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คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓/๒๕๕๑
เรื่องพิจารณาที่ ๒๔/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานวุ ฒิ ส ภา และประธานสภาผู แ ทนราษฎร ส ง ความเห็ น ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญวิ นิ จฉั ย ชี้ข าดเกี่ ยวกั บคํ า แถลงการณ ร ว ม
ไทย - กั ม พู ช า ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ เป น หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ ต อ งได รั บ
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา รวม ๗๗ คน และประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๕๑ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ (๑) เกี่ยวกับคําแถลงการณรวม
ไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ซึ่งตอไปในคําวินิจฉัยนี้จะเรียกวา คําแถลงการณรว ม)
เปน หนัง สือสั ญญาที่ต องไดรับ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๙๐ หรื อไม
รวม ๒ คํารอง
ความเปนมา
๑. คํารองที่หนึ่ง ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา มีขอเท็จจริงสรุปไดวา
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๑.๑ รัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ใหความเห็นชอบ
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ทั้งนี้โดยผลสืบเนื่องตอมาวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
รัฐ มนตรีว าการกระทรวงการตา งประเทศ นายนพดล ป ทมะ ได กระทํ าการแทนรั ฐ บาลลงนาม
ในคําแถลงการณรวม ใหความเห็น ชอบการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของรัฐบาลกัมพูชา ตลอดจน
การรั บ รองและจํ ากั ด สิ ทธิ บ างประการของประเทศไทยในแถลงการณ ร วมดั ง กล า ว จนเป น เหตุ
เกิดการประทวงโตแยงคัดคานการดําเนิน การของรัฐ บาล นํามาสูความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคม
และมีแ นวโนมจะขยายขอบเขตลุกลามไปอยางกวางขวางทั่วประเทศ ขอเท็จจริงกรณีความขัดแยง
เรื่องเขตแดน และปราสาทพระวิหาร ระหวางไทยและกัมพูชาที่มีมาตั้งแตกอนปพุทธศักราช ๒๕๐๕
นั้น เปนขอพิพาทในพื้นที่แนวสันปนน้ําบริเวณเทือกเขาพนมดงรักที่เปนที่ตั้งปราสาทพระวิหาร และ
ไดมีขอพิพาทระหวางประเทศเกี่ยวกับเขตแดนมาเปนเวลานานตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๔ จนมีการนําคดี
เขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๐๒ และศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดมีคําตัดสินเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
รวม ๒ ประเด็นสําคัญ ประกอบดวย (๑) ลงความเห็นวา “ปราสาทพระวิหาร” ตั้งอยูในอาณาเขต
ภายใตอธิปไตยของกัมพูชาดวยคะแนนเสียง ๙ ตอ ๓ และ (๒) ลงความเห็นวา ประเทศไทยมีพันธะ
ที่จะตอ งถอนกําลังทหาร หรือตํารวจผูเฝารักษาหรือดูแลซึ่งประเทศไทยสงไปประจําอยูที่ปราสาท
พระวิหารหรือในบริเวณใกลเคียง ดวยคะแนนเสียง ๙ ตอ ๓ ซึ่งประเทศไทยไมเห็นดวยกับคําพิพากษา
จึงไมยอมรับอํานาจอธิปไตยของกัมพูชาและยื่นประทวงคัดคานคําพิพากษาดังกลาวและตั้งขอสงวนไว
โดยไทยถือวาปราสาทพระวิหารยังอยูในอํานาจอธิปไตยของไทย และจะกลับไปครอบครองปราสาท
พระวิหารอีกเมื่อคําพิพากษาไดรับการพิจารณาทบทวนแกไขอีกครั้ง โดยหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวา
ศาลเชื่อในหลักการวาเสนสันปนน้ํายังคงเปนเสน เขตแดนระหวางไทยกับกัมพูชาในบริเวณเทือกเขา
พนมดงรัก เสนสันปนน้ําที่เขาพระวิหารอยูที่ขอบหนาผา ฉะนั้น ถาจะมีการสํารวจใหมเสนแบงเขต
นาจะเปนเชนเดิมโดยใชสันปนน้ําเปนหลัก ปราสาทพระวิหารอยูในเขตแดนไทย ความขัดแยงดังกลาว
ยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน แมวาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยมีคําพิพากษาไปแลวตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๕๐๕ เปนตน มา เนื่องจากประเทศไทยไดมีการตั้งขอสงวนและคัดคานไมเห็น ชอบ
ในคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
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การที่ รัฐ มนตรีวา การกระทรวงการตา งประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ไดลงนามใน
คําแถลงการณรวม ฐานะตัวแทนประเทศไทยเมื่อวัน ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ คําแถลงการณรวม
ดังกลาวมีปญหาวาไดดําเนิน การโดยชอบและเขาขายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
หรือไม และคําแถลงการณรวมที่นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดลงนาม
รวมกับทางฝายกัมพูชานั้นจะถือวาเปน “หนังสือสัญญา” ในความหมายของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือไม
๑.๒ บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เปนบทบัญญัติ ที่มีหลักการเกี่ยวกั บ
การใชอํานาจของฝายบริหารในการทําสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญากับตางประเทศหรือองคการ
ระหว า งประเทศ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วเป น การปรั บ ปรุ ง หลั ก การจากของเดิ ม ตามมาตรา ๒๒๔
ของรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๔๐ ซึ่ง เปนบทบั ญญัติกําหนดใหการที่
ฝายบริหารจะทําสนธิสัญญา หรือหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่มี
ความสําคั ญกระทบต ออธิป ไตยของชาติห รือดิน แดน หรื อตอ งมีการตรากฎหมายเพื่ออนุวัต รการ
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน แตบทบัญญัติดังกลาวมีขอขัดของและปรากฏการใชอํานาจ
ฝายบริหารที่ไมช อบดวยหลักการตามรัฐธรรมนูญสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางในการ
ทําขอตกลงการคาเสรีและสนธิสัญญาตาง ๆ จนตองมีการเสนอใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในกรณีดังกลาว ซึ่งเมื่อมีการยกรางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมี
การกําหนดหลักการที่สําคัญเพิ่มเติมดังตอไปนี้
๑.๒.๑ การทําสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาอื่นระหวางประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะที่ทรงเปนประมุขแหงรัฐ
๑.๒.๒ สนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีตองขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาในกรอบการเจรจา และตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน และภายหลังการเจรจาหรือ
กอนลงนามในหนังสือสัญญามี ๕ ประเภทคือ
(๑) มีบทเปลี่ยนแปลงอํานาจอธิปไตยของรัฐ
(๒) มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

(๓) มีผลกระทบดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง
(๔) มีผลผูกพัน ดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ
(๕) ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
