
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำาพิพากษา

คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕

นบัจากทีก่มัพชูาไดย้ืน่ขอใหศ้าลโลกตคีวามคำาพพิากษาคดปีราสาท 

พระวหิารป ี๒๕๐๕ ไทยและกมัพชูาไดย้ืน่เอกสารชีแ้จงตอ่ศาลฯ ไปแลว้  

ฝ่ายละ ๒ รอบ และในขั้นตอนต่อไป ศาลฯ ได้กำาหนดให้มีการอธิบาย 

ทางวาจาเพิ่มเติม (Further Oral Explanations) ณ กรุงเฮก ประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ หลังจากนั้น  

คาดว่าศาลฯ จะใช้เวลาอีกประมาณ ๖ เดือน ในการจัดทำาคำาพิพากษา  

ก่อนที่จะมีการตัดสินคดีฯ ประมาณปลายปี ๒๕๕๖

 

ไทยคดัคา้นวา่ศาลฯ ไมม่อีำานาจพจิารณาและกมัพชูาไมม่อีำานาจฟอ้ง  

เนือ่งจากประเดน็ทีก่มัพชูาขอใหศ้าลฯ ตดัสนิวา่ บรเิวณใกลเ้คยีงปราสาท  

(Vicinity of the Temple) เป็นไปตามเส้นเขตแดนบนแผนที่ที่กัมพูชา 

เรียกว่า “แผนที่ภาคผนวก ๑” (แผนที่มาตราส่วน ๑:๒๐๐,๐๐๐ ระวาง 

ดงรัก) ไม่ใช่การตีความ แต่เป็นการฟ้องคดีใหม่ในเรื่องเขตแดน ซึ่งอยู่ 

นอกขอบเขตของคดีเดิม และเป็นเรื่องที่ไทยกับกัมพูชาจะต้องเจรจากัน 

ภายใตก้รอบคณะกรรมาธกิารเขตแดนรว่ม (Joint Boundary Commission 

- JBC) ไทย - กัมพูชา

ไทยและกัมพูชาไม่มีข้อพิพาทในเร่ืองการตีความคำาพิพากษาเดิม  

คำาฟ้องของกัมพูชาเป็นการเปล่ียนท่าทีและเป็นการร้ือฟ้ืนเร่ืองท่ีจบไปแล้ว  

เพราะกัมพูชาได้ยอมรับอย่างเป็นทางการต้ังแต่ปี ๒๕๐๕ ว่า ไทยได้ปฏิบัติ 

ตามคำาพิพากษาในคดีเดิมอย่างครบถ้วนแล้ว โดยได้ถอนกำาลังทหาร 

และตำารวจออกจากปราสาทพระวิหารและบริเวณใกล้เคียงปราสาท 

ตามขอบเขตที่กำาหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  

๒๕๐๕ ซ่ึงสอดคล้องกับขอบเขตของพ้ืนท่ีพิพาทในคดีเดิมตามความเข้าใจ 

ของคู่ความและศาลฯ 

นอกจากนี้ คำาฟ้องของกัมพูชาเป็นเสมือนการอุทธรณ์ที่ซ่อนมา 

ในรปูคำาขอตคีวาม ซึง่ขดัธรรมนญูศาลฯ และแนวคำาพพิากษาของศาลฯ  

เพราะกัมพูชาขอตีความคำาพิพากษาส่วนที่เป็นเหตุผล ไม่ใช่ส่วนที่เป็น 

คำาตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้ศาลฯ ตัดสินสิ่งที่ศาลฯ ได้เคย 

ปฏิเสธมาแล้วอย่างชัดแจ้งเมื่อปี ๒๕๐๕ กล่าวคือ (๑) เส้นเขตแดน 

อยูท่ีไ่หน และ (๒) แผนทีท่ีก่มัพชูาเรยีกวา่ “แผนทีภ่าคผนวก ๑” มสีถานะ 

ทางกฎหมายอย่างไร 

รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำาคัญกับการต่อสู้คดีฯ และประเด็นท่ี 

เก่ียวกับปราสาทพระวิหารเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ของคณะดำาเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทยในการต่อสู้คดีฯ  

ซึ่งคณะดำาเนินคดีดังกล่าวเป็นชุดซึ่งได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐบาล 

ชุดที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำาคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและคณะดำาเนินคดีปราสาทพระวิหาร 

ของประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถในการเตรียม 

ท่าทีฝ่ายไทยเพ่ือโต้แย้งข้อต่อสู้ของกัมพูชาในคดี นอกจากนั้น ตั้งแต่ศาลฯ  

มีคำาสั่งมาตรการชั่วคราว สถานการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างไทยและ 

กัมพูชามีความสงบ และความสัมพันธ์ในด้านอ่ืน ๆ ก็พัฒนาไปในทิศทาง 

ท่ีดีข้ึน ซ่ึงสะท้อนถึงความต้ังใจจริงของประเทศไทยที่จะยึดแนวทางสันติวิธี 

และหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน

ทัง้นี ้สิง่ทีป่ระเทศไทยใหค้วามสำาคญัมากทีส่ดุ คอื ไมว่า่ผลการตดัสนิ 

ของศาลฯ จะออกมาอย่างไร ก็มิใช่ชัยชนะของประเทศใดประเทศหนึ่ง  

แต่เป็น “ชัยชนะแห่งสันติภาพ” ทีจ่ะนำาไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาระหวา่งไทย 

กับกัมพูชา และนำามาซึ่งสันติสุขที่ยั่งยืนระหว่างประชาชนของทั้งสอง 

ประเทศ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

๔. กระบวนการพิจารณาคดีตีความของศาลยุติธรรม
 ระหว่างประเทศ

๕. ข้อต่อสู้ทางกฎหมายของไทย ๖. การดำาเนินการของรัฐบาลไทย

๗. บทสรุป

กระทรวงการต่างประเทศ
ตุลาคม ๒๕๕๕สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfa.go.th/tcs
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๒. ไม่ให้ไทยขัดขวางการเข้าออกปราสาทพระวิหารโดยอิสระของ 

กัมพูชา

๓. ให้ทั้ งสองฝ่ายดำาเนินการตามความร่วมมือที่ ได้ตกลงกัน 

ในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ท่ีต้ังข้ึน 

โดยอาเซียนเข้าไปยังเขตปลอดทหารช่ัวคราวฯ

๔ ให้ทั้งสองฝ่ายงดเว้นการกระทำาใดๆ ที่ทำาให้ข้อพิพาทในศาลฯ  

ทวีความร้ายแรงหรือแก้ไขยากขึ้น

พร้อมกันนี้ ศาลฯ ได้กำาหนดให้ทั้งสองฝ่ายรายงานศาลฯ เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวข้างต้นด้วย

คำาสั่งฯ ของศาลฯ ผูกพันประเทศไทยและกัมพูชา ตามข้อ ๙๔ ของ 

กฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งกำาหนดว่า สมาชิกสหประชาชาติต้องปฏิบัติ 

ตามคำาตัดสินของศาลฯ

อย่างไรก็ดี คำาสั่งฯ ของศาลฯ มีผลเพียงชั่วคราวและจะสิ้นผล 

เมื่อศาลฯ มีคำาตัดสินคดีตีความ และในฐานะสมาชิกสหประชาชาติและ 

ประเทศที่เคารพในกฎกติการะหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงมีพันธะต้อง 

ปฏิบัติตามคำาสั่งดังกล่าว

นอกจากนี้ กฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ ๙๔ วรรค ๒ ระบุด้วยว่า  

หากฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ไมป่ฏบิตัติามคำาสัง่ฯ ของศาลฯ คูก่รณอีาจเสนอเรือ่ง 

ให้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security  

Council - UNSC) พิจารณาออกมาตรการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามได้ 

วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๔ คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหป้ฏบิตัติาม 

