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แถลงการณรวมไทย – กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 

กับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 

       ศาสตราจารย ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 

ราชบัณฑิต  

ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 

ความนํา 

ตลอดสัปดาหที่ผานมา คนไทยและกัมพูชาตางติดตามขอถกเถียงเรื่องการดําเนินการของรัฐ

บาลไทยและกัมพูชา เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตอองคการยูเนสโก ที่จะมี

การประชุมเร่ืองนี้ที่ควิเบก คานาดา ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเปนวันเริ่มประชุมและจะมีการลงมติวาใหข้ึน

ทะเบียนปราสาทดังกลาวหรือไมในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้  

ขอถกเถียงดังกลาวดูจะเปนประเด็นรอนแรงทางการเมืองทั้งภายในและระหวางประเทศ  ทั้ง

ยังครอบคลุมประเด็นมากมาย ต้ังแตสถานะคําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (หรือศาลโลก ICJ) 

และขอสงวนของไทย ปญหาเรื่องเขตแดน ปญหาเรื่องแถลงการณรวมวาจะกระทบขอสงวนของไทยตอคํา

พิพากษาศาลโลกและตอเขตแดนหรือไม รวมทั้งปญหาวาแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตาม

มาตรา 190 ที่รัฐบาลตองขอความเห็นชอบตอสภาหรือไม 

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะหเฉพาะปญหาที่วาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 

ก็ดี ตามกฎหมายระหวางประเทศก็ดี คืออะไร และแถลงการณรวมไทย-กัมพูชาดังกลาวเปนหนังสือสัญญา

ตามมาตรา 190 ที่ตองขอความเห็นชอบตอรัฐสภาหรือไมเทานั้น  

ผูเขียนไมไดตองการเขารวมในวิวาทะใน “ความเห็น” ใดๆ ที่ตองการนําเสนอก็เปนเพียง 

“ความรู” ทีเกิดจากการศึกษาของผูเขียน เพราะผูเขียนเชื่อวา ความรูเทานั้น ที่จะใชแกปญหาที่        

ซับซอนได ไมใชความเห็นหรือความรูสึก(แมจะเปนความรูสึกรักชาติเพียงใดก็ตาม!)  
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1. หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 

  มาตรา 190 วรรคแรกบัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทํา

หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” 

 นอกจากนั้นมาตรา 190 ก็กําหนดวิธีการทําหนังสือสัญญา 5 ประเภทไวเปนพิเศษอีก 4 

วรรค โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

ประการแรก หนังสือสัญญา 5 ประเภทที่รัฐธรรมนูญกําหนดวิธีทําไวเปนพิเศษ คือ 

1. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

2. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมี              

สิทธิอธิปไตย (sovereign rights) หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

3. หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา 

4. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ    

อยางกวางขวาง 

5. หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมี

นัยสําคัญ 

หนังสือสัญญา 5 ประเภทนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดขั้นตอนในการทําไว 3 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนแรก กอนดําเนินการทําสัญญาดังกลาว คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภา เพื่อขอความ

เห็นชอบกอนลงนาม (มาตรา 190 วรรค 3) 

ขั้นตอนที่สอง เมื่อเจรจาเสร็จ กอนจะทําใหสัญญามีผล ตองนําหนังสือสัญญานั้นไปขอ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมรัฐบาล และรัฐสภาตองพิจารณารวมภายใน 60 วัน (วรรค 2) 
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ขั้นตอนสุดทาย เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนแสดงเจตนาใหมี

ผลผูกพัน  คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของสัญญา และตองแกไข เยียวยา    

ผูไดรับผลกระทบอยางรวดเร็ว เหมาะสมและเปนธรรม ข้ันตอนนี้คงมีไวสําหรับสัญญาเปนทางการที่ตองให

สัตยาบัน แตแมเปนสัญญาแบบรวบรัด เชน เปน Executive agreement ที่ไมตองใหสัตยาบันก็คงตองเปด

เผยและเยียวยาผลกระทบเชนเดียวกัน 

ประการที่สอง รัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรคสี่ กําหนดใหออกกฎหมายวาดวยการกําหนด

ข้ันตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือมีผล   

ผูกพันดานการคาการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งวิธีการแกไขเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

ประเภทที่สาม ถามีขอถกเถียงกันวาสัญญาใดเปนสัญญา 1 ใน 5 ประเภทขางตนหรือไม 

ให ส.ส. หรือ ส.ว. หรือ ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวน ส.ส. และ ส.ว. (63 คนใน 630 