๑.๒.๓ ใหมีการตรากฎหมายกําหนดขั้น ตอน และวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา
ตามขอ ๑.๒.๒ (๓) (๔) ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
๑.๒.๔ กําหนดใหมีการเยียวยาประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดยอม
ผูไดรับผลกระทบจากหนังสือสัญญา
๑.๒.๕ กํ า หนดให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี เ กิ ด ป ญ หา
เกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาและการทําหนังสือสัญญาวา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือไม
๑.๓ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ ใหความหมาย ”หนังสือสัญญา”
ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปไดวา
คําวา “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดทําขึ้นเปน หนังสือ
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาความตกลงนั้นจะจัดขึ้นในรูปแบบใดและใชชื่ออยางไร
และมีความหมายเชนเดียวกับคําวา “สนธิสัญญา” ตอมาศาลรัฐธรรมนูญตีความคําวา “หนังสือสัญญา”
อีกครั้งในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๓ วา “หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัติความหมาย
ไวในรัฐธรรมนูญ แตก็อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมาย
ครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทําขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
โดยมี ความมุง หมาย เพื่ อใหเ กิด ผลผูก พัน ทางกฎหมายระหวา งกั น ตามกฎหมายระหว างประเทศ
หนังสือสัญญาดังกลาวตองมีลักษณะที่ทําขึ้นเปนหนังสือ และเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ จากแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกอบอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ การจะพิจารณาวาขอตกลงหรือความตกลงระหวาง
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รัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาหรือไมหรือเปนเพียงขอตกลงระหวาง
รัฐ หนึ่งกับ เอกชน หรือเปน เพียงขอตกลงเพื่อความเขาใจซึ่งไมมีผลบังคับใด ๆ นั้น มีขอพิจารณา
เกี่ยวกับหลักเกณฑของการเปนสนธิสัญญา อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ ได ใ หคํ านิย ามของคํา วา “สนธิ สัญญา” (Treaty) ไว ใ นมาตรา ๒
วรรค ๑ a วา “สนธิสัญญา” หมายความวา “ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร
ระหวางรัฐตาง ๆ และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับ
หรือหลายฉบับผนวกเขา ดวยกัน และไมว าจะเรีย กชื่อเชน ใด” จากความหมายของ “สนธิสัญญา”
ดังกลาวอาจแยกองคประกอบของ “สนธิสัญญา” ได ๔ ประการ ดังนี้
(๑) สนธิ สั ญ ญาเป น ข อ ตกลงระหว า งประเทศ หมายความว า สนธิ สั ญ ญา
เปนขอตกลงระหวางประเทศชนิดหนึ่ง สนธิสัญญาจึงเปนการกระทําทางกฎหมายที่ทําขึ้นตั้งแตสองฝาย
ขึ้นไป เพื่อกอใหเกิดความผูกพันตามที่ไดตกลงกันไวในสนธิสัญญาระหวางภาคีของอนุสัญญา
(๒) ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร หมายความวา สนธิสัญญาทุกฉบับจะตองทําขึ้น
เปนลายลักษณอักษรเทานั้น ขอตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นดวยวาจา จึงไมใชสนธิสัญญา
(๓) ระหวางรัฐตาง ๆ หมายความวา สนธิสัญญาทุกฉบับโดยหลักจะตองเปน
ขอตกลงระหวางรัฐเทานั้น มิใชขอตกลงที่รัฐทํากับปจเจกบุคคล
(๔) อยูภ ายใตกฎหมายระหว างประเทศ หมายความวา สนธิ สัญญาที่ทํ าขึ้ น
ยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ มิใชอยูภายใตบังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึง่
หรือหลายรัฐ แตประการใด ฉะนั้นความสมบูรณของสนธิสัญญา การมีผ ลใชบังคับของสนธิสัญญา
ผลทางกฎหมายของสนธิสัญญา การสิ้นสุดของสนธิสัญญา ฯลฯ จึงตองเปนไปตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
อนึ่ง แม ประเทศไทยจะมิไ ดเ ปน ภาคี อนุ สัญ ญาดังกลา ว แตอ นุสัญ ญาดัง กล าวมีผ ล
เปน จารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่งทําใหมีผ ลใชบังคับกับประเทศที่มิไดเปน ภาคีสมาชิกไปดวย
โดยปริยาย
๑.๔ หากพิจารณาคําแถลงการณรวม ถือวาเปนหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาหรือไม
นั้น หากพิจารณาเนื้อหาของคําแถลงการณรวมมีทั้งหมด ๖ ขอ โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดวา
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(๑) ราชอาณาจักรไทย สนับสนุนการขึ้น ทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชี
มรดกโลก ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา ตามที่จะไดมีขึ้นในการประชุมสมัยที่ ๓๒ ของคณะกรรมการ
มรดกโลก (ที่นครควิเบก ประเทศแคนาดา ในเดือนกรกฎาคม ๒๐๐๘) เขตรอบพื้นที่ของปราสาท
พระวิหาร ปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1 ในแผนที่ที่แนบทายที่จัดทําขึ้น โดยรัฐบาลกัมพูช า
แผนที่ดังกลาวใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ในดานทิศตะวันออกและดานใตของปราสาทตามที่
ระบุไวตามเครื่องหมาย N.2 ดวย
(๒) ในบรรยากาศแหงความปรารถนาดีและประนีประนอมตอกัน ราชอาณาจักร
กัมพูชายอมรับใหปราสาทพระวิหารถูกเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก โดยขั้นตอนนี้ยังไมให
รวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ตามพื้นที่ดานเหนือและตะวันตกของปราสาท
(๓) แผนที่แ นบทายตามที่ระบุใ นยอหนาที่ ๑ ขางตน ใหใ ชแ ทนแผนที่เดิ ม
ที่เกี่ยวกับและรวมถึง “Schema Directeur pour la Zonage de Preah Vihear” และรวมถึงผังหรือ
แผนแบบอางอิงทั้งหมดที่ระบุถึงเขตพื้นที่สําคัญ (Core zone) และเขตอื่น ๆ (zonage) เขตพื้นที่อื่น
ของปราสาทพระวิหารที่ปรากฏในคํารองขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชา
(๔) ในระหวางรอผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวม (JBC) เพื่อกําหนดอาณาเขต
เกี่ยวกับพื้นที่รอบปราสาทดานทิศเหนือและทิศตะวันตก รอบปราสาทพระวิหาร ซึง่ ระบุโดยเครือ่ งหมาย
N.3 ไวใ นแผนที่ที่กลาวถึงในยอหนาที่ ๑ ขางตน ใหมีการจัดเตรียมแผนการจัดการพื้นที่ดังกลาว
โดยวิธกี ารประสานกันระหวางรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยอยางสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ
ดานการอนุรักษ เพื่อที่จะธํารงไวซึ่งคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของทรัพยสินนี้ แผนการจัดการดังกลาว
จะถูกรวมเขาไวในแผนจัดการสุดทายสําหรับองคปราสาทและพื้น ที่รอบ ๆ ปราสาทนั้น ซึ่งจะตอง
นําเสนอตอศูนยกลางมรดกโลกกอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๐๑๐ เพื่อนําเขาพิจารณาของคณะกรรมการ
มรดกโลกในการประชุมครั้งที่ ๓๔ ในป ๒๐๑๐
(๕) การขึ้ น ทะเบี ย นปราสาทพระวิ ห ารในบั ญ ชี ม รดกโลก จะเป น ไปโดย
ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ในการกําหนดเสนเขตแดน
ของคณะกรรมการรวมเพื่อการกําหนดเขตแดน (JBC) ของทั้งสองประเทศ
