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ารสู้รบในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อต้นปี 2554 จนน�ำมาสู่
ความสู ญ เสี ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของทหารและพลเรื อ นของทั้ ง สองฝ่ า ยเป็ น
จ�ำนวนมาก นับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (หรือรูจ้ กั กันทัว่ ไปว่า ‘ศาลโลก’) ตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร
เมื่อ พ.ศ. 2505 กัมพูชาได้น�ำความขัดแย้งในครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กลุ่มอาเซียน และที่สุดได้ขอให้ศาลโลกตีความขอบเขตและ
ความหมายของค�ำพิพากษาปี 2505 ว่า รวมถึงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร อันเป็นต้นตอ
ของเหตุพิพาทด้วยหรือไม่

สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา : การสู้รบสงบลง
แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น
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ความขั ด แย้ ง เหนื อ ดิ น แดนบริ เ วณปราสาท
พระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งปะทุมาตั้งแต่ปี
2551 ได้ด�ำเนินมาถึงจุดแตกหักจนน�ำไปสู่การปะทะกัน
ทางทหารในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2554 ในพื้นที่พิพาท
บริเวณใกล้ๆ กับปราสาทพระวิหารและภูมะเขือ และ
อีกครัง้ หนึง่ ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม
2554 บริเวณปราสาทตาเมือน ในเขตชายแดนใกล้จงั หวัด
สุรินทร์
การปะทะกัน 2 ครั้งในรอบ 3 เดือนของปีนั้น
ยังผลให้ทหารไทย 9 นาย และพลเรือน 2 คนเสียชีวิต
ประชาชนในเขต อ.กั น ทรลั ก ษ์ จ.ศรี ส ะเกษ และ
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลายหมื่นคนต้องอพยพโยก
ย้ า ยออกจากหมู ่ บ ้ า นเพื่ อ หนี ภั ย สงคราม 1 ขณะที่
ฝ่ายกัมพูชาก็ประสบความสูญเสียไม่น้อยเช่นกัน นายก
รั ฐ มนตรี ฮุ น เซน ของกั ม พู ช า กล่ า วว่ า นั บ แต่
มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ปี 2551 ชาวกัมพูชาทั้งทหาร
และพลเรือนเสียชีวติ ไปทัง้ หมด 24 คน2 แม้ตวั เลขความ
สูญเสียที่อ้างแต่ละครั้งของแต่ละฝ่ายจะไม่สู้ตรงกันนัก
แต่รวมความได้วา่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งเสียไปเพราะเหตุแห่งความ
ขัดแย้งของสองประเทศนี้ ไม่น้อยเลยทีเดียว

ความขัดแย้งที่เกิดจาก
การเมืองเนื้อในของไทยเอง

เพราะท�ำให้นายนพดล ปัทมะ หลุดจากต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศได้ แต่ผลข้างเคียงคือ ไทยและกัมพูชา
ต้องขัดแย้งกันไปด้วย ทั้งยังรุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน
เกินกว่าจะควบคุมได้
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินในปี 2505
ว่า “ปราสาทพระวิหารตัง้ อยู่ ในอาณาเขตภายใต้อำ� นาจ
อธิปไตยของกัมพูชา”3 คณะรัฐมนตรีของไทยในปี 2505
ได้ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษาศาลโลกโดยการล้อมรัว้ สีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้ารอบตัวปราสาทคิดเป็นพื้นที่ ¼ ตารางกิโลเมตร
ให้ กั ม พู ช าไปและถื อ ว่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ นั้ น เป็ น ของไทย 4
แม้กัมพูชาจะไม่เห็นด้วย เป็นข้อพิพาทกันในเรื่อง
เส้นเขตแดน และมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมา
เพือ่ เจรจาปักปันเขตแดน แต่สองประเทศก็อยูก่ นั ใน
สภาพนี้มาได้ร่วมครึ่งศตวรรษ
จนกระทั่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และพรรคประชาธิ ป ั ต ย์ ย กประเด็ น ขึ้ น มาโต้ แ ย้ ง ว่ า