คน) ยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได  

2. ความหมายของ “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190 

  ความจริงพระราชอํานาจพระมหากษัตริยในการทําหนังสือสัญญาตามขอความในมาตรา 

190 วรรคแรก ไดมีบัญญัติไวต้ังแตรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 (มาตรา54) และบัญญัติ

เชนนี้มาทุกฉบับจนถึงปจจุบัน 

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปตั้งแต 2475 มาวา คําวา ”หนังสือสัญญา” นี้มีความหมายถึง      

สนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งตอมาไดมีการจัดทําอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎหมาย    

สนธิสัญญาขึ้นในป 1969 (2512) และมีผลใชบังคับในป 1980 (2523) อนุสัญญาฉบับนี้แมไทยไมได     

เปนภาคี ก็มีฐานะเปนกฎหมายระหวางประเทศจารีตประเพณี (customary law) มีผลผูกพันทุกประเทศ

โดยปริยาย 

แมแตผูรางรัฐธรรมนูญในยุคหลังสนธิสัญญาเวียนนา รวมทั้งผูรางรัฐธรรมนูญป 2550 ก็

ยืนยันวา คําวา “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190 ก็คือ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญาเวียนนานั่นเอง 
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ในทางตําราเองก็เห็นไปทางเดียวกันหมด ดังจะเห็นไดจากขอเขียนเรื่อง “สัตยาบันและผล

บังคับบัญชาของสนธิสัญญา” โดย ดร.สมปอง สุจริตกุล ในบทบัณฑิตย ตอน 3 ก.ค. 2505 แมตํารา

กฎหมายมหาชนเลม  3 ของผูเขียนเอง ซึ่งพิมพเมื่อป 2538 ก็เห็นเชนนั้น  ตํารากฎหมายระหวางประเทศ

รุนหลังของ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร  ดร.จุมพต สายสุนทร ก็ตรงกัน 

ที่สําคัญที่สุดก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยที่ 11/2542 เร่ืองหนังสือแจงความจํานง

ขอรับความชวยเหลือฯ จาก IMF ก็ดี ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองความมีผลทางกฎหมายของ

เอกสาร Agreed Minute ก็ดี (เร่ืองเสร็จที่ 814/2548) ตางก็อางอิงอนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ 1969 ทั้งสิ้น 

เมื่อทุกฝายทั้งผูรางรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการกฤษฎีกา และความเห็น

ทางตําราตรงกันวา “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 190  ก็คือ  “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา    

วาดวยกฎหมายสนธิสัญญาป 1969 ก็ตองมาดูวา อนุสัญญาฉบับนั้นใหความหมายคําดังกลาวไวอยางไร 

และศาลโลกตีความไวอยางไร  

3. “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาและคําพิพากษาศาลโลก ขอ 1 (a) ของ

มาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาใหคํานิยามสนธิสัญญา (Treaty) ไววา “หมายความถึงความตกลง

ระหวางประเทศที่ทําขึ้นเปนหนังสือระหวางรัฐตางๆ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ 

หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน และอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศไมวา

จะทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับ หรือหลายฉบับที่เกี่ยวของกันและไมวาจะเรียกชื่ออยางไร” 

คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (The International Law Commission หรือ 

ILC ) ผูรางอนุสัญญาดังกลาวไดอธิบายชื่อเรียกหาสนธิสัญญาไว ดังนี้ 

“นอกจาก ‘สนธิสัญญา’ (Treaty)  ‘อนุสัญญา’ (Convention) และ  ‘พิ ธี ส า ร ’ (Protocol) 

เราอาจพบคําวา ‘ปฏิญญา’ (declaration)  ‘ขอตกลง’  (agreement)   ‘กติกา’ (covenant)  ‘กติกา’ (pact) 

หรือแม คําวา  ‘act’   ‘statute’  ‘concordat’ ในขณะที่  คําวา ‘declaration’  ‘agreement’ หรือ  ‘modus 

vivendi’ อาจใชเรียกขอตกลงทางการและไมเปนทางการ แตขอตกลงที่มีความเปนทางการนอยอาจเรียก

ชื่ อ ต า ง ๆ  กั น  เช น  ‘agreement’  ‘exchange of notes’   ‘exchange of letter’  ‘memorandum of 

agreement’ หรือ ‘agreed minute’ ซึ่งอาจใชกันทั่วไป................ โดยสรุป ไมมีชื่อเรียกตายตัวหรือที่เปน

ระบบสําหรับขอตกลงประเภทใดประเภทหนึ่ง“   (ดู Aust , 2000, p.140)  
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พูดเปนภาษางายๆ ก็คือ “ชื่อนั้นสําคัญไฉน” คือจะดูแตชื่อเอกสารไมได ตองดูเนื้อหาและ

