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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
ไทยกบักมัพชูามีพรมแดนติดตอ่กนัยาวประมาณ  

๗๙๘ กม.   ตลอดแนวเขตแดนของทัง้สองประเทศ 

มีอาณาบริเวณทาบเก่ียวกันเป็นพืน้ท่ีทับซ้อน ซึ่งกิน

พืน้ท่ีทัง้ทางบกและทางทะเลของทัง้สองประเทศ  โดย

จําแนกเป็นประเภทได้ดงันี ้

• พืน้ท่ีทบัซ้อนทางบก  ประกอบด้วยพืน้ท่ีทบัซ้อน

ที่สําคัญบริเวณปราสาทพระวิหาร  อ.กันทรลักษณ์   

จ.ศรีสะเกษ   พืน้ท่ีช่องตาพระยา/บงึตระกวน  พืน้ท่ีเขา

ตาง็อก  อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  และพืน้ท่ีเขาตะบาน 

กะบาน อ.สอยดาว  จ.จนัทบรีุ 

• พืน้ที่ทับซ้อนทางทะเล   ประกอบด้วย พืน้ท่ี

บริเวณเกาะกูดตอนล่าง และพืน้ที่บริเวณอ่าวไทย

ตอนกลางและตอนลา่ง 

สาเหตุสําคัญที่ทาํให้เกิดเป็นประเด็นโต้แย้ง

ของทัง้สองประเทศในการอ้างสิทธ์ิเหนือดินแดน

บริเวณที่เป็นพืน้ที่ทับซ้อนดังกล่าว ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การอ้างอิงแผนท่ีคนละฉบบั 

• การปักปันเขตแดนไทยยึดถือต้นไม้เป็นจุด 

อ้างอิง แต่ในปัจจุบันไม่สามารถตรวจพบตําแหน่ง

ของต้นไม้ดงักลา่ว ทําให้แนวเขตแดนคลาดเคลื่อน

ไม่ได้รับการยอมรับ 

• หลกัเขตแดนเดิมชํารุดสญูหายถูกเคลือ่นย้าย 

ไม่สามารถหาจุดปักปันเดิมได้ 

• การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมิูศาสตร์ ทัง้จาก

การกระทําโดยธรรมชาติและจากการกระทําของมนษุย์  

• การรุกลํา้ดินแดนซึ่งกนัและกนัทัง้โดยเจตนา

และไมเ่จตนา 

• สนธิสญัญาท่ีมีความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะ

รายละเอียดในสนธิสัญญาว่าอย่างหนึ่ง แต่แผนที่

ประกอบสนธิสัญญาเป็นอี กอย่ าง เช่ น  กรณี 

เขาพระวหิาร 

 

สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
กองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทย

เอกสารวิเคราะห์เชิงยุทธศาเอกสารวิเคราะห์เชิงยุทธศา

สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
กองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทย

เอกสารวิเคราะห์เชิงยุทธศาเอกสารวิเคราะห์เชิงยุทธศา
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพพิาทบริเวณ
พืน้ที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กมัพูชา 

 

โดย พ.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ แสงชนินทร์ และ จ.ส.อ.หญิง ฐิติรัตน์  ศรพรหม 
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กลไกที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาพืน้ที่บริเวณ

ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 

• พืน้ท่ีทบัซ้อนทางบก    

- สนธิสญัญา ฟรังโก–สยาม ค.ศ.๑๙๐๗ 

(พ.ศ.๒๔๕๐) 

- บนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการสาํรวจและ

จดัทําเขตแดนทางบกไทย–กมัพชูา เม่ือ ๑๔ มิ.ย.๔๓ 

• พืน้ท่ีทบัซ้อนทางทะเล 

- หลกัเกณฑ์การแบง่เขตทบัซ้อนของไหลท่วีป

ตามอนสุญัญาวา่ด้วยกฎหมายทะเล  ฉบบักรุงเจนีวา

ค.ศ.๑๙๕๘  และอนุสญัญาว่าด้วยกฎหมายทะเล 

ฉบบัมองเตโกเบย์ ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) 

-  บนัทกึความเข้าใจในข้อตกลง (MOU) 

ระหวา่ง ไทย–กมัพชูา เม่ือ ๑๘ มิ.ย.๔๕  

 

การดําเนินการต่อปัญหาพื ้นที่ ทับซ้อน 

ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา  

• พืน้ท่ีทบัซ้อนทางบก    

-  ไทยและกัมพูชามีการสํารวจและปักปัน 

เขตแดนร่วมกันครัง้แรกเมื่อ  พ.ศ.๒๔๕๒   โดยมี

คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมและคณะอนุกรรมการ

เทคนิคร่วมคอยกํากบัดแูล 

-  คณะรัฐบาลไทย - กัมพูชามีการประชุม

หารือร่วมกันใน ๓  ประเด็นหลัก คือ ด้านการค้า  

การลงทุน และการท่องเที่ยว   โดยกัมพูชาเสนอให้

เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวที่ด่านปอยเปต เพ่ือแสวง

ประโยชน์ร่วมกนั   

- การประชุมคณะกรรมการร่วมเพือ่พัฒนา

ปราสาทพระวิหาร  เม่ือ  ๒๕ มี.ค.๔๗  โดยไทยเสนอ

ให้พืน้ท่ีรอบปราสาทฯ เป็นพืน้ท่ีพฒันาร่วม ซึง่กมัพชูา

ยอมรับข้อเสนอดงักลา่วแตข่อให้ไทยสนบัสนุนการขึน้

ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก 

-  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือไทย–กมัพชูา ระหวา่ง ๗ – ๘ ก.พ.๔๙ แต่

ยงัไมส่าํเร็จ  เน่ืองจากมีปัญหาจากสิง่ปลกูสร้างท่ีรุกลํา้

เข้ามาในแนวเขตแดน  สภาพภมิูประเทศถกูทําลาย

ทัง้จากธรรมชาติและการกระทําของมนษุย์  

• พืน้ท่ีทบัซ้อนทางทะเล    

-  ไทยและกัมพูชามีการเจรจาปัญหา 

เขตแดนทางทะเล  รวม ๒ ครัง้ โดยแสดงท่าทีทาง

กฎหมายและแนวคิดในการกําหนดเส้นเขตแดน 

ทางทะเล  ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่ได้ข้อยติุท่ีชดัเจน 

-  การพฒันาร่วมในพืน้ที่ไหลท่วีปทบัซ้อน

โดยมีการดํา เนินงานด้านเทคนิคและร่วมกัน

พิจารณาแต่งตัง้ “คณะกรรมการเทคนิคไทย– 

กัมพูชา”  ซึ่งจัดให้มีการประชุมครัง้แรก เม่ือ ๖ – ๗ 

ธ.ค.๔๔  เพ่ือกําหนดเขตทางทะเลตัง้แต่หลกัเขต 

ท่ี ๗๓  บริเวณบ้านหาดเลก็ ต.หาดเลก็ อ.คลองใหญ่ 

จ.ตราด  ซึ่งเป็นจุดสิน้สดุเขตแดนทางบกร่วมไทย- 

กมัพชูา 

-  การเ ดินทางเยือนกัมพูชาของอดีต

นายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  เม่ือ ๑๐  

ส.ค.๔๙   เพือ่เจรจาแสวงประโยชน์ร่วมกันในการ

สํารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและนํา้มันใน

บริเวณพืน้ท่ีดงักล่าว   ซึ่งไทยเคยเสนอแบ่งพืน้ท่ีฯ 

เป็น ๓ เขต โดยพืน้ท่ีตรงกลางใช้สดัสว่น ๕๐ : ๕๐

กัมพูชายอมรับข้อเสนอ  ส่วนเขตด้านซ้ายและ

ด้านขวานัน้กัมพูชาเสนอ ๙๐ : ๑๐ ขณะท่ีไทย

เสนอ ๖๐ : ๔๐ จึงยงัไม่สามารถหาข้อยุติได้จนถึง

ปัจจุบนั  

 