ศาลไม่ ได้ตัดสินเส้นเขตแดน หากแต่ตัดสินให้เฉพาะตัว
ปราสาทเป็นของกัมพูชาเท่านัน้ การใดทีจ่ ะท�ำให้กมั พูชา
ได้สทิ ธิในการเข้าท�ำประโยชน์จากพืน้ ทีน่ อกตัวปราสาท
นั้น ถือว่าเป็นเรื่องเสียดินแดน
เมือ่ พรรคประชาธิปตั ย์เข้าบริหารประเทศต่อจาก
รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ หลังจากพรรคพลังประชาชน
ถูกยุบไปก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายตามแนวทางเดิมที่
ได้วางเอาไว้รว่ มกับพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย
โดยขัดขวางการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดก
โลกต่อไป ทัง้ ๆ ทีท่ ราบอย่างชัดแจ้งแล้วว่า การขึน้ ทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 25515 แล้ว

สาเหตุของความขัดแย้งในครัง้ นี้ เป็นผลโดยตรง
จากความขัดแย้งทางการเมืองภายในของไทยเป็นส�ำคัญ
เมื่อกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
และพรรคประชาธิปตั ย์ได้หยิบประเด็นการเสนอปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลก ในปี 2551 ขึ้นมาโจมตีรัฐบาล
สมัคร สุนทรเวช ที่เชื่อว่า ตกอยู่ ใต้บงการของศัตรูทาง
รัฐบาลภายใต้การน�ำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
การเมืองตัวฉกาจของพวกเขาคือ พันต�ำรวจโท ทักษิณ
อ้างว่า กัมพูชายังจัดท�ำแผนบริหารจัดการปราสาท
ชินวัตร
พระวิหารไม่ ได้ หากยังไม่สามารถตกลงปักปันเขตแดน
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและพรรค กับไทยในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิ โลเมตรรอบๆ
ประชาธิปตั ย์กล่าวหารัฐบาลสมัครว่า สนับสนุนให้กมั พูชา ตัวปราสาทพระวิหารก่อน รัฐบาลได้สง่ นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ
น�ำปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพียงฝ่ายเดียว สุ่มเสี่ยงท�ำให้ ไทยเสียดินแดนรอบๆ เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสองปีซ้อน
ตั ว ปราสาทหรื อ แม้ แ ต่ พื้ น ที่ ซึ่ ง ตั ว ปราสาทนั้ น ตั้ ง อยู ่ เพื่อคัดค้านแผนการบริหารจัดการมรดกโลกปราสาท
ข้อกล่าวหานี้ทรงประสิทธิภ าพทางการเมืองไม่น้อย พระวิหาร และครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2554
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ในการประชุมที่กรุงปารีส นายสุวิทย์ถึงกับประกาศ
ถอนตัวจากการเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก เพื่อแสดง
ความไม่พอใจที่คณะกรรมการมรดกโลกไม่ยอมเลื่อน
การพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารของ
กัมพูชา
ความขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งปราสาทพระวิ ห ารจึ ง
ยังไม่จบลงง่ายๆ ตลอดสมัยรัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พรรคประชาธิปัตย์และปะทุรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมี
การน�ำประเด็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหา ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตึงเครียด ส่งผลให้การด�ำเนินการปักปันเขตแดน
ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้

ฟางเส้นสุดท้ายก่อนการปะทะ
ฟางเส้นท้ายๆ ก่อนการปะทะกันทางทหารใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 คือการเกี่ยงงอนกันเรื่องป้ายที่
ฝ่ายกัมพูชาติดไว้หน้าวัดแก้วสิกขาคีรีสวาราในพื้นที่
พิพาท 4.6 ตร.กม. เพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดิน
แดนของกั ม พู ช าที่ ถู ก ฝ่ า ยไทยรุ ก รานเมื่ อ วั น ที่ 15
กรกฎาคม 2551 ฝ่ายไทยต้องการให้เอาป้ายออกไป
เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ยังไม่สามารถอ้างสิทธิได้6 กัมพูชายินยอมเอาป้ายดังกล่าว
ออก แต่เปลี่ยนเอาป้ายใหม่มาติดแทนด้วยข้อความว่า
“นี่คือ (ประเทศ) กัมพูชา”7 ไทยขอให้เอาป้ายใหม่นี้
ออกไปเสีย และกัมพูชาก็ยินยอม8 และไทยเรียกร้อง
เพิ่มเติมให้กัมพูชาเอาธงชาติลงไปจากบริเวณวัดแก้ว
สิกขาคีรีสวาราและต้องการให้รื้อวัดนั้นออกไปเสียด้วย
แต่ข้อเรียกร้องหลังสุดนี้กัมพูชาไม่ยินยอม9
ความตึงเครียดเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และฟางเส้นสุดท้าย
ก็ขาดผึงลงเมื่อฝ่ายไทยน�ำรถแทรกเตอร์ขึ้นไปท�ำถนน
จากหน้าวัดแก้วสิกขาคีรีสวาราไปภูมะเขือ กัมพูช า
ได้เตือนให้หยุดแต่ฝ่ายไทยไม่ยอมหยุดจึงเกิดการปะทะ
กันขึ้น10 ฝ่ายไทยอ้างว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิง
ใส่ทหารไทยก่อน หลังจากไทยปฏิเสธทีจ่ ะยุตกิ ารก่อสร้าง
ถนนดังกล่าว11

หลังการปะทะ กัมพูชาได้น�ำเรื่องนี้เข้าหารือใน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยถาวร
โดยให้อินโดนีเซีย ประธานอาเซียน เป็นผู้ด�ำเนินการ
ให้เกิดการหยุดยิงและหาทางใช้กลไกทวิภาคียุติปัญหา
หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์กลุ่มอาเซียนได้เรียกประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศนัดพิเศษ ตกลงส่งผู้สังเกตการณ์
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย เข้ า พื้ น ที่ แต่ ฝ ่ า ยไทยสร้ า งเงื่ อ นไข
เกี่ ย งงอนไม่ ย อมรั บ ผู ้ สั ง เกตการณ์ ช าวอิ น โดนี เ ซี ย
จนกว่ า จะได้ ต กลงทวิ ภ าคี กั บ กั ม พู ช าในการประชุ ม
คณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (General Border
Committee-GBC) ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมเสียก่อน ขณะที่
กัมพูชาก็ ไม่เรียกประชุม ทัง้ ยังยืนยันว่า ข้อพิพาทเขตแดน
บริเวณปราสาทพระวิหารนัน้ ไม่สามารถแก้ ไขด้วยกลไก
ทวิภาคี ใดๆ ด้วยว่าฝ่ายไทยไม่ยอมให้กลไกทวิภาคี
สามารถด�ำเนินต่อไปได้
ที่จริงแล้วแม้จะมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม
(Joint Boundary Commission-JBC) ท�ำหน้าทีเ่ จรจา
เรื่องการปักปันเขตแดน แต่รัฐบาลไทยสร้างเงื่อนไข
น�ำเอาบันทึกการประชุม 3 ครัง้ มาขอความเห็นจากสภา
โดยยังไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
ได้ แม้ ในปลายปี 2553 จะมีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมแล้ว แต่ตอ้ งยืดเยือ้ เพราะพันธมิตรประชาชน
เพือ่ ประชาธิปไตยชุมนุมกดดันหน้ารัฐสภาไม่ ให้ผา่ นบันทึก
การประชุมของ JBC
รั ฐ บาลอภิ สิ ท ธิ์ ห าทางออกด้ ว ยการตั้ ง คณะ
กรรมาธิการเพือ่ ศึกษาเรือ่ งนี้ แรกทีเดียวขอใช้เวลา 30 วัน
แต่สุดท้ายก็ต่อเวลาข้ามปี ไปจนถึงปี 2554 สุดท้าย
สมาชิกพรรคประชาปัตย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่า บันทึกการประชุมดังกล่าวนั้นจ�ำเป็นจะต้องผ่าน
การพิจารณาของสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค
2 หรือไม่ แต่ศาลไม่รบั พิจารณา12 รัฐบาลอภิสทิ ธิต์ คี วาม
การวินิจฉัยของศาลว่ า ไม่จ�ำเป็นต้องเอาเข้ าสู่ก าร
พิจารณาของสภา และส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเขตแดนร่วมที่เมืองโบกอร์ ประเทศ
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อินโดนีเซีย ต้นเดือนเมษายน 2554
แต่ ก ารประชุ ม ครั้ ง นั้ น ไม่ มี ค วาม
คืบหน้าใดให้กับการเจรจาปักหลัก
เขตแดนร่วม เพียงประชุมพอเป็นพิธี
เพือ่ ให้กระบวนการส่งผูส้ งั เกตการณ์
ชาวอินโดนีเซียยังคงด�ำรงอยู่ต่อไป
เท่านั้น