คำาสั่งฯ ของศาลฯ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการ 

ชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการเจรจากับกัมพูชาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามคำาสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลฯ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี 

ได้เสนอเรื่องต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญฯ เมื่อ  

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป  

ครัง้ที ่๘ ไดต้กลงกนัใหจ้ดัตัง้คณะทำางานรว่ม (Joint Working Group - JWG)  

เพื่อหารือในประเด็นการปฏิบัติตามคำาสั่งฯ ของศาลฯ โดยมีเสนาธิการ 

ทหารเป็นประธานฝ่ายไทย วันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ไทยได้เป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุม JWG ครั้งที่ ๑ ณ กรุงเทพฯ ต่อมา เม่ือ  

วันท่ี ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ  

คร้ังท่ี ๒ ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งโดยสรุป ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะปฏิบัติ 

ตามคำาสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลฯ อย่างเท่าเทียม โปร่งใสและ 

ตรวจสอบได้ และเห็นชอบให้ดำาเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมใน PDZ  

เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้สังเกตการณ์ร่วมและอำานวยความสะดวก 

ให้กับกระบวนการปรับกำาลังทหาร (Redeployment)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งสองฝ่ายได้ดำาเนินการปรับกำาลัง 

ทหารบางสว่นเพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัติามคำาสัง่ฯ ของศาลฯ อยา่งเทา่เทยีม 

และด้วยความสมัครใจ ตามนโยบายของรัฐบาลของทั้งสองประเทศ  

โดยในส่วนของฝ่ายไทย พล.อ.อ.สุกำาพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถนำา 

ตำารวจตระเวนชายแดนไปวางกำาลงัเพือ่เตรยีมทดแทนทหาร ซึง่ประจำาการ 

อยู่ใน PDZ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชามี พล.อ.เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นประธานในพิธีปรับกำาลัง 

ทหารกมัพชูาออกจาก PDZ และใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจตระเวนชายแดนและ 

ตำารวจท่องเที่ยว เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

๓. การปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลฯ ในช่วงที่ผ่านมา 

เม่ือป ี๒๕๐๕ ศาลยุตธิรรมระหวา่งประเทศ (ศาลโลก) ไดต้ดัสนิวา่  

ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา  

และให้ไทยถอนทหารหรือตำารวจออกจากปราสาทพระวิหารหรือ 

ในบริเวณใกล้เคียงในดินแดนของกัมพูชา ตลอดจนคืนวัตถุโบราณ 

ที่ไทยอาจโยกย้ายออกจากปราสาทฯ

เกือบครึ่งศตวรรษต่อมา กัมพูชาได้ยื่นคำาขอต่อศาลฯ เมื่อวันที่  

๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้ศาลโลกตีความคำาพิพากษาคดีปราสาท 

พระวิหารที่ศาลฯ ได้ตัดสินไว้เมื่อปี ๒๕๐๕ และในขณะเดียวกัน 

ไดข้อใหศ้าลโลกกำาหนดมาตรการชัว่คราว (Provisional Measures)  

โดยขอให้ศาลฯ ส่ังให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณปราสาท 

พระวิหารระหว่างที่รอศาลฯ ตัดสินคดีตีความ

ความคืบหน้าของคดีฯ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองฝ่ายได้นำาเสนอด้วย 

วาจาเกี่ยวกับคำาขอมาตรการชั่วคราวต่อศาลฯ และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘  

กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศาลฯ ได้มีคำาสั่งมาตรการชั่วคราว ดังนี้

๑. ให้ ทั้งสองฝ่าย ถอนบุคลากรทางทหาร ซึ่งอยู่ในเขตปลอดทหาร 

ชั่วคราว (Provisional Demilitarized Zone - PDZ) ที่ศาลฯ กำาหนดโดยทันที 

๑. คำาสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลฯ

๒. เหตุใดไทยตอ้งปฏิบัติตามคำาสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลฯ ที่มา : ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
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