การวิ เคราะห์และประเมินจุดวิกฤต 

ที่ เ ก่ียวข้องกับปัญหาพืน้ที่ ทับซ้อนในด้าน 

ต่างๆ ประกอบด้วย 

• ด้านการเมือง   ปัญหาข้อพิพาทกรณีพืน้ท่ี 

ทับซ้อนถือเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีมีความ

อ่อนไหว ตลอดจนงา่ยตอ่การบิดเบือนและนําไปใช้

ประโยชน์ในทางที่ผิด และอาจนําไปสู่วิกฤตทาง

การเมืองของทัง้สองประเทศได้โดยงา่ย 
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• ด้านเศรษฐกิจ  พืน้ ท่ีทับซ้อนมีทรัพยากร-

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีมูลค่ามหาศาล ทําให้

ประเทศมหาอํานาจตา่ง ๆ  พยายามเข้ามามีบทบาทร่วม

เพ่ือกําหนดทิศทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างมี

นยัสาํคญัแอบแฝง 

• ด้านสังคม  ปัญหาพืน้ที ่ทับซ้อนเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่ส่งผลกระทบในแง่สังคมจิตวิทยา

โดยตรง  ซึ่งอาจถูกต่อต้านจากชาวกัมพูชาทีมี่ความ

เป็นชาตินิยมสูงและเคยอาศัยอยูใ่นบริเวณพืน้ที ่

ดังกล่าวมาก่อน  และอาจนําไปสูปั่ญหาการล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้หากขาดความชัดเจนของ

ข้อตกลงในมิติตา่ง ๆ  

• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    การสํารวจ

พืน้ ที ่ทับ ซ้อนจํ า เ ป็น ต้องใช้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

ทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ  จึงจะทําให้ได้เปรียบ

และเพิ่มอํานาจการต่อรองที่สงูขึน้ในการทําข้อตกลง

สาํรวจร่วมกนั 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ/แนวทาง 

การแก้ไขปัญหาพืน้ที่ทบัซ้อนที่ประสบความสําเร็จ

ในอดตี ประกอบด้วย 

• กรณีพืน้ที ่ทับซ้อนไทย–มาเลเซีย  เนือ้ ท่ี 

๗,๒๕๐ ตร.กม. ซึ่งไทย–มาเลเซียตกลงแสวงประโยชน์

ร่วมกนั ๕๐ : ๕๐  โดยลงนามบนัทึกความเข้าใจเพือ่

ก่อตัง้องค์กรร่วมกันเพ่ือบริหารจัดการพืน้ท่ีพัฒนา

ร่วมไทย – มาเลเซยี (JDA) เม่ือ ๒๑ ก.พ.๒๒ 

• กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง 

(GMS) ระหวา่ง ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ

จีน (ยูนนาน)  เม่ือปี ๓๕  โดยสนบัสนุนการจ้างงาน  

ยกระดับความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที ่และ

สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสทิธิภาพ 

• กรณีพืน้ที่ทับซ้อนไทย – เวียดนาม  เนือ้ ท่ี 

๖,๐๗๔  ตร.กม.  โดยทัง้สองฝ่ายได้ลงนามในความ

ตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างประเทศ 

เม่ือ ๙ ส.ค.๔๐  ซึ่งไทยได้เนือ้ท่ี ๖๗.๗๕% ส่วน

เวียดนามได้เนือ้ที ่  ๓๒.๒๕% โดยใช้หลักการ

แก้ปัญหาความเป็นธรรมและเสมอภาค 

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุม่นํา้อิระวดี – 

เ จ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ระหว่างไทย 

กมัพชูา ลาว  พม่า และเวียดนาม  เม่ือปี ๔๖  โดย

เน้นความร่วมมือทีป่ฏิบัติไ ด้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม ยดึหลกัฉนัทามติและแบ่งปันผลประโยชน์

อยา่งเทา่เทียมกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

• ใช้หลกัการแก้ ปัญหาที ่เ ป็นธรรมและ

เสมอภาคในการเจรจาร่วม ประกอบสภาพการณ์

ทางภูมิศาสตร์และใช้ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน  เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของสอง

ประเทศ  

• ใช้มาตรการทางการทูตในการเจรจาแบ่ง

เขตทับซ้อนบนพืน้ฐานกฎหมายระหว่างประเทศ 

โดยมุ่งทําความตกลงแบ่งเขตทะเลเพือ่ทําสญัญา

แบ่งเขตทบัซ้อน  ซึ่งจะทําให้ไทยได้รับประโยชน์

มากกว่าการทําพืน้ทีพ่ัฒนาร่วม   หากการเจรจา

ดังกล่าวไม่สามารถบรรลุผลได้ควรส ่งเสริมให้มี

ก า ร จัด ตั ง้ อ ง ค์ ก ร ร่ ว ม บ ริ ห า ร  โดย เ ผยแพ ร่

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อเท็จจริงและเร่งสง่ เสริม

โครงการพฒันาความร่วมมือในพืน้ที่ทบัซ้อนทาง

ทะเลเพือ่นํานํา้มันและก๊าซธรรมชาติมาใช้ร่วมกัน    

• ออกกฎหมายเกี ่ยวก ับเขตเศรษฐก ิจ

จําเพาะ โดยใช้เทคนิคการแบ่งเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะฯ ตามหลกัเกณฑ์ข้อ ๗๔  แห่งอนุสญัญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ 

(พ.ศ.๒๕๒๕)  คือ  ๑)  ทําความตกลง   ๒) ใช้หลกั

ระยะห่างเท่ากัน และ ๓) พฤติการณ์พิเศษ (การ 

ตกลงในรายละเอียดระหว่างรัฐที่มีปัญหาในเร่ือง

ดังกล่าวว่าจะหาหลกัเกณฑ์ใดมาเป็นตัวกําหนด 

ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั) 
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• ในระหว่างการดําเนินการเจรจาของทัง้สอง

ประเทศ รัฐบาลควรเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของการ

ดําเนินการในทุกขัน้ตอนเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนําไป

เป็นประเด็นทางการเมือง หรือการสร้างผลประโยชน์

ส่วนบุคคล ตลอดจนเพื ่อป้องกันการปลุกกระแส

ชาตินิยมอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนําไปสูค่วามขดัแย้ง

ระหวา่งประเทศได้ 

• สร้างความสมัพนัธ์ทีดี่กับกัมพูชา ทัง้ในด้าน

การศกึษา การเมือง วฒันธรรม  การฝึกอบรมวิชาชีพ

ตลอดจนการเชื่อมโยงแหลง่ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

ไทย–กมัพชูา 

• รัฐบาลควรมอบหมายให้สาํนกังานสภาความ

มั่นคงแหง่ชาติ เป็นแกนหลกัในการดําเนินงานประสาน

กบักรมอทุกศาสตร์ กองทพัเรือ กระทรวงการตา่งประเทศ 

กรมแผนที่ทหาร กรมกิจการชายแดนทหาร  กรม

ทรัพยากรธรณีและกรมประมง  เพือ่ให้ดําเนินการ 

มีเอกภาพ รวดเร็วและมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที ่ทับซ้อน 
ไทย - กมัพูชา (Background) 

ประเทศกัมพูชามีเนือ้ทีป่ระมาณ ๑๘๑,๐๐๐ 

ตร.กม. มีพรมแดนติดต่อประเทศไทยยาวประมาณ 

๗๙๘ กม. แบง่เป็นแนวสนัปันนํา้ประมาณ ๕๒๔ กม.  