ลักษณะวาครบองคประกอบ 4 ประการนี้หรือไม 

1. ทําขึ้นระหวางรัฐหรือรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศ

ดวยกันเอง ซึ่งรัฐและองคการระหวางประเทศก็คือ ผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวางประเทศ ไมใชทําขึ้น

ระหวางรัฐกับเอกชน  

2. ความตกลงนั้นอาจทําเปนหนังสือ ถาทําเปนหนังสือก็เปนไปตามอนุสัญญาเวียนนา แต

ความตกลงนั้นอาจทําดวยวาจาก็ได แตอนุสัญญาเวียนนาไมใชบังคับ และใชมาตรา 190 ก็ไมได 

การทําสัญญาดวยวาจาก็เปนสัญญาระหวางประเทศได (คดี Eastern Greenland 1933 

ตัดสินโดย Permanent Court of International justice วาความตกลงดวยวาจาระหวางทูตเดนมารค     

ประจํานอรเวยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศนอรเวยเปนสนธิสัญญา) แตอนุสัญญาเวียนนาไม

อาจใชบังคับเทานั้น ดวยเหตุนี้เอง มาตรา 3 ของอนุสัญญาเวียนนาจึงยอมรับวา แมอนุสัญญาฉบับนี้จะ

ไมใชบังคับกับขอตกลงดวยวาจาก็ตาม แตหามีผลกระทบถึงคําบังคับทางกฎหมายของขอตกลง

ดวยวาจาในกฎหมายระหวางประเทศไม! 

ที่ตองเนนก็เพราะตองการใหผูใหญในบานเมืองซ่ึงตามกฎหมายระหวางประเทศถือ

วาเปนผูแทนรัฐไทย อยาไปพูดรับปากใครงาย ๆ ตามประสาปากไว เพราะปลาใหญอาจตายตื้น

ได ! 

3.  เปนขอตกลงที่  “มุ งตอผลให เกิดพันธะทางกฎหมาย ” (intention to create legal 

relations) คือมีผลผูกพัน (binding) ใหตองปฏิบัติตาม พูดภาษาชาวบานคือ หวังใหเกิดผลทางกฎหมาย

นั่นเอง ถาพูดภาษากฎหมายระหวางประเทศก็คือตองการใหสัญญาไดรับการปฏิบัติตาม (pacta sunt 

servanda) 

คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นเรื่อง agreed minute  จึงใหหลักวา “การพิจารณาผล

ในทางกฎหมายของเอกสาร Agreed Minute ในทางระหวางประเทศ จึงพิจารณาจากเจตนาของภาคีผูทํา

ความตกลงวามุงหมายจะใหมีผลทางกฎหมายหรือไม  ซึ่งอาจสังเกตไดจากถอยคําที่ใชในเอกสารวา ผูทํา

ความตกลงทั้งสองฝายเห็นพองกับที่จะกอใหเกิดนิติสัมพันธในทางกฎหมายระหวางประเทศหรือไม...........

แตเอกสาร Agreed Minute  นั้น  ภาคีผูทําความตกลงอาจมิไดมีเจตนาจะใหมีผลทางกฎหมายก็ได ......” 
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พูดงายก็คือ ตองดูเจตนาของคูกรณี ถามวาดูจากอะไร คําตอบคือ ดูถอยคําที่เขียน ดูพฤติ

กรรมกอนจะมาทําเอกสารของคูกรณี  ดูพฤติกรรมฝายเดียวภายหลังการทําเอกสาร ดังจะไดชี้ให

เห็นตอไปในคําพิพากษาคดีไหลทวีปของทะเลเอเจียนระหวางกรีชกับตรุกีป 1978 

4. เปนขอตกลงที่อยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ 

4. แถลงการณรวม (joint communiqué) เปนหนังสือสัญญาหรือไมตามแนวบรรทัด

ฐานคําพิพากษาศาลโลก 

โดยปกติคําแถลงการณรวม (joint communiqué) ชื่อก็บอกเปนปริยายวา รัฐแตละรัฐ

อยากแถลงการณ แตเพียงมาแถลงรวมกันเพื่อแจงขาวสารหรือเจตนาของตัวตอสาธารณชน ซึ่งปกตจิะตาง

ฝายตางแถลงก็ได แตมาทํารวมกันเพื่อแสดง “สัมพันธไมตรีอันดีงาม” และเมื่อเปนเชนนี้คําแถลงการณ

รวมที่ตองการแถลงขาวหรือเจตนาของแตละฝายก็ไมไดมุงหมายใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมาย โดยหลัก