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(๖) ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าและราชอาณาจั ก รไทย ขอแสดงความขอบคุ ณ
อยางลึกซึ้งของผูอํานวยการยูเนสโก นายโคอิชิโร มัตซุอุระ สําหรับความชวยเหลือในการอํานวย
ความสะดวกแกกระบวนการในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก
๑.๕ เนื้อหาของคําแถลงการณ รวมดังกลาวเขาลักษณะเปน “หนังสือสัญญา” หรื อ
มีลักษณะเปน “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
ค.ศ. ๑๙๖๙ มีขอพิจารณา ดังนี้
(๑) สนธิ สั ญญาเป น ข อ ตกลงระหวา งประเทศ กรณี นี้เ ป น ข อตกลงระหว า ง
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อตกลงกันในเนื้อหาตามที่กลาวแลวในคําแถลงการณรวม
ตามความในขอ ๑ - ขอ ๖ โดยมุงหมายใหมีผลผูกพันตอกัน
(๒) ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร คําแถลงการณรวมไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร
โดยมีการลงนามโดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ ซึ่งโดยปกติแถลงการณรวม
ที่ไมประสงคใหมีผลทางกฎหมายไมมีความจําเปนตองลงลายมือชื่อ
(๓) เปนขอตกลงระหวางรัฐตาง ๆ ที่มุงใหเกิดผลทางกฎหมาย ในกรณีนี้เปน
ขอตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะขอความในขอ ๔ ที่กําหนด
พัน ธกรณีใ หทั้งสองฝายตองจัดทําแผนการจัดการพื้น ที่รวมกัน ตามมาตรฐานระหวางประเทศดา น
การอนุรักษ โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ ๓๔ ในป ค.ศ. ๒๐๑๐
ที่สําคัญที่สุด คือ ขอ ๕ ซึ่งเปน การสงวนสิทธิของทั้งสองประเทศในการกําหนดเสน เขตแดนของ
คณะกรรมการรวม อันแสดงใหเห็นเจตนาชัดแจงวาทั้งสองฝายถือวา แถลงการณรวมมีผลทางกฎหมาย
อยางแนนอน มิเชน นั้นคูกรณีคงไมตกลงรวมกัน เปน ลายลักษณอักษร โดยลงนามทั้งสองฝาย และ
ตางฝายตางสงวนสิทธิ
(๔) อยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ แถลงการณรวมดังกลาวมิไดกําหนด
ใหอยูภายใตกฎหมายภายในรัฐใดรัฐ หนึ่ง ดังนั้นกรณีนี้จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง
ประเทศ
กลาวโดยสรุปคําแถลงการณรวม ถือไดวาเปน “สนธิสัญญา” ตามนัยของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งเปนจารีตประเพณี
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ระหวา งประเทศที่ มีผ ลบัง คั บแม กับ ประเทศไทยที่ มิ ได เ ป น ภาคีด ว ย หรื อ เปน “หนั งสื อ สัญ ญา”
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดเคยวางแนวไว
๑.๖ ขอพิจารณาตอไปมีวา “หนังสือสัญญา” ดังกลาวเขาลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม กลาวคือ “... มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตพื้น ที่น อกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมีสิ ทธิ อธิ ปไตยหรื อมี เขตอํ านาจตามหนัง สือ สัญ ญา หรื อ
มีผลกระทบตอความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จหรื อสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรื อมีผ ลผูกพั น
ดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็น ชอบของ
รัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว”
เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของความตกลงรวมกันระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ลงนามในนามรัฐ บาลไทยดังกลาวขางตนนั้น พบวา
คําแถลงการณความตกลงรวม สงผลใหเปน การยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาทพระวิหาร
กลับคืนมา และมีผลเปนการยอมรับวาปราสาทพระวิหารเปนของประเทศกัมพูชา ดวย การยอมรับ
ในแผนที่กําหนดแนวเขตที่จัดทําโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจของกัมพูชาของประเทศไทย ดังปรากฏขอความ
ในคําแถลงการณรวมวา “..เขตรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1
ในแผนที่ที่แนบทายที่จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา แผนที่ดังกลาวใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone)
ในดานทิศตะวันออกและดานใตของปราสาท ตามที่ระบุไวตามเครื่องหมาย N.2 ดวย..” ทําใหพื้นที่
กันชน (buffer zone) ทางทิศ ตะวัน ออกและทิศใตของตัวปราสาทเปน อํานาจอธิปไตยของประเทศ
กัมพูชาอยางสมบูรณถาวรและยังมีผลเปนการยอมรับการแสดงสิทธิอํานาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชา
ซึ่งอยูนอกเหนือคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ดังนั้นการลงนามในคําแถลงการณรวม
จึง มีผ ลเปน การสละสิท ธิข อสงวนการติด ตามกลั บคื น เปน การยอมรับ นับ ถือ อธิ ปไตยของกั ม พู ช า
อยางสมบูรณถาวร และยังมีผลเปน การยอมรับการแสดงสิทธิอํานาจอธิปไตยของประเทศกัม พูช า
นอกเหนือขอบเขตปราสาทพระวิหารดวย กรณีนี้จึงตองถือวา ขอตกลงตามคําแถลงการณรวมมีผ ล
เป น การเปลี่ ยนแปลงอาณาเขตไทยอย างชัด เจน เท ากั บเป น การยกเลิ ก มติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ดวย การที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางคําแถลงการณรวมรัฐบาลไทยและ
กัมพูชา ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมอบหมายใหนายนพดล ปทมะ ในฐานะรัฐมนตรี
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วาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนามในแถลงการณรวม ซึ่งนายนพดล ปทมะ ในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศไดลงนามในแถลงการณรวม เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงมีผล
เปนการยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาทพระวิหารกลับคืน มา และมีผ ลเปน การยอมรับวา
ปราสาทพระวิหารเปน ของประเทศกัมพูชาอยางสมบูรณ นอกจากนี้การที่รัฐบาลไทยสนับสนุน ให
ประเทศกั ม พู ช าเสนอขึ้ น ทะเบี ย นมรดกโลกเพี ย งประเทศเดี ย วอย า งที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
การตางประเทศไปลงนามนั้น การขึ้นทะเบียนตัวเขาพระวิหารไมไดขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท
แตจะตองมีการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษรอบตัวโบราณสถาน ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตไทย การจะอนุญาต
ใหก อสร างหรือห ามกอสราง หรือ การควบคุม ใด ๆ ก็เป น อํา นาจอธิ ปไตยของไทย หากยิน ยอม
ให กั ม พู ช าดํ า เนิ น การฝ า ยเดี ย วก็ เ ท า กั บ ว า ไทยทํ า “ความตกลง” ยอมสู ญ เสี ย อํ า นาจอธิ ป ไตย
เหนือแผนดินไทยดวย ดังนั้นแมวาขอตกลงดังกลาวจะใชคําวา “คําแถลงการณรวม” เพื่อหลีกเลี่ยง
ไมใชคําวา “หนังสือสัญญา” ก็ตาม ก็มีสถานะเปน “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทุกประการ และเห็นไดวา คําแถลงการณรวมดังกลาว
จะกอใหเกิดผลกระทบตออาณาเขตของไทย โดยเฉพาะขอ ๓ ที่ใหถือวาแผนที่ตามขอ ๑ จะใชแทน