เป็นแนวลํานํา้ประมาณ ๒๑๖ กม. และเป็นเส้นตรง

ประมาณ ๕๘ กม.๑  โดยทิศเหนือติดพรมแดนไทย 

ด้าน จ.อบุลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สริุนทร์ จ.บรีุรัมย์ 

ส่วนทิศตะวันตกติดพรมแดนไทยด้าน จ.สระแก้ว  

จ.จนัทบรีุ  จ.ตราด และทิศใต้ติดอา่วไทย 

สาเหตสุาํคญัของการเกิดพืน้ท่ีทบัซ้อน ได้แก ่ 

๑) การอ้างอิงแผนที่คนละลําดับชุดซึง่ข้อมูลใน

เอกสารไม่ตรงกับข้อมูลในภูมิประเทศทําให้แนว

เขตแดนไมต่รงกนั   ๒)  การปักปันเขตแดนโดยถือ

ต้นไม้เป็นจุดอ้างอิง   แตปั่จจุบนัไม่มีต้นไม้ดงักลา่ว

ทําให้เกิดความคลาดเคลือ่น ๓) หลกัเขตแดนชํารุด

สูญหาย ถูกเคลือ่นย้ายไม่สามารถหาจุดปักปัน 

เดิมได้  ๔)  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์

ทัง้ทางธรรมชาติและการกระทําของมนษุย์  ๕) การ

รุกลํา้ ดินแดนซึง่กันและกันทัง้โดยเจตนาและ 

ไม่เจตนา  ๖) สนธิสญัญาท่ีมีความไม่เป็นธรรม 

โดยเฉพาะรายละเอียดในสนธิสญัญาระบุไว้อย่าง

หนึ่ง แต่แผนท่ีประกอบสนธิสัญญาเป็นอีกอย่าง 

เช่น กรณีเขาพระวิหาร เป็นต้น  เหล่านีล้้วนเป็น

สาเหตุสําคัญของการเกิดพืน้ ทีท่ับ ซ้อนทัง้สิ น้ 

ซึ่งพืน้ท่ีทับซ้อนระหว่างไทย–กัมพูชา มีทัง้ทางบก

และทางทะเล  จําแนกได้ดงันี ้

๑.  พืน้ที่ทับซ้อนทางบก  ไทยและกัมพูชา

ได้ทําการปักปันเขตแดนร่วมกันครัง้แรกเมื่อ พ.ศ.

ภาพเปรียบเทียบแผนท่ีไทยของกรมแผนท่ีทหาร ลาํดบัชุด L 7017  และแผนท่ีของกมัพชูา ซ่ึงใชแ้ผนท่ีสยาม – ฝร่ังเศส   
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พ้ืนท่ีเขาตาง็อก  อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 

 
 

๒๔๕๒ โดยใช้เขตแดนหลกัไม้ ๗๓ หลกั ต่อมาหลกั

เขตบางส่วนถูกเคลื่อนย้าย สูญหาย รวมถึงการใช้

แผนท่ีอ้างอิงคนละฉบบั โดยไทยใช้แผนท่ีมาตราสว่น 

๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดบัชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหาร 

สว่นกมัพชูาใช้แผนท่ีสยาม – ฝร่ังเศส  มาตราสว่น ๑ : 

๒๐๐,๐๐๐ ทําให้แนวเขตแดนบนแผนทีท่บัซ้อนกัน

และประชาชนในพืน้ที่ต่างอ้างกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของ

ในพืน้ท่ีดงักลา่วด้วย พืน้ท่ีทบัซ้อนท่ีสาํคญั  ได้แก่   

๑.๑  ปราสาทพระวิหาร อยูใ่นเขต อ.กันทร-

ลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ ทีศ่าลโลกพิพากษา เม่ือ ๑๕ 

มิ.ย.๐๕ ให้ตัวปราสาทพระวิหารเท่านัน้อยูใ่นเขต

อํานาจอธิปไตยของกมัพชูา และกําลงัเป็นชนวนปัญหา

สาํคญัระหวา่งไทยกบักมัพชูา เนือ่งจากคําตดัสินมิได้

รวมถึงพืน้ท่ีบริเวณรอบปราสาทฯ  จากแผนท่ีท่ีทัง้ไทย

และกัมพูชายึดถือนัน้มี พืน้ที ่ทับซ้อนกันด้านทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือและทิศเหนือของปราสาทฯ เนือ้ท่ี

ประมาณ ๔.๖ ตร.กม.๒ ซึ่งกัมพูชาได้ยื่นเร่ืองต่อ

องค์กร UNESCO ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการ

มรดกโลก สมัยที่ ๓๒  ณ  เมืองควิเบก ประเทศ

แคนาดา ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ ก.ค.๕๑ เพ่ือขอขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียว โดยผนวกพืน้ที่

ทบัซ้อนประมาณ  ๑๑  ตร.กม.  รอบตวัปราสาทเป็น

พืน้ท่ีใจกลาง (Core  Zone)  เม่ือ  ม.ค.๔๙ 

๑.๒  พืน้ท่ีช่องตาพระยา/บงึตระกวน  (หลกั

เขตแดนที่ ๓๕)   ซึง่กัมพูชาอ้างว่าเคยอยูใ่นบริเวณ

บังเกอร์เก่าของกัมพูชาแต่ไม่มีหลักฐานเนือ่งจาก 

หลกัเขตดงักลา่วได้สญูหายไป  ตอ่มาเม่ือ ๒๔ ธ.ค.๔๑ 

ไทยและกัมพูชาทําพิธีเปิดจุดผ่อนปรนตาพระยา- 

บึงตระกวน เพ่ือให้ประชาชนทัง้สองประเทศค้าขาย

กัน  และสร้างอาคารทีทํ่าการสําหรับเจ้าหน้าทีต่รวจ

คนเข้าเมือง     แต่กัมพูชาประท้วงโดยอ้างว่าเม่ือเล็ง

จากหลกัเขตแดนท่ี ๓๔ ไปยงัหลกัเขตแดนท่ี ๓๕ และ 

๓๖  อาคารดังกล่าวสร้างลํา้เข้าไปในเขตแดน

กมัพชูา จึงถกูระงบัการก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั 

๑ . ๓ พื น้ ท่ี เขาตา ง็อก  อ .คลองหาด  

จ.สระแก้ว  จากการท่ีไทยและกมัพชูาตา่งยดึแผนท่ี

คนละลําดบัชุด ทําให้เกิดการทาบทบักันของแนว

เขตแดน  เมื่อตรวจสอบจากบันทึกการประชุม

ระหว่างคณะกรรมการฝรั่งเศส-สยามเพ่ือการ 

ปักปันเขตแดนระหวา่งอินโดจีนกบัไทย ค.ศ.๑๙๐๘ 

(พ.ศ.๒๔๕๑)  แล้วแนวเขตแดนดังกล่าวลากไป

ตามลํานํา้คลองด่านจนถึงยอดโขดหินเขาตาง็อก

ซึ่งบริเวณเชิงเขาเป็นต้นกําเนิดลํานํา้  แต่ปัจจุบนั

จดุต้นกําเนิดลาํนํา้นัน้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม

สภาพธรรมชาติและยงัไม่สามารถตรวจสอบหาจุด

ท่ีแนน่อนได้จนกวา่จะมีการปักปันเขตแดนใหม ่ 

 
พ้ืนท่ีช่องตาพระยา/บึงตระกวน  (หลกัเขตแดนท่ี ๓๕) 
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๑.๔   พืน้ที่เขาตะบานกะบาน อ.สอยดาว   