ระหว่างการด�ำเนินการทาง
การทูตซึง่ ติดขัดด้วยเงือ่ นไขเกีย่ งงอน
ของทัง้ สองฝ่าย ได้เกิดการปะทะกัน
ทางทหารอี ก ที่ แ นวชายแดนด้ า น
ปราสาทตาเมื อ นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุรนิ ทร์ การปะทะครัง้ นีย้ าวนานและ
สร้างความสูญเสียมากกว่าการปะทะ
บริเวณปราสาทพระวิหารในเดือน
กุมภาพันธ์เสียอีก
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ทะเลาะกันจนถึงศาลโลก
เมื่อการแก้ ไขปัญหาโดยผ่านกระบวนการเจรจา
แบบทวิภาคีเป็นไปไม่ ได้ กัมพูชาได้ยื่นค�ำขอต่อศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ขอให้ตคี วามขอบเขตและค�ำพิพากษาปี 2505 พร้อมกัน
นั้นได้ขอให้ศาลมีมาตรการชั่วคราวให้ ไทยถอนทหาร
จากพื้นที่พิพาทรอบปราสาทพระวิหาร งดเว้นกิจกรรม
ทางทหารทุ ก ชนิ ด ในพื้ น ที่ และห้ า มกระท� ำ การใดๆ
อันเป็นการละเมิดสิทธิของกัมพูชาเหนือพื้นที่ดังกล่าว13
ศาลฯ ได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554
ให้ทงั้ สองประเทศถอนทหารออกจากพืน้ ทีซ่ งึ่ ศาลก�ำหนด
ให้เป็นเขตปลอดทหาร 17 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาท
พระวิหาร ห้ามไทยด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง
กิจกรรมที่ ไม่ ใช่เรื่องทหารของกัมพูชาในบริเวณพื้นที่
ปราสาทพระวิหาร และให้ทั้งสองประเทศประสานงาน
กับกลุ่มอาเซียนเพื่อจัดส่งผู้สังเกตการณ์เข้าพื้นที่ และ
ให้สองประเทศยุตกิ ารกระท�ำใดๆ อันจะท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีก14

ค� ำ สั่ ง ของศาลเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งไทยก� ำ ลั ง
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากภายใต้การน�ำของฝ่ายอนุรักษ์
นิยมชาตินิยมประชาธิปัตย์ มาเป็นภายใต้การน�ำของ
พรรคเพื่อไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเชื่อว่า
มีความสัมพันธ์กับผู้น�ำกัมพูชาดีกว่า เพราะบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทีเ่ คยตึงเครียดตลอด
สมัยของรัฐบาลก่อน เปลี่ยนมาเป็นผ่อนคลายลงทันทีที่
ผู้น�ำในกรุงพนมเปญทราบผลการเลือกตั้งว่าพรรคเพื่อ
ไทย ซึง่ อดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรให้การสนับสนุน
มีชัยชนะเหนือพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งเมื่อ
เดือนกรกฎาคม
ความผ่ อ นคลายทางการเมื อ งท� ำ ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
ชาวไทยคนส�ำคัญ 2 คนคือ นายวีระ สมความคิด และ
นางสาวราตรี พิพัฒนไพบูลย์ ที่ต้องโทษข้อหาขโมย
ความลับทางทหารระหว่างเดินทางไปตรวจพื้นที่พิพาท
บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปลายธันวาคม
2553 นัน้ ได้รบั การปฏิบตั ดิ ขี นึ้ ผ่อนคลายมากขึน้ แม้วา่
การลดโทษหรืออภัยโทษจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม15
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ท่าทีที่ไทยควรเดิน แม้ปัญหายังไม่ยุติ

(3) กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกรมสนธิ
สัญญาและกฎหมายต้องท�ำการบ้านมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
ปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนด้านปราสาท
การมีคณะนักวิจยั ทีเ่ ข้มแข็ง พร้อมทีจ่ ะใช้ความรูม้ ากกว่า
พระวิหารไม่ ได้จบลงพร้อมกับการหมดอ�ำนาจของพรรค
ความเห็น
ประชาธิปัตย์ หากแต่ยังคงอยู่ โดยรัฐบาลใหม่มีพันธะ
(4) ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นศาล
ตามกฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ นัน่ คือ ถอนทหารออกจาก รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง พึงใช้ความรู้ ในการตัดสิน
