้ขียนครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณน้ี

เอาไวด้ว้ย ทั้งยงับอกวา่ไดเ้ขียนเส้นพรมแดนประเมินเอาไวใ้นแผนท่ีเอาไวอี้กดว้ย แต่ปัญหาคือเส้นเขต

ตามท่ีระบุเอาไวใ้นแผนท่ีนั้นไม่ตรงกบัสันปันน ้าจริงท่ีฝ่ายไทยเป็นผูส้ ารวจในเวลาต่อมาจนกลายเป็นขอ้

ถกเถียงในเชิงคดี (ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป) 

 



อนุสัญญาโตเกยีว 

อนุสัญญาโตเกียว 9 พฤษภาคม 1941 (พ.ศ. 2484) เป็นอนุสัญญาระหวา่งรัฐบาลสยามและฝร่ังเศส 

ลงนามกนัท่ีกรุงโตเกียว โดยการไกล่เกล่ียของญ่ีปุ่น จากท่ีญ่ีปุ่นบุกเขา้ยดึอินโดจีนระหวา่งสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 ผลจากสัญญาดงักล่าวท าใหป้ระเทศไทยไดดิ้นแดนของกมัพชูาส่วนหน่ึงพระตะบองและเสียมเรียบ ซ่ึง

นัน่หมายถึงดินแดนบริเวณท่ีเป็นปราสาทพระวิหารอยูใ่นเขตไทยดว้ย  

หนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัท่ี 18 มกราคม 2556 น าขอ้เสนอของกลุ่มธรรมยาตรามา

เป็นข่าวน าในหนา้ 1 วา่ใหน้ าอนุสัญญาดงักล่าวมาใชใ้นการต่อสู้คดีปราสาทพระวหิารในศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศเพื่อพิสูจน์วา่ปราสาทพระวหิารเป็นของไทย 

อยา่งไรก็ตาม ในแง่กฎหมายนั้น สัญญาฉบบัน้ีถูกยกเลิกไปเพราะเหตุท่ีญ่ีปุ่นแพส้งคราม สยามและ

ฝร่ังเศสไดท้  าสัญญาฉบบัใหม่เรียกวา่ “อนุสัญญากรุงวอชิงตนั 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489)” ท า

ใหค้วามสัมพนัธ์ระวา่งไทยและฝร่ังเศส รวมทั้งดินแดนทั้งหมด กลบัคืนสู่สถานะเดิมก่อนสงคราม บรรดา

สนธิสัญญาใดอนัเก่ียวเน่ืองกบัเขตแดนท่ีท ามาก่อนหนา้ กล่าวคือ สนธิสัญญาปี 1904 และ 1907 จึงยงัคงมี

ผลบงัคบัใชอ้ยูต่่อไป99  

เขตแดน 

 เขตแดน หรือค าภาษาองักฤษวา่ boundary ตามนิยามศพัทท่ี์ใชก้นัทัว่ไปนั้นคือเส้นซ่ึงก าหนดขอบ

นอกสุดของดินแดนและเป็นแนวท่ีแยกแผน่ดินผนืนั้นๆออกจากผนือ่ืนท่ีอยูชิ่ดติดกนั ในพจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑิตยสาสถาน ปี พ.ศ. 2542 ค  าวา่ เขตแดนเป็นค านาม หมายถึงพื้นท่ีท่ีก าหนดขีดคัน่ไว ้ เส้นแบ่ง

พื้นท่ีระหวา่งสองประเทศ  อาณาเขต ในพจนานุกรมฉบบัน้ีมีค าใกลเ้คียงอีกค าหน่ึงคือ ขณัฑสีมา ซ่ึงให้

หมายความเขตแดน  

 ในภาษาทัว่ไป เช่นตามส่ือมวลชนนั้นบางคร้ังมีค าวา่ ชายแดนหรือพรมแดนดว้ย แต่ตามระเบียบ

ราชการไทย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนั้นถา้หากตอ้งการจะหมายถึงเส้นท่ีแบ่งประเทศไทยกบั

ประเทศอ่ืนท่ีอยูติ่ดกนั ค าท่ีใชอ้ยา่งเป็นทางการในปัจจุบนัคือคือค าวา่ “เขตแดน” หรือ สะกดวา่ “เขตรแดน” 

                                       
99 ชำญวิทย์ เกษตรศิริ ประมวลสนธิสญัญำ อนสุญัญำ ควำมตกลง บนัทึกควำมเข้ำใจและแผนท่ีระหวำ่งสยำมประเทศไทยกบัประเทศ
อำเซียนเพื่อนบ้ำน กมัพชูำ ลำว พมำ่ มำเลเซีย (กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์, 2554) 



ในภาษาเก่าซ่ึงใชใ้นการเขียนสนธิสัญญากบัประเทศอ่ืน ส่วนในค าภาษาองักฤษนั้นใหใ้ชค้  าวา่ “boundary” 

เท่านั้น100   

 เขตแดนระหวา่งไทยและกมัพชูา เป็นไปตามความตกลง 2 ฉบบั คือ อนุสัญญาระหวา่งสยาม-

ฝร่ังเศส ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศส ค.ศ. 1907 โดยเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดปั้กหลกัเขต 195 

กิโลเมตร (จากช่องสะง าถึงเขาสัตโสม ตามอนุสัญญา 1904) และพื้นท่ีท่ีปักหลกัเขตแลว้ จ  านวน 73 หลกั

เป็นระยะทาง 603 กิโลเมตร โดยหลกัเขตท่ี 1 อยูท่ี่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ และหลกัท่ี 73 

อยูท่ี่บา้นหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ตามสนธิสัญญา 1907) รวมแลว้เขตแดนทางบกมีความยาว

ทั้งส้ิน 798 กิโลเมตร สามารถแบ่งไดเ้ป็นส่วนๆคือ เส้นเขตแดนตามแนวสันปันน ้าของเทือกเขาพนมดงรัก 

ยาว 346 กิโลเมตร เส้นเขตแดนตามล าน ้าสายต่างๆ 215 กิโลเมตร เส้นเขตแดนตามแนวสันปันน ้าพนมคอ

สวายยาว 1 กิโลเมตร เส้นเขตแดนตามแนวสันปันน ้าของเทือกเขาบรรทดั 161 กิโลเมตร เส้นเขตแดนท่ีขีด

เป็นเส้นตรง (บนพื้นราบ) 57 กิโลเมตร  

 MOU 43 

 บนัทึกความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูาวา่ดว้ย

การส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดนทางบก ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ลงนามระหวา่ง ม.ร.ว. สุขมุพนัธ์ุ 

บริพตัร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยและวาร์คิมฮง ท่ีปรึกษารัฐบาลกมัพชูา

ผูรั้บผดิชอบกิจการชายแดน ขอ้ 1 ของบนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ี ระบุวา่การส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดน

ทางบกนั้นใหเ้ป็นไปตามสนธิสัญญาระหวา่งสยามและฝร่ังเศสท่ีจดัท าข้ึนในปี ค.ศ. 1893, 1904 และ 1907 

และแผนท่ีท่ีจดัท าข้ึนตามผลงานการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหวา่งสยามอินโด

จีน ซ่ึงจดัท าข้ึนตามอนุสัญญาฉบบัปี ค.ศ. 1904และ1907 และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส่ือท่ีเป็นตวัอยา่งในการวจิยัน้ี วพิากษว์จิารณ์วา่ บนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ีหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปใน

ภาษาส่ือมวลชนวา่ MOU43 ซ่ึงจดัท าในสมยัท่ีพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นรัฐบาลนั้นใหก้ารรับรองแผนท่ีมาตรา

ส่วน 1:200,000 ซ่ึงแสดงอยา่งชดัเจนวา่ ปราสาทพระวหิารตั้งอยูใ่นอาณาบริเวณภายใตอ้  านาจอธิปไตยของ

กมัพชูา รวมทั้งปัญหาวา่กมัพชูาสร้างถนน วดั และ ชุมชน ในพื้นท่ีพิพาทนั้นก็ไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายใต้

บนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ี  

                                       
100 สภุลกัษณ์ กำญจนขนุดี และ อคัรพงษ์ ค ่ำคณู  ใน ชำญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณำธิกำร) เขตแดนสยำมประเทศไทยกบัลำวและ
กมัพชูำ  (กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์,2556) หน้ำ 5 



 โดยขอ้เทจ็จริงบนัทึกความเขา้ใจน้ีเป็นเอกสารส าคญัท่ีใชส้ าหรับการส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดน

ทางบกระหวา่งไทยและกมัพชูา เขตแดนทางบกระหวา่งสองประเทศน้ีไดรั้บการ “ปักปัน” ตั้งแต่สมยั

ฝร่ังเศสอินโดจีนแลว้ มีหลกัเขต 73 หลกัจากช่องสะง าถึงจงัหวดัตราด แต่เน่ืองจากไดท้  ากนัมาเป็นเวลานาน

แลว้หลกัเขตจ านวนหน่ึงสูญหายหรือถูกท าลายไป ภาระทั้งประเทศคือจะตอ้งส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดน

ใหม่ ส่วนพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิาร (จากหลกัท่ี 1 ถึงเขาสัตโสม) นั้นไม่ปรากฎวา่มีหลกัเขตทั้งสอง

ประเทศ จ าเป็นจะตอ้งส ารวจแนวเขตแดนตามหลกัฐาน สนธิสัญญา และแผนท่ี ระหวา่งท่ีด าเนินการไม่แลว้

เสร็จนั้น ขอ้ 5 ของบนัทึกความเขา้ใจก าหนดวา่หา้มมิใหฝ่้ายหน่ึงฝ่ายใดด าเนินการใดๆอนัจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีชายแดน  

 MOU 44 

 บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยพื้นท่ีท่ีไทยและกมัพชูาอา้งสิทธิในไหล่ทวปีทบัซอ้นกนั ลงวนัท่ี 18 

มิถุนายน พ.ศ. 2544 ลงนามโดยสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศไทยและสก

อนั รัฐมนตรีอาวุโสกมัพชูา มีสาระส าคญั 2 ประการคือคือ ประการแรกเพื่อจดัท าความตกลงส าหรับการ

พฒันาแหล่งทรัพยากรปิโตรเล่ียมซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีทบัซอ้นร่วมกนั ประการท่ีสอง เพื่อท าขอ้ตกลงแบ่งเขตแดน

ส าหรับทะเลอาณาเขตไหล่ทวปี และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ101 ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจน้ีจะตอ้งมีการตั้ง

คณะกรรมการร่วมทางดา้นเทคนิกท่ีจะตอ้งประชุมกนัสม ่าเสมอ 

 ส่ือท่ีเป็นหน่วยส าหรับการวิจยัน้ีวพิากษว์จิารณ์วา่ รัฐบาลภายใตก้ารน าของยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

ตอ้งการจะแลกผลประโยชน์ทางทะเลกบัพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิารกบักมัพชูา เพราะทกัษิณ ชินวตัร 

อดีตนายกรัฐมนตรีสนใจท่ีจะลงทุนในกิจการทางดา้นพลงังานอยา่งมาก 

 ขอ้เทจ็จริงคือ ไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมทางดา้นเทคนิกระหวา่งไทยและกมัพชูาในกรณีน้ีเลย 

นบัตั้งแต่การประชุมร่วมคร้ังสุดทา้ยเกิดข้ึนเม่ือปี 2545 จากนั้นเป็นตน้มามีการพบปะกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ี

ของไทย รัฐมนตรีต่างประเทศ ในบางคราวบางโอกาสไดมี้การหยบิยกเร่ืองน้ีข้ึนมาหารือกนับา้ง แต่ไม่เคยมี

การประชุมร่วมกนัเลย ความขดัแยง้ระหวา่งไทยและกมัพชูาในช่วงสมยัรัฐบาลอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ในเดือน

พฤศจิกายน 2552 กษิต ภิรมย ์ รัฐมนตรีต่างประเทศในสมยันั้นไดป้ระกาศยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ี 

หลงัจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดม้ติบอกเลิก แต่ไม่ปรากฎวา่ไดมี้การส่งเอกสารการบอกเลิกนั้นไปยงักมัพชูา

                                       
101 สรุเกียรติ เสถียรไทย กฎหมำยและผลประโยชน์ของไทยในอำ่วไทย:กรณีศกึษำบนัทึกควำมเข้ำใจไทย-กมัพชูำ เร่ืองกำรเจรจำ
สิทธิในอำ่วไทย (กรุงเทพฯ: สยำมเอน็แอนด์บี พลบับิชช่ิง, 2553 หน้ำ 32 



อยา่งเป็นทางการ อีกทั้งไม่ไดน้ าเร่ืองน้ีเขา้สู่การพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา ในทางกฎหมายอาจจะกล่าว

ไดว้า่ บนัทึกความเขา้ใจน้ียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

 สันปันน า้ 

 กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบในการเจรจาเขตแดนท่ีติดกบัเพื่อน

บา้นไดใ้หค้  านิยมสันปันน ้าวา่ “คือ แนวสันต่อเน่ืองในภูมิประเทศ เม่ือฝนตก จะแบ่งน ้ าเป็นสองส่วนซ่ึงอาจ

ไม่ใช่สันเขาหรือขอบหนา้ผาก็ไดโ้ดยปกติตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในการพิสูจน์หา สันปันน ้าทั้งน้ีตรง

บริเวณปราสาทพระวหิารจนถึงบดัน้ี ยงัไม่เคยมีการส ารวจหาสันปันน ้าในภูมิประเทศจริง”102 

 หนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนั รายงานโดยอา้งความเห็น ค านูณ สิทธิสมาน วฒิุสมาชิก วา่เป็น

การใหค้  านิยามศพัทท่ี์หม่ินเหม่ต่อการเสียดินแดน เฉพาะอยา่งยิง่การระบุวา่ สันปันน ้าอาจจะไม่ใช่สันเขา

หรือขอบหนา้ผาก็ได ้ และวา่ พื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิารนั้นยงัไม่เคยมีการส ารวจหาสันปันน ้าในภูมิ

ประเทศจริง ค านูณเห็นวา่ “เหมือนกระเห้ียนกระหือรือท่ีจะสละแผน่ดินของเราเสียจริงๆ”103 เพราะพื้นท่ี

บริเวณนั้นสันปันน ้าอยูท่ี่หนา้ผาชดัเจน คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม ฝร่ังเศส จึงเห็นวา่ไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งท าหลกัเขต  

 อคัรพงษ ์ค ่าคูณ อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์ไดอ้ธิบายศทัพ ์สันปันน ้า เอาไวว้า่ 

ค  าวา่สันปันน ้า (watershed) หมายถึงบริเวณท่ีสูงหรือสันเขาซ่ึงแบ่งน ้าท่ีอยูแ่ต่ละดา้นของสันเขาใหไ้หล

ออกไป 2 ฟาก (หรือมีทิศทางตรงกนัขา้ม) ไปสู่แม่น ้าล าธาร แต่สันปันน ้าในการก าหนดเส้นเขตแดนนั้น 

หมายถึง ท่ีสูงหรือส่วนใหญ่คือสันเขาท่ีต่อเน่ืองกนัและจะปันน ้าหรือน ้าฝนท่ีตกลงมาใหแ้บ่งเป็น 2 ฟาก 

โดยไม่มีการไหลยอ้นกลบั ในกรณีท่ีสันเขาแยกเป็นหลายสัน จะยดึถือสันเขาท่ีมีความต่อเน่ืองมากท่ีสุด นัน่

คือ สันเขาสูงสุดไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสันปันน ้าเสมอไป แต่สันเขาท่ีสูงและมีความต่อเน่ืองมากท่ีสุดมกัจะ

ไดรั้บการพิจารณาให้เป็นสันปันน ้า104 

                                       
102 กำรตำ่งประเทศ, กระทรวง “50 ปี 50 ประเดน็ ถำมตอบ กรณีประสำทพระวิหำร  (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำตำ่งประเทศ, 2556) 
หน้ำ 10  
103 “สนัปันน ำ้ กต คลำดเคลื่อน ซดัไม่ต้องท ำหลกัเขตแดน เขมรปลอ่ยรำตรีถึงไทยคืนนี”้ ASTVผู้จดักำรรำยวนั  วนัท่ี  1 กมุภำพนัธ์ 
2556 หน้ำ 11 

104 สภุลกัษณ์ กำญจนขนุดี และ อคัรพงษ์ ค ่ำคณู ใน ชำญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณำธิกำร) เขตแดนสยำมประเทศไทยกบัลำวและ
กมัพชูำ  (กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์,2556) หน้ำ 104 



 หลกัในการก าหนดเส้นเขตแดนในบริเวณปราสาทพระวิหาร ตามท่ีปรากฎในสัญญาสยาม-ฝร่ังเศส 

ทั้งในฉบบัปี 1904 และ 1907 ใหถื้อเอาสันปันน ้าเป็นส าคญั และเป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่ พื้นท่ีบริเวณปราสาท

พระวหิารไม่มีหลกัเขต หากพิจารณาตามประวติัศาตร์ดงัท่ีไดมี้การใหก้ารในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ

แลว้จะพบวา่ พื้นท่ีบริเวณนั้นไดมี้การส ารวจแลว้ ท าการแบ่งเขตแดน (delimitation) แต่ยงัไม่ท าเคร่ืองหมาย

หรือหลกัเขต (demarcation) มีการท าแผนท่ีประเมินเส้นเขตแดนเอาไวแ้ลว้  

 ส่วนปัญหาวา่ เส้นเขตแดนและสันปันน ้าบนภูมิประเทศจริงส าหรับพื้นท่ีบริเวณนั้นอยูท่ี่ใด ดู

เหมือนทั้งไทยและกมัพชูายงัไม่สามารถหาขอ้ยติุ และยงัไม่ปรากฎวา่มีการส ารวจพื้นร่วมกนัของ

คณะกรรมการปักปันเขตแดนระหวา่งไทยและกมัพชูาชุดปัจจุบนั ทางการไทยเคยท าการส ารวจพื้นท่ีและ

สันปันน ้าในบริเวณปราสาทพระวหิารฝ่ายเดียวระหวา่งท่ีมีการไต่สวนคดีปราสาทประวหิารระหวา่งปี 

2503-2505 ผูท้  าการส ารวจและใหป้ากค าในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศถึงผลการส ารวจคือ ศาสตราจารย ์

เฟรดเดอร์ อคัเคอรมาน105 ยนืยนัวา่ สันปันน ้าของพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิารอยูข่อบหนา้ผา  

 แต่อยา่งไรก็ตาม ในคดีตีความค าพิพากษาปี 2505 ในกรณีปราสาทพระวิหารนั้น ศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศ ไม่ไดพ้ิจารณาวา่สันปันน ้าจะอยูท่ี่ใด แต่ใหค้วามส าคญักบัแผนท่ีภาคผนวก 1 วา่มีบทบาท

ส าคญัในการก าหนดพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงปราสาทพระวหิาร  

แผนที ่1:200000 

แผนท่ี 1:200000 คือแผนท่ีซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการเขตแดนผสมอินโดจีนและสยาม 

(Commission de delimitation entre l’indo-chine et le Siam) ตามอนุสัญญาฉบบัวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 

1904 มีจ  านวนทั้งส้ิน 11 ระวาง โดยมีคณะกรรมการจดัท าร่วมกนัคือ พลตรี หม่อมชาติเดชอุดม เป็น

ประธานฝ่ายสยามและพนัเอก แบร์นาร์ด เป็นประธานฝ่ายฝร่ังเศส 

ปัญหาท่ีเป็นขอ้ถกเถียงมากคือปัญหาเก่ียวกบัฐานะของแผนท่ีชุดน้ีและท่าทีของไทยต่อแผนท่ีชุดน้ี 

ปัจจุบนัมีการพูดกนัมากวา่ แผนผลงานท่ีฝร่ังเศสจดัท าฝ่ายเดียวประเทศไทยไม่เคยรับรู้ถึงการจดัท าแผนท่ี

ชุดน้ีเลย แต่ค าพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในดคีปรสาทพระวหิารปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ.2505) ไดอ้า้ง

ถึงการท างานของคณะกรรมการผสมอินโดจีนสยามและในขั้นสุดทา้ยของการด าเนินการปักปันเขตแดนคือ

                                       
105 Supalak Ganjanakhundee “German map expert who surveyed Preah Vihear in 1961 

returns” The Nation April 21, 2013 http://www.nationmultimedia.com/national/German-

map-expert-who-surveyed-Preah-Vihear-in-196-30204411.html 



การจดัท าแผนท่ี ในขณะนั้นสยามไม่มีเคร่ืองมือเพียงพอท่ีจะจดัท าแผนท่ีจึงไดร้้องขอใหฝ้ร่ังเศสจดัท าแผนท่ี

แสดงเขตแดนข้ึนมา รายงานของคณะกรรมการผสมชุดแรกเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 ก็ระบุวา่

สยามเป็นฝ่ายร้องขอ 

เอกสารราชการสถานเอกอคัรราชทูตสยามในปารีส เลขท่ี 89/525 ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 1908 

หม่อมเจา้ จรูญศกัด์ิ กฤดากร อคัรราชทูตสยามประจ ากรุงปารีส ส่งถึงสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ

เสนาบดี กระทรวงการต่างประเทศสมยันั้น อา้งถึงคณะกรรมการผสมวา่ไดท้  าแผนท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

ฝ่ายไทยร้องขอเสร็จเรียบร้อยแลว้ ร้อยเอก ทิกซิเอไดน้ าแผนท่ีน้ีมาใหแ้ละได“้ขอใหห้ม่อมฉนัส่งมาให้

พระองค”์  

 แผนท่ีส าหรับเขตแดน 11 ระวางประกอบไปดว้ย  

 ส าหรับชายแดนสยาม-อินโดจีน ดา้นเหนือ 

 ระหวา่งท่ี 1 แผนท่ีเมืองคอบและเชียงลอ้ม 

 ระวางท่ี 2 แผนท่ีแม่น ้าดา้นเหนือ 

 ระวางท่ี 3 แผนท่ีเมืองน่าน 

 ระวางท่ี 4 ปากลาย 

 ระวางท่ี 5 น ้าเหือง 

 ส าหรับชายแดนสยาม-อินโดจีนดา้นใต ้

 ระวางท่ี 6 ปาสัก 

 ระวางท่ี 7 แม่โขง 

 ระวางท่ี 8 ดงรัก 

 ระวางท่ี 9 พนมกเูลน 

 ระวางท่ี 10 ทะเลสาบ 

 ระวางท่ี 11 เมืองตราด  



 ในเวลาต่อมาสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดท้รงขอบพระทยั

อคัรราชทูตฝร่ังเศส ณ กรุงเทพฯ ส าหรับแผนท่ีเหล่านั้นและทรงขอแผนท่ีต่ออคัรทูตอีกอยา่งละ15 ชุด เพื่อ