จ.จันทบุรี  คือ  พืน้ท่ีสามเหลี่ยมท่ีเกิดจากทางนํา้ไหล

สองเส้นทาง  ซึง่ปัจจุบันเป็นเขตปลอดทหารตาม

ข้อตกลงร่วมกนั 

๒.  พืน้ที่ทับซ้อนทางทะเล  สภาพภูมิศาสตร์

ของอ่าวไทยท่ีติดตอ่กบัทิศใต้ของกมัพชูามีความกว้าง   

ไม่มากนกั  การท่ีไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิในเขต

น่านนํา้ทางทะเลในอ่าวไทยฝ่ายละ ๒๐๐ ไมล์ทะเล 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับมองเต

โกเบย์  ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕)  ทําให้เกิดพืน้ท่ี 

ทบัซ้อนระหวา่งกนั  ได้แก ่  

๒.๑   เกาะกูดตอนล่าง  การจัดทําหลัก

เขตแดนไทย–กัมพูชาทางบกได้นํามาใช้กับการ

กําหนดเขตทางทะเลตามสนธิสญัญาฟรังโก–สยาม  

ค.ศ.๑๙๐๗  (พ.ศ.๒๔๕๐)๓  ท่ีให้เกาะกูดอยู่ในเขต

แดนไทย แต่กัมพูชาถือว่าเส้นเขตแดนทางทะเล

ระหว่างไทยกับกัมพูชา คือ เส้นแนวเล็งจากหลกั

เขตแดนที่ ๗๓ ผ่านยอดสูงสุดของเกาะกูดตรง

ออกไปในทะเล   ซึ่ งกินพื น้ท่ีพัฒนาร่วม (Joint 

Development Area : JDA)   ท่ีเป็นแหลง่ทรัพยากร 

ธรรมชาติขนาดใหญ่ และลํา้เส้นเขตแดนของไทย

เข้ามาด้วย  จึงทําให้เกิดพืน้ท่ีทบัซ้อนระหวา่งกนั  

๒.๒  อ่าวไทยตอนกลางและ

ตอนลา่ง  ไทยและกัมพูชาเร่ิมเจรจาแบ่ง

เขตไหล่ทวีป เม่ือ ธ.ค.๑๓ โดยทีย่ังมิได้

ข้อตกลงเป็นเอกฉันท์   ต่อมาในปี ๑๕ 

กัมพูชาได้ประกาศเขตไหล่ทวีปในอ่าว

ไทย และในปี ๑๖ ไทยได้ประกาศเขต

ไหล่ทวีปในอ่าวไทยด้วยเช่นกัน   ทําให้

เกิดพืน้ที่ทับซ้อนกัน  มีเนือ้ทีป่ระมาณ  

๒๗,๙๖๐   ตร.กม.๔  ซึ่งปัจจุบันยังไม่

สามารถเจรจาปักปันเขตแดนได้ ต่อมา

ในปี ๔๘  มีการสํารวจพบบ่อนํา้มัน- 

ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี ๒,๔๒๗ 

ตร .กม.  ทางตอนใต้ของกัมพูชา  โดย 

บริษัท เชฟรอน ของสหรัฐฯ (ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในบริษัทสมัปทานและเป็นบริษัทเดียว 

ท่ีได้รับสมัปทานในพืน้ท่ีทบัซ้อน ทัง้จาก

รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา )โดย

ประเมินมูลค่าก๊าซธรรมชาติ ๓.๕ ล้าน

ล้านบาท และนํา้มนั ๑.๕ ล้านล้านบาท ๕  
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กลไกหลักในการแก้ไขปัญหาพืน้ที่ทบัซ้อน 
(มาตรการ กฎหมาย ข้อตกลงต่างๆ) 

๑.   พืน้ท่ีทบัซ้อนทางบก 

๑.๑ สนธิสญัญาฟรังโก–สยาม  ค.ศ.๑๙๐๗  

(พ.ศ.๒๔๕๐)  เป็นการปักปันเขตแดนทางบกระหว่าง

สยามกบัอินโดจีนฝร่ังเศส ซึง่เช่ือมโยงกับสนธิสญัญา

เกี่ยวกับเขตแดนทางบกหลายฉบับ โดยไทยยอมเสีย

เมืองพระตะบอง เสยีมราฐ และศรีโสภณ   เพ่ือแลกกบั

เมืองด่านซ้าย เมืองตราด  และเกาะทัง้หลายซึง่อยู่

ภายใต้แหลมสงิห์จนถึงเกาะกดู 

๑.๒  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสํารวจ

และจัดทําเขตแดนทางบก (MOU) ระหว่างไทยกับ

กัมพูชา เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๔๓ โดยมีคณะกรรมาธิการ 

เขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา  (Joint Boundary 

Commission : JBC) เป้าหมายคือ กําหนดเขตแดน

ทางบกให้ชดัเจนตลอดแนว   โดยมีประเด็นสําคญัคือ 

จะไม่เปลีย่นแปลงสภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติ

ตามแนวชายแดนและไม่ดําเนินการใดๆ จนกว่าจะมี

การสาํรวจและจดัทําหลกัเขตแดนให้แล้วเสร็จ 

๒.  พืน้ท่ีทบัซ้อนทางทะเล 

๒.๑  หลักเกณฑ์การแบ่งเขตทับซ้อนของ

ไหล่ทวีปตามอนุสญัญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับ     

กรุงเจนีวา ค.ศ.๑๙๕๘ ที่กําหนด “ไหล่ทวีป”  คือ  

พืน้ดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของ

บริเวณใต้ทะเลที่ประชิดชายฝ่ัง แต่อยู ่

ภายนอกบริเวณทะเลอาณาเขตจนถึง

ความลกึ ๒๐๐ เมตร  หรือเกินขีดจํากดันัน้

ไปจนถึงท่ีซึง่ความลกึของนา่นนํา้เหนือท่ีนัน้

สามารถใช้แสวงประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติในบริเวณดงักลา่วได้ 

๒.๒  หลักเกณฑ์การแบ่งเขต 

ทับซ้อนของไหล่ทวีปตามอนุสัญญาว่า

ด้วยกฎหมายทะเลฉบบั มองเตโกเบย์ ค.ศ.