แผนที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งกรณียอมสงผลกระทบตออาณาเขตของไทย กรณีเทากับเปนการยอมรับสิทธิเหนือ
ดินแดนของฝายกัมพูชาตามที่แผนที่ที่ปรากฏในขอ ๑ อันเปนหนังสือสัญญาที่เขาลักษณะตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจากการถือวาคําแถลงการณดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยแลว
ยังสงผลกระทบตอสังคมของประเทศอยางกวางขวางตามนัยของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ดวยเหตุผล ดังตอไปนี้
(๑) เนื่องจากขอตกลงดังกลาวมีผลกระทบตออาณาเขตของไทยดังที่ไดกลาวแลว
ขางตน
(๒) การดําเนินการดังกลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศดําเนินการ
โดยปราศจากความโปรงใส ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องผลประโยชนโดยรวมของประเทศ แตกลับดําเนินการ
ในลักษณะที่ไมเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบรายละเอียดของขอตกลง โดยเฉพาะแผนที่แ นบทาย
ซึ่งเปนสาระสําคัญของขอตกลงดังกลาว
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(๓) การดําเนินการดังกลาวมิไดกระทําไปในลักษณะที่จักปกปองผลประโยชน
ของประเทศ กลาวคือ รัฐบาลมีทางเลือกหลายทางที่สามารถดําเนินการไดในลักษณะที่เปนการรักษา
ผลประโยชนของประเทศ เชน การยื่นเรื่องเปนเจาของมรดกรวมกับทางฝายกัมพูชา เปนตน
(๔) โดยเหตุที่เปนการดําเนินการอยางเรงรีบ ไมโปรงใส ไมรักษาผลประโยชน
ประเทศประกอบกับมีขอกลาวหาวาการเรงรีบดําเนินการดังกลาวก็เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหวางอดีตผูนําของฝายไทยกับทางฝายกัมพูชา
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วจึ ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สั ง คมของประเทศอย า งกว า งขวาง
ซึ่งอาจจะนําไปสูความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา หรือระหวางประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกลาว ในขณะนี้ปญ
 หาดังกลาวไดกอ ใหเกิด
ผลกระทบตอสังคมไทยอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการแสดงการคัดคานการดําเนินการดังกลาว
อยางกวางขวาง ทั้งในหมูประชาชนไทยและประชาชนกัม พูช า ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งหลายของ
สองประเทศ อันเปนผลกระทบตอความมั่น คงทางสังคมภายในประเทศและระหวางประเทศอยาง
กวางขวางที่เกิดขึ้น จริงแลว (Actual Impact) ไมใ ชการคาดคะเนวาอาจจะมีผลกระทบแตอยางใด
หากปลอ ยใหสภาพการณดังกลาวนี้ดํารงอยูโดยผูมีอํานาจเกี่ยวของไมดําเนิน การแกไขสถานการณ
ใหคลี่คลายในเร็ววัน ความขัดแยงดังกลาวอาจพัฒนาไปสูความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ จนกลายเปน
ความขัดแยงระหวางรัฐตอรัฐในที่สุด
กลาวโดยสรุป คําแถลงการณรวม มีสถานะเปน “สนธิสัญญา” หรือ “หนังสือสัญญา”
ตามนัยของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อันเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง ดังนั้น การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศจะไปลงนามในหนังสือสัญญาดังกลาวจึงตองดําเนินการใหเปน ไปตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๗ เมื่อคําแถลงการณรวมดังกลาวขางตนเปน “หนังสือสัญญา” ตามนัยของมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การไปลงนามของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศหาไดดําเนินการใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๐ การดําเนินการ
ของกระทรวงการตางประเทศโดยรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

และมติคณะรัฐมนตรีซึ่งนําโดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
จึ ง มี ป ญ หาว า คํ า แถลงการณ ร ว มระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศกั ม พู ช า เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย น
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก เปนหนังสือสัญญาที่มีผลเปลี่ยนแปลงอํานาจอธิปไตยแหงรัฐ หรือ
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่อาณาเขตประเทศไทย ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และไมไดดําเนินการใหชอบ
ด ว ยกระบวนการรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ต อ งนํ า เสนอต อ รั ฐ สภา ตามมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กลาวคือ มิไดขอความเห็นชอบจากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
มิไดใ ห ขอมูลและจัดใหมีการรับฟง ความคิ ดเห็น ของประชาชน และตองชี้แ จงตอรั ฐ สภาเกี่ยวกั บ
หนังสือสัญญานี้ การลงนามในคําแถลงการณรวมดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวา คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐสภา ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ หรือไม
๒. คําร องที่ ส อง ประธานสภาผู แ ทนราษฎรส งความเห็น ของสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
มีขอเท็จจริงสรุปไดวา
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐ มนตรีมีม ติเห็นชอบกับการดําเนิน การของ
นายนพดล ปท มะ รั ฐ มนตรีว าการกระทรวงการตา งประเทศ และการดํา เนิ น การของกระทรวง
การตางประเทศเกี่ยวกับขอตกลงตาง ๆ ที่จะกําหนดไวใ นเอกสาร Joint Communiqué (ซึ่งตอไปใน
คําวินิจฉัยนี้จะเรียกวา คําแถลงการณรวม) ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นายนพดล
ปท มะ ในฐานะตั ว แทนของราชอาณาจั ก รไทยได ล งนามในเอกสารคํ าแถลงการณร ว มดั ง กล า ว
โดยคณะรัฐ มนตรียังมิไดใหขอมูลและยังมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ของประชาชน รวมทั้ง
ยังมิไดชี้แจงและไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเกี่ยวกับเอกสารคําแถลงการณรวม กอนการดําเนินการ
เพื่อจัดทําและลงนามในเอกสารคําแถลงการณรวม นั้น จึงเปนการขัดกับหลักเกณฑที่กําหนดไวใ น
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเอกสารคําแถลงการณรวม
มีลักษณะเปนหนังสือสัญญา ซึ่งคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เนื่องจาก
๒.๑ มีขอตกลงยอมรับแผนที่ที่จัดทําขึ้นโดยฝายกัมพูชา ซึ่งเปนแผนที่แบบเดียวกันกับ
แผนที่ที่ถูกทําขึ้นโดยคณะเจาหนาที่ฝรั่งเศสตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๑๒ ตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ
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ค.ศ. ๑๙๐๔ และฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๗ ที่กัมพูชาเคยใชประกอบการฟองประเทศไทยในคดีปราสาท
พระวิหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ และศาลโลกมีคําพิพากษาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งประเทศไทย
ไมเคยยอมรับเสนเขตแดนตามแผนที่ดังกลาว เนื่องจากมิไดกําหนดแนวเขตแดนตามแนวสัน ปนน้ํา
ธรรมชาติที่ปรากฏในพื้นที่จริงอันเปนขอตกลงที่ตองยึดตามสนธิสัญญา ฯ ดังกลาว และแนวเขตแดน