แถลงการณรวมจึงไมนาจะเปนหนังสือสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนาหรือรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 

แต ถาคําแถลงการณรวมมีเจตนาของคูกรณีที่ตองการใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย แถลง

การณรวมก็เปน “หนังสือสัญญา” หรือ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ และรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 190 ทันที 

ดังนั้น เจตนาของคูกรณีจึงเปนจุดชี้เปนชี้ตาย ไมใชชื่อเอกสาร 

ในเรื่องนี้ ศาลโลกมีคําพิพากษา 2 คําพิพากษาเปนบรรทัดฐาน 

คดีแรก คือคดี การแบงอาณาเขตทางทะเลระหวางกาตารกับบาหเรน (Qatar V. Bahrain: 

1 July 1994) 

เมื่อกาตารกับบาหเรนมีขอพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลก็ขอใหกษัตริยซาอุดิอาเรเบียเขา

มาเปนคนกลางไกลเกลี่ย ตอมาในป 1987 กษัตริยซาอุดิอาเรเบียสงหนังสือถึงทั้งประมุขกาตารและ      

บาหเรนวา ในทายที่สุด กรณีที่พิพาทและตกลงกันไมไดจะนําขึ้นไปสูศาลโลก ซึ่งทั้งประมุขกาตารและ    

บาหเรนยอมรับ และหนังสือดังกลาวก็ต้ังคณะกรรมการรวม 3 ฝาย เพื่อเตรียมการนําขอพิพาทไปสูศาล    

ตอมาในการประชุมที่ Doha ในเดือนธันวาคม 1990 ของสภาความรวมมือของรัฐอาหรับรอบอาว ไดมีการ
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บันทึกการประชุม (Minutes) วาทั้งกาตารและบาหเรนยืนยันความตกลงที่ทําไวกอนนี้ และขอใหกษัตริย 

ซาอุดิอาเรเบียเปนคนกลางไกลเกลี่ยจนถึงเดือนพฤษภาคม 1991 ถาตกลงไมไดก็จะนําคดีข้ึนสูศาลโลก 

ตอมา เมื่อไมอาจตกลงกันได กาตารก็นําคดีข้ึนสูศาลโลกโดยอางขอตกลงที่เปนจดหมาย

ของกษัตริยซาอุดิอาเรเบียป 1987 และบันทึกการประชุมโดฮา ป 1990 แตบาหเรนยอมรับขอตกลงป 1987 

แตอางวาบันทึกการประชุมป 1990 ไมใชสนธิสัญญา จึงนําคดีมาสูศาลไมได 

ศาลโลกไดพิจารณาบันทึกการประชุม (minutes) โดฮา ป 1990 แลววินิจฉัยวา “บันทึก  

ดังกลาวไมใชการบันทึกเรื่องของการประชุมเฉย ๆ ตามที่เคยบันทึกกันมาในการประชุม 3 ฝายเพราะไมได

รายงานเพียงการอภิปรายและสรุปขอตกลงกันไดหรือตกลงกันไมได แตบันทึกป 1990 กลับระบุพันธกรณี

แตละจุดที่คูกรณียินยอมไว บันทึกนี้จึงสรางสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศใหคูกรณี จึงเปน

ขอตกลง (สัญญา) ระหวางประเทศ” 

ศาลโลกยังระบุตอไปดวยวา “ศาลไมเห็นความจําเปนที่จะพิจารณาวา เจตนาของรัฐ

มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศบาหเรนหรือกาตารจะเปนเชนไรในความเปนจริง แตรัฐมนตรีทั้งสอง

ไดลงนามในเอกสารที่บันทึกพันธกรณีที่ยอมรับโดยรัฐบาลแตละฝาย ซึ่งบางขอมีผลทันที การลงนามใน

เอกสารดังกลาวทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศบาหเรนไมอยูในฐานะที่จะกลาววา ตนเพียง

ป ระสงค จ ะ  “แสดงข อความที่ เป น ความ เข า ใจท างการเมื อ ง ” (statement recording political 

understanding) เทานั้น และไมไดตองการทํา “ขอตกลงระหวางประเทศ””  

โดยสรุป ในคดีนี้ ศาลถือวา บันทึกการประชุมที่มีการลงนามโดยผูมีอํานาจเปนสนธิ

สัญญา ! ทั้ง ๆ ที่รัฐมนตรีตางประเทศบาหเรนอางวา ตัวเองไมไดตองการทําสัญญา 

คดีใกลเคียงกันอีกคดีคือ คดีขอพิพาทพรมแดนทางบกและทางทะเลระหวางคาเมรูนและ

ไนจีเรีย (Cameroon V. Nigeria ป 2002) 