๑๙๘๒  ที่กําหนด  “ไหลท่วีป”  คือ อาณา

เขตทางทะเลของรัฐชายฝ่ังท่ีประกอบด้วย

พืน้ดินใต้ท้องทะเลและใต้พืน้ดินใต้ท้องทะเลท่ีอยู่

ถดัออกไปจากทะเลอาณาเขต   โดยลกัษณะท่ีทอด

ยาวตามธรรมชาติไปในทะเลจนถึงขอบทวีป หรือ

จนถึงระยะความกว้าง ๒๐๐ ไมล์ทะเลของเขต

เศรษฐกิจจําเพาะ 

๒.๓  บนัทกึความเข้าใจในข้อตกลง (MOU) 

ระหว่างไทย-กัมพูชา ๑๘ มิ.ย.๔๕ มีคณะกรรมการ

เทคนิคร่วม (Joint Technical Committee : JTC) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  คือคณะทํางานไทย–กัมพูชา  

ว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเล มีเป้าหมายเพ่ือ

แก้ปัญหาพืน้ท่ีทางทะเลที่เป็นไหล่ทวีปทับซ้อน

ประมาณ ๒๗,๙๖๐ ตร.กม.  โดยแบง่การดําเนินการ

ออกเป็น ๒ สว่น คือ 

-  ส่วนเหนือเส้นรุ้งที่  ๑๑  องศาเหนือ  

ให้แบง่เขตทางทะเล 

-  ส่วนใต้เส้นรุ้งที ่ ๑๑ องศาเหนือให้ 

พฒันาเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ใต้ทะเลร่วมกนั     

 

การดําเนินการต่อปัญหาพืน้ที่ ทับซ้อน 
ในด้านต่าง ๆ   ที่ผ่านมา  

๑.  พืน้ท่ีทบัซ้อนทางบก 

๑.๑  การสาํรวจและปักปันเขตแดนทางบก
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ไทยและกัมพูชามีพรมแดนทางบกติดต่อกันประมาณ  

๗๙๘  กม.  ทัง้สองประเทศทําการปักปันเขตแดน

ร่วมกันครัง้แรก เมื่อ ๒๔๕๒ โดยใช้หลักเขตแดน 

ท่ีทําจากไม้จํานวนทัง้สิน้ ๗๓ หลกั   ซึ่งอยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมและ

คณะอนกุรรมการเทคนิคร่วม 

๑.๒  คณะรัฐบาลไทย– กมัพชูา การประชุม

หารือร่วมกันเมื่อ พ.ค.๔๖  ใน ๓ ประเด็นหลักเพ่ือ 

ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน คือ ๑) ด้านการค้า  ท่ีไทย

กําลังถูกแย่งตลาดสินค้าจากประเทศเพือ่นบ้าน 

หลงัเหตุการณ์จลาจลเผาสถานทูตไทย ๒)  ด้านการ

ลงทุน  กัมพูชาจะมีมาตรการคุ้ มครองนักลงทุน

ต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั ่น

ด้านการลงทุนแก่นกัธุรกิจไทย และ  ๓) ด้านการ

ท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวของสองประเทศ

เดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 

๑.๓ การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื ่อ

พัฒนาปราสาทพระวิหาร เมื ่อ  ๒๕ มี .ค .๔๗  ณ 

กรุงเทพฯ  โดยกระทรวงการตา่งประเทศของไทยเสนอ

ให้พืน้ท่ีโดยรอบปราสาทฯ เป็นพืน้ท่ีพฒันาร่วมกัน ซึ่ง

กมัพชูายอมรับข้อเสนอดงักลา่วแตข่อให้ไทยสนบัสนนุ

การขึน้ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก๖ 

๑.๔  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า

ด้วยความร่วมมือไทย–กัมพูชา ระหว่าง ๗–๘ ก.พ.๔๙  

ณ  กรุงพนมเปญ  ซึง่ท่ีประชุมกําหนดให้มีการสํารวจ

เขตแดนทางบกให้แล้วเสร็จภายในปีดังกล่าว แต่ยัง   

ไม่สําเร็จ  เน่ืองจากมีปัญหาจากสิ่งปลกูสร้างท่ีรุกลํา้

เข้ามาในแนวเขตแดน การทําลายสภาพภูมิประเทศ

ตามธรรมชาติตามแนวเส้นเขตแดน และการถมดิน

เพ่ือเบี่ยงเบนแนวทางเดินนํา้ 

๑.๕  การเจรจาเกี่ยวกับปัญหาการปักปัน

เขตแดนในพืน้ที่ทับซ้อน โดยกัมพูชาเสนอให้มีการ

เพิม่ช่องทางการท่องเทีย่วทีด่่านปอยเปต  เพือ่ได้

ประโยชน์ร่วมกนั 

 

๒.  พืน้ท่ีทบัซ้อนทางทะเล 

๒.๑   การเจรจาปัญหาเขตแดนทางทะเล

ระหว่างไทย–กัมพูชา ครัง้ที่ ๑ เม่ือ ๒–๕ ธ.ค.๑๓   

ณ  กรุงพนมเปญ  โดยแสดงทา่ทีทางกฎหมายและ

แนวคิดในการกําหนดเส้นเขตแดนทางทะเล ต่อมา

ได้หยุดชะงกัลง  เนือ่งจากปัญหาการเมืองภายใน

ของกมัพชูา 

๒.๒  การเจรจาปัญหาเขตแดนทางทะเล

ระหว่างไทย–กัมพูชา ครัง้ท่ี ๒ เม่ือปี ๓๗ ผลการ

ดําเนินการยงัไม่ได้ข้อยติุ   

๒.๓ การพัฒนาร่วมในบริเวณพืน้ทีไ่หล่

ทวีปทับซ้อน  โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานด้าน

เทคนิคในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดอาณาเขต

ทางทะเล  เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างเต็มประสทิธิภาพร่วมกนั 

๒.๔  ไทยและกัมพูชา ได้ร่วมพิจารณา

แตง่ตัง้  “คณะกรรมการเทคนิคไทย – กมัพชูา”   ซึ่ง

จัดให้มีการประชุมครัง้แรกขึน้ เมื่อ ๖–๗ ธ.ค.๔๔ 

โดยกําหนดเขตทางทะเลตอ่จากหลกัเขตท่ี ๗๓ บ้าน

หาดเล็ก  ต .หาดเล็ก  อ .คลองใหญ่  จ .ตราด   

ซึง่เป็นจดุสิน้สดุเขตแดนทางบกร่วมไทย - กมัพชูา 

๒.๕ ไทยและกัมพูชามีการเจรจาตกลง

เร่ืองพืน้ที่ทบัซ้อนหลายครัง้ แต่ยงัไม่ประสบความ 

สําเร็จ เนือ่งจากปัจจัยด้านสัดส่วนผลประโยชน์ 

ที่ไม่ลงตัว  ดังเช่นกรณีการเดินทางเยือนกัมพูชา

ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี เม่ือ 

๑๐ ส.ค.๔๙ มีการเจรจาเพ่ือแสวงประโยชน์ร่วมกนั

ในการสาํรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและนํา้มัน

ในบริเวณพืน้ท่ีดงักลา่ว  ซึ่งไทยเคยเสนอแบ่งพืน้ท่ี

ทับซ้อนเป็น ๓ เขต โดยพืน้ที่ตรงกลางใช้สดัส่วน 

๕๐ : ๕๐  กัมพูชายอมรับข้อเสนอดังกลา่ว  ส่วน

เขตด้านซ้ายและด้านขวากมัพชูาเสนอสดัสว่น ๙๐ : 