จดัส่งไปใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัต่างของสยาม106 

   กมัพชูาไดท้  าแผนท่ีระวางดงรัก มาแนบเขา้ไปในค าฟ้องต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศใน

ภาคผนวกท่ี 1 จึงเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปในนามแผนท่ีภาคผนวก 1 (Annex I map) เพื่อแสดงต่อศาลวา่

ปราสาทพระวหิารอยูใ่นอาณาเขตของกมัพชูา 

 ท่าทีทางการของไทยต่อแผนท่ีนบัจากค าพิพากษาปี 2505 เป็นตน้มานั้นเห็นวา่ แผนท่ี

คณะกรรมการปักปันเขตแดนฉบบั ค.ศ. 1907-1908 นั้นเป็นแผนท่ีซ่ึงไม่ปรากฎหลกัฐานวา่ไดมี้การรับรอง

ความถูกตอ้งจากรัฐบาลทั้งสองฝ่ายหรือไม่ ฝ่ายไทยนั้นแมว้า่จะไดเ้ป็นผูร้้องขอใหฝ้ร่ังเศสเป็นผูจ้ดัท าแผนท่ี 

แต่ก็ไม่ไดร่้วมจดัท าดว้ย107 อภิสิทธิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหวัหนา้พรรคประชาธิปัตยมี์

ความเห็นในท านองน้ี108 หนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนั มีความเห็นไปในท านองน้ีเช่นกนัวา่แผนท่ี

ดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ฝร่ังเศสท าข้ึนมาฝ่ายเดียว โดยไม่ไดรั้บรู้ดว้ยเลย  

 แต่อยา่งไรก็ตามพิจารณาจากค าพิพากษาคดีปราสาทพระวหิารปี พ.ศ. 2505 ของศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศ นั้นศาลเห็นวา่ ประเทศไทยใน ค.ศ. 1908-1909 ไดย้อมรับแผนท่ีในภาคผนวก 1 วา่เป็น

ผลงานของการปักปันเขตแดนและดว้ยเหตุน้ีจึงไดรั้บรองเส้นบนแผนท่ีวา่เป็นเส้นเขตแดน อนัเป็นผลให้

พระวหิารตกอยูใ่นดินแดนกมัพชูา109 ศาลไม่ค  านึงวา่แผนท่ีนั้นจะตอ้งดว้ยสันปันน ้าหรือไม่ หรือวา่รัฐบาล

ของทั้งสยามและฝร่ังเศสไดใ้หก้ารรับรองร่วมกนัหรือไม่ เม่ือฝ่ายไทยรับมาโดยไม่ทว้งติงความถูกตอ้งของ

มนัแมว้า่จะมีโอกาสหลายคร้ังก็ถือวา่ไทยมีพฤติการใหก้ารยอมรับแผนท่ีนั้นไปแลว้ การปฎิเสธของไทยใน

ภายหลงัไม่วา่จะอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการดูเหมือนจะไม่มีผลใดๆ ศาลยงัเห็นวา่พื้นท่ีบริเวณนั้น

แบ่งไดด้ว้ยเส้นบนแผนท่ีภาคผนวก1 เท่านั้น  

                                       
106 ชำญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณำธิกำร) ประมวลแผนท่ี ประวติัศำสตร์ ภมูิศำสตร์ กำรเมืองกบัลทัธิอำณำนิคมในอำเซียน-อษุำคเนย์ 
(กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้ำประเทศไทยและมลูนิธิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์, 2555) หน้ำ 425 

107 พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ อดีตนำยกรัฐมนตรี ได้เคยบรรยำยเก่ียวกบัปัญหำเขตแดนไทยกบัเพื่อนบ้ำนโดยกำรกลำ่วถึงแผนท่ี 
1:200000 นีเ้ช่นกนัวำ่ แผนท่ีนีไ้มม่ีฐำนะท่ีชอบธรรมทำงกฎหมำยเพรำะรัฐบำลสยำมและฝร่ังเศสไมเ่คยให้กำรรับรองร่วมกนั โปรดด ู
สภุลกัษณ์ กำญจนขนุดี “พรมแดนไทยลำว:สนธิสญัญำ เขตแดน และ แผนท่ี” ใน ชำญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณำธิกำร เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 
423 

108 “พิษ 1 ตอ่ 2 แสน ปชปหลอนโยนทนำยเขมรลกัไก่” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 17 เมษำยน 2556 หน้ำ 11 

109 The International Court of Justice. Case concerning the Temple of Preah Vihear p.30 



 The big map 

 ค าวา่ the big map ปรากฎอยูใ่นภาคผนวกของค าอธิบายเพิ่มเติมเป็นขอ้เขียน (The annexes to 

further written explanations of kingdom of Thailand) ฉบบัลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2012 ภาคผนวกท่ี 46 จาก

หนา้  297 -329 เฉพาะค าวา่ big map นั้นปรากฎอยูใ่นขอ้ 5 หนา้ 309 ความโดยยอ่วา่  แผนท่ีใหญ่ (big 

map) นั้นไดถู้กน าเสนอข้ึนมาคร้ังแรกเม่ือมีการใหก้ารโดยวาจาของท่ีปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยเจมส์ ไฮด ์ใน

คดีก่อนโดยมีเจตนาส าคญัจะใหศ้าลเขา้ใจขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัแผนท่ีและความเคล่ือนของมนั แผนท่ีใหญ่นั้น

ผลิตโดย International Training Center – ITC ในการใหก้ารต่อศาลนั้นผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายไทยไดต้ดัเฉพาะส่วน

ตะวนัออกของตวัปราสาทมาขยายมาตราส่วนของแผนท่ีเดิมขนาด 1:10,000 ท่ีใหเ้ป็น 1:2000 เพื่อใหเ้ห็น

ลกัษณะพื้นท่ีและทางน ้าไหลชดัเจนข้ึน ส่วนท่ีตดัมานั้นท าเป็นแผน่ขนาด 90x60 ซม หรือคิดเป็น 4 

เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมดในแผนท่ีเดิมแลว้ใส่เป็นภาคผนวกท่ี 85d ส าหรับการใหก้ารในคดีเดิม 

 อยา่งไรก็ตามแผนท่ีใหญ่หรือ big map ตน้ฉบบัจริงท่ีอยูใ่นสารบบขอ้มูลของศาลยติุธรรมระหวา่ง

ประเทศนั้นไม่สมบูรณ์ ปรากฎวา่ส่วนท่ีเป็นทิศตะวนัออกของตวัปราสาทนั้นหายไป ท่ีน าเสนอต่อศาลใน

การใหก้ารคร้ังหลงันั้นก็เป็นแต่เพียงน ามาจากภาคผนวก 85d เท่านั้นไม่ใช่ตน้ฉบบัดั้งเดิม 

 การน าเสนอ big map ในคดีเดิมนั้นก็เพื่อแสดงใหศ้าลเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง ทางน ้าไหล เส้น

ชั้นความสูง และ ส่ิงท่ีคาดวา่จะเป็น “สันปันน ้า” อนัถือเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญา ในปีนั้นไดมี้การ

เบิกตวัศาสตราจารย ์ เฟรดดริก อคัเคอร์มาน (Friedrich Ackermann) ผูท่ี้ศาสตราจารยว์ลิเล่ียม เชมาฮอน 

(William Chermerhorn) ไดข้อใหล้งพื้นท่ีส ารวจสันปันน ้าในพื้นท่ีจริงบริเวณปราสาทพระวหิาร ซ่ึง 

อคัเคอร์มานไดย้นืยนัวา่ แผนท่ีใหญ่นั้นไดแ้สดงสันปันน ้ าไดถู้กตอ้งกบัพื้นท่ีจริง เซมาฮอน ไดเ้สนอการ

เปรียบเทียบระหวา่งแผนท่ี ภาคผนวก 1 กบัแผนท่ีใหญ่พบวา่ เส้นในแผนท่ีภาคผนวก 1 นั้นขยบัข้ึนเหนือไป

จากสันปันน ้าท่ีแทจ้ริง  

 การน าแผนท่ี big map จากภาคผนวก 85d มาน าเสนอในคดีใหม่นั้นก็เพื่อท าการตอกย  ้าเร่ืองเดิมวา่ 

ศาลเห็นตั้งแต่ปีนั้นแลว้วา่เส้นท่ีปรากฎในภาคผนวกท่ี 1 ไม่ตอ้งดว้ยสันปันน ้าท่ีแทจ้ริง  



 หนงัสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ดัการรายวนัรายงานโดยอา้งค าพดูของค านูณ สิทธิสมาน วฒิุสมาชิกวา่ แผน

ท่ี big map ตามภาคผนวกท่ี 85d ท่ีน าเสนอข้ึนมาใหม่นั้น“ฉีกแผนท่ีภาคผนวก1 กระจุย“จากฝีมือของอลินา 

มิรอง ผูช่้วยท่ีปรึกษากฏหมายฝ่ายไทย“ท่ีเป็นขวญัใจชาวไทย”110แค่ขา้มชัว่โมง  

 ขอ้เทจ็จริงปรากฎในเวลาต่อมาเม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาวนัท่ี 11 พฤศจิกายน2556 วา่ศาลยงัคงไม่ให้

ความสนใจขอ้เสนอใดๆของเก่ียวกบัความผดิพลาดของแผนท่ีในภาคผนวก 1 เพราะศาลยงัใชเ้ส้นในแผนท่ี

ภาคผนวก 1 ในการก าหนดขอบเขตโดยรอบปราสาทพระวหิาร (ดา้นทิศเหนือ) อยูดี่ เพียงแต่ศาลยอมรับ

ตามความเห็นของไทยวา่การถ่ายทอดเส้นดงักล่าวลงบนภูมิประเทศจริงอาจจะเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

มติคณะรัฐมนตรี 2505  

 เม่ือศาลตดัสินในปี พ.ศ. 2505 วา่ ปราสาทพระวหิารตั้งอยูใ่นอาณาเขตภายใตอ้  านาจอธิปไตยของ

กมัพชูา คณะรัฐมนตรีในสมยันั้นไดป้ระชุมกนัหลายรอบเพื่อก าหนดท่าทีต่อค าพิพากษา สรุปคือ ประเทศ

ไทยแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาดงักล่าวแต่ก็ยนิดีท่ีจะปฎิบติัตามกฎบตัรสหประชาชาติขอ้ 94 ใน

วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2505 คณะรัฐมนตรีลงมติใหเ้ลือกวธีิการก าหนดเขตบริเวณปราสาทพระวหิารโดยใชว้ธีิ

ก าหนดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ครอบปราสาทพระวหิาร มีแนวจากปีกขวาของตวัปราสาทตั้งแต่ช่องบนัไดหกั 

(อยูภ่ายในบริเวณปราสาท) ลากเส้นตรงผา่นชิดบนัไดนาคตรงไปถึงตวัปราสาทพระวิหาร แลว้ลากเส้นตรง

ขนานกบัตวัปราสาทไปสุดท่ีหนา้ผาชนัดา้นหลงัปราสาทจะเป็นเน้ือท่ีบริเวณนั้นประมาร ¼ ตารางกิโลเมตร 

พร้อมทั้งใหจ้ดัท าป้ายไมแ้สดงเขตไทย-กมัพชูาและเพิ่มท าร้ัวลวดหนามดว้ย111  

 มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว เป็นหน่ึงในขอ้ต่อสู้ของไทยในคดีขอตีความปราสาทพระวิหารปี 2556 วา่

ไทยไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาปี 2505 ครบถว้นแลว้ แมก้มัพชูาอาจจะไม่เห็นพอ้งดว้ย แต่ก็ไดท้ว้งติงให้

เพียงพอ จึงถือวา่เป็นการยอมรับ  

ในค าพิพากษาวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ศาลกล่าวในหลายวรรคหลายตอน เช่นในยอ่หนา้ท่ี 11, 

41,42 และ 88 วา่ เส้นตามแนวมติคณะรัฐมนตรีของไทยเป็นการก าหนดฝ่ายเดียวซ่ึงไม่ตอ้งดว้ยค าพิพากษา

เดิมเลย เส้นดงักล่าวนั้นตามความเห็นของศาล (ยอ่หนา้ 88 ของค าพิพากษาใหม่) แลว้ไม่เป็นตวัแทนของการ

ตีความเก่ียวกบัขอบเขตของอาณาบริเวณตามค าพิพากษาปี 2505 ท่ีถูกตอ้ง 
                                       
110 “ย ำแผนท่ีโกหกศำล ซดัเขมรหลอกยเูนสโก ชำวโลก ทนำยปัดปลอมthe big map” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 19 เมษำยน 
2556 หน้ำ 4  
111 บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ แฉเอกสำรลบัท่ีสดุ ปรำสำทพระวิหำร พ.ศ. 2505-2551 (กรุงเทพฯ:มติชน, 2551)หน้ำ 251 



 ตามบนัทึกท่ีปรากฎต่อศาล (ยอ่หนา้ 42) นั้นแสดงให้เห็นวา่กมัพชูาไม่เคยยอมรับวา่การถอนทหาร 

(ออกจากพื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาท) ของไทยนั้นเป็นการปฏิบติัตามค าพิพากษาปี 2505 ท่ีถูกตอ้งแต่อยา่ง

ใด112 

 ASTVผูจ้ดัการรายวนั ถือตามขอ้เขียนของค านูณ สิทธิสมานและปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ ซ่ึงเป็นคนท่ี

หนงัสือพิมพม์กัอา้งอิงเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทั้งบุคคลทั้งสองยงัมีความเก่ียวพนักบัหนงัสือพิมพโ์ดยตรง มี

อิทธิพลในการช้ีน าทิศทางข่าวของหนงัสือพิมพอ์ยา่งมาก นั้นเส้นรอบตวัปราสาทพระวหิารไม่ถือวา่เป็น

เส้นเขตแดน แต่เป็นการก าหนดขอบเขตใหก้มัพชูาสามารถบริหารพื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาทได ้ พื้นท่ี

นอกเหนือไปจากน้ีไปจนถึงขอบหนา้ผาถือวา่เป็นอาณาเขตของไทย113 เม่ือศาลตดัสินวา่ บริเวณโดยรอบ

ปราสาทพระวหิารกินพื้นท่ีภูพระวหิารทั้งหมดจึงถือวา่เป็นการเสียดินแดน 

 2 ว่าด้วยพระวหิาร ปราสาท และ ภูเขา 

 ปราสาทพระวหิาร 

 ปราสาทพระวหิาร เป็นโบราณสถานตามแบบศิลปะขอมตั้งอยูบ่นภูเขาพนมดงรักบริเวณชายแดน

ไทยกมัพชูา อยูเ่ขตจงัหวดัพระวหิารของกมัพชูา ตรงขา้มบา้นภูมิซรอล อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

ของไทย สันนิษฐานวา่น่าจะสร้างข้ึนในรัชกาลสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 แต่ต าราประวติัศาสตร์หลายเล่ม

ใหข้อ้มูลไม่ตรงกนันกั D.G.E. Hall เขียนวา่ปราสาทแห่งน้ีน่าจะเร่ิมสร้างในสมยัยโศวรมนัท่ี 1 ระหวา่ง ค.ศ. 

889-910 ซ่ึงเป็นยคุสมยัท่ีนิยมสร้างเทวาลยัเอาไวบ้นยอดเขา “และส่ิงท่ีถือวา่สุดยอดของพระองคเ์ลยก็คือ

ปราสาทพระวหิารซ่ึงเป็นท่ีแยง่ชิงระหวา่งไทยและกมัพชูา ตั้งอยูบ่นชะง่อนผาของภูเขาพนมดงรักสูง 1600 

ฟุตเหนือพื้นราบ (หรือประมาณ 657 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง) ถือวา่เป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรม

ขอมเลยทีเดียว”114 ในเอกสารอ่ืนเช่นของ ศานติ ภกัดีค า จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

                                       
112 International Court of Justice Judgment on request for interpretation of the judgment 

of 15 June 1962 in the case concerning the temple of Preah Vihear; Cambodia vs Thailand, 

November 11, 2013. 

113 ค ำนณู สิทธิสมำน “ค ำพิพำกษำ...จำกคนไทยทัง้ประเทศตอ่ค ำพิพำกษำศำลโลก” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 
2556 หน้ำ 2 และ “เสียดินแดนชดัเจน” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 1,11  

114 D.G.E.Hall A History of South East Asia, 4th edition (London:Macmillan,1981) p. 117 



โรฒ เขียนวา่ ปราสาทพระวิหารสร้างข้ึนสมยัสุริยวรมนัท่ี  1 เป็นสร้างทบัศาสนสถานเดิมท่ีมีมาแลว้ตั้งแต่

สมยัยโศวรมนัท่ี 1115  

 หลงัรัชกาลของสุริยวรมนัท่ี 2 ปราสาทพระวหิารถูกลดความส าคญัลงไปมากถึงขนาดวา่ราชส านกั

ของกมัพชูาน่าจะลืมปราสาทหินแห่งน้ีไปเลยก็ไดเ้พราะหลงัรัชกาลน้ีเราไม่พบหลกัฐานทั้งท่ีเป็น

โบราณสถานและศิลาจารึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัปราสาทแห่งน้ีอีก116 ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ นกัประวติัศาสตร์คน

ส าคญัของไทย กล่าววา่ ปราสาทพระวหิารน่าจะถูกทิ้งปล่อยใหร้้างไปเม่ือหลงัปี ค.ศ. 1431 คือภายหลงัท่ี

กรุงศรียโสธรปุระ (นครวดันครธม) ของกมัพชูาเสียกรุงใหแ้ก่กองทพัของกรุงศรีอยธุยา (ในสมยัพระเจา้

สามพระยา) ขะแมร์กมัพชูาตอ้งยา้ยเมืองหลวงไปอยูล่ะแวก อุดงมีชยั และพนมเปญตามล าดบั117 ปราสาท

พระวหิารกลบัมาเป็นท่ีรู้จกัอีกคร้ังหน่ึงสมยัอาณานิคมฝร่ังเศส ตามบนัทึกของนกัส ารวจฝร่ังเศส พวกเขา

น่าจะไดพ้บปราสาทพระวหิารราวๆปี ค.ศ. 1897 และใหค้วามสนใจตวัปราสาทและพื้นท่ีบริเวณเทือกเขา

พนมดงรักรวมทั้งดินแดนอีสานใตอ้ยา่งมาก118 

 ส่ือมวลไทยไม่สู้ใหค้วามส าคญักบัการคน้พบของเอเจียน แอมอนิเย (Etienne Aymonier) นกัส ารวจ

ฝร่ังเศสแต่กล่าววา่ ผูท่ี้คน้พบปราสาทพระวหิารในยคุหลงัคือ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ

ประสงค ์ ขา้หลวงต่างพระองคใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ฐปณีย ์ รายงานในรายการข่าว

สามมิติวา่ ปราสาทพระวิหารถูกคน้พบโดยกรมหลวงสรรพประสิทธิประสงคไ์ดค้น้พบในปี พ.ศ. 2442 

ศานติ ใหข้อ้มูลวา่ นัน่เป็นการเสด็จไปเยอืนปราสาทแห่งน้ีหลงันกัส ารวจชาวฝร่ังเศส 1 ปี 

 อรรถาธิบายเก่ียวกบัความขดัแยง้เหนือปราสาทพระวิหารระหวา่งไทยและกมัพชูานั้นเป็นลกัษณะ

ต่างคนต่างท าตามความเช่ือของตวัเอง ฝ่ายกมัพชูาวา่ไทยใชก้ าลงัทหารเขา้ยดึปราสาทและพื้นท่ี ส่วนไทยวา่

มนัเป็นเขตท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจอธิปไตยของไทย  

 ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นการฟังไดท่ี้เป็นท่ียติุตามความเห็นของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศคือ ปราสาท

พระวหิารตั้งอยูบ่นภูเขาช่ือเดียวกนัในเทือกเขาพนมดงรัก ซ่ีงเป็นเทือกเขาท่ีเป็นพรมแดนธรรมชาติระหวา่ง

ไทยและกมัพชูา ประเทศไทยนั้นอยูด่า้นทิศเหนือและกมัพชูาอยูด่า้นทิศใตข้องเทือกเขาดงักล่าว 
                                       
115 ศำนติ ภกัดีค ำ ปรำสำทพระวิหำรของไทยหรือของใครกนัแน่ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554) หน้ำ 17-18 

116 เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 4  
117 อ้ำงซ ำ้จำก สภุลกัษณ์ กำญจนขนุดี “สี่มิติปรำสำทพระวิหำร” ฟ้ำเดียวกนั  ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 3 กรกฎำคม-กนัยำยน 2551 หน้ำ 
40 

118 ศำนติ ภกัดีค ำ เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 31-32 



 หลงัจากท่ีกมัพชูาไดเ้อกราชในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ประเทศไทยไดเ้ขา้ยดึ

ครองปราสาทพระวหิารในปี พ.ศ. 2497 (1954) การเจรจาระหวา่งรัฐบาลไทยและกมัพชูาไม่ประสบ

ผลส าเร็จ กมัพชูาจึงไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2502 (1959) เพื่อให้ศาลตดัสินเร่ืองอ านาจ

อธิปไตยเหนือปราสาทแห่งน้ี 119 และศาลไดต้ดัสินเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2505 (1962) วา่ ปราสาทพระวหิาร

ตั้งอยูใ่นอาณาเขตภายใตอ้  านาจอธิปไตยของกมัพชูา  

 เขาพระวหิาร 

 เขาพระวหิาคือช่ือของภูเขาท่ีปราสาทพระวหิารตั้งอยู ่แต่พิจารณาโดยช่ือแลว้ แรกเร่ิมเดิมทีนั้นภูเขา

น้ีอาจจะไม่มีช่ือเรียกชดัเจนนกัอาจจะแค่เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาพนมดงรัก ต่อเม่ือคนเห็นวา่มีปราสาท

หินตั้งอยูบ่นยอดเขาน้ีจึงพากนัเรียกวา่วา่ เขาพระวหิาร ค าวา่ พระวหิารหรือ เปรียะฮว์ิเฮียร์ ซ่ึงเป็นภาษาบาลี 