คดีนี้ศาลโลกพิจารณา Maroua Declaration 1975 (ปฏิญญามารูอา 1975 และปฏิญญา

ยวนเด ฉบับที่ 2 ป 1971 ซึ่งลงนามโดยประมุขของคาเมรูนและไนจีเรียแลว ศาลพิพากษาวา “ศาลเห็นวา

ปฏิญญามารูอาเปนขอตกลงระหวางรัฐ เปนหนังสือซึ่งกําหนดแนวเขต และอยูภายใตบังคับกฎหมาย

ระหวางประเทศ และเปนสนธิสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนา... และโดยทุกกรณีแสดงความเปนกฎหมาย

ระหวางประเทศจารีตประเพณีที่ใชบังคับกับกรณีนี้ 
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เปนอันวา “ปฏิญญา” (declaration) ก็เปนสัญญาระหวางประเทศและใชบังคับไดกับผูที่

ไมใชภาคีดวยในฐานะ “จารีตประเพณีระหวางประเทศ”! 

คดีที่เปนเรื่อง joint communiqué โดยตรงคือคดีไหลทวีปของทะเลเอเจียนระหวาง

กรีซกับตุรกีป 1978 (Aegean Sea Continental Shelf Case (Jurisdiction of the Court: 19 December 

1978)  

คดีนี้พิพาทเรื่องไหลทวีประหวางกรีซกับตุรกีมีประเด็นวา ศาลโลกจะมีอํานาจพิจารณา

หรือไม  ซึ่ งมีประเด็นหลัก  2 ประเด็นคือ  ตาม  General Act of 1928 for the Pacific Settlement of 

International Disputes และมาตรา 36 วรรค 1 และมาตรา 37 ของธรรมนูญศาล ประเด็นนี้ศาลเห็นวา

สนธิสัญญาทางไมตรีระหวางกรีซและตุรกีป 1930 ยกเวนคดีไว ศาลจึงไมมีอํานาจ ประเด็นนี้ไมเกี่ยวกับ

แถลงการณรวม 

แตประเด็นที่ 2 ที่กรีซอางแถลงการณรวมกรุงบรัสเซล (Brussel Joint Communiqué) 

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 1975 ซึ่งนายกรัฐมนตรีกรีซและตุรกีลงนามรวมกันหลังประชุมแลวแถลงตอส่ือ   

มวลชนในแถลงการณดังกลาวมีขอความตอนหนึ่งวา 

“นายกรัฐมนตรีทั้งสองตัดสินใจ (decided) วาปญหาทั้งปวงระหวางประเทศทั้งสองจะแก

ไขไดโดยสันติดวยการเจรจาและในกรณีไหลทวีของทะเลเอเจียน จะไดใหศาลโลกที่กรุงเฮกตัดสิน” 

กรีซอางวา แถลงการณรวมเปนสนธิสัญญาและขอความขางตนทําใหกรีซฟองศาลโลกได

ฝายเดียว แตตุรกีตอสูวาแถลงการณรวมไมใชสนธิสัญญา 

ในประเด็นนี้ ศาลวินิจฉัยวา “ไมมีกฎขอใดในกฎหมายระหวางประเทศที่จะถือวา แถลง

การณรวมไมใชขอตกลงระหวางประเทศ... ดังนั้นแถลงการณรวมกรุงบรัสเซลที่อางจึงตองพิเคราะหสภาพ

ของเรื่องที่แถลงการณตองการแสดง ดังนั้นการพิจารณาแตรูปแบบและถอยคําวาแถลงการณรวมจึงไมพอ 

และเพื่อที่จะดูสถานะที่แทจริงของแถลงการณรวมดังกลาวศาลจึงตองพิจารณาเนื้อความ (actual terms) 

และสภาพขอเท็จจริงที่กอใหเกิดแถลงการณดังกลาว”  

ในการพิจารณาสภาพแวดลอมที่นํามาสูการทําแถลงการณรวม ศาลพบวา กอนการทํา

แถลงการณมีการทําบันทึกดวยวาจา (note verbale) จากกรีซไปสูตุรกีวา แมกรีซจะสงวนสิทธิ์นําขอพิพาท

ข้ึนศาลโลกฝายเดียว แตจะดีกวาถาทั้งกรีซและตุรกีจะมีขอตกลงรวมกัน ซึ่งตุรกีก็ยอมรับวา ถาจะนําคดี
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ขึ้นสูศาลรวมกันก็จะดี ตอมารัฐบาลกรีซก็ชื่นชมรัฐบาลตุรกีวายินดีรวมกันนําคดีข้ึนศาลโลก ตุรกีเอง 

นายกรัฐมนตรีก็แถลงตอรัฐสภาของตนวา กรีซยินดีจะเจรจาเพื่อหาจุดที่จะยกขึ้นเปนคดีในศาลโลก ซึง่ศาล

เห็นวา ทั้งหมดนี้เปนพฤติการณและพฤติกรรมที่ทั้ง 2 ฝายจะรวมกันนําคดีข้ึนศาลโดยขอตกลง (คํา

พิพากษา ขอ 102.) 