๑๐ ขณะที่ไทยเสนอ  ๖๐ : ๔๐ จึงยังไม่สามารถ 

หาข้อยติุได้จนถึงปัจจุบนั  ๗ 
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บทวเิคราะห์  
เ มื ่อ ไ ด้ประเ มินสภาพแวดล้อมและปัจจัย 

ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาพืน้ท่ีทับซ้อนบริเวณชายแดน

ไทย – กัมพูชาแล้ว ทําให้สามารถสรุปได้ว่าปัญหา

ดงักลา่วเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีมีประเด็นซึ่งอาจเป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

และอาจนําไปสูก่ารเกิดความเสี่ยงอันจะนําไปสู่การ

เสียกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดน (Risks of Prejudice) ได้ 

การแก้ปัญหาดงักลา่วควรใช้หลกั การบริหารจดัการท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพียงพอท่ีจะสามารถทํา

ให้ไทยไม่ตกเป็นฝ่ายเสยีเปรียบในการเจรจา และเพ่ือ

เป็นการบริหารจดัการความเสี่ยงในประเด็นทีมี่ความ

อ่อนไหว ซึง่อาจทําให้เกิดผลกระทบตอ่ฝ่ายไทย ทําให้

สามารถประเมินจุดวิกฤตในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้  

ดงันี ้

๑.  ด้านการเมอืง ประเด็นปัญหาพืน้ท่ีทบัซ้อน

ระหว่างไทยกับกัมพูชายงัเป็นประเด็นทางการเมือง 

ซึง่มีความอ่อนไหวและมีศักยภาพเพียงพอกับการ

นําไปสูจุ่ดพลกิผนัหรือวิกฤตทางการเมืองของทัง้สอง

ประเทศได้โดยงา่ย 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ  กัมพูชามีทรัพยากรธรรม-

ชาติคอ่นข้างสมบูรณ์และมีมลูคา่มหาศาล โดยเฉพาะ 

ในพืน้ที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา พบว่ามีก๊าซ

ธรรมชาติและนํา้มันในปริมาณสูง   แต่ยังไม่สามารถ

จัดสรรพืน้ที่ดงักลา่วให้ลงตวัและขาดการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม  ซึ ่งประเทศมหาอํานาจต่าง ๆ  

ได้มองเห็นถึงศกัยภาพการลงทุนที่จะเอือ้ประโยชน์

ตอบแทนสูงสุดแก่ตน  จึงพยายามเข้ามามีบทบาท

ร่วมในการกําหนดทิศทางแก้ปัญหาดังกลา่วอย่างมี

นยัสาํคญัแอบแฝง   

๓.  ด้านสังคม   พืน้ท่ีทบัซ้อนไทย–กมัพชูา เป็น

ชนวนปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่อาจหาบทสรุปได้

อย่างชัดเจน  ควรพิจารณาวิธีดําเนินการแก้ไขใน 

แต่ละพืน้ที่อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากส่งผล

กระทบในแง่สงัคมจิตวิทยาโดยตรง โดยเฉพาะพืน้ท่ี

ที ่ม ีชาวก ัมพ ูชาอาศ ัยอยู ่ดั ง้ เด ิมซึ ่งย ังมีความ 

หวงแหนและรู้สึกเป็นเจ้าของในผืนแผ่นดิน เป็น

ปรากฏการณ์ของความเป็นชาตินิยม (Nationalism)  

จนอาจต่อต้านหรือไม่ยอมรับข้อตกลงต่างๆ ท่ีจะ

เกิดขึน้ระหวา่งรัฐบาลของทัง้สองประเทศ  และอาจ

นําไปสูปั่ญหาการลว่งละเมิดสิทธิมนุษยชนได้หาก

ขาดความชดัเจนของข้อตกลงในมิติตา่ง ๆ 

๔.  ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การ

สํารวจพืน้ท่ีทับซ้อนโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพจะทําให้ข้อมูลท่ีได้ 

มีความชัดเจน ถูกต้อง เชื ่อถือได้ ซึง่ผู้ ทีมี่ความ

พร้อมมากกว่าจะใช้นโยบายเชิงรุกฉวยความ

ได้เปรียบจากการทําข้อตกลงสํารวจร่วมในพืน้ที ่

ทบัซ้อน (Joint Explore) และทําให้มีอํานาจต่อรอง

ท่ีสงูกวา่   

เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติทีผ่่านมาของ

ทางการไทย  สามารถสรุปแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและรูปแบบของการดําเนินนโยบายเพือ่มุ่ง

ลดเง่ือนไขของปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีทบัซ้อนใน

อดีตท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

๑.  กรณีพืน้ที่ทบัซ้อนไทย – มาเลเซีย  : ไทย

และมาเลเซียมีปัญหาทับซ้อนในการแบ่งเขต 

ไหล่ทวีปบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เนือ้ที่ ๗,๒๕๐  

ตร.กม.๘  ตอ่มารัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้

ตกลงร่วมกันแสวงประโยชน์จากพืน้ที่ทับซ้อนใน

สัดส่วน ๕๐ : ๕๐  และได้ลงนามในบันทึกความ

เข้าใจเพ่ือก่ อตั ง้องค์กรร่วมไทย – มาเลเซี ย 

(Malaysia – Thailand Joint Development Area : 

MTJA)  สําหรับบริหารจัดการพืน้ท่ีอ้างสิทธิทบัซ้อน

ท่ีเรียกว่า   “พืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA)” 

เม่ือ ๒๑ ก.พ.๒๒ เพื่อรวมสิทธิแทนรัฐบาลทัง้สอง

ฝ่ายในการดูแลสํารวจและแสวงประโยชน์จาก

ทรัพยากรปิโตรเลยีมร่วมกนั 

๒.  กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้

โขง  (Greater Mekong Sub-region : GMS)  เป็น
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ความร่วมมือของ ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตัง้แต่ พ.ศ.

๒๕๓๕ โดยให้มีการสนับสนุนการจ้างงานและ

ยกระดับความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที่ให้ดีขึน้

และใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติที ่ส่งเสริมกันอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

๓.  กรณีพืน้ที่ทบัซ้อนไทย – เวียดนาม : ไทย

และเวียดนามมีพื น้ ที ่ทับ ซ้อนในอ่าวไทยเนื อ้ ที ่

ประมาณ ๖,๐๗๔ ตร.กม.๙  ก่อให้เกิดปัญหาท่ีสําคญั  

๒ ประการด้วยกัน คือ ๑) การทําประมงลํา้เขตแดน 

๒) ปัญหาจากโจรสลดั โดยทัง้สองประเทศได้เร่ิม

เจรจากนัในปี ๒๕๓๕ และมีการเจรจารวม ๙ ครัง้  ใน

ทีสุ่ดทัง้สองฝ่ายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการ

แบง่เขตทางทะเลระหวา่งประเทศ เม่ือ ๙ ส.ค.๔๐ ซึ่ง

แบ่งเป็นเขตไหลท่วีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดย

ไทยได้เนือ้ท่ี ๖๗.๗๕%  ส่วนเวียดนามได้เนือ้ท่ี 

๓๒.๒๕%  ตามหลกัการแก้ปัญหาความเป็นธรรม

และเสมอภาค  ทัง้นีอ้าจวิเคราะห์ได้ว่าผลสําเร็จ

ดงักลา่วเกิดจากความจริงใจในการแก้ปัญหาของผู้ นํา

ระดับสูง  ใช้การเจรจาทางการทูตฉันท์มิตรบน

พืน้ฐานกฎหมายระหว่างประเทศ  รวมถึงการมีกลไก

ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจากการจัดตัง้

คณะกรรมการร่วมระดบัสงูไทย–เวียดนามว่าด้วยการ

ประมงและจัดระเบียบทางทะเล ในเดือน มี.ค.๓๘  

และท่ีสําคัญพืน้ท่ีดังกล่าวเป็นเขตไหล่ทวีปท่ีไม่มี

ประชาชนอาศัยอยู ่ ทําให้การตกลงแบ่งเขตทะเล

ลลุว่งไปได้ด้วยดี 

๔.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุม่นํา้อิระวดี – 

เ จ้ า พ ร ะ ย า –แ ม่ โ ข ง  (Ayeyawady-Chaophraya-

Mekong Economic Cooperation Strategy : 