คนไทยและกมัพชูาต่างก็ใชค้  าเดียวกนั เพียงแต่ส าเนียงต่างกนัเท่านั้นแต่ความหมายนั้นหมายถึง ท่ีอาศยัหรือ

ศาสนาสถาน หรือ โบสถ ์ถา้จะแปลตรงตวั ความหมายของเขาพระวิหาร คือ ภูเขาซ่ึงมีวหิารตั้งอยู ่แต่วิหาร

นั้นช่ืออะไร ปัจจุบนัไม่มีใครทราบแลว้แต่สันนิษฐานวา่น่าจะเคยช่ือ “ศรีศิขรีศวร” เพียงแต่ช่ือน้ีถูกลืมเลือน

ไป ทุกวนัน้ีปราสาทแห่งนั้นก็เรียกปราสาทพระวหิารและภูเขาก็เรียกวา่ เขาพระวหิาร 

 คนไทยและส่ือมวลไทยหรือแมแ้ต่หนงัสือราชการในยคุหน่ึง ไม่เคร่งคดัการแยกตวัปราสาทและ

ภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งตวัปราสาทออกจากกนั ในเอกสารการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานของรัฐเรียกคดีพิพาทกรณี

ปราสาทพระวหิารวา่ “คดีเขาพระวหิาร”120  

 แต่ระยะหลงัโดยเฉพาะในปีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ภายหลงัน้ี มีการใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีเคร่งคดัมากข้ึน โดยให้

เนน้วา่ คดีหมายถึงคดีปราสาทพระวหิารเท่านั้น เพราะไทยอา้งสิทธิวา่ ท่ีดินซ่ึงตวัปราสาทนั้นตั้งอยูห่รือ

พื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาทนั้นเป็นพื้นท่ีอยูใ่นเขตไทย ศาลเพง่เล็งแฉพาะตวัปราสาทเท่านั้น  

 แต่ค าตดัสินของศาลในปีพ.ศ. 2556 นั้นปรากฎชดัวา่ พื้นท่ีใกลเ้คียงตวัปราสาทก็อยูใ่นกรณีพิพาท

ดว้ยและศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศใหห้มายถึงภูเขาท่ีช่ือเดียวกนักบัตวัปราสาทนั้นทั้งหมด121   

                                       
119 International Court of Justice. Judgment on the request for interpretation of the 

judgment of 15 June 1962 in the case concerning the temple of Preah Vihear Cambodia vs 

Thailand, 11 November 2013, p. 12 
120 เช่นในหนงัสือของหมอ่มเจ้ำ วงษ์มหิป ชยำงกรู เอกอคัรทตูไทยประจ ำเนเธอร์แลนด์ผู้ เป็นหวัหน้ำผู้แทนไทยในกำรวำ่คดี สง่ถึง 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศในวนัท่ี 26 มิถนุำยน 1962 (พ.ศ. 2505) ก็ยงัเรียกคดีนีว้ำ่เป็นคดีเขำพระวิหำร  โปรดดใูน 
บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ เร่ืองเดียวกนั หน้ำ  64-65 



 ภูมะเขือ  

 ภูมะเขือหรือพนมทร๊อบ (Phnom Trap) หมายถึงภูเขาท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียง

เหนือของภูพระวหิาร เป็นพื้นท่ีซ่ึงถูกระบุวา่ส่วนหน่ึงอยูใ่นเขตของพื้นท่ีพิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรใกล้

ปราสาทพระวหิารท่ีทั้งไทยและกมัพชูาต่างก็อา้งสิทธิในอ านาจอธิปไตยทบัซอ้นกนั อนัเน่ืองมาจากการ

ถือเอาเส้นเขตแดนคนละเส้นลากทบักนั 

 ส่ือมวลชนไทยพิจารณาภูมะเขือจากจุดยนืของทางการไทยวา่ เป็นพื้นท่ีซ่ึงเป็นของไทยและกมัพชูา

อา้งสิทธิทบัซอ้นกนัและแสดงความวติกกงัวลโดยตลอดวา่ ผลแห่งการตีความค าพิพากษาคดีปราสาทพระ

วหิารนั้นจะท าใหไ้ทยตอ้งเสียพื้นท่ีบริเวณภูมะเขือน้ีไปดว้ย 

ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเห็นวา่ภูมะเขือน้ีไม่ใช่พื้นท่ีพิพาทในคดีปราสาทพระวหิารเดิม นั้นไม่

ถือวา่เป็นพื้นท่ีใกลเ้คียง (vicinity) ของปราสาทพระวหิารแต่อยา่งใด  

 ทวงคืนปราสาทพระวหิาร ทวงคืนเขาพระวิหาร ป้องสิทธิพระวหิาร 

 สิทธิของประเทศไทยเหนือปราสาทพระวหิารหรือภูพระวิหารนั้นยงัมีอยูห่รือไม่หลงัค าพิพากษา ปี 

2505 เป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัมากในหมู่นกักฎหมายของไทย กลุ่มหน่ึงน าโดย ศาสตราจารย ์สมปอง สุจริต

กุล เห็นวา่ หนงัสือของพนัเอกถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสมยันั้นมีไปถึง อูถัน่ 

เลขาธิการสหประชาชาติ มีถอ้ยค าวา่ “ในคดีเก่ียวกบัปราสาทพระวหิารนั้นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ปรารถนาท่ีจะตั้งขอ้สงวนอนัชดัแจง้เก่ียวกบัสิทธิใดๆท่ีประเทศไทยมีหรืออาจมีในอนาคตเพื่อเอา

ปราสาทพระวหิารกลบัคืนมา”122 

 อยา่งไรก็ตามไม่มีหลกักฎหมายใดใหก้ารรับรองเอกสารฉบบัน้ีวา่ สามารถใชเ้ป็นหลกัในการทวง

คืนปราสาทพระวหิารกลบัมาเป็นของไทยได ้ เอกสารน้ีน่าจะมีค่าเพียงแถลงการณ์ทางการเมืองของรัฐบาล

ไทยเท่านั้น เพราะหากปรากฎวา่มีสิทธิเช่นวา่นั้นอยูจ่ริง รัฐบาลไทยยอ่มจะระบุเอาไวโ้ดยชดัแจง้และใช้

สิทธิในขอบเขตของธรรมนูญศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ  

 ค าพิพากษาศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศยอ่มถือเป็นท่ีสุดไม่สามารถอุทธรณ์ได ้ นัน่หมายความวา่

ประเทศไทยไม่สามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาได ้ ตามมาตรา 60 แต่ในมาตรา 61 ระบุวา่การขอทบทวนค า
                                                                                                                       
121 International Court of Justice Op.cit. p. 36 

122 หนงัสือประท้วงของ พนัเอก ถนดั คอมนัตร์ ดไูด้จำก บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 211 



พิพากษานั้นสามารถท าไดเ้ม่ือปรากฎวา่มีขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัมิไดป้รากฎต่อศาลขณะท่ีตดัสิน แต่

การขอทบทวนน้ีจะตอ้งกระท าภายใน 10 ปีหลงัจากค าพิพากษา มาถึงปัจจุบนัน้ีระยะเวลาดงักล่าวผา่นพน้

ไปแลว้และไม่ปรากฎวา่ประเทศไทยพบหลกัฐานใดใหม่สิทธิดงักล่าวก็เป็นอนัส้ินสุดลง สิทธิอยา่งเดียวท่ี

เหลืออยูคื่อ การขอใหตี้ความขอบเขตและความหมายของค าพิพากษาเท่านั้น ซ่ึงคู่ความสามารถขอใชสิ้ทธิ

นั้นเม่ือใดก็ได ้แต่มนัก็ไม่มีผลกลบัค าพิพากษาหรือท าใหป้ราสาทพระวหิารกลบัมาเป็นของไทยได ้  

 หนงัสือพิมพ ์ ASTVผูจ้ดัการรายวนัรายงานหลายคร้ังในหว้งเวลาของการท าการวิจยัเก่ียวกบัการ 

“ทวงคืน”ปราสาทพระวิหารหรือเขาพระวิหารโดยรายงานความเคล่ือนไหวของกลุ่มธรรมยาตราวา่จะท า

การทวงคืนปราสาทพระวหิาร แต่ในรายงานไม่ปรากฎวา่ กลุ่มดงักล่าวอา้งหลกัการทางกฎหมายระหวา่ง

ประเทศใดในการ“ทวงคืน”ดงักล่าว หนงัสือพิมพร์ายงานโดยอา้งความเห็นสมาน ศรีงาม ผูน้ ากลุ่มธรรม

ยาตราวา่ กลุ่มของเขาเดินรณรงคใ์นจงัหวดัศรีสะเกษเพื่อปลุกใหป้ระชาชนในพื้นท่ีร่วมกนักอบกู ้ เขาพระ

วหิารและมณฑลบูรพาตามอนุสัญญาโตเกียว ค.ศ. 1941123 แต่หนงัสือพิมพไ์ม่ไดใ้หข้อ้มูลกบัผูอ่้านวา่

อนุสัญญาดงักล่าวนั้นไม่มีผลบงัคบัใชแ้ลว้  

มรดกโลก  

ปราสาทพระวหิารไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) 

ตามมติท่ี 32 COM 8B. 102 ของคณะกรรมการมรดกโลกระหวา่งการประชุมสมยัท่ี 32 ท่ีกรุงควเิบค 

ประเทศแคนาดา และการข้ึนทะเบียนปราสาทหินแห่งน้ีเป็นมรดกโลกนัน่เองท่ีกลายเป็นชนวนความขดัแยง้

ทางการเมืองทั้งภายในประเทศไทยและกบักมัพชูา  

จุดชนวนแห่งปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือกมัพชูาไดเ้สนอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในระหวา่ง

การประชุมท่ีเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนดใ์นปี 2550 แต่เน่ืองจากในคราวนั้นกมัพชูาไดเ้สนอพื้นท่ี

รอบปราสาทพระวหิารซ่ึงไทยอา้งสิทธ์ิอยูด่ว้ยเขา้มาเป็นเขตกนัชน ไทยจึงคดัคา้นและไดข้อเจรจาเพื่อ

ปรับปรุงแผนผงัเขตกนัชนดงักล่าวใหม่และตกลงกนัวา่จะใหมี้การข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดก

โลกอยา่งเป็นทางการในสมยัประชุมท่ี 32 (ปีถดัมาคือปี 2551) “โดยการสนบัสนุนอยา่งแขง็ขนัจากไทย”124 

                                       
123 “ธรรมยำตรำฯปลกุปชช.ทำงคืนเขำพระวิหำร” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2556 หน้ำ 11 (แตห่นงัสือพิมพ์
ไมไ่ด้ให้พืน้ท่ีกบัขำ่วนีม้ำกนกั) 
124 The World Heritage Committee. Decision 31 COM 8b.24 



แต่ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลจากสมยัพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนทท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะ

รัฐประหารปี 2549 มาเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งภายใตก้ารน าของสมคัร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์

ฝ่ายคา้นและพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดเ้คล่ือนไหวคดัคา้นการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวหิาร

เป็นมรดกโลก กล่าววา่หากมัพชูาเอาปราสาทพระวหิารไปข้ึนทะเบียนแต่เพียงฝ่ายเดียว125 รวมทั้งคดัคา้นมิ

ใหรั้ฐบาลไทยในสมยันั้นไม่ใหอ้อกแถลงการณ์สนบัสนุนการข้ึนทะเบียนดงักล่าวดว้ย ศาลปกครองมีค าสั่ง

ตามค าร้องขอของผูแ้ทนพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระงบัแถลงการณ์ร่วมระหวา่งไทยและ

กมัพชูาท่ีลงนามโดยนพดล ปัทมะรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยและซกอานรอง

นายกรัฐมนตรีกมัพชูาและศาลรัฐธรรมนูญไดมี้ค าพิพากษาในเวลาต่อมาวา่ แถลงการณ์ร่วมดงักล่าวนั้นเป็น

                                       
125 แนวคิดเร่ืองกำรขึน้ทะเบียนปรำสำทพระวิหำรเป็นมรดกโลกร่วมระหวำ่งไทยและกมัพชูำตำมท่ีสื่อมวลชนนิยมอ้ำงอิงกนันัน้ ไมม่ี
ปรำกฎชดัวำ่ได้บนัทึกเป็นเอกสำรท่ีแสดงออกถึงเจตนำเช่นนัน้เอำไว้อย่ำงชดัเจนเลย เท่ำท่ีสำมำรถสืบค้นได้พบวำ่มีเพียงกำรแถลงขำ่ว
ร่วมระหวำ่งสรุเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีตำ่งประเทศของไทยในเวลำนัน้ร่วมกบัซกอำน รัฐมนตรีอำวโุสของกมัพชูำเมื่อวนัท่ี 25 
มีนำคม 2004 วำ่ทัง้สองฝ่ำยจะร่วมกนัฟืน้ฟแูละพฒันำปรำสำทพระวิหำรร่วมกนัและเสนอให้เป็นมรดกโลก 

 เอกสำรแถลงขำ่วดงักลำ่วเดิมเคยเข้ำถึงทำง internet ทีw่ebpage กระทรวงกำรตำ่งประเทศของไทย ได้ที่ 
http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=2757 แตปั่จจบุนัไมส่ำมำรถเข้ำถงึได้ แตถ้่อยควำมตำมที่ผู้วิจยัคดัลอกเอำไว้มีดงันี ้ 

The Meeting on Thailand-Cambodia Joint Development of Preah Vihear Temple  
 
On 25 March 2004, Dr. Surakiart Sathirathai, Minister of Foreign Affairs of Thailand, and Mr. Sok An, Senior 
Minister, Ministry in Charge of the Office of the Council of Ministers of Cambodia, jointly gave a press briefing 
on the outcomes of the Meeting on Thailand-Cambodia Joint Development of Preah Vihear Temple, during 
which Dr. Surakiart noted that the said cooperation between the two countries would be based on the following 
guiding principles: 

 1. Both sides agreed that the joint development of Preah Vihear Temple would  
be a symbol of the long-lasting friendship, based on mutual benefits and understand, between the two countries. 

 2. Both sides agreed to restore and preserve the beauty and historical as well as archeological values 
of Preah Vihear Temple, in an effort to turn it into a heritage of mankind. It was proposed that Preah Vihear 
Temple be recognized by UNESCO as one of the World Heritage.  

 3. Both sides agreed to cooperate in resolving the existing major issues impacting on the lives of the 
people living in the area, such as environmental problems and  
de-mining operation at Preah Vihear Temple and its vicinity. 

 4. For both sides to gain full benefits, the joint development of Preah Vihear Temple should be linked 
with and complement the other relevant development frameworks such as ACMECS, GMS and the Emerald 
Triangle. 

 5. Participation and assistance from third parties, such as international organizations, NGOs and the 
private sector, in the joint development of Preah Vihear Temple would be welcomed. 

 6. Both sides agreed in principle that the joint survey of the border areas to collect data on the 
geographical features for future demarcation would be conducted simultaneously with the preparation for the 
restoration works of the joint development of Preah Vihear Temple. 

 7. A Plan of Action would be developed to ensure the effective implementation of the joint 
development of Preah Vihear Temple. 

8. Both sides agreed to set up two sub-committees, namely Sub-Committee on the Restoration and 
Renovation of Preah Vihear Temple and Sub-Committee on the Joint Development Plan, to implement 
cooperation in the joint development of Preah Vihear Temple,  

 

http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=2757


หนงัสือสัญญาท่ี“อาจ”มีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภาตามความ

ในมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550126 คณะกรรมการมรดกโลกรับทราบวา่การ

สนบัสนุนของไทยนั้นถูกถอนออกแลว้ตามการพิพากษาของศาลและการตดัสินใจในภายหลงัของรัฐบาล

ไทย แต่ถึงอยา่งนั้นก็ตามปราสาทพระวหิารก็ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอยา่งเป็นทางการในการ

ประชุมสมยัท่ี 32 ท่ีกรุงควเิบกประเทศแคนาดาและเป็นท่ีปรากฎชดัแต่ตน้แลว้วา่ พื้นท่ีซ่ึงอยูเ่ขตพิพาท

ระหวา่งสองประเทศนั้นถูกตดัออกไป 

เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงทางการเมืองจนท าใหฝ่้ายคา้นไดข้ึ้นเป็นรัฐบาลภายใตก้ารน าของอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ ไดมี้การด าเนินความพยายามจากรัฐบาลไทยท่ีจะถอดหรืออยา่งนอ้ยถ่วงกระบวนการในการ

บริหารจดัการปราสาทพระวิหารในฐานะเป็นมรดกโลก แต่ไม่เป็นผลและความขดัแยง้ไดข้ยายตวัลุกลามไป

ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูา เกิดการปะทะกนัทางทหารในพื้นท่ีใกลเ้คียงปราสาทพระวหิาร 

จนกมัพชูาตดัสินใจน าค าพิพากษาดคีปราสาทพระวหิารปี 2505 ไปใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศตีความ

เพื่อให้รู้แน่ชดัถึงพื้นท่ีใกลเ้คียง (vicinity) ของปราสาทพระวหิารโดยชดัแจง ซ่ึงศาลไดช้ี้ชดัวา่ พื้นท่ี

ใกลเ้คียงนั้นคือภูพระวิหารทั้งหมด 

 3 ว่าด้วยกมัพูชา ความสัมพนัธ์ไทย-กมัพูชา และชาติไทย 

 เสียดินแดน 

 ค าวา่เสียดินแดนเป็นวาทกรรมทางการเมืองอยา่งหน่ึงท่ีถูกสร้างและใชใ้นประวติัศาสตร์สมยัใหม่ 

เพื่อสร้างส านึกแห่งความหวงแหนในผนืแผน่ดินท่ี“คนไทย”อาศยัอยูใ่นปัจจุบนัน้ีและเพื่อเสริมอ านาจบารมี

ของกษตัริยไ์ทย ความคิดเร่ืองการไดแ้ละเสียดินแดนในสังคมไทยน่าจะเกิดข้ึนในยคุอาณานิคม เม่ือองักฤษ

และฝร่ังเศสเขา้มายดึพื้นท่ีและอาณาจกัรในแผน่ดินใหญ่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และเร่ิมกระบวนการใน

การสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ (Nation state) ท่ีตอ้งมีขอบเขต (boundary) ของดินแดนและอ านาจอธิปไตยเหนือ

ดินแดนนั้นๆอยา่งชดัเจน ก่อนหนา้น้ีชนชั้นน าของไทยไม่สู้มีแนวคิดเก่ียวกบัดินแดนของรัฐชดัเจนนกั มี

ความเขา้ใจวา่มีดินแดนท่ีเป็นอาณาจกัรอนัเป็นประเทศราชของสยามอยูจ่  านวนหน่ึง ส่วนจะมากนอ้ย

เพียงใด มีขอบเขตอยูต่รงไหนนั้นไม่ชดัเจน 

                                       
126 ค ำวินิจฉยัศำลรัฐธรรมนญู 8 กรกฎำคม 2551 เป็นค ำวินิจฉยัท่ีได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จำกนกักฎหมำยอย่ำงกว้ำงขวำงวำ่ได้ 
ตีควำมมำตรำ 190 เกินตวับทแห่งรัฐธรรมนญู ซึง่เขียนไว้วำ่ หนงัสือสญัญำใดท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกรัฐสภำ แตศ่ำลรัฐธรรมนญูเห็นวำ่ แถลงกำรณ์ร่วมดงักลำ่วนัน้เพียงอำจมีผลเปลี่ยนแปลงอำณำเขตก็เข้ำข่ำยมำตรำ 190 นีแ้ล้ว 



 ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์ นกัรัฐศาสตร์ กล่าววา่ ส านึกชนชั้นน าของไทยท่ีพฒันาจากส านึกเร่ือง

ประเทศราชมาเป็นดินแดนใน“พระราชอาณาเขต”อยา่งแน่ชดันั้นน่าจะเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือมีการ

จดัตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล อนัหมายความวา่กรุงเทพฯไดเ้พิ่มระดบัการกระชบัอ านาจของ

กรุงเทพฯเหนือหวัเมืองต่างๆ127  

 ธ ารงศกัด์ิ เห็นวา่มีการใชว้าทกรรมเสียดินแดนอยา่งเขม้ขน้ในประวติัศาสตร์ไทยอยู ่ 3 ยคุคือ ยคุ

ลทัธิชาตินิยมแบบทหารเฟ่ืองฟูราวๆ พ.ศ. 2470-80 (ค.ศ. 1927-1937) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการสร้างส านึก

และห่วงความเป็นคนไทยและเผา่ไทย ต่อมาคือสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองถึงสงครามเยน็ราวๆ 1950-

1980 ยคุน้ีรวมการต่อสู้ลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละการแยง่ชิงปราสาทพระวหิารเขา้มาดว้ย และยคุสมยัปัจจุบนัซ่ึง

เร่ิมตน้เม่ือหลงัการรัฐประหาร 2549 มีการเขียนแผนผงัการเสียดินแดนใหม่จากเดิมท่ีเสียไป 8 คร้ังเพิ่มเป็น 

14 คร้ังโดยคร้ังสุดทา้ยคือการเสียปราสาทพระวหิารให้กมัพชูา “เพื่อใหส้อดรับกบัการต่อสู้ทางการเมือง

ภายในของไทยอนัวา่ดว้ยการพิทกัษร์าชบลัลงัก ์ พิทกัษช์าติ”128 วาทกรรมคร้ังหลงัน้ีถูกผลิตและใชโ้ดยภาค

ประชาชนท่ีสัมพนัธ์กบัชนชั้นน า ไม่ไดม้าจากภาครัฐโดยตรงเหมือนสองยคุก่อนหนา้ 

 ธงชยั วนิิจจะกลู นกัประวติัศาสตร์ เห็นวา่วาทกรรมเสียดินแดนนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความ

เขา้ใจทางประวติัศาสตร์อยา่งผดิๆ 4 ประการ กล่าวคือประการแรกเขา้ใจผดิไปวา่ รัฐสมยัเก่าก่อนคริต

ศตวรรษท่ี 20 ถือการครอบครองดินแดนเป็นเร่ืองใหญ่ แต่ความสัมพนัธ์ของรัฐสมยัเก่านั้นถืออ านาจของเจา้

ท่ีมีอ านาจมากเหนือเจา้ผูค้รองนครท่ีมีอ านาจนอ้ยกวา่เป็นส าคญั ประการท่ีสองเขา้ใจผดิวา่ เมืองข้ึนหรือ