ตามแผนที่ ของกัม พูช ายั งมี ความแตกตา งจากแนวเขตแดนตามแผนที่ข องประเทศไทยที่จั ดทํ าขึ้ น
ตามแนวเสน สัน ปน น้ําธรรมชาติที่ปรากฏในพื้น ที่จริงเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๒ และเปน ไปตามขอตกลง
ในสนธิสัญญา ฯ ดังกลาวอยางถูกตอง แตศาลยุติธรรมระหวางประเทศกลับเห็นดวยกับแผนที่ของ
ฝรั่งเศสที่กัมพูชานําเสนอในศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดีขอพิพาทเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร
โดยไมดําเนินการพิสูจนแนวสันปนน้ําธรรมชาติที่แทจริงตามสนธิสัญญาและตามขอโตแ ยงของไทย
และยังนําหลักทฤษฎีกฎหมายที่ไมเคยใชในการพิจารณาคดีระหวางประเทศมาใชเปนหลักในการพิจารณา
พิพากษาแทนสนธิ สัญญาเกี่ยวกับ เขตแดนฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๔ และ ค.ศ. ๑๙๐๗ ขา งตน ไดแ ก
ทฤษฎีกฎหมายปดปาก ทฤษฎีอายุความ และทฤษฎีการนิ่งถือเปนการยอมรับ
ทั้ง นี้ ศาลยุติ ธ รรมระหว า งประเทศมี คํา พิ พากษาให ไ ทยย ายกํ าลั งทหารที่ ประจํา อยู
ณ ปราสาทพระวิหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ แตรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยในขณะนั้นไมเคยยอมรับคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ขณะเดียวกัน
ยั ง ได แ สดงออกถึ ง การไม ย อมรั บ คํ า พิ พ ากษาทั้ ง โดยการออกประกาศของรั ฐ บาลและโดยการที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศมี ห นั ง สื อ โต แ ย ง คั ด ค า นและสงวนสิ ท ธิ ข องไทยยั ง
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศดวย แตเพื่อไมใหมีปญหาเนื่องจากเห็นวาไทยเปนสมาชิกสหประชาชาติ
จึงจะยอมเคลื่อนยายกําลังทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหาร แตศ าลยุติธรรมระหวางประเทศ
กลับมิไดกําหนดแนวบริเวณปราสาทพระวิ หารไวใ นคําพิ พากษา ทํา ใหไมสามารถทราบแนวเขต
ที่จะตองเคลื่อนยายกําลังทหารออกมาได กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือเสนอแนวทางใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณากําหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหาร โดยใชถอยคําวา “ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา
การที่จะกําหนดบริเวณปราสาทพระวิหารเพื่อที่กัม พูช าจักไดมีอํานาจอธิปไตยตามคําพิพากษาของ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศนั้น อาจทําได ๒ วิธี” แตคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยใชถอยคําวา “ลงมติวาการกําหนดเขตปราสาทพระวิหารใหใ ชวิธีที่ ๒” ทั้ง นี้
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คณะรัฐ มนตรี ได ตัด คํา วา “อธิ ปไตยออก” แสดงให เห็ น เจตนารมณอั น ชั ดแจง วา คณะรั ฐ มนตรี
ไมตองการใหแนวเขตบริเวณปราสาทดังกลาวเปนเขตแดน ดังนั้น การกําหนดแนวเขตบริเวณปราสาท
พระวิหารตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทยจึงเปนเพียงเพื่อใหทราบแนวเขตที่จะเคลื่อนยายกําลัง
ทหารออกมาเทานั้น ซึ่งก็คือบริเวณพื้นที่ N.1 ในแผนที่ ซึ่งนายนพดล ฯ อางวา เปนแผนผังทายเอกสาร
คําแถลงการณรวม มิใ ชแผนที่ แตตามขอความในเอกสารคําแถลงการณรวม กลับ ใชคําวา MAP
ซึ่งแปลวาแผนที่ และระบุไววาเปนแผนที่ที่ฝายกัมพูชาเปนผูจัดทําขึ้นแนบทายเอกสารคําแถลงการณรวม
แตฝายเดียว และในความเปนจริง ตามแผนที่ที่ประเทศไทยยึดถือตามที่โตแ ยงศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ และสงวนสิทธิ ไวนั้น พื้น ที่ N.1 N.2 (บางสวน) และ N.3 ในแผนที่แ นบทายเอกสาร
คําแถลงการณรวม ก็ลวนแล วแตอยูใ นแนวเขตของประเทศไทยตามแนวสัน ปน น้ําธรรมชาติจริ ง
ตามขอตกลงในสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๔ และ ค.ศ. ๑๙๐๗ และเปนไปตามแนว
เขตแดนในแผนที่ของไทยที่ทําขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๒ ดวย อยางไรก็ตาม นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย กลับแสดงออกทั้งในการประชุม
เจรจาตกลงกับ Mr. Sok An, Deputy Prime Minister, Minister in charge of the office of the
Council of Ministers ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรกัม พูช าเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ปราสาทพระวิห าร ที่ สํา นั กงานใหญ องคก าร UNESCO ณ กรุง ปารี ส ต อหน า Mrs. Francoise
Riviere ตํ า แหน ง Assistant Director-General for Culture of UNESCO Ambassador Francesco
Caruso Mr.Azedine Beschaouch Mrs. Paola Leoncini Bartoli และ Mr. Giovanni Boccardi
และโดยขอความในขอตกลงในเอกสารคําแถลงการณรวม วาพื้นที่ N.1 เปนดินแดนของกัมพูชาแตผูเดียว
ซึ่งไมเปนความจริง
๒.๒ นายนพดล ฯ อางวา พื้นที่ N.1 ตามแผนที่เปนดินแดนของกัมพูชาตามคําพิพากษา
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ แตขอเท็จจริงไมเ ปน ดังนั้น เนื่องจากศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
พิพากษาใหปราสาทพระวิหารอยูในดินแดนภายใตอธิปไตยของประเทศกัม พูชา ซึ่งมีความหมายถึง
เฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเทานั้น ไมรวมไปถึงดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร ดังนั้นพื้นที่ N.1
ตามที่นายนพดล ฯ อางถึงเปนการดําเนินการเกินกวาคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ อีกทั้ง
ศาลยุติธ รรมระหวางประเทศก็มิไ ดเป น ผูกํ าหนดแนวเขตดั งกล าว หากแต คณะรัฐ มนตรี ของไทย
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เปน ผูกําหนดเปน แนวเขตบริเวณปราสาทพระวิห ารตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให
หนวยงานราชการของไทยสามารถทราบแนวเขตบริเวณที่จะปฏิบัติงานใหถูกตองตามคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดดังที่กลาวมาแลวขางตน อีกทั้งคณะรัฐมนตรีโดยลําพังก็ไมมีอํานาจ
ที่จะกําหนดแนวเขตแดนระหวางประเทศไดดวย ขอกลาวอางของนายนพดล ฯ ในขอนี้จึงไมถูกตอง
๒.๓ นายนพดล ฯ ไดกลาวอางอีกวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดมีมติยกพื้น ที่
บริเวณพื้นที่ N.1 ใหแกราชอาณาจักรกัมพูชาตามคําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศแลว พื้นที่
ดังกลาวจึงเปนของราชอาณาจักรกัมพูชาแลว การกําหนดในเอกสารคําแถลงการณรวม และในแผนที่
แนบทายเอกสารดังกลาวในลักษณะวาพื้นที่บริเวณพื้นที่ N.1 เปนของราชอาณาจักรกัมพูชาจึงไมเปน
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย เพราะรัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N.1
ใหแกกัมพูชาตามคําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศดังกลาวแลวนั่นเอง ทั้งนี้ นายนพดล ฯ อางวา
ที่ตนเชื่อเชนนั้นเพราะในหนังสือขอเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
กําหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารนั้น กระทรวงมหาดไทยระบุวาการกําหนดแนวเขตบริเวณ