ACMECS) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ๕ ประเทศ 

ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว  พม่า  และเวียดนาม  เมื่อ  

๑๒ พ.ย.๔๖ (ปฏิญญาพกุาม)   เน้นความร่วมมือที่

ปฏิบัติได้จริงและก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

 

อาศยัความได้เปรียบของแตล่ะประเทศ บนพืน้ฐาน

ความสมัครใจ ยึดหลกัฉันทามติและการแบ่งปัน

ประโยชน์ท่ีเทา่เทียมกนั  

  จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลทีเ่กี่ยวข้อง

กบับริเวณดินแดนทบัซ้อนทัง้สองฝ่าย ได้พยายาม

หาแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณพืน้ท่ีทบัซ้อนทัง้ทาง

บกและทางทะเลร่วมกันมาโดยตลอด  เพราะต่าง

ตระหนักดีว่าหากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวยืดเยือ้

ตอ่ไป อาจสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อความสมัพนัธ์

ระหว่างประชาชนทัง้สองประเทศ ที ่เคยมีปม

ขัดแย้งกันอยู่ภายในลึก ๆ มาก่อนและอาจจะยิ่ง

ตอกยํา้ให้ความรู้สกึเดิมทีเ่คยเปราะบางอยู่แล้วให้

ถึงจุดแตกหกัได้ในที่สดุ  ซึ่งแนวทางในการบริหาร

จัดการพืน้ท่ีทบัซ้อนฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นัน้ จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีทัง้สองประเทศต้องร่วมมือกัน

หาหนทางแก้ไขทีย่ืนอยูบ่นพืน้ฐานของการได้

ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงยึดถือกรอบการเจรจา

ภายใต้พืน้ฐานและบรรยากาศของความเป็นมิตร

และเพ่ือนบ้านท่ีดีตอ่กนั  

 

ข้อเสนอแนะ    
เ มื ่อ ไ ด้ป ร ะ เ ม ิน ข้อ ม ูลที ่เ กี ่ย ว ข้อ ง แ ล ะ

สภาพแวดล้อมของปัญหาดงักลา่วแล้ว สามารถ

สรุป แนว ทา งกา ร ดํา เน ินก ารแ ก้ ไ ขปัญ หา ที ่

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ เหมาะ สมก ับสภาวการณ์ปัจจุบันโดยมี

รายละเอียดของการดําเนินการดงันี ้

๑.   ควรเจรจาทําความตกลงระหว่างก ัน

ตามหลกัการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมและเสมอภาค 

(Equitable Solution) โดยมุ่งใช้หลกั/วิธีเส้น    

มัธยะ๑๐ (เส้นที่แบ่งคร่ึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะสว่น

ที่ทบัซ้อน)  ประกอบสภาพการณ์ทางภูมิศาสตร์

และพฤติการณ์พิเศษ  ตลอดจนใช้ทฤษฎีการพึ่งพา

อาศยัซึง่กันและกันทีมุ่่งประโยชน์ด้านสง่เสริมการ 
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ท่องเทีย่วของสองประเทศเป็นสําคัญ โดยเฉพาะ 

กรณีปราสาทพระวิหารอาจตัง้คณะกรรมการร่วม

พัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษปราสาทพระวิหารเพื่อ

บริหารจัดการร่วมกัน โดยกัมพูชาดูแลตัวปราสาท  

สว่นไทยดแูลพืน้ท่ีรอบบริเวณตวัปราสาท 

๒.  ใช้มาตรการทางการทตูในการเจรจาแบง่เขต

ทบัซ้อนบนพืน้ฐานกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่ง

ทําความตกลงแบ่งเขตทะเล (Delimitation) โดยทํา

สญัญาแบง่เขตทบัซ้อน(Delimitation Agreement) ๑๑  

จะทําให้ไทยได้รับประโยชน์มากกว่าการทําพืน้ที ่

พฒันาร่วม    เน่ืองจากทรัพยากรใต้ท้องทะเลอยู่ค่อน

มาทางเขตไทย  ตลอดจนเทคโนโลยีและคุณภาพ

แรงงานทัง้สองประเทศมีระดับที่แตกต่างกันมาก 

จึงไม่คุ้มค่าที่จะแบ่งทรัพยากรคนละคร่ึงเหมือนกรณี

มาเลเซยี ทัง้นีค้วรมุง่เจรจาลดพืน้ท่ีทบัซ้อนบริเวณเกาะ

กดูให้มากท่ีสดุ  โดยแก้เส้นท่ีลากผ่านเกาะกูดให้เป็น

เส้นตรงตํา่ลงใต้ เกาะก ูด เพราะเกาะก ูดอยู ่ ใน

น่านนํา้ไทยตามสนธิสัญญา ฟรังโก - สยาม ค.ศ.

๑๙๐๗ (พ .ศ .๒๔๕๐ ) หากการเจรจาดังกล่าว 

ไม่สามารถบรรลุผลได้ควรส่งเสริมให้มีการจัดตัง้

องค์กร ร่วมขึ น้มาบริหาร พื น้ ท่ี เ พ่ือแบ่งสัดส่วน

ผลประโยชน์ร่วมกนั  โดยใช้กลไกความร่วมมือระดบั

ท้องถิ่นช่วยผลกัดนัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

ให้แนน่ แฟ้น มากยิ่งขึน้ การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์

ให้ข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับพืน้ที ่ทับซ้อนที ่ไทยมีจุดยืน 

ท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการพืน้ท่ีทับซ้อนร่วมกัน

โดยไม่ต้องการให้เ ป็นปัญหาการเมืองระหว่าง 

สองประเทศ   และเร่งส่งเสริมโครงการพฒันาความ

ร่วมมือในพืน้ที่ทบัซ้อนทางทะเลเพื่อนํานํา้มันและ

ก๊าซธรรมชาต ิมาใช้ ร ่วมก ัน สร้างความ เข้าใจ 

ที่ถกูต้องระหว่างประชาชนสองประเทศ  และมิให้

ปัญหาดงักลา่วขยายตวัไปสูค่วามรุนแรงในอนาคต 

๓.  ในระหว่างที่ตกลงแบ่งเขตทับซ้อนไม่ได้  

ไทยควรเจรจาทําข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ประมง  จ ัดระเบ ียบทางทะเล การสื ่อสาร และ 