เมืองประเทศราชเป็นส่วนหน่ึงของอธิปไตยของรัฐเจา้พอ่ใหญ่ แต่ความจริงมนัเป็นความสัมพนัธ์แบบ “ยอม

สวามิภกัด์ิ” แต่ไม่ไดห้มายถึงตกเป็นสมบติัของรัฐท่ีใหญ่กวา่ ประการท่ีสามเขา้ใจผดิวา่ เมืองข้ึนหรือ

ประเทศราชนั้นข้ึนต่อเจา้พ่อใหญ่รายเดียวคือสยามเท่านั้น แต่ความจริงบรรดาอาณาจกัรนอ้ยใหญ่ท่ี

สวามิภกัด์ิสยามนั้นก็สวามิภกัด์ิอาณาจกัรอ่ืนเช่น พม่าและเวยีดนามดว้ยในเวลาเดียวกนั อ านาจของ

อาณาจกัรสมยัก่อนนั้นทบัซ้อนกนัวุน่วาย ประการสุดทา้ย เขา้ใจผดิวา่ดินแดนของรัฐสมยัเก่าก าหนด

แน่นอนชดัเจน แต่ความจริงขอบเขตรัฐสมยัเก่านั้นไม่ชดัเจนและทบัซอ้นกนัมาก ดงันั้นการเสียดินแดน

                                       
127 ธ ำรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต์  “วำทกรรมเสียดินแดน” ใน ชำญวิทย์ เกษตรศิริ ประมวลแผนท่ี:ประวติัศำสตร์ ภมูิศำสตร์ กำรเมือง กบั
ลทัธิอำณำนิคมในอำเซียน อษุำคเนย์ (กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์และมลูนิธิโตโยต้ำประเทศไทย, 
2555 หน้ำ 318 

128 เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 323 



จริงๆแลว้คือการเสียอ านาจแบบเจา้พอ่โบราณคือไม่สามารถอวดอา้งความเป็นอธิราชไดอี้กต่อไป129 การอา้ง

วา่เสียดินแดนไปคิดเป็นพื้นท่ีเท่านั้นเท่าน้ีจึงเป็นเร่ืองจินตนาการมากกวา่ความเป็นจริง 

 ธงชยัเห็นวา่ วาทกรรมเสียดินแดนถูกสร้างข้ึนเพื่อเสริมฐานะใหก้บัประวติัศาสตร์ราชาชาตินิยม 

เป็นส าคญั ประวติัศาสตร์แบบน้ีมีองคป์ระกอบส าคญัคือ ตอ้งอา้งวา่เป็นเจา้ของดินแดนประเทศราชมาแต่

โบราณซ่ึงน่ีเป็นเพียงทศันะประวติัศาสตร์ของเจา้กรุงเทพฯ (ไม่ใช่ของคนไทยทั้งหมด) แต่ก็ตอ้งถือเอาความ

เจบ็ปวดของเจา้กรุงเทพฯมาเป็นส่วนหน่ึงของชาติโดยองคร์วม และตอ้งอา้งวา่เป็นเจา้ของดินแดนนั้น

ทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียวแบบชาตินิยมของรัฐชาติสมยัใหม่ ในความเห็นของธงชยัวาทกรรมเสียดินแดนถูก

สร้างข้ึนอยา่งจริงจงัก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เล็กนอ้ยและถูกผลิตซ ้ าในเวลาต่อมาท าให้

วาทกรรมเสียดินแดนน้ีฝังแน่นสังคมไทยมานาน 

 ส่ือมวลชนเช่น ASTV ผูจ้ดัการรายวนั และเพจสายตรงภาคสนาม130 ก็ผลิตซ ้ าวาทกรรมเสียดินแดน

น้ีอีกคร้ังในยคุสมยัปัจจุบนัโดยใชค้ดีปราสาทพระวหิารเป็นตวัอยา่งและอาศยัขอบเขตสมมติท่ีทึกทกัเอาเอง

สมยัชาตินิยมเม่ือ 50 ปีก่อนเป็นตวัช้ีวดั ส่ือมวลชนจ านวนหน่ึงรวมทั้งผูจ้ดัการรายวนัไดร้ายงาน วา่ไทยเสีย

ดินแดน หลงัจากท่ีศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไดตี้ความค าพิพากษาเดิมในปี 2505 

ความจริงเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาลโลกไม่ไดท้  าอะไรใหม่เลย หลงัจากท่ีไดต้ดัสินคดี

น้ีไปเม่ือกวา่ 50 ปีท่ีผา่นมา นอกจากยนืยนัวา่ ประเทศกมัพชูามีอ านาจอธิปไตยเหนือภูพระวหิารทั้งลูก  

 ค าวา่ promontory ไม่ใช่ส่ิงใหม่แต่อยูแ่ต่เดิมแลว้ดงัปรากฎในหนา้ 15 ของค าพิพากษาปี 2505 

(ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ) และในส านวนแปลของภาษาไทยท่ีตีพิมพโ์ดยส านกันายกรัฐมนตรีปี 2505 แปลวา่

“ยอดเขา”  

 ความบางตอนในหนา้ 15 ของค าพิพากษาเดิมท่ีศาลยกมาอา้งซ ้ าในยอ่หนา้ท่ี 14 ของค าพิพากษา

ใหม ่ความเดิมในค าพิพากษาก่อนปรากฎในภาษาองักฤษดงัน้ี it stands on a promontory of the same name, 

                                       
129 ธงชยั วินิจจะกลู “เสียดินแดน เป็นประวติัศำสตร์หลอกไพร่ไปตำยแทน (เพรำะไทยไมเ่คยเสียดินแดน)” ในชำญวิทย์ เกษตรศิริ 
เร่ืองเดียวกนั หน้ำ 308-310 

130 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475874592525151&set=a.241428875969725.

51821.241066436005969&type=1  เพจนีอ้้ำงวำ่ "เมื่อสมยัแผน่ดินพระนเรศวรมหำรำช ประเทศไทยมีพืน้ท่ี1ล้ำนห้ำแสน
ตำรำงกิโลเมตร และสญูเสียพืน้ท่ีหลงัจำกนัน้ไปแล้ว1ล้ำนตำรำงกิโล สมยัย่ิงลกัษณ์เตม็ใจให้เขมรไปบำงสว่นเพื่อเสวยผลประโยชน์
ร่วมกนั คนไทยยินยอมให้มนัตระกลูชิน วงษ์สวสัด์ิ ดำมำพงษ์ กระท ำกำรปล้นผืนแผน่ดินไปได้หมูๆ ยงังีห้รือ" 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475874592525151&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475874592525151&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1


belonging to the eastern sector of the Dangrek range of mountains which, in a general way, constitutes the 

boundary between the two countries in this region-Cambodia to the south and Thailand to the north. 

Considerable portions of this range consist of a high cliff-like escarpment rising abruptly above the 

Cambodian plain. 

 ค าแปลในภาษาไทยคือ “ปราสาทแห่งน้ีตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีช่ือเดียวกนัอนัประกอบเป็นส่วน

ตะวนัออกของทิวเขาดงรัก ซ่ึงกล่าวโดยทัว่ไปแลว้เป็นเขตแดนระหวา่งสองประเทศ ในบริเวณน้ีกล่าวคือ

ประเทศกมัพชูาอยูท่างดา้นใตแ้ละประเทศไทยทางดา้นเหนือ ส่วนใหญ่ของทิวเขาน้ีประกอบดว้ยหนา้ผาสูง

ตั้งชนัข้ึนไปจากท่ีราบของกมัพชูา” 

 เม่ือพิจารณาค าพิพากษาปี 2505 ท่ีวา่ “ปราสาทพระวหิารตั้งอยูใ่นอาณาเขตภายใตอ้ธิปไตยของ

กมัพชูา” อาจจะเขา้ใจไดไ้ม่ยากวา่ค าวา่ territory หรือ อาณาเขตในภาษาไทยนั้นหลายถึงบริเวณเขาพระ

วหิารทั้งหมด  

 คณะรัฐมนตรีของไทยในปี 2505 ไดมี้มติก าหนดขอบเขตของปราสาทพระวหิารเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้เป็นเน้ือท่ีขนาด 0.25 ตารางกิโลเมตรลอ้มรอบตวัปราสาทเอาไว ้ ความจริงมีการเสนอ

ทางเลือก 2 แนวทางขนาดพื้นท่ีไม่เท่ากนั คณะรัฐมนตรีในสมยันั้นเลือกท าเป็นรูปส่ีเหล่ียมใกลช้ายคา

ปราสาทเพียงเพราะเห็นวา่เสียพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุด  

 มติคณะรัฐมนตรีปี 2505 นั้นไม่วา่จะมองจากมุมไหน ไม่สะทอ้นส่วนใดในค าพิพากษาเพราะไม่ได้

อธิบายค าวา่ยอดเขาและไม่ไดบ้อกวา่อาศยัหลกัการใดเป็นตวัก าหนดอาณาบริเวณใกลเ้คียงปราสาท แต่

สะทอ้นเพียงเจตนาวา่จะใหซ้ากปราสาทและพื้นดินส่วนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อรองรับตวัปราสาท

ใหก้บักมัพชูาไปเท่านั้นเอง อนัท่ีจริงแมแ้ต่อยา่งนั้นเจา้หนา้ท่ีของไทยก็ยอมรับต่อศาลไปวา่ ยงัขาดไปอีก

เล็กนอ้ยดว้ยซ ้ าไป  

 ชนชั้นน าชาตินิยมของไทยไดส้ร้างความเขา้ใจท่ีไขวเ้ขวใหก้บัคนในสังคมไทยมาอยา่งนอ้ยก็เกือบ

ชัว่อายคุนหน่ึงมาแลว้หลงัค าพิพากษาเม่ือคร่ึงศตวรรษก่อนวา่ กมัพชูาไดไ้ปแต่เพียงตวัปราสาทเท่านั้น ส่วน

ผนืดินโดยรอบนั้นเป็นของไทยอยู ่ เพราะศาลไม่ไดพ้ิพากษาเร่ืองเขตแดนและแผนท่ี อีกทั้งกมัพชูาก็ยอมรับ

เร่ือยมาวา่ไทยปฏิบติัถูกตอ้งแลว้ 



 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ศาลยติุธรรมเห็นวา่ เส้นตามแนวมติคณะรัฐมนตรีของไทยเป็นการก าหนดฝ่าย

เดียวซ่ึงไม่ตอ้งดว้ยค าพิพากษาเดิมเลย เส้นดงักล่าวนั้นตามความเห็นของศาล (ยอ่หนา้ 88 ของค าพิพากษา

ใหม่) แลว้ไม่เป็นตวัแทนของการตีความเก่ียวกบัขอบเขตของอาณาบริเวณตามค าพิพากษาปี 2505 ท่ีถูกตอ้ง

เลย 

 ตามบนัทึกท่ีปรากฎต่อศาล (ยอ่หนา้ 42) นั้นแสดงให้เห็นวา่กมัพชูาไม่เคยยอมรับวา่การถอนทหาร 

(ออกจากพื้นท่ีโดยรอบตวัปราสาท) ของไทยนั้นเป็นการปฏิบติัตามค าพิพากษาปี 2505 ท่ีถูกตอ้งแต่อยา่งใด 

ความเห็นเช่นน้ีของศาลท าลายความชอบธรรมของไทยท่ีจะใชห้ลกักฎหมาย (น่ิงเฉยถือเป็นการยอมรับ) ปิด

ปากกมัพชูาไปจนส้ิน 

 เพื่อความชดัเจนท่ีมากข้ึน อนัเป็นไปตามหลกัการตีความค าพิพากษาในมาตรา 60 ของธรรมนูญ

ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ศาลไดช้ี้ (ตามยอ่หนา้ 98) วา่ promontory หรือชะง่อนผาตามส่ือมวลชนแปล 

หรือยอดเขาอยา่งท่ีทางการไทยแปลนั้น เป็นไปตามภูมิประเทศตามลกัษณะธรรมชาติท่ีตวัปราสาทตั้งอยู ่

กล่าวคือ ทางดา้นทิศตะวนัออก ทิศใต ้และตะวนัตกเฉียงใต ้ยอดเขาน้ีด่ิงลงเป็นหนา้ผาชนัลงสู่ท่ีราบกมัพชูา

ซ่ึงคู่กรณีเห็นร่วมกนัแลว้วา่หนา้ผาน้ีลงไปจนถึงพื้นท่ีท่ีตีนของมนัอยูภ่ายใตอ้  านาจอธิปไตยของกมัพชูา 

พื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือนั้นนั้นพื้นท่ีลาดลงไป แมว้า่จะลาดชนันอ้ยกวา่หนา้ผาแต่ก็

เห็นไดช้ดัวา่ลาดลงไปสู่หุบเขาซ่ึงแยกภูพระวหิารออกจากพนมทรอบหรือพนมซบัหรือภูมะเขือใน

ภาษาไทย โดยท่ีตวัหุบเขาเองนั้นก็ลาดเทลงใตสู่้ท่ีราบกมัพชูา 

 ทางดา้นทิศเหนือขอบเขตของภูพระวหิารอยูท่ี่เส้นตามแผนท่ีภาคผนวก 1 จากจุดทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัปราสาทตรงท่ีเส้นตดักบัขอบหนา้ผาลากไปสู่ทิศตะวนัตกเฉียงใตท่ี้หุบเขาตีนภู

มะเขือ 

 จุดน้ีศาลไม่ไดใ้หล้กัษณะรูปพรรณสันฐานของภูมิประเทศวา่เป็นเช่นใด และศาลเองยอมรับตาม

ความเห็นของฝ่ายไทยวา่ การถ่ายทอดเส้นตามแผนท่ีภาคผนวก 1 ลงสู่ภูมิประเทศจริงนั้นเป็นไปโดยความ

ยากล าบาก ดงันั้นตามท่ีระบุในยอ่หนา้ท่ี 99 ใหท้ั้งสองฝ่ายหาทางร่วมมือกนัด าเนินการโดยสุจริต (good 

faith) และหา้มฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่วา่ไทยหรือกมัพชูาด าเนินการฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด  

 ผลแห่งค าพิพากษาฉบบัปัจจุบนัน้ี ไม่ไดท้  าใหฝ่้ายไทยหรือกมัพชูาเสียหรือไดสิ้ทธิอะไรเพิ่มเติมเลย 

เม่ือความปรากฎชดัเจนวา่เส้นตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยใชไ้ม่ได ้ ศาลเห็นวา่มนัไม่เป็นท่ียอมรับกนัของ

คู่กรณี ยอ่มหมายความวา่การปฏิบติัตามค าพิพากษาของไทยเม่ือ 50 ปีก่อนนั้นไม่ถูกตอ้ง แต่ไม่ได้



หมายความวา่ไทยเสียดินแดนบริเวณนั้นไป เพราะเหตุวา่ดินแดนนั้นหากจะกล่าวอยา่งเคร่งครัดตาม

กฏหมายแลว้ ยอ่มไม่ใช่ดินแดนของไทยอยูแ่ต่เดิม  

   ผลประโยชน์แห่งชาติ 

 ค าวา่ผลประโยชน์ชาติหรือผลประโยชน์แห่งชาติ (National interest) เป็นแนวคิดท่ีนิยมใชก้นัมาก

ในวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติคือรากฐาน

และเป้าหมายสูงสุดท่ีเป็นตวัก าหนดและช้ีน าการตดัสินใจของผูมี้อ  านาจตดัสินใจในรัฐในการด าเนิน

นโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติของรัฐหน่ึงๆนั้นคือแนวคิดทัว่ไปท่ีมีองคป์ระกอบของส่ิงท่ี

จ าเป็นและส าคญัท่ีสุดท่ีรัฐพึงมี โดยทัว่ไปแลว้ก็มกัจะหมายถึง การปกป้องตนเอง ความเป็นเอกราช บูรณ

ภาพแห่งดินแดน ความมัน่คงทางทหาร และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ131 

ส่ือมวลชนท่ีเป็นตวัอยา่งในการวจิยัทั้งหมดนิยามผลประโยชน์แห่งชาติในกรณีคดีตีความปราสาท

พระวหิารค่อนขา้งชดัเจนวา่ หมายถึงอ านาจอธิปไตยเหนือพื้นท่ีชายแดนใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารท่ีไทย

และกมัพชูาอา้งสิทธิทบัซอ้นกนัซ่ึงคิดเป็นพื้นท่ี 4.6 ตารางกิโลเมตร บางส่วนเช่นกรณีของคอลมันิสตใ์น

ASTV ผูจ้ดัการรายวนัและเพจสายตรงภาคสนามไดพ้ยายามเช่ือมโยงคดีปราสาทพระวหิารเขา้กบัการเจรจา

เร่ืองพื้นท่ีทบัซอ้นทางทะเลในท านองท่ีวา่ รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ภายใตก้ารช้ีน าของทกัษิณ ชินวตัรผูเ้ป็น

พี่ชายท่ีมีความสนใจธุรกิจทางดา้นพลงังานในกมัพชูา จะด าเนินการสมคบหรืออ่อนขอ้ใหก้มัพชูาชนะดคี

ปราสาทพระวหิารเพื่อแลกเปล่ียนกบัผลประโยนชน์จากทรัพยากรปิโตรเล่ียมในอ่าวไทย 

 ชชัวาลย ์ ชาติสุทธิชยั คอลมันิสตป์ระจ าของหนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายรายวนั เขียนใน

คอลมัน์ ไฮคป์าร์กลงกระดาษ ของเขาวา่  

“เม่ือ เหล่ียม (หมายถึงทกัษิณ) หนัมาท าธุรกิจพลงังานและยดึอ านาจรรัฐไดด้ว้ยเงิน จึงมีการเซ็น

MOU2544และมีการวางแผนลบักบัพวกวา่ ถา้เขมรไดค้รองผนืแผน่ดินไทยตามแผนท่ีมาตราส่วน 1 ต่อ 2 

แสน น ้ามนัใตท้ะเลจะตกอยูใ่นมือเขมรถึง 3 ใน 4 ส่วนเพราะแผนท่ีมาตราส่วน 1 ต่อ 5 หม่ืนนั้นน ้ามนัส่วน

ใหญ่จะเป็นของชาติไทยครับ  

                                       
131 Jack C Plano, Roy Olton The International Relations Dictionary (Santa Barbara, 

California, ABC-Clio Inc, 1982) p.9 



ถา้น ้ามนัส่วนใหญ่อยูใ่นดินแดนไทย นกัการเมืองชัว่ไทย-เขมรฮุนเซน-บริษทัน ้ามนัอเมริกาจะเอา

เปรียบชาติไทยมากเกินควรไม่ได ้ เพราะรัฐบาลไทยจะปิดปากส่ือและประชาชนเยีย่งเผด็จการฮุนเซนท ากบั

ชาวเขมรไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน การซ้ือตวัเผด็จการฮุนเซนให้ท าชัว่จึงง่ายกวา่ 

แผนข้ึนทะเบียนตวัปราสาทฯกบัท่ีดิน 4.6 ตร.กม. เป็นมรดกโลกของเขมรแต่เพียงผูเ้ดียวกบั

ยเูนสโกจึงเป็นแผนการชัว่ท่ีมีบ่อน ้ามนัซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงั โดยมีผูน้ าไทยขายชาติบางคนกบัเขมรฮุนเซนและ

บริษทัน ้ามนัตะวนัตกสมคบกนัครับ”132 ความเห็นท านองน้ีสอดคลอ้งกบัท่าทีของพรรคประชาธิปัตยซ่ึ์ง

ปัจจุบนัเป็นฝ่ายคา้นโดยหนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนั รายงานอา้งค าพดูของชวนนท ์ อินทรโกมาลสุท 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2556 วา่อาจจะมีผลประโยชน์ทางทะเลทบัซอ้นในกรณีคดี

ปราสาทพระวหิาร เพียงแต่ชวนนทไ์ม่ให้รายละเอียดเหมือนในคอลมัน์หนงัสือพิมพ ์ ส่วนเพจสายตรง

ภาคสนาม133ใหภ้าพกราฟฟิคเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของทกัษิณ ฮุนเซน และผลประโยชน์ในกิจการปิโต

รเล่ียมในอ่าวไทย 

อยา่งไรก็ตาม ASTVผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัวนัท่ี 11 มกราคม 2556 ใหข้อ้มูลอีกดา้นหน่ึงดว้ยเช่นกนั 

โดยอา้งค าพดูของ ทรงภพ พลจนัทร์ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังานวา่ “การเจรจาพื้นท่ีทบั

ซอ้นทางทะเลไม่เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีรอบปราสาทพระวหิาร เป็นกฎหมายคนละฉบบักนั”134  

ประการส าคญัขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์ในแหล่งปิโตรเล่ียมในอ่าวไทยของทกัษิณ ชินวตัรนั้นไม่

เคยไดรั้บการพิสูจน์เลยนบัแต่มีประเด็นความขดัแยง้เร่ืองปราสาทพระวหิารวา่มีมูลความจริงเพียงใด 

นกัการเมือง นกัเคล่ือนไหวทางการเมือง และส่ือมวลชนส่วนหน่ึงนิยมใชถ้อ้ยค ารุนแรงเช่น ขายชาติ ปลน้

ชาติ เป็นกบฎต่อชาติ ทาสเขมร ประนามนกัการเมืองฝ่ายตรงขา้มหรือพวกท่ีอยูใ่นกลุ่มทกัษิณ ชินวตัร โดย

ไม่ไดแ้สดงหลกัฐานหรือขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงๆใดสนบัสนุนขอ้กล่าวหาท่ีรุนแรงเช่นนั้นเลย 

 คนไทยใจเขมร 

                                       
132 ชชัวำลย์ ชำติสทุธิชยั “ต้องเสียดินแดนไทยก่อน จงึสวำปำมบอ่น ำ้มนัได้” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 9 มกรำคม 2556 หน้ำ 
2  
133 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370335859745692&set=a.241428875969725.
51821.241066436005969&type=1  

134 “เขมรปลอ่ย รำตรี ลดโทษวีระ ลดแรงกดดนัคดีเขำพระวิหำร” ASTVผู้จดักำรรรำยวนั วนัท่ี 11 มกรำคม 2556 หน้ำ 11  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370335859745692&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370335859745692&set=a.241428875969725.51821.241066436005969&type=1


 เป็นค าท่ีคอลมันิสตห์นงัสือพิมพใ์ชเ้รียกกลุ่มบุคคลท่ีแสดงความคิดเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวหิารท่ี

แตกต่างจากตวัเอง รวมถึงใชเ้สียดสีนกัการเมืองในรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรและขา้ราชการวา่ด าเนินการทุก

วถีิทางเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหฝ่้ายกมัพชูา ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ใชแ้นวทางน้ีในการ “ตดัสิน” บุคคล เม่ือพาด

หวัข่าวหนา้ 1 ฉบบัวนัท่ี 9 เมษายน 2556 วา่ “ซดัทูตไทยใจเขมร อา้งคนตา้นกระทบคดี” เม่ือรายงานข่าววา่ 

ชชัชยติุ ภกัดี เอกอคัรราชทูตไทย ประจ ากรุงพนมเปญ ขอใหทุ้กฝ่ายเคารพการตดัสินของศาลโลก ไม่ควร

เคล่ือนไหวคดัคา้นกระบวนการพิจารณาต่างๆ เพราะอาจจะส่งผลต่อรูปคดีและท าใหเ้กิดความขดัแยง้รอบ

ใหม่ได ้ทั้งน้ีจะส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในดา้นต่างๆ135 โดยทัว่ไปแลว้ค าวา่ “ซดั” ใน

หวัข่าวท่ีใชก้นัทัว่ไปในหมู่ส่ือมวลไทยมกัจะหมายความวา่มีผูว้พิากษาวจิารณ์ผูใ้ดอยา่งรุนแรงส่ือมวลชนจึง

ไดร้ายงานวา่มีผูใ้ดซดัผูใ้ด แต่ในกรณีน้ีในเน้ือข่าวไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดวพิากษว์จิารณ์เอกอคัรทูตเลยแมแ้ต่

นอ้ย ทั้งผูน้  าการประทว้งในเร่ืองน้ีคือ ไชยวฒัน์ สินสุวงศ ์ ท่ีปรากฎในข่าวเดียวกนัก็มิไดก้ล่าวพาดพิงถึง

เอกอคัรราชทูตชชัชยติุแต่อยา่งใด ดงันั้นตีความไดว้า่ ผูท่ี้ซดัเอกอคัรราชทูตวา่เป็นคนใจเขมรนั้นคือ

หนงัสือพิมพเ์อง 

 คอลมันิสตห์นงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั สุรวชิช์ วีรวรรณ เขียนในคอลมัน์ “เสียงจากหว้งส านึก” 

ของเขาโดยอาศยัวลีคนไทยใจเขมรน้ีเช่นกนัเม่ือกล่าวถึง กลุ่มนกัวชิาการท่ีแสดงความเห็นกรณีการใหก้าร

ดว้ยวาจาในคดีปราสาทพระวหิารเม่ือเดือนเมษายน 2556 วา่ฝ่ายไทยก็ไม่ไดมี้อะไรใหม่ หากแต่ใชส้ านวน

โวหารดูถูกเหยยีดหยามกมัพูชาเท่านั้น อลินา มีรอง ท่ีกลายเป็นขวญัใจชาวไทยไปชัว่ขา้มคืนจากการท่ีเธอ

ไดแ้สดงความคลาดเคล่ือนของแผนท่ีต่อศาลนั้นก็ไม่ไดท้  าการ “ฉีก” แผนท่ี 1:200000 ดงัท่ีส่ือมวลชนพากนั

ยกยอ่ง สุรวชิช์ เห็นวา่ นกัวิชาการเหล่าน้ีเป็นพวกเส้ือแดง พิจารณาปัญหาเร่ืองปราสาทพระวหิารดว้ยอคติท่ี

ตอ้งการจะแกต่้างแทนกมัพชูาเป็นส าคญัแทนท่ีจะหาเหตุผลแกต่้างใหไ้ทยเหมือนดงัท่ีอลินามิรองท า  

 สุรวชิช์ ถึงกบัเขียนสมการวา่ นกัวชิาการเหล่าน้ีตอ้งเขา้ขา้งกมัพชูาเพราะพวกเขาสนบัสนุนทกัษิณ

และเกลียดอ ามาตย์136 (หมายถึงชนชั้นน าท่ียดึอ านาจจากทกัษิณและสนบัสนุนใหพ้รรคประชาธิปัตยเ์ป็น

รัฐบาล)  

 การพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 แสดงใหเ้ห็นโดยชดั

แจง้วา่ ความเห็นของนกัวชิาการท่ีสุรวชิช์วา่เป็นพวกคนไทยหวัใจเขมรนั้นตรงกบัความเห็นของศาล ซ่ึงใน

                                       
135 “ซดัทตูไทยใจเขมร อ้ำงคนด้ำนกระทบดคี” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 9 เมษำยน 2556 หน้ำ 1, 11 
136 สรุวิชช์ วีรวรรณ “อลินำ มิรองกบัคนไทยใจเขมร” ASTV ผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 26 เมษำยน 2556 หน้ำ 2  



ค าตดัสินนั้นศาลยงัคงใชเ้ส้นตามแผนท่ีภาคผนวก 1 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาพื้นท่ีใกลเ้คียงปราสาทพระ

วหิารเป็นส าคญัหมายความวา่เธอไม่ไดฉี้กแผนท่ีนั้นส าเร็จเป็นแต่เพียงศาลก็เห็นดว้ยกบัเธอวา่ เส้นในแผนท่ี

ภาคผนวก 1 นั้นถ่ายทอดลงภูมิประเทศจริงยาก137 

 ความจริงแลว้ไม่มีเหตุหรือความจ าเป็นใดท่ีส่ือมวลชนจะตอ้งวิจารณ์หรือประนามนกัวชิาการท่ี

แสดงความเห็นใดๆเก่ียวกบัการใหก้ารหรือผลแห่งคดีของปราสาทพระวหิารไม่วา่ในแง่บวกหรือลบ เพราะ

ความเห็นทางวชิาการท่ีอยูน่อกกระบวนการพิจารณานั้นไม่ไดมี้ผลใดๆต่อคดีเลย ต่างจากความเห็นของอลิ

นา มิรอง ซ่ึงยอ่มมีผลผกูพนัต่อคดีเพราะเป็นการใหก้ารในวาจาในศาลในฐานะผูแ้ทนไทยโดยตรง แต่ส่ิงท่ี

ส่ือมวลชนท าก็เพื่อเสริมจุดยืนทางการเมืองของตวัเองวา่ มีผูท่ี้ไม่ปรารถนาดีต่อผลประโยชน์ของชาติอยู่

จริงๆ 

 พร้อมกนันั้นส่ือมวลชนไดน้ าเสนอภาพหรือเร่ืองราวของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีไดแ้สดงความรัก

ชาติไทยอยา่งมากหรืออาจจะลน้เหลือดว้ยซ ้ าไป หนงัสือพิมพร์ายงานวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556 วา่ “คุณตา

ขายบา้นหาทุนกูช้าติ” โดยน าเสนอเน้ือข่าววา่ นายผนั ก่ิงแสง อาย ุ75 ปี ผูซ่ึ้งเขา้ร่วมชุมนุมต่อตา้นศาลโลก

ร่วมกบักลุ่มธรรมยาตรา ประกาศวา่จะขายบา้นพร้อมท่ีนา 29 ไร่ในราคา 5 ลา้นบาทเพื่อน าเงิน (บางส่วน

จากการขายท่ีดินนั้น) ไปสมทบทุนการกอบกูบ้า้นเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกอบกูผ้ืนแผน่ดินไทยบริเวณ

เขาพระวหิารและมณฑลบูรพา138 หนงัสือพิมพไ์ม่ไดติ้ดตามข่าวของนายผนัมาน าเสนอต่อไปวา่ แทจ้ริงแลว้

เขาขายบา้นพร้อมท่ีดินไดห้รือเปล่าและไดใ้ชเ้งินเพื่อสมทบทุนในการกอบกูบ้า้นเมืองอยา่งไรทั้งๆท่ีข่าวน้ี

เป็นข่าวใหญ่พอสมควรในระดบัอยูห่นา้ 1 เลยทีเดียว 

 นอกจากน้ียงัมีการ์ตูน เสียดสี ลอ้เลียน นกัการเมืองและขา้ราชการ ท่ีไม่แสดงท่าทีหรือจุดยนืตามท่ี

ส่ือมวลชนตอ้งการ เช่นวา่ “อดสู ประยทุธ์ เสียงอ่อยเขาพระวหิาร แพค้ดียงัไม่รบ อา้งทหารไม่จุน้เร่ือง

การเมือง”139 แสดงวา่การท่ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก บอกให้รอคอยฟังค าตดัสิน

ของศาลโลกและไม่คิดท่ีจะท าสงครามกบักมัพชูาเพื่อแยง่ชิงดินแดนในกรณีแพค้ดีในศาลนั้นเป็นเร่ืองน่า

อปัยศอดสู  

                                       
137 International Court of Justice. Judgment on Request for Interpretation of The 

Judgment of 15 June 1962 in The Case Concerning The Temple of Preah Vihear 11 

November 2013 paragraph 99 p. 34 

138 “คณุตำขำยบ้ำนหำทนุกู้ชำติ ส.ว.ค ำนณูถกป-ูปึง้สู้คดีเขำวิหำร” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2556 หน้ำ 1,4 

139 หวัขำ่วน ำหน้ำ 1 ASTVผู้จดักำรรำยวนั  วนัท่ี 2 เมษำยน 2556 



บทที ่5 ปฎบิัตกิารวาทกรรม 

  

ปฎบิัติการวาทกรรม 

 การปฎิบติัวาทกรรมของส่ือมวลชนท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือการผลิตส่ือออกไปเพื่อ

สร้างสัมพนัธ์กบัสาธารณเพื่อมุ่งหวงัสร้างความเขา้ใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเป้าประสงค ์ในการพิจารณาการ

ปฏิบติัวาทกรรมจะไดแ้จกแจงออกมาดงัน้ี 

1 รูปแบบของเร่ืองหรือข่าวสารท่ีน าเสนอ 

2 เน้ือหาหลกั 

3 แหล่งข่าวและขอ้มูลส าคญั 

4 ผูเ้ขียนหรือผูน้ าเสนอรายงาน 

5 รูปแบบของตวัน าสาร เช่น ตวัหนงัสือ (text) หรือ ภาพ 

6 ภาษาท่ีใช ้

7 มุมมองของเร่ือง 

 1 หนังสือพมิพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน  

ผูว้จิยัเลือกเก็บตวัอยา่งตามระยะเวลาของการใหก้ารดว้ยวาจาในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศคือ จาก

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 และในหว้งระยะเวลาท่ีมีการอ่านค าพิพากษาเดือน พฤศจิกายน 2556 ทั้งน้ีจะ

คดัเลือกหนงัสือพิมพม์าเฉพาะวนัท่ีมีปรากฎวา่รายงานข่าว หรือ ขอ้เขียนเก่ียวกบัคดีโดยตรงมาเท่านั้น ซ่ึง

เก็บมาไดท้ั้งส้ิน 60 รายการ แลว้ท าการแจกแจงกระบวนการในการผลิตข่าวสารขอ้มูลเหล่านั้น กล่าวคือ 

1.1 รูปแบบของเร่ืองท่ีน าเสนอ 

การน าเสนอของASTVผูจ้ดัการรายวนัส่วนใหญ่แลว้จะอยูใ่นรูปแบบของข่าวหนงัสือพิมพท์ัว่ๆไป 

รองลงมาเป็นการแสดงความเห็นในคอลมัน์ต่างๆทั้งคอลมัน์ประจ าและคอลมัน์พิเศษ ส่วนอ่ืนนั้นจะ

แสดงออกมในลกัษณะของการ์ตูนหรือภาพลอ้เลียนเสียดสี 

 



ตารางแสดงรูปแบบของเร่ือง 

ข่าว สารคดี บทวเิคราะห์ ความเห็น อ่ืนๆ 
31 5 4 13 9 
 

1.2 เน้ือหาหลกั 

ข่าวหรือบทความในหนงัสือพิมพน์ั้นแต่ละช้ินมกัจะมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัหลายประเด็นแต่การเก็บ

ตวัอยา่งมากศึกษานั้นมุ่งเนน้เน้ือหาหลกัวา่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาปราสาทพระวิหารหรือไม่อยา่งไรเป็น

ส าคญั จากการศึกษาพบวา่ เน้ือส่วนใหญ่ท่ีมีการน าเสนอนั้นเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความชอบธรรมทางการเมือง

ของรัฐบาลไทยชุดท่ีรับผดิชอบอยูใ่นหว้งระยะเวลาท่ีมีการใหก้ารโดยวาจาและการท าค าพิพากษาคือ รัฐบาล

ภายใตก้ารน าของ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรและพรรคเพื่อไทย ดงัท่ีไดว้เิคราะห์ไปแลว้ขา้งตน้เน้ือหาอนัเก่ียวขอ้ง

กบัปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลไทยนั้น มกัจะเป็นในแนวท่ีมีการตั้งค  าถามและ

วพิากษว์จิารณ์ถึงผลประโยชน์แอบแฝงท่ีรัฐบาลหรือเจา้หนา้ท่ีในรัฐบาลท่ีมีอยูก่บักมัพชูาและผูน้ ารัฐบาล

กมัพชูา รองลงมาเป็นการรายงานถึงเน้ือหาแห่งคดีโดยตรง เช่นแนวการต่อสู้ของไทย ของกมัพชูา และ แนว

ค าพิพากษา เป็นตน้ ส่วนการรายงานดา้นอ่ืนๆนั้นจะหมายถึงเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์ชายแดน หรือ 

หมายก าหนดการของศาล เป็นตน้ ดงัปรากฎในตาราง 

ตารางแสดงปริมาณในการน าเสนอเน้ือหาหลกั 

สาระ
แห่งคดี 

ผูแ้ทน
กมัพชูา 

ผูแ้ทน
ไทย 

พยานหลกัฐาน
ฝ่ายกมัพชูา 

พยานหลกัฐาน
ฝ่าไทย 

ความชอบ
ธรรมทาง
การเมือง
ของ
รัฐบาล
กมัพชูา 

ความชอบ
ธรรมทาง
การเมือง
ของ
รัฐบาล
ไทย 

อ่ืนๆ 

19 1 13 1 8 10 34 5 
 

 

 



1.3 แหล่งข่าวและแหล่งขอ้มูลท่ีใช ้

แหล่งข่าวและแหล่งขอ้มูลท่ีหนงัสือพิมพเ์ลือกใชน้ั้นไม่ต่างจากส่ือสารมวลชนอ่ืนทัว่ไปมากนกั

กล่าวคือ ใชข้อ้มูล ข่าวสาร ความเห็นของ เจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นส าคญั แต่ASTV ผูจ้ดัการรายวนั นั้นมกัจะมี

ลกัษณะพิเศษคือจะปรากฏมีแหล่งข่าวประจ าซ่ึงส่วนหน่ึงคือ พนกังานของบริษทัในเครือ อดีตบรรณาธิการ

ท่ีมีบทบาททางการเมือง ท่ีไดรั้บการอา้งอิงบ่อยๆคือ ค านูณ สิทธิสมาน วฒิุสมาชิก อดีตบรรณาธิหารบริหาร

หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั และปัจจุบนัยงัเป็นคอลมันิสตใ์หก้บัหนงัสือพิมพแ์ละเวปไซตข์องผูจ้ดัการอยู ่

และอีกคนหนึงคือ ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ุ ผูป้ระสานงาน โฆษก และแกนน าของพนัธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นกลุ่มการเมืองท่ีมีบทบาทในการเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเด็นปราสาทพระวิหาร

ท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด นอกจากน้ีหนงัสือพิมพ ์ ASTVผูจ้ดัการรายวนัมกัใหค้วามส าคญักบั นกัวชิาการ บุคคล และ

กลุ่มบุคคลท่ีมีความเห็นในคดีปราสาทพระวหิารคลา้ยคลึงกนั และมกัใหพ้ื้นท่ีกบัความเห็นนั้นๆอยา่งมาก

เพื่อใชเ้ป็นการตอบโต ้ ข่าว ขอ้มูล และความเห็นท่ีมาจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่ แตกต่างจาก

แนวทางและจุดยนืของหนงัสือพิมพ ์

ตารางแสดงการใชแ้หล่งข่าวและแหล่งขอ้มูล 

ผูแ้ทน
กมัพชู
าใน
ศาล 

ผูแ้ท
นไทย
ใน
ศาล 

เจา้หนา้
ท่ีรัฐบาล
กมัพชูา 

เจา้หนา้
ท่ีรัฐบาล
ไทย 

นกัวชิากา
ร หรือ
ผูเ้ช่ียวชา
ญ 

กลุ่ม
การเมือ
ง 

ประชาช
นทอ้งถ่ิน
ชายแดน 

ประชาช
นทัว่ไป 

ความเห็
น
สาธารณ
ะ 

อ่ืนๆ 

3 13 6 39 6 27 7 5 1 1 
 

1.4 ผูเ้ขียนหรือผูร้ายงาน 

ส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้น าเสนอข่าวสารขอ้มูลของหนงัสือพิมพคื์อ ผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ ท่ีเป็นพนกังาน

ประจ าของหนงัสือพิมพแ์ละรองลงมาท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษส าหรับกรณีของ ASTV ผูจ้ดัการรายวนั นั้นคือ 

คอลมันิสต ์ เฉพาะอยา่งยิง่ค  านูณ สิทธิสนาน บางคร้ังหนงัสือพิมพร์ายงานความเห็นและการวเิคราะห์ของ

เขาทางfacebookส่วนตวั การอภิปรายในรัฐสภา การให้สัมภาษณ์ แลว้ค านูณก็ยงัเขียนเร่ืองดงักล่าวอีกคร้ัง

ในคอลมัน์ของเขาในหนงัสือพิมพอี์กดว้ย 

 



ตารางแสดงบทบาทของผูเ้ขียน รายงาน หรือ ใหข้่าวสารขอ้มูล 

ผูส่ื้อข่าวหรือบรรณาธิการประจ า คอลมันิสต ์ ส านกัข่าวต่างประเทศ 
55 5 1 

 

1.5 รูปแบบและองคป์ระกอบในการน าเสนอ 

รูปแบบในการน าเสนอนั้นหมายความวา่ การน าเสนอนั้นออกมาในรูปแบบใด ตวัหนงัสือ 

ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง กราฟฟิค แผนภูมิ การ์ตูน หรือ อ่ืนๆ หนงัสือพิมพ ์ ASTV ผูจ้ดัการรายวนัก็

เหมือนกบัส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆคือ เนน้การน าเสนอเน้ือหาเป็นตวัหนงัสือ (TEXT) และมีภาพประกอบ แต่ท่ีน่า

สังเกตุคือ ส่ิงพิมพอ่ื์นๆนั้นนิยมน าเสนอกราฟฟิคและแผนภูมิเพื่อความง่ายและสะดวกในการท าความเขา้ใจ 

ส่ิงพิมพใ์นเครือผูจ้ดัการเคยเป็นกลุ่มส่ือมวลชนกลุ่มแรกๆท่ีริเร่ิมน ากราฟฟิคมาใช ้ แต่ในกรณีคดีปราสาท

พระวหิารกลบัใชน้อ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพน่ิง  

ตารางรูปแบบการน าเสนอ 

ตวัหนงัสือ ภาพน่ิง กราฟฟิค การ์ตูน 
52 29 5 9 

  

1.6 ภาษาท่ีใช ้

ภาษาเป็นส่วนส าคญัมากในการผลิตหรือใชว้าทกรรม เพราะภาษายงัคงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัมากอยูใ่น

การน าวาทกรรม เพราะวาทกรรมโดยตวัของมนัเองก็ซ่อนอยูใ่นภาษาและภาษาก็มีวาทกรรมอยูใ่นนั้นดว้ย 

การเลือกใชค้  าอยา่งใดอยา่งหน่ึงยอ่มสะทอ้นความคิดเบ้ืองหลงัของผูใ้ชเ้ป็นอยา่งดี ส่ือมวลชนท่ีมีทกัษะใน

การเลือกใชภ้าษาดีจะสามารถผลิตและใชว้าทกรรมอยา่งไดผ้ล 

วาทกรรมอาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตรรกหรือเหตุผลอนัสมบูรณ์สนบัสนุนก็ได ้ แต่ถา้หากวา่มนัมีหรือมี

องคป์ระกอบของขอ้เทจ็จริงอยูม่ากจะท าใหม้นัน่าเช่ือถือและมีพลงั  ASTVผูจ้ดัการก็เลือกท่ีจะใชภ้าษาใน

ลกัษณะท่ีใหข้อ้เทจ็จริงค่อนขา้งมากแมว้า่จะไม่มากเท่ากบัการใชภ้าษาในเชิงการแสดงความคิดเห็นก็ตาม 

แต่ท่ีโดดเด่นอีกอยา่งหน่ึงคือการใชภ้าษาแบบเสียดสี ดูถูกเหยยีดนามและตั้งฉายา  



 

ตารางแสดงลกัษณะภาษาท่ีใช ้

ให้
ขอ้เทจ็จริง 

อธิบาย วเิคราะห์ โตแ้ยง้ แสดงความ
คิดเห็น 

วพิากษ ์ เหยยีดยาม 
ตั้งฉายา 

14 12 6 4 19 7 11 
 

1.7 มุมมองของเร่ือง 

มุมมองของเร่ืองหมายถึงการเลือกท่ีจะเสนอข่าวสารขอ้มูลจากมุมมองแบบใด ASTVผูจ้ดัการรายวนั ก็

คลา้ยๆกบัส่ือมวลชนอ่ืนๆทัว่ไปท่ีมกัจะเลือกรายงานเร่ืองต่างๆจากมุมมองของผูส้ังเกตุการณ์ แต่ความโดด

เด่นส าคญัมากกวา่ส่ืออ่ืนๆคือ มนัเป็นการมองอยา่งวพิากษว์จิารณ์ดว้ย อีกทั้งเจือปนไปดว้ยอคติในทางลบท่ี

มีต่อคู่กรณีในคดีคือกมัพชูา ส่วนอคติต่อไทยนั้น เป็นอคติท่ีมีต่อรัฐบาลหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นอ านาจเสีย

มากกวา่ ดว้ยเหตุท่ีสงสัยวา่จะมีผลประโยชน์เจือปนหรือเป็นกลุ่มทางการเมืองฝ่ายตรงกนัขา้มกบัพวกของ

ตนเป็นส าคญั ส่วนมุมมองอ่ืนๆนั้นมกัไดแ้ก่อคติท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคคล เช่น นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี

ต่างประเทศ ซ่ึงหนงัสือพิมพเ์ลือกท่ีจะรายงานจากมุมมองท่ีเจือปนดว้ยอคติแบบน้ีค่อนขา้งมาก  