ปราสาทพระวิหารดังกลาวก็เพื่อใหทราบพื้นที่ที่จะใหกัมพูชามี “อํานาจอธิปไตย” เหนือพื้นที่นั้นตาม
คําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ดังนั้น จึงเทากับวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดมีม ติ
ยกพื้น ที่บริเ วณพื้ น ที่ N.1 ให แ กกั ม พูช าตามคําพิพ ากษาศาลยุติธรรมระหวา งประเทศแลวนั่ น เอง
ขอกลาวอางดังกลาวของนายนพดล ฯ ก็ไมถูกตอง เพราะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไมมีอํานาจลงมติ
ยกดินแดนหรือกําหนดอาณาเขตไทยใหแกประเทศใดไดโดยตัวเอง และคําวา “อํานาจอธิปไตย” ก็มิได
หมายถึงดินแดนหรือพื้นดิน แตหมายถึงอํานาจในการปกครองดูแลพื้นที่นั้นเทานั้น ดังเชนที่กําหนด
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ที่ใชอยูในปจจุบันในมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง วา
“อํานาจอธิปไตยเปน ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
การที่นายนพดล ฯ ยกคําวา “อํานาจอธิปไตย” เปนขออางวารัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
ไดมีมติยกพื้นที่บริเวณพื้นที่ N.1 ใหแกกัมพูชาตามคําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศแลวจึงเปน
การไมถูกตอง และเนื้อหาขอตกลงในเอกสารคําแถลงการณรวม รวมทั้งการแสดงออกของนายนพดล ฯ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

จึงทําใหเปนการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรืออาจมีผลใหถูกยกขึ้นเปนขออางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทยได
๒.๔ นับแตคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการกําหนดเสนแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหาร
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็ไมปรากฏวามีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใดของประเทศไทยมีม ติ
เกี่ยวกับพื้น ที่ N.1 อีกเลย การที่นายนพดล ฯ อางวา รัฐบาลไทยไดยกพื้น ที่ N.1 ใหกัม พูช าแลว
จึงไมถูกตอง ประกอบกับแผนที่ที่กัมพูชาและประเทศไทยใชอางอิงมีมาตราสวนที่แตกตางกัน การตกลง
ยอมรับแผนที่ที่กัมพูชาเปนผูจัดทําขึ้นจึงอาจมีผลกระทบตอแนวเขตแดนอื่น ๆ ของไทยที่ตอเนื่องกับ
แนวเขตแดนในพื้นที่ N.1 ซึ่งอาจมีผลกระทบตออาณาเขตไทยไดในอนาคต
๒.๕ นายนพดล ฯ อ า งอี ก ว า ตามแผนที่ L 7017 ที่ กรมแผนที่ ท หาร และหน ว ย
ราชการไทยใชอยูในปจจุบัน ปรากฏเสนเขตแดนที่แสดงพื้นที่ N.1 อยูน อกเขตประเทศไทยแสดงวา
พื้น ที่ N.1 มิใ ชเปน เขตแดนในอาณาเขตไทย แตใ นความเปน จริงแผนที่ L 7017 มีขอความระบุ
ไวในตอนลางวา “แนวพรมแดนระหวางประเทศในแผนที่ระวางนี้ตองไมถอื กําหนดเปนทางการ” และ
ใชคําภาษาอังกฤษวา “Delineation of international boundaries must not be considered authoritative”
แสดงวาเสนเขตแดนในแผนที่ L 7017 ไมสามารถนํามาใชอางอิงแนวอาณาเขตไทยอยางเปนทางการได
ดังที่นายนพดล ฯ กลาวอาง และกรณีที่นายนพดล ฯ อางวาแผนที่แนบทายเอกสารคําแถลงการณรวม
เปนเพียงแผนผังมิใชแผนที่ แตตนฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารคําแถลงการณรวม ใชคําวา “MAP”
ซึ่งแปลวา แผนที่ มิใชแผนผังดังที่นายนพดล ฯ กลาวอาง
๒.๖ ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา แมจะไมมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ N.1 แตยังมีขอหวงใย
และความไมชัดเจนวาแนวเขตที่กําหนดพื้นที่ N.1 ในแผนที่ที่นายนพดล ฯ นํามาแสดงตอสาธารณชนนั้น
เปน แนวเขตที่ถู กตอ งตามแนวเขตเดิม ที่ คณะรั ฐ มนตรีกํา หนดและไดวางแนวรั้วลวดหนามไวเมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือไม และยังปรากฏขอหวงใยของหนวยทหารในพื้นที่และหนวยทหารที่ไปสํารวจ
แนวเขตตามแผนที่ที่นายนพดล ฯ นํามาแสดงวาอาจมีแนวเขตที่ไมถูกตอง และประเทศไทยอาจเสี่ยง
ตอการเสียดินแดนจากการขึ้น ทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารอีกดวย และกรณีที่นายนพดล ฯ
อางวาพื้นที่ N.3 ในแผนที่เปนพื้นที่ทับซอนระหวางไทยกับกัมพูชา แตปรากฏวาเมื่อกระทรวงการตางประเทศ
มีหนังสือคัดคานการขึ้น ทะเบียนปราสาทพระวิหารไปยังกัม พูช าเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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กัม พูช าได มี หนั ง สือ ตอบกลับ มาว านายสมั คร สุ น ทรเวช นายกรัฐ มนตรี ของประเทศไทยได ใ ห
การสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวแลว และยืนยันวาไมมีพื้นที่ทับซอนกับประเทศไทยแตอยางใด
แสดงวา กัม พูชาไมเคยยอมรับแนวเขตแดนใด ๆ ที่ไทยอาง เพราะแนวเขตแดนที่ไทยใชอางอิงนั้น
ไมตรงกับแผนที่ที่กัมพูชาใชอันมาจากแนวเขตในแผนที่ที่ไทยไมเคยยอมรับการที่นายนพดล ปทมะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทยลงนามในเอกสาร
คําแถลงการณรวม กับตัวแทนกัม พูช าและยอมรับ แผนที่ของกัม พูช าอาจเปน เหตุที่ถูกนํามาใชเปน
ขอตอสูกับประเทศไทยในอนาคต และอาจทําใหประเทศไทยเสียดินแดนได
๒.๗ ในเอกสารคําแถลงการณ รวมดังกลาวยังมี ขอตกลงเกี่ยวกับ การรวมกัน บริหาร
จั ด การพื้ น ที่ N.3 ระหว า งไทยกั บ กั ม พู ช า หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ บาลของแต ล ะประเทศ
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในอาณาเขตไทย จึงเทากับเปนขอตกลงที่ใหกัมพูชามีอํานาจบริหารจัดการ
บนพื้นที่แผนดินไทย ภายใตการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียวของกัมพูชา อันเปนอํานาจ
ปกครองของรัฐบาลไทยและเปนอํานาจอธิปไตยของประเทศไทย นอกจากนั้น ไทยกับกัมพูชาไดจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาพื้น ที่บริเวณปราสาทพระวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งอาจมีผลผูกพัน
ดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญอีกดวย ที่สําคัญจะมีผลกระทบ
ตอสังคมของประเทศอยา งมาก ดว ยเหตุนี้ เนื้ อความของเอกสารคําแถลงการณรว มฉบับ ลงวัน ที่
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งลงนามโดยนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทย กับตัวแทนของราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเปนพันธกรณีขอตกลง
ระหวางตัวแทนของทั้งสองประเทศ เอกสารดังกลาวจึงมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามความหมาย
ของมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มิใชเปนเพียงแถลงการณ
ตามที่นายนพดล ฯ กลาวอางอีกเชนกัน
๒.๘ เอกสารคําแถลงการณรวม หากนําไปใชบังคับระหวางประเทศยอมสามารถถูกยก
ขออางตามสนธิสัญญากรุงเวียนนา เกี่ยวกับความหมายของสัญญาหรือสนธิสัญญาขึ้นมาเปนขอตอสูไดวา
เอกสารคําแถลงการณรวมดังกลาวมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาตามความหมายของ
สนธิสัญญากรุงเวียนนาและจะมีผลผูกพันประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ มิใชเปนเพียงแค