การลาดตะเวนร่วมในพืน้ที่ทบัซ้อน๑๒ ทัง้นีอ้าจ

พิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวก ับเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะเพื่อกําหนดสิทธิอธิปไตยและเขตอํานาจ

ในทะเล  โดยใช้เทคนิคการแบ่งเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ๑๓  ตามหลกัเกณฑ์ข้อ ๗๔  แห่งอนุสญัญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ 

(พ.ศ.๒๕๒๕)  คือ ๑) ทําความตกลง   ๒) ใช้หลกั

ระยะห่างเท่ากัน ๓) พฤติการณ์พิเศษ ๑๔  (การตก

ลงในรายละเอียดระหว่างรัฐที่มีปัญหาในเร่ืองการ

กําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะวา่จะหาหลกัเกณฑ์ใด

มาเป็นตัวกําหนดที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทาง

ปฏิบัติ  เช่น  อาจกําหนดให้เป็นเขตการพัฒนา

ประมงร่วม)   และ ๔)  หลกัความเป็นธรรมและ

เสมอภาค 

๔.  สนับสนุนให้ใช้หลกัการยุติข้อพิพาทโดย

สนัติวธีิของสหประชาชาติ  (ข้อ ๓๓) ได้แก่ ๑) การ

เจรจา  ๒) การสอบถาม ๓) การประนอมข้อพิพาท 

๔) การ ไกล่เกลีย่ข้อพิพาท  ๕)  การชีข้าดหรือ

ตดัสินโดยอนุญาโตตุลาการ  ๖)  การยุติข้อพิพาท

ทางศาล  ๗) ข้อตกลงในระดับภูมิภาค และ ๘)  

คูก่รณีเลอืกยติุข้อพิพาทโดยกรณีอ่ืน 

๕.  สร้างความสมัพันธ์ทีดี่กับกัมพูชา ทัง้ใน

ด้านการศกึษา การเมือง วฒันธรรม  การฝึกอบรม

วิชาชีพตลอดจนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมไทย – กัมพูชา เพ่ือให้เกิดการขยายตัว

ของการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภมิูภาค 

๖ .   รั ฐบาลควรพิจารณามอบหมายใ ห้

สํานกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแกนหลกั

ในการดําเนินงานประสานกับหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี เก่ียวข้อง อาทิ  กรมอุทกศาสตร์   กองทัพเรือ 

กระทรวงการต่างประเทศ  กรมแผนทีท่หาร  

กรมกิจการชายแดนทหาร  กรมทรัพยากรธรณี  

และกรมประมง  เพื่อให้การดําเนินการมีเอกภาพ 

รวดเร็วและมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
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๗.  ในระหว่างการดําเนินการเจรจาของทัง้สอง

ประเทศ   รัฐ บาลควรเ ร่งส ร้างความ เ ข้า ใจกับ

ประชาชนให้ทราบถงึข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของ

การดําเนินการในทุกขัน้ตอนเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ

นําไปเป็นประเด็นทางการเ มือง หรือการสร้าง

ผลประโยชน์สว่นบคุคล ตลอดจนเพ่ือป้องกนัการปลกุ

กระแสชาตินิยมอยา่งไม่ถกูต้อง  ซึ่งอาจนําไปสูค่วาม

ขดัแย้งระหวา่งประเทศได้ 

 

บทสรุป 
การแก้ไขปัญหาพืน้ที ่ทบัซ้อนเป็นเรื่องที ่

ละเอียดอ่อนลกึซึง้ ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจ     

ในการแก้ ไขปัญ ห าอ ย ่า ง จ ริง จ ังแ ล ะต ่อ เ นื ่อ ง   

ปัจจัยสาํคัญท่ีไม่อาจทําให้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงไป

ได้ด้วยดีนัน้อาจเกิดจากเหตุผลด้านอัตลกัษณ์ของ

ช าว กัม พูช า ที มี่ ควา มภู มิ ใ จ ใน คว าม เ ป็น ช า ติ   

มีอุดมการณ์ทีม่ัน่คง และมีจุดยืนร่วมกันในการ

ตระหนกัถึงอธิปไตย เกียรติภมิู  และผลประโยชน์ของ

ชาติเป็นหลกั  ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากการตกผลกึทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในอดีต  โดยท่ียงัเคลอืบ

แคลงสงสยัว่าไทยพยายามแทรกแซงและแผ่อิทธิพล

ครอบงํากัมพูชาตัง้แต่อดีตจนถึงหลงัยุคสงครามเย็น

และต้องการแสวงประโยชน์ด้านทรัพยากรจากกัมพูชา

อย่างไม่ชอบธรรม  จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็น

ประเด็นปัญหาที่ก่อตัวขึน้ตัง้แต่อดีตกาลและถูกฝัง

แน่นอยูใ่นความรู้สึกที่ก่อให้เกิดมุมมองด้านลบต่อ

ฝ่ายไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึง่การประวิงเวลา

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดงักลา่วย่อมไม่สง่ผลดีต่อฝ่าย

หนึง่ฝ่ายใด  และในอนาคตหากการแก้ไขปัญหา

ดงักล่าวยังไม่บรรลุผลสําเร็จ  อาจจะก่อให้เกิดเป็น

ประเด็นความขดัแย้งขัน้รุนแรงถึงการทําสงครามเพื่อ

แยง่ชิงดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพืน้ท่ี

ดงักลา่วได้  ตลอดจนอาจสง่ผลให้เกิดกรณีพิพาทขัน้

รุนแรงและขยายวงกว้างไปสูก่ารเป็นปัญหาด้านความ

มั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้  ดังนัน้จึงมี

ความจําเป็นทีห่น่วยงานทัง้ภาครัฐและหน่วยงาน

ระดบัภมิูภาคท่ีเก่ียวข้องของทัง้สองประเทศ ควรรีบ

หาแนวทางและมาตรการในการแสวงหาความ

ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการ

บริเวณพืน้ท่ีทบัซ้อน  ทัง้นีเ้พ่ือพลิกวิกฤตจากการท่ี

ราคาพลงังานเชือ้เพลิงได้ปรับตัวสูงขึน้อย่างมาก  

ซึง่กําลงัเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนัให้กลบัเป็นโอกาส

ในการสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ทัง้ทางบกและทาง

ทะเลทีจ่ะนํามาซึง่ความมัง่คัง่และผลประโยชน์

ร่วมกันอย่างยั่งยืนของประชาชนทัง้สองประเทศ  

รวมถึงการดําเนินการเชิงรุกของฝ่ายไทยในการ

ผลกัดนัให้การเจรจาและการดําเนินการปักปันเขต

แดนทัง้ทางบกและทางทะเลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

มิฉะนัน้ไทยอาจตกเป็นฝ่ายสญูเสียหรือเสียเปรียบ

อีกครัง้หนึง่  เน่ืองจากกระบวนการและขัน้ตอนการ

เจรจาเพ่ือตกลงในเร่ืองเขตแดนและผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างไทย–กัมพูชาอาจถูกแทรกแซงจาก

อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจทุนนิยมที่มีท่าที

หรืออยู ่เบื อ้งหลังการให้การสนับสนุนต่อฝ่าย

กัมพูชาและต้องการแสวงประโยชน์ที่มีอยู่อย่าง

มากมายมหาศาลในบริเวณพืน้ที่ทับซ้อนดังกล่าว

เฉกเช่นเดียวกนั 

 

-------------------------------------  
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