 ตารางแสดงมุมมองของเร่ือง 

สังเกตการณ์ วพิากษ ์ ใหค้  าแนะน า อคติต่อกมัพชูา อคติต่อไทย อ่ืนๆ 
23 16 2 9 7 11 
 

2 รายการข่าวสามมิติ 

รายการข่าวสามมิติเป็นรายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ ลกัษณะและกระบวนการในการผลิตข่าวสาร

ขอ้มูลจึงแตกต่างจากหนงัสือพิมพ ์ การรายงานส่วนใหญ่แลว้ใชค้  าพดูประกอบกบัภาพเคล่ือนไหว ลกัษณะ

ของส่ือเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนหมู่มากไดร้วดเร็วและง่าย มีพลงัในการส่ือสารมากกวา่ส่ือส่ิงพิมพ ์ จากการศึกษา

พบวา่ ผูด้  าเนินรายการ ผูส่ื้อข่าว และผูผ้ลิตรายการ มกัจะใชค้วามละมดัระวงัในการน าเสนอค่อนขา้งมาก

และพยายามหลีกเหล่ียงประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศอยา่งท่ีสุด 



 การวจิยัน้ีเก็บตวัอยา่งรายการท่ีออกอากาศในหว้งระยะเวลาของการใหก้ารดว้ยวาจาและการท าค า

พิพากษาคดีตีความปราสาทพระวหิารทั้งส้ิน 23 คร้ัง สามารถจ าแนกลกัษณะของการผลิตและการน าเสนอ

ไดด้งัน้ี 

2.1 รูปแบบของเร่ือง 

รูปแบบการน าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นรูปของการรายงานข่าว รองลงมาเป็นสารคดี และ รายงานเป็นตอน 

(Series) ทั้งหมดนั้นอาจจะไดรั้บการเสนอในการออกอากาศเพียงวนัเดียวก็ได ้หมายความวา่ใน 1 คร้ังอาจจะ

มีทั้งข่าวและสารคดี ดงัแสดงในตาราง 

ตารางแสดงรูปแบบของเร่ือง 

ข่าว สารคดี series 
16 4 3 

 

2.2 จุดเนน้ส าคญัของเร่ือง 

รายการข่าวสามมิติใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอเน้ือหาแห่งคดีมากท่ีสุด ตามมาดว้ยความพยายามท่ีจะ

น าเสนอพยานหลกัฐานท่ีฝ่ายไทยน าเสนอต่อศาลเป็นการโตแ้ยง้กบักมัพชูา รายการน้ีใหค้วามส าคญักบั

สถานการณ์และผลกระทบตามแนวชายแดนอยา่งมาก  

 ตารางแสดงเน้ือหาส าคญัในรายการ 

สาระแห่ง
คดี 

ผูแ้ทน
กมัพชูา 

ผูแ้ทนไทย หลกัฐาน
ฝ่าย
กมัพชูา 

หลกัฐาน
ฝ่ายไทย 

ความชอบ
ธรรมทาง
การเมือง
รัฐบาล
กมัพชูา 

ความชอบ
ธรรมทาง
การเมือง
รัฐบาล
ไทย 

อ่ืนๆ เช่น 
สถานการณ์
ชายแดน 

16 3 5 1 7 3 4 7 
 

 



  2.3 แหล่งข่าวและแหล่งขอ้มูล 

จุดเด่นของรายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ท่ีแตกต่างจากหนงัสือพิมพห์รือส่ือชนิดอ่ืนคือ จะไม่นิยมอา้ง

แหล่งข่าวแหล่งขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยตวั รายการข่าวสามมิติอา้งแหล่งข่าวจากเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลไทยมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นคณะผูแ้ทนไทยในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ มีการอา้งอิงแหล่งข่าวจากฝ่ายกมัพชูาใน

ปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัแหล่งข่าวฝ่ายไทยเพื่อสร้างความสมดุลยข์องเร่ือง และท่ีโดดเด่นกวา่ส่ืออ่ืนในการวจิยั

น้ีคือ ใชแ้หล่งข่าวและขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกมัพชูาท่ีอาศยัอยูต่ามแนวชายแดน

ใกลเ้คียงปราสาทพระวหิารอยา่งมาก 

 

ตารางแสดงแหล่งข่าวและแหล่งขอ้มูล 

ผูแ้ทน
กมัพชูาใน
ศาล 

ผูแ้ทนไทย
ในศาล 

เจา้หนา้ท่ี
รัฐบาล
กมัพชูา 

เจา้หนา้ท่ี
รัฐบาลไทย 

นกัวชิาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

กลุ่ม
การเมือง 

ประชาชน
ทอ้งถ่ิน
ชายแดน 

4 12 4 16 3 4 10 
 

2.4 ผูร้ายงาน 

รายการข่าวสามมิติใชผู้ส่ื้อข่าวและผูผ้ลิตรายการท่ีเป็นพนกังานประจ าของตนเองทั้งหมด จึงไม่มีความ

จ าเป็นจะตอ้งแจกแจงในรูปของตาราง 

2.5 รูปแบบการน าเสนอ 

รูปแบบการน าเสนอเป็นรายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงรายงานและภาพเคล่ือนไหวประกอบทั้งส้ินบางคร้ังมี

การใชค้อมพิวเตอร์กราฟฟิคและแผนท่ีมาประกอบเพียงพอต่อความเขา้ใจของผูช้ม แต่ไม่มีลกัษณะพิเศษท่ี

แตกต่างจากส่ือโทรทศัน์ทัว่ไปและส่วนใหญ่เป็นการท าจากขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีรัฐฝ่ายไทยหรือผูแ้ทนไทย

ในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ   

 



 

2.6 ภาษาท่ีใช ้

รายการข่าวสามมิติใชภ้าษาท่ีค่อนขา้งเรียบเพื่อประโยชน์ของการใหข้อ้เทจ็จริงและการอธิบายความ

ทั้งหมด ไม่มีภาษาแบบวพิากษว์จิารณ์ โตแ้ยง้ หรือ ส่อเสียด เหยยีดหยาม ตั้งฉายา ใหก้บัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเลย 

2.7 มุมมองของเร่ือง 

รายการข่าวสามมิติใชก้ารน าเสนอข่าวและรายงานจากมุมมองของผูส้ังเกตการณ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น

ลกัษณะของการรายงานตามเห็นบรรยายขอ้มูลตามท่ีมนัเป็น ไม่มีการวพิากษว์จิารณ์ ติติง หรือ แมแ้ต่ใหค้่า

ใดๆเก่ียวกบัขอ้มูล บุคคล หรือ สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่

3 เพจสายตรงภาคสนาม  

เพจสายตรงภาคสนามเป็นส่ือออนไลน์ ในกลุ่ม social media ผูผ้ลิตไม่ไดท้  าเป็นอาชีพแมว้า่บางส่วนจะ

มีอาชีพเป็นผูส่ื้อข่าวก็ตาม ดงันั้นวตัถุประสงคจึ์งแตกต่างจาก หนงัสือพิมพ ์ ASTVผูจ้ดัการรายวนัและ

รายการข่าวสามมิติ จากการศึกษาเน้ือหาทั้งหมดของเพจสายตรงมุ่งเนน้การวพิากษว์จิารณ์ ตอบโต ้ และ ลด

ความน่าเช่ือถือ (discredit) รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และนกัการเมืองในกลุ่มน้ีเป็นส าคญั ดงันั้น

วตัถุประสงคข์องการท าเพจน้ีเผยแพร่น่าจะมีเป้าหมายทางการเมืองมากกวา่อยา่งอ่ืน   

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนหน่ึงเป็นส่ือสารมวลชน และตอ้งการท าให้เพจน้ีมีความน่าเช่ือถือ 

ผูผ้ลิตจึงใชว้ธีิการแบบส่ือสารมวลชนผสมผสานเขา้มาบา้ง การศึกษาน้ีเก็บตวัอยา่งเพจ ในหว้งระยะเวลาท่ีมี

การใหก้ารโดยวาจาและการพิพากษาคดีมาทั้งส้ิน 76 รายการดงัจะไดแ้สดงดงัต่อไปน้ี โดยอาศยัเกณฑแ์บบ

เดียวกนักบัการวิเคราะห์แยกแยะส่ืออ่ืนทั้งสองประเภทขา้งตน้  

3.1 รูปแบบของเร่ือง 

ลกัษณะของเร่ืองท่ีน าเสนอโดยเพจสายตรงเป็นการแสดงความเห็นวพิากษว์จิารณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่

ก็มีจ  านวนไม่นอ้ยท่ีน าเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าว เหมือนส่ือมวลชนทัว่ไป  

 

 



ตารางแสดงรูบแบบของเร่ือง 

ข่าว บทวเิคราะห์ แสดงความเห็น อ่ืนๆ (การ์ตูน) 
33 4 37 3 

 

 3.2 เน้ือหาหลกั 

เน้ือหาส่วนใหญ่ของเพจสายตรงภาคสนามคือการพูดถึงความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลยิง่

ลกัษณ์ ชินวตัร ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ในภาคเน้ือหาและตวับท เพจสายตรงภาคสนามน้ีมีความเห็นท่ี

สอดคลอ้งกบั ASTVผูจ้ดัการรายวนัอยา่งมากกล่าวคือเห็นวา่รัฐบาลและเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลน้ีมี

ผลประโยชน์ทบัซอ้นอยูใ่นคดีปราสาทพระวหิา ดงันั้นเน้ือหาส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้ในประเด็นความชอบ

ธรรมทางการเมืองของรัฐบาลไทย รองลงมาพดูถึงเน้ือหาแห่งคดีและพยายานหลกัฐานท่ีผูแ้ทนฝ่ายไทยใช้

ในการโตแ้ยง้กมัพชูา 

ตารางแสดงเน้ือหาส าคญั 

สาระแห่งคดี ผูแ้ทน
กมัพชูา 

ผูแ้ทนไทย หลกัฐานฝ่าย
กมัพชูา 

หลกัฐานฝ่าย
ไทย 

ความชอบ
ธรรมทาง
การเมือง
รัฐบาล
กมัพชูา 

ความชอบ
ธรรมทาง
การเมือง
รัฐบาลไทย 

31 0 8 3 13 3 40 
 

 3.3 แหล่งข่าวและแหล่งขอ้มูล 

เพจสายตรงภาคสนามใชแ้หล่งข่าวและแหล่งขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐมากท่ีสุด รองลงมาเป็นจาก

ผูแ้ทนฝ่ายไทยในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ กลุ่มการเมือง เฉพาะอยา่งยิง่จากฝ่ายคา้น และต่างจากส่ือ

กระแสหลกัอ่ืนๆ เพจสายตรงจะใชค้วามเห็นและเช่ือมโยงขอ้มูลกบัfacebook ของปัจเจกบุคคลค่อนขา้งมาก 

เฉพาะอยา่งยิง่ของ ค านูณ สิทธิสมาน วฒิุสมาชิก เสริมสุข กษิติประดิษฐ ์ บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส โสภณ องคก์ารณ์ คอลมันิสต ์ASTVผูจ้ดัการรายวนั นิชา ธุวธรรม ภรรยาพลเอกร่มเกลา้ ธุวธ

รรม ผูเ้สียชีวติระหวา่งการปะทะกบัผูป้ระทว้งปี 2553 เป็นตน้ และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีคือกลุ่มท่ีมีความเห็น



ในทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลและมีความเห็นต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูาค่อนไปทาง

แนวชาตินิยม 

 

ตารางแสดงแหล่งข่าวและขอ้มูล 

ผูแ้ทน
กมัพชูาใน
ศาล 

ผูแ้ทนไทย
ในศาล 

เจา้หนา้ท่ี
รัฐบาล
กมัพชูา 

เจา้หนา้ท่ี
รัฐบาลไทย 

นกัวชิาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

กลุ่ม
การเมือง 

ปัจเจกชน
ทัว่ไป 

5 20 1 27 4 13 12 
 

3.4 ผูผ้ลิตสาร 

ส่วนใหญ่แลว้การผลิตส่ือในเพจสายตรงภาคสนามนั้นท าโดยทีมงานท่ีเป็นสมาชิกของเพจ อีกส่วนหน่ึง

มาจากการเช่ือมโยงข่าวหรือคดัลอกจากส่ือกระแสหลกั หรือจาก facebook ของบุคคลต่างๆ หรือ บางส่วน

อา้งวา่ไดม้าจากแฟนเพจ แต่เน่ืองจากไม่มีความหลากหลายเพียงพอจะแจกแจงเป็นตารางจึงละไว ้

3.5 รูปแบบการน าเสนอ 

รูปแบบการน าเสนอในเพจสายตรงภาคสนามนั้น ส่วนใหญ่แลว้ยงัคงเป็นตวัหนงัสือ ภาพน่ิง และ กราฟ

ฟิค ซ่ึงใชก้ารตดัตวัหนงัสือผสมกบัภาพถ่ายเป็นส าคญั บางช้ินจะเป็นการ์ตูนท่ีคดัลอกหรือเช่ือมโยงมาจาก

ส่ืออ่ืนเช่นหนงัสือพิมพ ์ 

ตารางแสดงรูบแบบการน าเสนอ 

ตวัหนงัสือ ภาพน่ิง กราฟฟิค การ์ตูน 
67 53 12 3 

 

3.6 การใชภ้าษา 

เพจสายตรงภาคสนามแมว้า่จะมีวตัถุประสงคใ์นการวพิากษว์จิารณ์หรือท าลายความน่าเช่ือถือของกลุ่ม

การเมืองตรงกนัขา้ม แต่ก็ไม่ใชภ้าษาด่าทอสาดเสียเทเสียหรือเสียดสีเหยยีดหยามมากนกั ภาษาท่ีใชส่้วน



ใหญ่กลบัมีลกัษณะของการใหข้อ้เท็จจริงและใหก้ารอรรถาธิบายเร่ืองต่างๆ อีกส่วนหน่ึงก็เป็นการ

วพิากษว์จิารณ์และแสดงความคิดเห็น 

 ตารางแสดงการใชภ้าษา 

ให้
ขอ้เทจ็จริง 

อธิบาย วเิคราะห์ โตแ้ยง้  แสดง
ความเห็น 

วพิากษ ์ ใหฉ้ายา 
เสียดสี 
เหยยีดหยาม 

36 19 2 4 14 18 11 
 

3.7 มุมมองของเร่ือง 

เน่ืองจากเพจสายตรงภาคสนามผลิตโดยผูส่ื้อมวลชนจ านวนหน่ึง จึงใชมุ้มมองของเร่ืองแบบส่ือมวลชนคือ 

เป็นผูส้ังเกตุการณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ อีกประการหน่ึงจ านวนเพจท่ีอยูใ่นตวัอยา่งน้ีจ  านวนไม่นอ้ยเป็นการ

รายงานการใหก้ารโดยวาจาของผูแ้ทนฝ่ายไทยในศาล ดงันั้นมุมมองของเร่ืองจากเพจจึงเป็นมุมมองของผู ้

สังเกตการณ์เสียมาก อยา่งไรก็ตามมุมมองขา้งมากท่ีสุดคือการเสนอเร่ืองในมุมมองแบบวพิากษว์จิารณ์ และ

เจือปนไปดว้ยอคติท่ีมีต่อกลุ่มการเมืองในประเทศไทยอยูบ่า้ง 

 ตารางแสดงมุมมองของเร่ือง 

สังเกตการณ์ วพิากษ ์ ใหค้  าแนะน า อคติต่อกมัพชูา อคติต่อไทย 
34 41 2 2 5 
 

 หากพิเคราะห์โดยรวมแลว้จะเห็นวา่ ส่ืออยา่ง ASTV ผูจ้ดัการรายวนันั้นพยายามจะผลิตวาทกรรม

ดว้ยตนเองหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือท าตวัเป็นบ่อก าเนิดของวาทกรรมโดยการใชแ้หล่งข่าวในกลุ่มเดิมซ ้ าๆ 

ในหลายประเด็น และหลายรูปแบบการน าเสนอ เน้ือหาการน าเสนอส่วนใหญ่นั้นมุ่งเนน้โตแ้ยง้ 

วพิากวจิารณ์ คดัคา้น หรือ ช้ีน าไปในทางตรงกนัขา้มกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีภาครัฐน าเสนอ การใชข้อ้มูลนั้นจะ

เป็นไปอยา่งเลือกสรรเพื่อสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้แห่งวาทกรรมท่ีส่ือตอ้งการน าเสนอมากกวา่จะเป็นความ

พยายามท่ีจะใหข้อ้มูลอยา่งรอบดา้นแบบท่ีส่ืออ่ืนๆพึงจะน าเสนอ 



 ในหลายกรณีจะพบวา่ ASTVผูจ้ดัการรายวนัใชว้ธีิการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ จุดยนืต่อ

เร่ืองนั้นๆผา่นถอ้ยค าในการพาดหวัข่าว ดงัจะพบวา่ มีการพาดหวัข่าวท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือข่าวอยูบ่่อยๆ 

หรือใชภ้าษาแบบส่อเสียด ประชดประชนั ประณาม ตั้งฉายา เพื่อเป็นการช้ีน าผูอ่้านอยา่งชดัแจง้เพื่อใหค้ลอ้ย

ตามกบัจุดยนืของผูเ้ขียนหรือของส่ือโดยรวม 

 เพจสายตรงภาคสนามท าแบบเดียวกนั แต่ท าดว้ยคุณภาพท่ีดอ้ยกวา่และในหลายกรณีท าเพียง

คดัลอกจากASTVผูจ้ดัการรายวนัมาตดัต่อหรือเผยแพร่ซ ้ าแค่นั้น เพจน้ีไม่ไดมุ้่งแสวงหาพยานหลกัฐาน หรือ

ขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนขอ้โตง้แยง้ใดๆของตนเอง  

 ส่วนรายการข่าวสามมิตินั้นแสดงออกถึงความเป็นส่ือ “มืออาชีพ” มากท่ีสุด แมว้า่ในการศึกษาน้ีจะ

พบวา่มีวาทกรรมวา่ดว้ยความเป็นเจา้ของและความคลุมเครือเก่ียวกบัสิทธิเร่ืองปราสาทพระวหิารปรากฎอยู่

ในการรายงานของรายการข่าวสามมิติก็ตาม แต่หากเปรียบเทียบกบัส่ือทั้งสองแหล่งขา้งตน้แลว้การปรากฎ

ของวาทกรรมในลกัษณะดงักล่าวดูเหมือนจะเป็นการผลิตซ ้ าวาทกรรมชุดใหญ่โดยไม่ตั้งใจมากกวา่จะเป็น

วตัถุประสงคห์ลกัในการท ารายการหรือการรายงาน 

 ขอ้สังเกตุประการส าคญัคือ ถา้หากส่ือท าหนา้ท่ีในการผลิตหรือผลิตซ ้ าวาทกรรมแลว้สามารถผลิต

ไดใ้นคุณภาพเดียวกบัรายการข่าวสามมิติน่าจะท าใหว้าทกรรมนั้นเขา้ถึงสาธารณะและมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดของคนไดม้ากกวา่ เพราะทั้งผูส่้งและผูรั้บวาทกรรมจะไม่รู้ตวัเลยวา่ มีวาทกรรมบางอยา่งถูก

ผลิตและส่งออกมา ต่างจาก ASTVผูจ้ดัการรายวนัและเพจสายตรงภาคสนามซ่ึงแสดงออกโดยชดัแจง้และจง

ใจมากกวา่ซ่ึงจะท าใหผูรั้บสารจะสามารถรับรู้ได ้ ในรายท่ีมีความเห็นแตกต่างอยูแ่ลว้อาจจะเกิดการต่อตา้น

สารนั้นได ้ 

 

การต้านวาทกรรม 

 กระทรวงต่างประเทศเคยมีบทเรียนส าคญัมาแลว้ในปี 2551 สมยัรัฐบาลของสมคัร สุนทรเวช ซ่ึงมี

นพดล ปัทมะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศถูกโจมตีอยา่งหนกัวา่เป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดการเสียดินแดนปราสาทพระ

วหิารไปแลว้อนัเน่ืองมาแต่การไปสนบัสนุนใหก้มัพชูาน าปราสาทพระวหิารไปข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ดงัน้ีในการรับมือกบัคดีขอตีความคดีปราสาทพระวิหารในสมยัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร จึงไดมี้การตั้ง

คณะท างานเพื่อช้ีแจงต่อสาธารณและติดต่อประสานงานกบัทางกมัพชูาเพื่อ“สร้างความเขา้ใจอนัดี”กบัทุก



ฝ่าย และประเด็นส าคญัท่ีไดมี้การเนน้ย  ้ามากท่ีสุดคือจะตอ้งไม่ใหมี้การปลุกกระแสความรู้สึกแบบชาตินิยม

ต่อตา้นเพื่อนบา้นข้ึนมาโดยเด็ดขาด รัฐบาลพยายามอยา่งมากในการช้ีแจงรายละเอียดของคดีทั้งในแง่

กฎหมายและขอ้เทจ็จริงและเนน้วา่ ไม่วา่ผลแห่งคดีจะเป็นเช่นไร ความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศกมัพชูาเพื่อ

ความมัน่คงปลอดภยัของประชาชนตามแนวชายแดนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั  

 ความจริงความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูาเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ 

ข้ึนบริหารประเทศแทนรัฐบาลอภิสิทธ์ิ แน่นอนวา่ความขดัแยง้เร่ืองปราสาทพระวหิารในศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศยงัคงมีอยูแ่ต่รัฐบาลไทยในสมยัยิง่ลกัษณ์กบัรัฐบาลพนมเปญไดพ้ิจารณาปัญหาปราสาท

พระวหิารวา่เป็นเพียงปัญหาทางดา้นเทคนิคท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยเทคนิคทางกฎหมายและศาล

ยติุธรรมระหวา่งประเทศเท่านั้น  

 เม่ือเร่ิมตน้ปี 2556 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีศาลจะท าการไต่สวนคดีดว้ยวาจาอีกคร้ังและเตรียมท าตดัสิน

คดีนั้นรัฐบาลไดจ้ดัท าแนวทางในการด าเนินการเอาไวห้ลายประการ กล่าวคือ  

รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกลไกเพื่อการด าเนินการเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวหิารประกอบดว้ย 4 กลไก ไดแ้ก่ 

1 คณะด าเนินคดีปราสาทพระวหิารของไทย ซ่ึงท าหนา้ท่ีหารือแนวทางการด าเนินการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีกบัท่ีปรึกษากฎหมายระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นทนายความของ

ฝ่ายไทย เพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ องคป์ระกอบของคณะด าเนินคดีฯ 

ประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนจากกองบญัชาการกองทพัไทย กองทพับก กรมแผนท่ีทหาร 

ส านกังานอยัการสูงสุด และ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีวรีชยั พลาศรัย 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นตวัแทนของไทยในการต่อสู้คดี 

2 คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกลไกระดบัชาติ ประกอบดว้ย

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมายของไทย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาควชิาการ ท าหนา้ท่ี

เป็นท่ีปรึกษาและกลัน่กรองความเห็นก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

3 คณะท่ีปรึกษากฎหมายกลุ่มเล็ก ตั้งข้ึนโดยนายกรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาทาง

กฎหมายเช่นกนั   



4 คณะท างานร่วมไทย – กมัพชูา (Joint Working Group – JWG) ตั้งข้ึนในปี 2555 เพื่อ

เป็นกลไกหลกัในการปฏิบติัตามค าสั่งมาตรการชัว่คราวของศาลโลกร่วมกนัของทั้ง

สองประเทศ โดยมี พลเอกวรพงษ ์สง่าเนตร รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

ร่วมฝ่ายไทย 

           ตวัแทนของไทยในการต่อสู้คดีในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ยงัคงเป็น วรีชยั พลาศรัย 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮก ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งในสมยัท่ี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด ส่วนตวัแทนของกมัพชูาคือ นายฮอร์ นมัฮง รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหวา่งประเทศ การท่ีรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ไม่

เปล่ียนตวัแทนของไทยในการวา่คดีนั้นช่วยป้องกนัขอ้ครหาเก่ียวกบัเร่ืองการอ่อนขอ้ใหก้มัพชูาไปไดส่้วน

หน่ึง ท าใหข้อ้กล่าวท่ีวา่รัฐบาลด าเนินการเพื่อยกดินแดนใหก้มัพชูานั้นอ่อนลงมาก อีกทั้งเอกอคัรทูตวีรชยั

เป็นบุคคลท่ีไดรั้บแรงสนบัสนุนจากสาธารณค่อนขา้งมาก ไม่วา่เป็นคนท่ีชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลก็ตาม  

           สุรพงษ ์ แถลงวา่กระทรวงการต่างประเทศตระหนกัดีกวา่ประเด็นปราสาทพระวหิารเป็นประเด็นท่ี

อ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชน กระทรวงฯ จึงจะด าเนินการเผยแพร่ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งผา่นทุก

ช่องทาง เพื่อไม่ใหป้ระเด็นปราสาทพระวหิารถูกหยบิยกไปใชเ้ป็นประเด็นทางการเมืองได ้ทั้งน้ี รัฐบาลยนิดี

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ เสมอ 

ในการด าเนินการนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศย  ้าวา่ “รัฐบาล

จะรับฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่วา่ตอ้งการใหป้ฏิบติัอยา่งไร ไม่ใช่ความเห็นของคนเพียงบางกลุ่มท่ี

มิไดต้ั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัเหตุผลท่ีถูกตอ้ง และย  ้าวา่รัฐบาลชุดปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์

ของประเทศชาติ และไม่ตอ้งการใหป้ระเด็นปราสาทพระวหิารถูกใชเ้ป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อสร้าง

ความวุน่วายภายในประเทศและโค่นลม้รัฐบาล เช่นในอดีต”140 

 สีหศกัด์ิ พวงเกตุแกว้ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ และ วรีชยั พลาศรัย เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮก 

และตวัแทนประเทศไทยในกรณีกมัพชูาขอใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศตีความค าพิพากษาคดีปราสาท

พระวหิารปี 2505 เนน้สาระซ่ึงเป็นหวัใจของการด าเนินงานและการช้ีแจงต่อสาธารณะ คือ 

                                       
140 กำรแถลงช่ำวของ สรุพงษ์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ วนัท่ี 4 มกรำคม 
2556 เอกสำรถ้อยแถลงดงักลำ่วปรำกฎในเวปไซต์กระทรวงกำรต่ำงประเทศ www.mfa.go.th 



               ประการแรก คดีในคร้ังน้ีไม่เก่ียวกบัตวัปราสาทพระวหิาร ซ่ึงไดรั้บการตดัสินวา่เป็นของกมัพชูา

ไปแลว้ หากแต่เก่ียวกบัพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบปราสาทพระวหิาร 

ประการต่อมา รัฐบาลไทยไดใ้หก้ารสนบัสนุนคณะด าเนินคดีอยา่งเตม็ท่ี และไม่มีการเปล่ียนแปลง

ตวับุคคลและกลไกท่ีใชก้ารต่อสู้คดีซ่ึงตั้งข้ึนในสมยัรัฐบาลชุดท่ีแลว้แต่อยา่งใด 

ประการท่ีสาม เจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

ไทยเป็นส าคญั ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และไม่มีการสมยอมอยา่งเด็ดขาด ทั้งน้ี การสู้คดีเป็นไป

ตามหลกัวชิากฎหมายระหวา่งประเทศทุกประการ 

ประการท่ีส่ี ผลลพัธ์ของคดีนั้น ไม่ควรคิดวา่เป็นเร่ืองแพ ้– ชนะ หากแต่เป็นเร่ืองคดีความท่ีอาจมีค า

ตดัสินในหลายทาง คือ (1) ศาลฯ ตดัสินวา่ไม่มีอ านาจพิจารณา และจ าหน่ายคดี (2) ศาลฯ ตดัสินตามท่าที

ฝ่ายไทย คือ ใหข้อบเขตบริเวณปราสาทพระวหิารเป็นไปตามเส้นมติคณะรัฐมนตรีปี 2505 (3) ศาลฯ ตดัสิน

ตามท่าทีฝ่ายกมัพชูา คือ ให้ขอบเขตบริเวณปราสาทเป็นไปตามแผนท่ีมาตราส่วน 1:200000 และ (4) ศาลฯ 

อาจตดัสินกลาง ๆ ระหวา่งท่าทีของทั้งสองฝ่าย โดยพิจารณาจากหลกัฐานประกอบต่าง ๆ ทั้งน้ีการคาดเดา

ผลล่วงหนา้วา่ศาลฯ จะตดัสินออกมาในแนวทางใดท าไดย้าก เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายต่อสู้โตต้อบกนัอยา่งเตม็ท่ี 

จึงไม่ควรด่วนสรุป และทั้งสองฝ่ายจะตอ้งเคารพค าตดัสินของศาล 

ในแง่ของการปฏิบติัตามค าพิพากษานั้น ปลดักระทรวงการต่างประเทศไดย้  ้าวา่ ไม่วา่ค  าตดัสินของ

ศาลฯ จะออกมาเป็นอยา่งไร ทั้งไทยและกมัพชูาก็ตอ้งปฏิบติัตามอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ เน่ืองจากเราต่างเป็น

สมาชิกของสังคมระหวา่งประเทศจึงตอ้งเคารพกฎกติการะหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากยงัตอ้งการ

มีความสัมพนัธ์และคา้ขายกบัประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก  

เอกอคัรราชทูตวีรชยั เห็นวา่ หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามค าตดัสินของศาลฯ กฎบตัร

สหประชาชาติ ขอ้ 94 มีกลไกบงัคบัคดีโดยระบุใหค้ณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติสามารถออก

มาตรการท่ีเหมาะสมมาบงัคบัได ้ในอดีตท่ีผา่นมา ทุกประเทศท่ีมีคดีข้ึนสู่ศาลฯ และศาลฯ ไดมี้ค าพิพากษาก็

ลว้นปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาลฯ ในท่ีสุดทั้งส้ิน141  

                                       
141 เอกสำรแถลงขำ่วกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เข้ำถึงทำง internet ได้ท่ี 
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-
%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A

3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%8

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html


 นอกจากน้ีแลว้กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัท าเอกสารและชุดทีมงานช้ีแจงเร่ืองคดีปราสาทพระ

วหิารน าโดย ณัฐวฒิุ โพธิสาโร รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ และเอกอคัรราชทูตวรีชยั เดินทางไป

ช้ีแจงยงัส านกังานของส่ือมวลชนหลายแห่งรวมทั้งส่ือมวลชนท่ีอยูใ่นการวจิยัน้ีดว้ย (ยกเวน้เพจสายตรง) 

เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งคดีปราสาทพระวหิารจะใหส้ัมภาษณ์และออกรายการตาม

ส่ือมวลชนเกือบทุกคร้ังท่ีมีการร้องขอ มีการจดัสัมมนาตามมหาวทิยาลยั และการช้ีแจงกบัประชาชนใน

ทอ้งถ่ินชายแดนอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9
5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%
81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%
A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html  

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/31200-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.html


บทที ่6 ส่ือมวลชนกมัพูชาและคดปีราสาทพระวหิาร 

   

ส่ือมวลชนกมัพูชาและวาทกรรมพระวหิาร  

 หากจะเปรียบเทียบกบัส่ือมวลชนของไทยแลว้ ส่ือของกมัพชูาใหค้วามส าคญักบักรณีคดีตีความ

ปราสาทพระวหิารนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั จะปรากฎการรายงานข่าวเก่ียวกบัคดีน้ีเฉพาะในหว้งระยะเวลาท่ี

มีการใหก้ารโดยวาจาและการท าค าพิพากษาเท่านั้น ก่อนหรือหลงัจากนั้นแทบจะไม่มีปรากฎรายงานข่าวเลย 

ข่าวเก่ียวกบัตวัปราสาทโดยตรงนั้นมีเฉพาะแต่กรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของกมัพชูาหรือองคก์ารยเูนสโกพดูถึง

เก่ียวกบัมรดกโลกเท่านั้น  

 ในการศึกษาน้ีท าการศึกษาส่ือมวลชนท่ีปรากฎอยูใ่น internet 3 แห่งท่ีปรากฎวา่มีการรายงานข่าว

เก่ียวกบัคดีปราสาทพระวหิารอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม คือ ส านกัข่าวเดลอมัเปิล ภาษากมัพชูา ปรากฎ

ทางwebsite ท่ี www.dep-news.com ส านกัข่าว CEN หรือ Cambodia Express News ท่ีปรากฎในwebsite ท่ี 

www.cen.com.kh ภาษากมัพชูาและภาษาองักฤษ The Cambodia Herald ท่ีปรากฎทาง 

www.thecambodiaherald.com  ตวัอยา่งท่ีพบวา่มีการรายงานข่าวเก่ียวกบัคดีปราสาทกมัพชูานั้นมีเฉพาะใน

หว้งเดือนเมษายน 2556 ระหวา่งท่ีมีการไต่สวนโดยวาจาและไม่ก่ีวนัในเดือนพฤศจิกายน 2556 ในเวลาท่ีมี

การอ่านค าพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเท่านั้น จ  านวนตวัอยา่งไม่เพียงพอท่ีจะวดัในเชิง

ปริมาณได ้ ดงันั้นจึงท าการวเิคราะห์เฉพาะในส่วนของเน้ือหาเพื่อใหท้ราบถึงสารท่ีส่ือมวลชนกมัพชูา

น าเสนอเท่านั้น  

 อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งท่ีศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเปิดไต่สวนดว้ยวาจาและการท าค าพิพากษา

นั้น ผูว้จิยัไม่พบวา่มีความเคล่ือนไหวของกลุ่มทางสังคมใดๆไม่วา่ในทางต่อตา้นหรือสนบัสนุน ส่ือมวลชน

กมัพชูาจึงรายงานเฉพาะความเคล่ือนไหว ความเห็น จุดยืนและท่าทีของภาครัฐเท่านั้น และอีกจ านวนหน่ึงมี

การใชแ้หล่งข่าวและขอ้มูลจากส่ือมวลชนไทย  

 ในหว้งระยะเวลาใกล้ๆ ก่อนท่ีจะมีการเปิดไต่สวนดว้ยวาจาในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศนั้น 

Cambodia Herald รายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการชัว่คราวของศาลใหมี้การถอนทหารออกจาก

พื้นท่ีพิพาทบริเวณปราสาทพระวหิารโดยอา้งค าพดูของพลเอกเตียบณั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมวา่ 

ทั้งไทยและกมัพชูาก าลงัปฎิบติัตามมาตรการชัว่คราวของศาล แมว้า่จะยงัไม่สามารถปฏิบติัไดค้รบ 100 



เปอร์เซ็นตแ์ต่ก็ด าเนินการโดยสุจริตกนัทั้งสองฝ่ายและตอ้งอาศยัเวลาอีกสักระยะหน่ึงเพื่อหาทางออกท่ีดี

ร่วมกนั142 ส่ือมวลกมัพชูาไม่ไดร้ายงานเร่ืองการอิดเอ้ือนของกองทพัไทยท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งศาลอยา่ง

ครบถว้นท่ีปรากฎอยา่งชดัแจง้มาโดยตลอดก่อนหนา้นั้น 

 การรายงานข่าวของส่ือกมัพูชาส่วนหน่ึงนั้นเก่ียวขอ้งกบัความเห็นและปฎิกิริยาของทางการกมัพชูา

ต่อความเคล่ือนไหวของฝ่ายไทยดว้ย เช่น กรณีท่ีพรรคประชาธิปัตยฝ่์ายคา้นของไทยเสนอใหรั้ฐบาลไทย

เจรจาใหก้มัพชูาถอนค าร้องขอตีความ The Cambodia Herald รายงานโดยอา้งค าพดูของ คอย ควง โฆษก

กระทรวงการต่างประเทศกมัพชูาวา่ ทางรัฐบาลกมัพชูาไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายคา้นของ

ไทยไดแ้ละตอ้งการใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศเดินหนา้พิพากษาคดีเพราะเห็นวา่เป็นทางเดียวท่ีจะยติุ

ขอ้ขดัแยง้โดยสันติได้143 

 นอกจากน้ีก่อนท่ีจะไดมี้การเปิดการไต่สวนดว้ยวาจานั้นส่ือของกมัพชูาส่วนใหญ่รายงานเพียงวา่

ทางการกมัพชูาและคณะผูแ้ทนของกมัพชูานั้นมีความพร้อมท่ีจะเขา้ไปใหก้ารดว้ยวาจาต่อศาลในระหวา่ง

วนัท่ี 15-19 เมษายน 2556 Cambodia Express News รายงานเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 วา่ ฮอร์ นมัฮง รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนกมัพชูาใน

ศาลยติุธรรมดว้ยนั้นไดน้ าคณะออกเดินทางไปกรุงเฮกเพื่อใหก้ารโดยวาจา โดยฮอร์ นมัฮง บอกกบัผูส่ื้อข่าว

ในกรุงพนมเปญ ก่อนออกเดินทางวา่ เขาจะไปเนน้ย  ้ากบัศาลใหพ้ิพากษา “เส้นเขตแดน”ในบริเวณปราสาท

พระวหิาร 

 Cambodia Express News ภาษากมัพชูารายงานการใหก้ารต่อศาลและการโตแ้ยง้ของไทยตาม

เน้ือหาท่ีไดมี้การพดูกนัในศาลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ รายงานวา่ฮอร์นมัฮง พูดต่อศาลวา่กมัพชูาไม่ไดข้อให้

ศาลบงัคบัเร่ืองเขตแดนหรือท าการปักเขต (demarcation) ใหม่ เพราะวา่เส้นเขตแดนนั้นปรากฎชดัเจนอยู่

                                       
142 “Tea Banh says, Cambodia Thailand to comply with ICJ over border” The Cambodia 

Herald. October 4, 2012 internet access at: 

http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/2393?page=11&token=MmE2YjY5N

WRkMzlhZjc3MDU0NTAxYTg5NzA0YzA3  

143 "Cambodia cannot drop ICJ complaint: official" The Cambodia Herald February 13, 

2013 internet access at 

http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/3332?page=11&token=ZDZhZDkzMj

NhZWExN2JlM2VjMTg4NTQzNWIzOTZl ในกำรรำยงำนขำ่วนีส้ื่อกมัพชูำให้ภมูิหลงัของเร่ืองวำ่ ทหำรได้เข้ำครอบครอง
พืน้ท่ีรอบปรำสำทพระวิหำรตัง้แต่ปี 2008 (พ.ศ. 2551) โดยอ้ำงวำ่พืน้ท่ี 4.6 ตำรำงกิโลเมตรในบริเวณนัน้เป็นของไทย ทัง้สองฝ่ำย
เกิดกำรปะทะทำงทหำรจนเป็นเหตใุห้มีกำรบำดเจ็บล้มตำย  

http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/2393?page=11&token=MmE2YjY5NWRkMzlhZjc3MDU0NTAxYTg5NzA0YzA3
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/2393?page=11&token=MmE2YjY5NWRkMzlhZjc3MDU0NTAxYTg5NzA0YzA3
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/3332?page=11&token=ZDZhZDkzMjNhZWExN2JlM2VjMTg4NTQzNWIzOTZl
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/3332?page=11&token=ZDZhZDkzMjNhZWExN2JlM2VjMTg4NTQzNWIzOTZl


แลว้ตามแผนท่ีในภาคผนวก 1 ซ่ึงก็อยูบ่นพื้นฐานของค าพิพากษาปี พ.ศ. 2505 อยูแ่ลว้เป็นส าคญั และการขอ

ต่อศาลในคราวน้ีก็เป็นเพียงการขอตีความเท่านั้นเอง 

 ส่ือมวลชนคือ Cambodia Express News รายงานดว้ยวา่ ฝ่ายไทยนั้นเตือนศาลวา่หากศาลตีความค า

พิพากษาเดิมก็จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนมาอีกระหวา่งไทยและกมัพชูา แต่ก็รายงานต่อมาดว้ยวา่ ใน

ความเห็นของฝ่ายกมัพชูานั้นค าพิพากษาหรือการตีความของศาลนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะรักษาสันติภาพ 

มิตรภาพ และความร่วมมือระหวา่งไทยและกมัพชูาเอาไว ้ น่ีเป็นเวลาท่ีทั้งสองประเทศควรจะสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด ดว้ยจิตใจของสันติภาพท่ีสร้างสรรค ์ ส่ือเนน้ค าพดูของฮอร์นมัฮงวา่ท่ี “กมัพชูาไม่

ตอ้งการอะไรมากไปกวา่น้ี” 

 สารส าคญัท่ี Cambodia Express News ไดน้ าเสนอมีดงัน้ี คือ 

1 กมัพชูาตอ้งการใหศ้าลตีความค าพิพากษาปี 2505 ส่วนไทยไม่ตอ้งการ 

2 กมัพชูาตอ้งการรักษาสันติภาพและความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัไทยเอาไว ้ส่วนไทยตอ้งการสร้าง

ความขดัแยง้กบักมัพชูา  

แหล่งข่าวส าคญัท่ี Cambodia Express News ใชคื้อ เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลกมัพชูา หวัหนา้คณะผูแ้ทน

กมัพชูาในศาล หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย และ ความเห็นของศาลเท่านั้น  

ส่วนเดลอมัเปิล ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ DAP-news รายงานในหว้งระยะเวลาการใหก้ารโดยวาจาวา่ 

กมัพชูาไดท้  าค าร้องขอต่อศาลเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 หลงัจากเกิดการปะทะทางทหารบริเวณชายแดน 

เพื่อใหศ้าลตีความค าพิพากษาปี 2505 โดยขอใหศ้าลก าหนดพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงปราสาทพระวหิาร 

(vicinity) ตามเส้นเขตแดนท่ีปรากฎอยูใ่นแผนท่ีภาคผนวกท่ี 1 หรือแผนท่ี 1:200,000  

DAP-news รายงานความเห็นของวรีชยั พลาศรัย ผูแ้ทนฝ่ายไทยวา่ ค  าขอของกมัพชูานั้นเป็นส่ิงท่ีขดั

ต่อระเบียบพิธีของศาลยอ่มท าไม่ได ้และส่ือกมัพชูาก็ไดร้ายงานการตอบโตข้องฮอร์ นมัฮง อยา่งทนัทีดว้ยวา่ 

การใหก้ารของไทยนั้นรับฟังไม่ได ้เพราะไม่มีขอ้มูลหรือพยานหลกัฐานท่ีเพียงพอเลย  

ส่ือมวลชนกมัพชูารายงานขอ้โตแ้ยง้ท่ีส าคญัของไทยวา่ ทางการไทยไดป้ฎิบติัตามค าพิพากษาปี 

2505 โดยครบถว้นแลว้และทางฝ่ายกมัพชูาก็พอใจและใหก้ารยอมรับไปแลว้ จึงไม่ควรจะมาขอใหศ้าล

ตีความอะไรอีก แต่ส่ือของกมัพชูาก็รายงานดว้ยวา่ ทางฝ่ายกมัพชูาคือ ฮอร์ นมัฮง และท่ีปรึกษากฎหมาย 



กมัพชูาไดโ้ตแ้ยง้วา่ไทยน าเอาแผนท่ีปลอมมาเป็นหลกัฐานในศาล เพราะแผนท่ีซ่ึงไทยน ามาแสดงนั้นไม่ใช่ 

แผนท่ีดั้งเดิมท่ีใชก้นัในศาลเม่ือ50ปีก่อน  

สารส าคญัท่ี DAP-news น าเสนอในการรายงานข่าวคดีปราสาทพระวิหารคือ กมัพชูาเห็นวา่

พยานหลกัฐานและขอ้โตแ้ยง้ของไทยนั้นอ่อน แต่ไทยก็ยงัมัน่ใจกบัขอ้โตแ้ยง้ของตวัเอง 

แหล่งข่าวท่ีใชท้ั้งหมดของ DAP-news คือ หวัหนา้คณะผูแ้ทนฝ่ายกมัพชูาและหวัหนา้คณะผูแ้ทน

ฝ่ายไทย  

หลงัจากท่ีศาลยติุธรรมระหวา่งระหวา่งประเทศไดมี้ค าพิพากษาแลว้ ส่ือของกมัพชูารายงานถอ้ย

อยา่งเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนวา่กมัพชูายนืยนัในท่าทีท่ีไดเ้คยตกลงเอาไวก้บันายกรัฐมนตรียิง่

ลกัษณ์ ชินวตัรของไทยท่ีวา่ ไม่วา่ค  าพิพากษาของศาลจะเป็นเช่นไร รัฐบาลกมัพชูาและรัฐบาลไทยจะมัน่คง

ในการรักษามิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งสองรัฐบาล สองกองทพั และประชาชนของทั้งสองประเทศ 

และใหค้  ามัน่วา่จะรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่คงปลอดภยัตามแนวชายแดนเอาไว ้

รัฐบาลกมัพชูาจะใชก้ลไกร่วมไทย-กมัพชูาท่ีมีอยูใ่นการปฎิบติัตามแนวทางของค าพิพากษาตามท่ี

ไดต้กลงกบัฝ่ายไทยเอาไวใ้นการประชุมท่ีปอยเปต-อรัญประเทศ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 

นายกรัฐมนตรีกมัพชูาย  ้าวา่ ค  าพิพากษานั้นเป็นยา่งกา้วแห่งประวติัศาสตร์ท่ีมีความหมายต่อความ

พยายามของกมัพชูาท่ีจะยติุขอ้ขดัแยง้เหนือปราสาทพระวิหารกบัประเทศไทยอยา่งสันติ “โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไดใ้ชแ้ผนท่ีมาตราส่วน 1:200,000 ในภาคผนวกท่ี 1 ซ่ึงเสนอ

โดยกมัพชูาต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศในปี 1962 (พ.ศ. 2505) มาเป็นหลกัในการตีความค าพิพากษา

ยอ่มเป็นการใหทิ้ศทางท่ีชดัเจนต่อคู่กรณีแลว้วา่จะปฎิบติัตามค าพิพากษากนัอยา่งไร”144 

ส่ือกมัพชูาส่วนใหญ่รายงานโดยอา้งถอ้ยแถลงของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนท่ีปรากฎในโทรทศัน์ และ

ส านกัข่าวสารกมัพชูา (Agence Kampuchea Presse) ซ่ึงใหห้วัข่าวค่อนขา้งเรียบวา่ กมัพชูาย  ้าจุดยนืเดิม

เก่ียวกบัขอ้ขดัแยง้บริเวณชายกบัประเทศไทย และไม่ไดเ้นน้ประเด็นส าคญัเร่ืองแผนท่ีมากนกัเม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเด็นการรักษาความสงบและสันติภาพตามแนวชายแดน  

                                       
144 Statement of Somdech Akka Moha Sena Padei Hun Sen, Prime Minister of Cambodia 

on delivery of verdict of International Court of Justice on Cambodia’s request for 

interpretation of 1962 judgement in the case concerning Preah Vihear temple, November 

11, 2013.  