ศาลวินิจฉัยตอไป (ในขอ 105) วา “เมื่ออานแถลงการณรวมในพฤติการณทั้งหมดทําให

เห็นวาตุรกีไมไดเปลี่ยนทาทีที่จะใหเสนอคดีตอศาล จริงอยูแถลงการณรวมไดบันทึกการตัดสินใจ 

(decision) ของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศวา ปญหาทั้งปวงของสองประเทศจะระงับโดยสันติวิธีดวย

การเจรจา และในกรณีไหลทวีป จะไดใหศาลตัดสินตัวขอความขางตน และไดกําหนดแนวทางที่จะใชเปน

ฐานในการประชุมผูแทนรัฐบาลทั้งสองในอนาคต รวมทั้งกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการผูชํานาญการ 

ขอความดังกลาวจึงหามีความไมสอดคลองกับจุดยืนของตุรกีที่เคยทําไวแตอยางใดไม นั่นก็คือตุรกีพรอม

จะแถลงรวมเสนอคดีตอศาลโลกตามขอตกลงพิเศษรวมกัน”  

ทายสุดศาลโลกก็พิจารณาวา “จากขอมูลที่ศาลมีเกี่ยวกับการเจรจาระหวางผูเชี่ยวชาญ 

และการแลกเปลี่ยนทางการทูตหลังจากแถลงการณรวมบรัสเซล ยอมยืนยันวา จากการตัดสินใจ 

(decision) นายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ ไมไดดําเนินการสรางพันธะโดยไมมีเงื่อนไขที่จะใหนําคดีไหล

ทวีปข้ึนศาลโลก...” 

คดีนี้ ศาลไมไดตัดสินโดยตรงวา แถลงการณรวมเปนสนธิสัญญาหรือไม แตศาลตัดสิน

โดยปริยายวาแถลงการณรวมดังกลาวเปนการตัดสินใจ (decision) ของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ ซึง่

หมายความวาแถลงการณรวมเปนสนธิสัญญานั่นเอง แตศาลตีความวาเจตนาของคูกรณีไมไดเปนอยางที่

กรีซยกวา กรีซนําคดีข้ึนสูศาลฝายเดียวได ศาลเห็นวาพฤติการณและพฤติกรรมของผูเกี่ยวของทั้งกอนและ

หลังทําแถลงการณรวมยังคงเดิมคือตองยื่นรวมกัน !  ถาแถลงการณรวมไมใชสัญญาระหวางประเทศ     

เสียแลว ศาลคงไมตองใชเวลาหาพฤติการณและพฤติกรรมทั้งกอนและหลังมาตีความขอความขางตนให

เสียเวลา คงวินิจฉัยโดยรวบรัดไปไดเลยวาแถลงการณดังกลาวไมมีผลในกฎหมายเพราะไมใชสัญญา จงึไม

ตองพิจารณา แตเพราะแถลงการณดังกลาวเปนการ “ตัดสินใจ” ของนายกรัฐมนตรี 2 ฝาย จึงเปนสัญญา 

เมื่อเปนสัญญาก็ตองหา “เจตนาที่แทจริง” วาตองการผูกพันกันเพียงใดนั่นเอง ซึ่งเปนการพิจารณา       

“เนื้อความ” อันเปนขอตกลงที่มีผลผูกพันลักษณะเดียวกันกับการตีความตามสัญญา 
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5. แถลงการณรวมไทย-กัมพูชาเปน “หนังสือสัญญา” หรือไม 

ถาพิเคราะหองคประกอบ 4 ประการของสนธิสัญญาประกอบคําพิพากษาของศาลโลก

แลวจะเห็นไดวา “เนื้อความ” ของแถลงการณรวมมี 5 ขอ 

ขอ 1 เนื้อความเปนการแถลงฝายเดียวของไทย สนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ปราสาทพระวิหาร หลังจากไทยเคยคัดคานมา 2 ป 