พืน้ ทีก่ ำ� หนดให้เป็นเขตปลอดทหาร ต้อนรับผูส้ งั เกตการณ์ คดี ไม่ ใช่ “กระแส” เพราะอาจกระทบถึงความถูกต้อง
ชาวอินโดนีเซีย และยุติการด�ำเนินการใดๆ อันเป็น และความน่าเชือ่ ถือของประเทศในวงการระหว่างประเทศ
การขัดขวางการบริหารงานของกัมพูชาเหนือปราสาท
ความขัดแย้งในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ชายแดน
พระวิหาร
เช่นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ที่จริงแล้วเป็น
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศยังไม่ ได้มคี ำ� พิพากษา ผลของการสถาปนารัฐชาติทตี่ อ้ งระบุผคู้ นและขีดเส้นดิน
ใดๆ ต่อค�ำขอของกัมพูชาที่ ให้ตีความค�ำพิพากษาเดิม แดนในครอบครองให้ชัดเจน โดยละเลยความสัมพันธ์
เพียงอยู่ระหว่างกระบวนการส่งเอกสารและค�ำโต้แย้ง ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนทาง
ต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้ศาลพิจารณา รัฐบาลไทยมี การเมืองเหล่านัน้ นับแต่อดีตก่อนจะเกิดประเทศมาจนถึง
ทางเลือกไม่มากนัก นอกจากเสนอค�ำโต้แย้งไปตาม ปัจจุบัน
พยานหลักฐานและมุมมองทางกฎหมายทีว่ างเป็นแนวทาง
เส้นเขตแดนกว่า 4,800 กิโลเมตรที่ลากขึ้นล้อม
ไว้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2505 แล้ว คาดว่าราวๆ ปลายปี 2555 รอบประเทศไทย กลับท�ำให้คนไทยคับแคบหมกมุ่นอยู่
ก็ น ่ าจะได้ ท ราบค� ำ พิ พ ากษา และไม่ว ่า ค�ำพิพากษา กับความเป็น ‘เรา’ และ ‘เขา’ ทั้งเผชิญหน้ากันตามแนว
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไร ชายแดนที่ขีดกันขึ้นนี้อย่างระแวดระวัง ไม่ต่างจาก
ประเทศไทยย่อมมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งจะเป็น หลายประเทศทั่วโลก เช่น ความขัดแย้งกรณีพิพาท
ผลดี ให้ความขัดแย้งเรือ่ งเส้นเขตแดนในพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ บริเวณน่านน�ำ้ แถบหมูเ่ กาะในทะเลจีนตะวันออกระหว่าง
ยุติลงด้วย หรืออย่างน้อยก็น่าจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ประเทศจีนและญี่ปุ่น ข้อพิพาทพรมแดนทางบกและ
มากขึ้นเพื่อขจัดความขัดแย้งได้อย่างถาวรต่อไป
ทางทะเลระหว่างแคเมอรูนและไนจีเรีย คดีพิพาทเรื่อง
ต่อประเด็นนี้ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไหล่ทวีประหว่างกรีซกับตุรกี เป็นต้น
นักกฎหมายมหาชนชือ่ ดัง ได้สรุปบทเรียนไว้ตงั้ แต่ปี 2551
หากข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นเรื่อง
16
ว่า
ของการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของ
(1) ผูม้ อี ำ� นาจเต็มในการท�ำแทนรัฐไทยจะพูดหรือ ทางฝ่ายกัมพูชา ฝ่ายไทยน่าจะละวางความขัดแย้ง
แสดงพฤติกรรมอะไร ล้วนส่งผลต่อความผูกพันของ ทางการเมืองภายใน และใช้วิสัยทัศน์เชิงบวกแก้ปัญหา
ประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงไม่ควรพูดอะไร พิพาทด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมพรมแดน
โดยไม่ ได้ดูผล เพราะเมื่อเกิดข้อพิพาท ศาลโลกจะใช้ (Trans-Boundary World Heritage) ดังเช่น กรณีนำ�้ ตก
พฤติกรรมและพฤติการณ์ทุกอย่าง มาประกอบการ อีกวาซูระหว่างอาร์เจนตินาและบราซิล เพื่อบรรเทา
บาดแผลทางประวัติศาสตร์ชาตินิยม และท�ำให้เส้น
ตีความเจตนาของคู่กรณีทั้งสิ้น
เขตแดนที่เคยแบ่ง ‘เขา-เรา’ จนอาจปะทุเป็นสงคราม
(2) ควรใช้เวทีรัฐสภาสร้างความชอบธรรมและ
ได้ ทุ ก เมื่ อ นั้ น น� ำ มาซึ่ ง สั น ติ ภ าพของผู ้ ค นในดิ น แดน
อ�ำนาจต่อรองให้กับรัฐบาล
สองฝั่งที่ต้องมีชีวิตอยู่บนเส้นสมมตินี้ ไปอีกนาน