ต่างจากส่ือมวลชนไทยท่ีตีความถอ้ยแถลงของฮุนเซนวา่เป็นการ“ประกาศชยัชนะ”และฮุนเซนได้

หยบิเอาค าพากษาไปแปรความใหฝ่้ายกมัพชูาไดป้ระโยชน์และช้ีใหเ้ห็นวา่กมัพชูาไม่ไดเ้ขา้ใจตามท่ีฝ่ายไทย

เขา้ใจท่ีวา่ศาลไม่ไดค้วามส าคญักบัแผนท่ีในภาคผนวกท่ี 1 วา่ใชใ้นการก าหนดเส้นเขตแดน145 

โดยสรุปแลว้ วาทกรรมหลกัท่ีปรากฎในส่ือของกมัพชูานั้นคือ สันติภาพ มิตรภาพ และ 

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้น(ไทย) ซ่ึงเป็นวาทกรรมท่ีผลิตข้ึนโดยรัฐบาลกมัพชูาเป็นส าคญั ส่ือกมัพชูา

ไม่ไดส้ร้างวาทกรรมใหม่ใดข้ึนมาเพื่อโตแ้ยง้ ตอบโต ้ กบัฝ่ายรัฐบาล หรือ กบัประเทศไทย แต่อยา่งใด จาก

การศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีส่ือกมัพชูาน าเสนอนั้นจะพบวา่ ทอ้งเร่ืองส าคญัท่ีมีการน าเสนอคือ กมัพชูามี

อ านาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวหิารและพื้นท่ีโดยรอบซ่ึงก าหนดโดยเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศ ดงั

ปรากฎชดัเจนอยูแ่ลว้ในแผนท่ีภาคผนวกท่ี 1 หรือ แผนท่ี 1:200,000 ประเด็นปัญหาท่ีกลายมาเป็นขอ้ขดัแยง้

ระหวา่งไทยและกมัพชูาเกิดจากการท่ีไทยไดส่้งทหารเขา้ไปยดึพื้นท่ีบริเวณนั้น ภายหลงัจากท่ีไดมี้การข้ึน

ทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลกเพราะเขา้ใจวา่เป็นพื้นท่ีของไทย จึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ทหารกนัข้ึน ทางฝ่ายกมัพชูาตอ้งการแสวงหาทางออกเร่ืองน้ีโดยสันติวธีิจึงไดร้้องขอต่อศาลยติุธรรม

ระหวา่งประเทศเพื่อใหใ้ชอ้  านาจตีความค าพิพากษาปี 2505 เพื่อใหช้ี้วา่พื้นท่ีโดยรอบปราสาทพระวหิารนั้น

คือพื้นท่ีส่วนใหญ่ มีขนาดเพียงใด  

ไม่ปรากฎวา่ส่ือมวลชนท่ีน ามาศึกษานั้นไดน้ าเสนอความเห็น ขอ้มูล หรือ พยานหลกัฐานใด จาก

ฝ่ายอ่ืนใดท่ีไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัในการรับผิดชอบในคดีโดยตรง มาโตแ้ยง้ คดัการ หรือ คลอ้ยตามฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงแต่อยา่งใด การน าเสนอข่าวสารก็เป็นเพียงการมุ่งใหผู้เ้สพส่ือสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้ถกเถียงท่ีเป็นประเด็นปัญหา ส่ือไม่ไดน้ าเสนอความเห็นนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญใดๆเก่ียวกบัประเด็น

ปัญหาในคดีความโดยตรง  

The Cambodia Herald รายงานหลงัจากศาลมีค าพิพากษาไปแลว้โดยอา้งการวเิคราะห์ของสถาบนั

ศึกษานโยบายต่างประเทศในออสเตรเลีย คือ Lowy Institute for International Policy วา่ค าพิพากษาของศาล

ดูเหมือนจะท าใหท้ั้งสองประเทศไดรั้บชยัชนะดว้ยกนัทั้งคู่และรัฐบาลของสองประเทศก็พอใจกบัผลการ

ตดัสินท่ีออกมา ค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 นั้นให ้“น ้าจ้ิม” เล็กนอ้ยแก่ความขดัแยง้ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนต่อไป ปัญหาใหญ่นั้นอยูส่ถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองภายในของไทย โดยเฉพาะใน

                                       
145 “ฮนุเซนประกำศชยั สือเขมรตีขำ่วได้ 1 ตอ่ 2 แสน คปท.แสดงพลงัค้ำนแก้ม.190” ASTVผู้จดักำรรำยวนั วนัที 15 
พฤศจิกำยน 2556 หน้ำ 1,11 



กรุงเทพฯมากกวา่เพราะกลุ่มต่อตา้นรัฐบาลของไทยนั้นพยายามใชป้ระโยชน์จากค าพิพากษาเพื่อน าไปโจมตี

รัฐบาลไทยวา่อ่อนแอเกินไปท่ีจะปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติได้146  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
146 “Australian think tank warns of 'febrile' atmosphere in Thailand after ICJ ruling”. The 

Cambodia Herald - See more at: 

http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/5299?page=11&token=NDNkMWVkYT

MxNjR#sthash.klUCvDe9.dpuf 
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http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/5299?page=11&token=NDNkMWVkYTMxNjR#sthash.klUCvDe9.dpuf


บทที ่7 บทสรุป 

 

 ส่ือมวลชนท่ีอยูใ่นการศึกษาวจิยัไดร้ายงานคดีปราสาทพระวหิารในหว้งระยะเวลาปี 2556 ซ่ึงมีการ

เปิดไต่สวนดว้ยวาจาและท าค าพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศโดยท าการผลิตซ ้ าวาทกรรมเสีย

ดินแดนอยา่งชดัเจน การเสียดินแดนในยคุปัจจุบนัมีความหมายอยา่งเดียวกนักบัการเสียดินแดนเม่ือ 50 ปี

ก่อน ส่ิงท่ีแตกต่างคือ ทอ้งเร่ือง ฉาก และ เป้าหมาย 

 แผน่ดินไทยในจินตนาการของส่ือมวลชนมีอยูอ่ยา่งกวา้งใหญ่ไพศาล อนัเป็นผลมาจากพระปรีชา

สามารถของมหากษตัริยใ์นอดีตท่ีไดร้วบรวมแผน่ดินเป็นปรึกแผน่ บรรพบุรุษในปางอดีตท่ีผา่นมาลว้น

แลว้แต่รักษาแผน่ดินเหล่านั้นเอาไวอ้ยา่งเขม้แขง็ดว้ยเลือดเน้ือชีวติก าลงัความสามารถ ผูน้ าเช่นจอมพลป 

พิบูลสงคราม นั้นไม่มีส่ือมวลชนใดกล่าวถึงเขาในฐานะจอมเผด็จการท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

สาธารณรัฐเลย เร่ืองท่ีส่ือมวลชนสนใจเอามาเป็นพื้นฐานของการรายงานข่าวสารขอ้มูลการไดดิ้นแดนพระ

ตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณและแน่นอนปราสาทพระวหิารมาอยูใ่นความครอบครองของไทยเท่านั้น ส่วน

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ จอมเผด็จการอีกคนหน่ึงท่ีอยูใ่นต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหวา่งท่ีประเทศไทยแพ้

คดีปราสาทพระวหิารในคราวก่อน ยงัไดรั้บการยกยอ่งเพียงเพราะแถลงการณ์อนัแขง็กร้าวเก่ียวกบัความหวง

แหนปราสาทพระวหิารและการผกูใจเจบ็ต่อความพา่ยแพต่้อประเทศเพื่อนบา้น ถอ้ยแถลงน้ีไดรั้บการนิยม

ยกยอ่งจากส่ือมวลชนและแหล่งข่าวท่ีส่ือมวลชนใช ้ เพราะไดแ้สดงความหวงัวา่ สักวนัหน่ึงไม่ชาติน้ีก็ชาติ

หนา้ปราสาทพระวิหารจะตอ้งกลบัมาเป็นของไทย ทั้งๆท่ีความจริงของโลกคือปราสาทพระวหิารไม่มีทาง

จะเป็นของไทยไม่วา่ชาติน้ีหรือชาติไหน 

 ท่ีน่าสนใจคือ ใชข้อ้มูล พยานหลกัฐาน และขอ้โตแ้ยง้ เม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ทั้งๆท่ีประจกัษช์ดัวา่ ชุด

เหตุผลเหล่านั้นไม่เป็นท่ียอมรับและถูกตีโตต้กไปหมดแลว้ เช่นปัญหาเร่ืองแผนท่ี 1:200,000 สันปันน ้า สิทธิ

ในการทวงคืนปราสาทพระวิหาร หรือ แมแ้ต่สนธิสัญญาฉบบัท่ีถูกยกเลิกไปแลว้ ยงัไดรั้บความส าคญัใน

ระดบัท่ียกมาเห็นประเด็นข่าวพาดหวัในหนา้น าของหนงัสือพิมพไ์ดห้ลายคร้ังหลายครา 

 มีขอ้เทจ็จริงบางประการท่ีส่ือมวลชนพยายามละเลยหรือจงใจจะละเอาไวไ้ม่รายงาน เช่น ปัญหา

การไดม้าซ่ึงปราสาทพระวหิาร และเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงทา้



ทายความชอบธรรมในการครอบครองปราสาทพระวหิารของไทยในอดีต ส่ือเกือบทั้งหมดผลิตค าอธิบาย

แบบเขา้ตวัเองวา่ ปราสาทพระวหิารเป็นของไทย ถูกเขมรสมคบกบัศาลโลกท่ีฉอ้ฉลโกงเอาไป  

 จ าเลยของวาทกรรมเสียดินแดนในอดีตคือ กมัพชูา ฝร่ังเศส และศาลโลก ท่ีร่วมกนัฉอ้ฉลและบีบ

บงัคบัเอาแผน่ดินไทยไป ส่ือปัจจุบนัยงัผลิตซ ้ าเร่ืองราวเหล่าน้ีอยูบ่า้งโดยแต่งเติมผลประโยชน์เร่ืองแหล่ง

พลงังานของไทยเขา้ไป ผสมผสานกบัการเปล่ียนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์และอ านาจในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้แต่เขียนมนัในฐานะท่ีเป็นฉากระยะไกล (far background)  

 จ าเลยของวาทกรรมเสียดินแดนในยคุปัจจุบนั ไม่ใช่เพื่อนบา้นแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติแต่เป็นศตัรูทาง

การเมืองคือ กลุ่มการเมืองของทกัษิณ ชินวตัรและใครก็ตามท่ีมีความเห็นไม่วา่ในทางการเมืองหรือแง่มุม

ทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีปราสาทปราสาทพระวหิารจะถูกเหมารวมวา่ เป็นพวกท่ีไม่รักชาติ ขายชาติ ท าลาย

ชาติ หรือเป็นคนไทยใจเขมรไปเลย  

 ทอ้งเร่ืองของวาทกรรมเสียดินแดนในยคุปัจจุบนั คือเร่ืองราวท่ีนกัการเมืองฉ้อฉลเอาดินแดนและ

สิทธิท่ีจะทวงคืนปราสาทพระวหิารของไทยไปแลกกบัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้นกมัพชูาเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง ผลประโยชน์นั้นไม่ชดัเจนนกั ยงัไม่มีใครสามารถช้ีใหเ้ห็นประจกัษไ์ด้

แต่ตั้งขอ้สงสัยเอาไวก่้อนวา่กลุ่มการเมืองกลุ่มน้ีไม่มีทางปรารถนาดีต่อประเทศชาติแน่นอน 

 ความรักชาติหรือรักษาผลประโยชน์แห่งนั้นจะตีความหมายแคบๆแค่การแสดงออกถึงการปกป้อง

อธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณใกลป้ราสาทพระวหิารเท่านั้น ส่ือมวลชนส่วนหน่ีงพยายามจะเสนอ (แต่ไม่

กลา้พดูตรงๆ)วา่การใชก้ าลงัทหารปกป้องผืนแผน่ดิน (ท่ีก็ยงัไม่แน่วา่เป็นของใคร) เป็นวธีิการท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ผูบ้ญัชาการทหารเกือบทุกระดบัหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

คนใดก็ตามท่ีเสนอแนวทางท่ีสันติหรือแสดงการยดืหยุน่มกัจะถูกวพิากษว์จิารณ์หรือแมแ้ต่ประนามหยาม

เหยยีด 

 ส่ือมวลชนส่วนหน่ึงในการศึกษาวจิยัน้ีแสดงออกอยา่งชดัเจนวา่ ประเทศไทยไม่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติั

ตามศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ไม่วา่กรณีใดๆ ประเทศไทยไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงความเห็นของชุมชน

นานาชาติ สหประชาชาติ กลุ่มอาเซียนหรือใครเลย พื้นท่ีบริเวณปราสาทมีความส าคญัท่ีสุด เป็นส่ิงจ าเป็นท่ี

จะตอ้งรักษาเอาไว ้ไม่วา่จะแลกดว้ยอะไรก็ตาม จะไม่มีการชัง่ระหวา่งผลประโยชน์ของความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

กมัพชูากบัคุณค่าของพื้นท่ีบริเวณปราสาทพระวหิารโดยเด็ดขาดแมว้า่พื้นท่ีบริเวณนั้นจะเล็กนอ้ยเม่ือเปรียบ



พื้นท่ีชายแดนทั้งหมดอีกทั้งพื้นท่ีบริเวณน้ีก็ไม่ไดท้  าประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆเลยก็ตาม การรักษาพื้นท่ี

บริเวณปราสาทพระวหิารเอาไวมี้ค่าเท่ากบัการรักษาเกียรติภูมิของชาติ 

 ส่ือมวลชนไทย 2 ใน 3 ท่ีอยูใ่นการศึกษาน้ีโฆษณาวา่กลุ่มการเมืองท่ีตวัเองเห็นคลอ้ยตามดว้ยนั้น

เป็นกลุ่มท่ีรักชาติและปกป้องผลประโยชน์ของชาติมากกวา่กลุ่มใดๆ กล่าวใหช้ดัเจน ASTV ผูจ้ดัการรายวนั

เห็นวา่ พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรักชาติและปกป้องผลประโยชน์ของชาติมากกวา่พรรค

ประชาธิปัตย ์ ในขณะท่ีเพจสายตรงภาคสนามเห็นวา่พรรคประชาธิปัตยไ์ดป้กป้องผลประโยชน์ของชาติ

มากกวา่พรรคเพื่อไทยซ่ึงเห็นแก่ประโยชน์พวกพอ้งและผลประโยชน์ของกมัพชูามากกวา่ผลประโยชน์ของ

ไทย ส่ือมวลชนไทยท่ีอยูใ่นการศึกษาวจิยัน้ีโดยทั้งหมดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ คณะผูแ้ทนไทยและท่ีปรึกษา

กฎหมายไทยนั้นไดด้ าเนินการปกป้องผลประโยชน์ของไทยอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ในขณะท่ีส่ือ

บางส่วนเห็นวา่ ฝ่ายการเมืองไม่เพียงแต่ไม่สนบัสนุนคณะผูแ้ทนไทยหากยงัหาประโยชน์จากความนิยมของ

ประชาชนท่ีมีใหก้บัทีมกฎหมายของไทยดว้ย ค าช้ีแจงของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีวา่

สนบัสนุนหรือใหก้ าลงัใจกบัคณะผูแ้ทนไทยนั้นถูกตีค่าเป็นการโหนกระแสเพื่อหวงัคะแนนนิยมทาง

การเมืองใหก้บัรัฐบาลมากกวา่อยา่งอ่ืน  

 อยา่งไรก็ตามส่ือมวลชนไทยเพียงรายเดียวในการศึกษาวจิยัน้ีคือ รายการข่าวสามมิติแสดงความเป็น

ห่วงสวสัดิภาพและความปลอดภยัของประชาชนตามแนวชายแดนอยา่งมาก ในขณะท่ี ASTVผูจ้ดัการ

รายวนัพยายามจะเขียนภาพประชาชนทอ้งถ่ินชายแดนใหเ้หมือนภาพของชาวบา้นบางระจนัท่ีเป็นหนา้ด่าน

คอยคุม้กนัอริราชศตัรูใหก้บัเมืองหลวง เร่ืองท่ีหนงัสือพิมพเ์ล่าเป็นเสมือนชาวบา้นชายแดนรวมตวักนั

ปกป้องการโจมตีของพระยาละแวกในสมยัอยธุยามากกวา่จะเป็นประชาชนตามแนวชายแดนไทยท่ี

หวาดกลวัต่อสงครามและความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ เพราะยงัฝันร้ายไม่หายจากการปะทะกนัคราวก่อน 

ภาพของความเป็นจริงนั้นชาวบา้นชายแดนโดยเฉพาะหมู่บา้นภูมิซรอลนั้นนิยามความเป็นชาติแตกต่างจาก

กลุ่มการเมืองชาตินิยมในกรุงเทพฯอยา่งมาก พวกเขากลวัการเคล่ือนไหวของกลุ่มการเมืองกลุ่มน้ีมากกวา่

กมัพชูาเสียดว้ยซ ้ า เพราะชาวกมัพชูานั้นไม่วา่จะอยา่งไรก็มีเช้ือสายเดียวกบัพวกเขาและไม่ไดค้วามรักชาติ

รุนแรงถึงขนาดจะมาเอาเลือดเอาเน้ือคนเช้ือสายเดียวกนัได ้ 

 ส่ือมวลชนท่ีอยูใ่นการศึกษาวจิยัแสดงจุดยนืเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูาแตกต่าง

กนัมาก รายการข่าวสามมิตินั้นนั้นมุ่งเนน้สันติภาพและความสงบสุข ในขณะท่ีASTVผูจ้ดัการรายวนันั้น 

แสดงความรักต่อสันติภาพและความมัน่คงปลอดภยัของประชาชนชายแดนนอ้ยกวา่ความรักอ านาจธิปไตย



และดินแดนท่ีเป็นนามธรรมทั้งยงัมีความเห็นวา่ประชาชนตามแนวชายแดนควรเสียสละเพื่อรักษาส่ิง

นามธรรมของชาติอนัน้ีเอาไว ้

 ส่ือของกมัพชูานั้นแตกต่างจากไทยมากกล่าวคือ ไม่ใหค้วามส าคญักบัข่าวคดีปราสาทพระวหิารมาก

เกินกวา่สภาพท่ีแทจ้ริงของมนั อาจจะเป็นไปไดว้า่ ส่ือกมัพชูาเช่ือเหมือนท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลเช่ือวา่ พื้นท่ี

บริเวณปราสาทพระวหิารนั้นอยา่งไรเสียก็เป็นของกมัพชูา ไม่มีทางท่ีศาลจะตดัสินใหเ้ป็นของไทยได ้ คดีน้ี

เป็นคดีตีความค าพิพากษาเดิมซ่ีงเป็นคุณกบัฝ่ายกมัพชูาอยูแ่ลว้ เป็นไปไม่ไดท่ี้ศาลจะตีความใหเ้ป็นคุณกบั

ฝ่ายไทยจนท าใหก้มัพชูาตอ้งเสียอะไรไป ไม่วา่ตวัปราสาทหรือดินแดนใกลต้วัปราสาทนั้น ประการต่อมา

เหมือนดงัท่ีผูแ้ทนกมัพชูาพดูเสมอๆวา่พื้นท่ีพิพาทกนันั้นเป็นพื้นท่ีเล็กมาก เม่ือเปรียบเทียบพื้นท่ีชายแดน

ทั้งหมด และยิง่เล็กนอ้ยมากเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งไทยและ

กมัพชูา เช่นการคา้และการท่องเท่ียวชายแดน เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กวา่ความขดัแยง้ทางการเมืองและทาง

ทหารกบัประเทศไทย  

 ดงันั้นส่ือกมัพชูาทั้งหมดท่ีอยูใ่นการศึกษาวจิยัน้ี จึงเสนอและสนบัสนุนวาทกรรมสันติภาพ 

มิตรภาพ และความสัมพนัธ์ทีดีกบัไทย วา่เป็นส่ิงส าคญัเหนือกวา่ปัญหาเร่ืองแผนท่ี เขตแดน หรือปัญหาเร่ือง

การเสียหรือไดดิ้นแดนกล่าวในแง่น้ีดูเหมือนวา่ส่ือของกมัพชูาจะเสนอภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศยคุใหม่ไดเ้ขา้ยคุเขา้สมยักวา่ส่ือมวลชนของไทย 
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