แถลงการณตามที่นายนพดล ฯ พยายามกลาวอาง
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จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวา เอกสารคําแถลงการณรวม เปนหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม และการกระทําของคณะรัฐมนตรี และนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศที่ไดดําเนินการเกี่ยวกับขอตกลงและเงื่อนไขในเอกสาร รวมทั้งการลงนาม
ในเอกสารคําแถลงการณรวมของนายนพดล ปทมะ เปนการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ทั้งสองนี้ไววินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บัญ ญั ติว า “หนั ง สือ สั ญญาใดมีบ ทเปลี่ย นแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผล
ผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว”
และวรรคหก บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๕๔ บั ญญัติว า “ร างพระราชบัญญัติ ใ ดที่รั ฐ สภาใหความเห็ น ชอบแลว กอนที่
นายกรั ฐ มนตรี จ ะนํ า ขึ้ น ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย
ตามมาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่นายกรัฐมนตรี
จะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราช
บัญญัติดั งกลา วมีขอ ความขั ดหรือ แยงต อรัฐ ธรรมนูญ นี้ หรือตราขึ้น โดยไมถู กตองตามบทบัญญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
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แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา”
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคํารองที่หนึ่งของประธานวุฒิสภาที่มีสมาชิกวุฒิสภารวมกันเสนอความเห็น
ตอประธานวุฒิสภา มีจํานวน ๗๗ คน และคํารองที่สองของประธานสภาผูแทนราษฎรที่มีสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรรวมกัน เสนอความเห็น ตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร มีจํานวน ๑๕๑ คน แลว
เห็นวา จํานวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รวมกันเสนอความเห็นในแตละคํารอง
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา จึงเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ (๑) จึงมีคําสั่ง
ใหรับคํารองทั้งสองไววินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ และขอ ๒๗ และเนื่องจากคํารอง
ทั้งสองคํารองดังกลาวเปนเรื่องที่มีประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยอยางเดียวกัน จึงใหรวมการพิจารณา
เขาดวยกัน
๔. เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา ศาลรัฐ ธรรมนูญไดใหผูที่เกี่ยวของกับคํารองทั้งสอง
มาชี้แจงและใหถอยคําพรอมเอกสารประกอบ ไดแก นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ และนายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
๔.๑ นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ชี้แจงและใหถอยคํา
ตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๑ เปนหนังสือที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
สรุปไดวา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิพากษาวา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูบน
ดิน แดนที่อยู ภายใต อธิ ปไตยของกั ม พู ช า ด วยเหตุ นี้ คณะรัฐ มนตรีใ นขณะนั้ น จึ งมีม ติป ฏิบัติ ตาม
คําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ โดยใหคืนปราสาทและดิน แดนรอบปราสาท เมื่อวัน ที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ หลังจากนั้น ในการจัดทําแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร คือ แผนที่ L 7017
ไดปรากฏแนวเสน เขตแดนที่ไดตัดที่ดินกับปราสาทไปใหประเทศกัมพูช าแลว และแผนที่ดังกลาว
เปนแนวทางในการบริหารราชการแผนดินและหนวยงานทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม ตอมาในการประชุม
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คณะกรรมการมรดกโลกที่นิวซีแลนด ป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมติของคณะกรรมการมรดกโลก สรุปไดวา
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเห็นพองกันอยางเต็มที่วาปราสาทพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์มีคุณคาจะตอง
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยตกลงกันวา
กัมพูชาจะเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก สมัยประชุมที่ ๓๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันจากไทย จึงเห็นไดวา
การสนับสนุนใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของรัฐบาลชุดนี้เปนครั้งแรก
แตเกิดขึ้นตั้งแตรัฐบาลสมัยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ในการจัดทําคําแถลงการณรวม
ไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ การเจรจาบรรลุผลที่เกาะกง และที่ปารีส ประเทศ
กัม พูช ายอมจดทะเบียนมรดกโลกเฉพาะที่เปน ตัวปราสาท โดยตอ งไปจั ดทําแผนที่ขึ้ น ใหม ตามที่
แนบทายคําแถลงการณดังกลาว หลังจากทําแผนที่ขึ้นแลวเจาหนาที่ของไทยไดไปตรวจสอบปรากฏวา
ไมมีสวนหนึ่งสวนใดล้ําเขามาในเขตแดนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
จึงนําแถลงการณรวมและแผนที่เสนอใหสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ จึงนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็น ชอบในวัน ที่ ๑๗ มิถุน ายน ๒๕๕๑ และรัฐ มนตรี วาการกระทรวงการตางประเทศ
ไปลงนามในคํา แถลงการณร วมในวั น ที่ ๑๘ มิ ถุน ายน ๒๕๕๑ หลัง จากได รับ มอบอํา นาจจาก
คณะรัฐมนตรีแลว
การจัดทําคําแถลงการณรวม ไมไดมีเจตนาที่จะทําเปนหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาใด ๆ
เพี ยงต องการสะท อนเจตนารมณ ท างการเมื อ งที่ ทั้ง สองฝ ายได แ กไ ขปญ หาเกี่ย วกับ เรื่ อ งปราสาท
พระวิ ห ารร ว มกั น และไม ไ ด มี ผ ลเป น การเปลี่ ย นแปลงเขตแดนหรื อ อธิ ป ไตยของประเทศไทย
นอกจากนั้ น พื้น ที่ทับซ อ นก็ยังเป น พื้น ที่ทับซ อนเหมือนเดิม ไมได มีการสละใหกับประเทศกัม พูช า
แตอยางใด
๔.๒ นายกฤต ไกรจิ ตติ อธิ บดีก รมสนธิสั ญญาและกฎหมาย ชี้ แ จงและใหถ อยคํ า
ในประเด็นเกี่ยวกับคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือ
ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม สรุปไดวา ศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศพิพากษาวา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของประเทศกัมพูชา
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คําวา อาณาเขต นั้น หมายถึง Territory ซึ่งมีเสนเขตแดนเปน ตัวกําหนด สวนคําวา Sovereignty
หมายถึงอธิปไตยเหนือดินแดนซึ่งมีเสนเขตแดนเปนตัวกําหนด ดังนั้น ปราสาทพระวิหาร และดินแดน
ที่อยูใ ตปราสาทเปนของประเทศกัม พูช า ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๕ แลว สําหรับคําแถลงการณรวม