ขอ 2 ขอ 3 เนื้อความเปนแถลงฝายเดียวของกัมพูชา 

ขอ 4 ขอ 5 เนื้อความเปนการแถลง 2 ฝายตรงกัน มีขอความ สงวนสิทธิ์ โดยเฉพาะขอ 

5 วา “การขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารจะไมกระทบ (shall be without prejudice to) สิทธิของ

ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการปกปนเขตแดนของคณะกรรมการเขตแดนรวม (JBC) 

ของสองประเทศ” และจะรวมกันจัดทําแผนบริหารจัดการในการอนุรักษปราสาทรวมกัน ตามมาตรฐาน

อนุรักษระดับสากล โดยจะนําแผนจัดการรวมเสนอในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 34 ป 2010

  เนื้อความขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 เปนการแถลงฝายเดียว แตขอ 4 ขอ 5 เปนการแถลง

รวมกัน โดยเฉพาะขอ 5 มีเนื้อความ “สงวนสิทธิ” ของทั้ง 2 ประเทศเหนือดินแดน 

ถาพิเคราะหองคประกอบ 4 ประการของสนธิสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนา ประกอบคํา

พิพากษาศาลโลก และเนื้อหาของแถลงการณรวมดังกลาว คงตองวินิจฉัยตรงไปตรงมาวา คูกรณีไทย-

โดยเฉพาะกัมพูชา ตางมุงใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายแนนอน ภาษาที่ใช “shall be without 

prejudice to the rights of the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand” เป น ภ าษ า

กฎหมายที่มุงผลผูกพันโดยตรงตอการ “สงวนสิทธิ” ซึ่งเปนการแสดงเจตนาโดยผูมีอํานาจทําการแทน 2 รัฐ

เปนหนังสือและอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ทั้งยังมีการลงนาม (signature) โดย 3 ฝาย ครบองค

ประกอบ 4 ประการ ตรงความเปนสนธิสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนา 

ยิ่งพิจารณาพฤติการณกอนหนาทําแถลงการณรวมยิ่งเห็นชัดวา ไทยเคยคัดคานการขึ้น

ทะเบียน เพราะกัมพูชาใชแผนที่ที่ไทยยอมรับไมได เนื่องจากนําพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาตางอางสิทธิทับซอน

กันอยู จนกัมพูชายอมถอนแผนที่ดังกลาว และใชแผนที่ใหม ก็ยิ่งเห็นชัดถึงการ “สงวนสิทธิ” 

อนึ่ง การแสดงเจตนา 2 ฝายในการกอ การเปลี่ยนแปลง การโอน การสงวน หรือการ

ระงับซึ่งสิทธิใด ๆ ในทางกฎหมายถือวาเปนการแสดงเจตนาที่มุงโดยตรงตอการกอนิติสัมพันธทั้งสิ้น 
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เมื่อเปนเชนนี้ การที่กระทรวงการตางประเทศและรัฐบาลอางวาแถลงการณรวมไมใช

หนังสือสัญญาจึงไมถูกตอง ที่สําคัญก็คือการที่ ครม. เปลี่ยนคําวา "แผนที่” (map) เปน “แผนผัง” ก็ยอม

แสดงเจตนาชัดเจนวาตองการสงวนสิทธิเกี่ยวของกับเขตแดน 

ถาจะพิสูจนเปนอื่น กระทรวงการตางประเทศก็ตองหาพฤติการณกอนและหลัง

การทําแถลงการณรวมมาพิสูจนเปนอื่น ตามแนวคําพิพากษาศาลโลก 

6. ตองนําแถลงการณรวมไปใหรัฐสภาเห็นชอบตามมาตรา 190 หรือไม 

เมื่อ แถลงการณรวมเปนหนังสือสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนาและรัฐธรรมนูญ ก็ตองดูวา

หนังสือสัญญานั้น เขากรณีใดกรณีหนึ่งใน 5 กรณีตามมาตรา 190 วรรคสองหรือไม 

ผูเขียนไมติดใจเรื่องเขตแดน เพราะรูวารัฐบาลไทยไมไดยอมรับเร่ืองเขตแดนอะไรเลย มี

แตสงวนสิทธิ์ไว แตหนังสือสัญญาดังกลาวกระทบตอความมั่นคงทางสังคมภายในและระหวาง

ประเทศของ 2 ประเทศอยางกวางขวางแน ดังจะเห็นไดจากการคัดคานการวิพากษวิจารณการประชาชน 

และสื่อมวลชนทั้ง 2 ประเทศ และในทายที่สุดก็ไดแตภาวนาวาขออยาใหสถานการณลุกลามใหญโตอยางที่

เคยเปนมาในป 2505 หรือ เมื่อมีการเผาสถานทูตไทยในกัมพูชา ! 

ผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของแถลงการณรวมเปนผลกระทบอยางกวาง

ขวางที่เกิดขึ้นจริงแลว (actual impact)  ไมใชการคาดคะเน  

ดังนั้น เมื่อเปนเชนนี้ รัฐบาลจึงตองนําแถลงการณรวมดังกลาวไปขอความเห็น

ชอบจาก  รัฐสภาตามมาตรา 190 อยางหลีกเลี่ยงไมได การไมปฏิบัติตามมาตรา 190 จึงเปนการ

จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน 

ปญหามีวา การไมปฏิบัติตามมาตรา 190 จะกระทบความสมบูรณของแถลงการณรวม

หรือไม ? คําตอบตามคําพิพากษาศาลโลกและตําราตรงกัน ก็คือโดยหลัก การไมปฏิบัติตามขั้นตอนใน

กฎหมายภายในของแตละประเทศ ไมกระทบความสมบูรณของสัญญา เวนแตจะการไมปฏิบัติดังกลาวจะ

ปรากฏชัดเจน (manifest)  และเกี่ยวกับกฎเกณฑของกฎหมายภายในที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งภาระการพิสูจน

เชนนี้มีความยากมาก เพราะศาลโลกไมคอยยอมรับดังปรากฏในคดีกรีนแลนดตะวันออก (Eastern 

Greenland 1933 ) วาแมคําประกาศฝายเดียวของรัฐมนตรีตางประเทศนอรเวยก็มีผลผูกพัน แมนอรเวยจะ

อางวาขัดมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญนอรเวยก็ตาม 
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7. บทเรียนที่ควรไมใหเกิด 

จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูเขียนเห็นวาเราไดบทเรียน ดังนี้ 

1) ผูมีอํานาจเต็มในการทําแทนรัฐไทยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ เอกอัครราชทูตจะพูดหรือ แสดงพฤติกรรมอะไรไมวา 2 ฝายหรือฝายเดียว จะมีผลตอ

ความผูกพันของประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น บุคคลเหลานี้จึงไมควรพูดอะไรโดยไมไดดูผล เพราะเมื่อเกิดขอพพิาท

ข้ึนศาลโลก ศาลใชพฤติกรรมและพฤติการณทุกอยางทั้งการประกาศฝายเดียว การแถลงตอสภา ฯลฯ มา

ประกอบการตีความเจตนาของคูกรณีทั้งสิ้น ความปากไวของผูแทนรัฐไทยเหลานี้ที่รูเทาไมถึงการณ อาจ

สรางความเสียหายใหประเทศมหาศาล! 

2) การใชเวทีรัฐสภาที่รัฐบาลมีเสียงขางมากอยูแลว แมจะลาชาบางก็เปนชองทางที่ถูก

ตามรัฐธรรมนูญ และหลักประชาธิปไตยที่สําคัญก็คือ รัฐสภาจะเปนเวทีสรางความชอบธรรมและ

อํานาจตอรองใหรัฐบาล ดังนั้นความเคยชินเดิม ๆ ที่พยายามตีความวาหนังสือสัญญาไมตองดวย

ลักษณะ 5 ประเภทตามมาตรา 190 วรรคสองควรยุติลง ตอแตนี้ไปควรถือวา เมื่อมีขอสงสัยวาหนังสือนั้น

ตองขอความเห็นชอบตอรัฐสภาหรือไม ตองตีความในลักษณะใหสงรัฐสภา มากกวาพยายามเลี่ยงดังใน

อดีต 

3) กระทรวงการตางประเทศโดยเฉพาะกรมสนธิสัญญาและกฎหมายตองทําการบานมาก

กวานี้ โดยเฉพาะการมี research team ที่เขมแข็ง พรอมที่จะใหความรู มากกวาความเห็น 

4) ผูมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองพึงใชความรู

ในการตัดสินคดีไมพึงใช “กระแส” เพราะการใชกระแสอาจสรางความถูกใจไดในชวงสั้น ๆ แตความถูกตอง

และความนาเชื่อถือของประเทศในวงการระหวางประเทศอาจถูกกระทบระยะยาว 

ผูเขียนตองเขียนขอ 4 ไวกอนเพราะกําลังจะตองเขียนบทความวิเคราะหคําสั่งคุมครองชั่ว

คราวของศาลปกครองกลางในเรื่องนี้อีกวา เปนไปตามหลักกฎหมายมหาชนหรือไม 

 โปรดติดตามตอนตอไปครับ 