ที่สนับสนุน การขึ้น ทะเบียนมรดกโลก ไมถือวาเปน หนังสือสัญญาตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง แตเปน เพียงการแสดงเจตนารมณทางการเมืองมิไดอยูใ นความหมายของตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา เพราะไมไดเปน ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
กัม พูช า หากแตเ ปน เรื่อ งที่ป ระเทศไทยแถลงวา ประเทศไทยสนั บสนุ น การขึ้ น ทะเบี ย นปราสาท
พระวิห ารเป น มรดกโลกตามพื้น ที่ที่จํา กัดเฉพาะตัว ปราสาทซึ่งอยูใ นดิ น แดนกัม พูช าและข อตกลง
ในคําแถลงการณรวมก็มิไดเปนการกอใหเกิดนิติสัมพันธใด ๆ ทั้งสิ้น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาคํ า ร อ ง เอกสารประกอบคํ า ร อ ง คํ า ชี้ แ จงของบุ ค คล และ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของแลว เห็นวา คดีทั้งสองคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย
ไดแลว จึงกําหนดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
ประเด็น ที่หนึ่ง คําแถลงการณรวมไทย - กัม พูช า หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวัน ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ แลว คําแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
คําวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
หมายถึง ความตกลงระหวา งประเทศทุก ประเภทที่จัด ทําขึ้ น ระหวา งประเทศไทยกับ ตางประเทศ
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หรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปน ลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไวใ นเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวา
จะเรียกชื่อวาอยางไร อันเปนความหมายที่ตรงกันกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิ สั ญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และตรงกั บ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได เ คยให ค วามหมายไว แ ล ว
ในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ และคําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓
คํา แถลงการณ ร ว มไทย - กัม พู ช า ฉบั บ ลงวัน ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ประกอบด ว ย
การกระทําระหวางรัฐตอรัฐ เปนลายลักษณอักษร โดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ
ซึ่งปกติคําแถลงการณรวมที่ไมประสงคจะใหมีผลทางกฎหมายนั้นไมมีความจําเปนตองลงนาม แตใน
คําแถลงการณร วมนี้ ฝายไทยมี รัฐ มนตรีว าการกระทรวงการตางประเทศเปน ผู ลงนาม นอกจากนี้
คําแถลงการณรวมดังกลาวยังมุงใหเกิดผลทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากพันธกรณีที่ทั้งสองฝายจะจัดทํา
แผนบริหารจัดการพื้นที่รวมกัน คําแถลงการณรวมนี้จึงเขาองคประกอบของลักษณะความตกลงระหวาง
ประเทศ โดยทั้งสองฝายตางสงวนสิทธิซึ่งกันและกัน เมื่อคําแถลงการณรวมดังกลาวมิไดกําหนดใหอยู
ภายใตกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
เมื่อคําแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือบันทึกขอตกลงอันเปนผลมาจากการประชุมรวมกัน
ระหวางผูที่มีอํานาจทําความตกลงระหวางประเทศผูกพันประเทศไทยและกัมพูชาได โดยไดประชุม
ทําความตกลงกันในรูปแบบและลักษณะของการประชุมเพื่อทําความตกลงระหวางประเทศ และผูมีอํานาจ
ทําการแทนประเทศทั้ง สองก็ทําความตกลงกั น ได ๖ ขอ ดังที่ บัน ทึกไวใ นคําแถลงการณรวมนั้ น
ดวยเหตุ นี้ คําแถลงการณรวมดั งกลาวจึงเขาลั กษณะเป น “หนั งสือสัญญา” ตามรัฐ ธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ แลว
ประเด็นที่สอง หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ แลว คําแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
ศาลรัฐ ธรรมนูญ พิ จ ารณาแล วเห็ น วา รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บั ญญั ติ ว า
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
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อธิป ไตยหรือ มีเขตอํา นาจตามหนั งสือ สัญญาหรื อตามกฎหมายระหว างประเทศ หรื อจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปน ไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว” ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดบัญญัติถึง
หนังสือสัญญารวม ๕ ประเภทที่ตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐสภากอนที่คณะรัฐ มนตรีจะอนุมัติ
ใหมีการลงนามในหนังสือสัญญานั้นใหมีผลผูกพันประเทศไทย คือ
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญานั้น
๔) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมของประเทศ
อยางกวางขวาง
๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน ดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยาง
มีนัยสําคัญ
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง กําหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรี
จะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา นั้น ก็เนื่องจากหนังสือสัญญานั้นเปนหนังสือสัญญาทีม่ คี วามสําคัญ
กอนที่หนังสือสัญญานั้นจะมีผลผูกพันกับประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปนคูสัญญาสมควร
ได รับ การพิ จ ารณาอย า งรอบคอบทั้ง โดยคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ง เป น ฝ า ยบริห ารที่ มีอํ านาจหนา ที่ใ นการ
ทําหนังสือสัญญาดังกลาว และโดยรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทของหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
วรรคสองแลว เห็นวา คําวา “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง....” นั้น ใชกับหนังสือสัญญารวม
๒ ประเภท คือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง
เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ มี เ ขตอํ า นาจตามหนั ง สื อ สั ญ ญาหรื อ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งแมวาถอยคําที่ใชกับหนังสือสัญญาทั้งสองประเภทนี้ จะบัญญัติวา
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หากเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง อันดูเหมือนวาจะตองปรากฏชัดในขอบทหนังสือสัญญาวา
มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ
จึงตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา แตหากแปลความเชนวานั้น ก็จะไมเกิดผลตามความมุงหมายของ
รัฐธรรมนูญที่มุงจะตรวจสอบควบคุมการทําหนังสือสัญญากอนที่ฝายบริหารจะไปลงนามใหมีผลผูกพัน
ประเทศ ซึ่งจะเกิดปญหาตามมาภายหลังได จึงตองแปลความวาหากหนังสือสัญญาใดที่คณะรัฐมนตรี
จะไปดําเนินการทํากับประเทศอื่นหรือกับองคการระหวางประเทศมีลักษณะของหนังสือสัญญาที่อาจ
มีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรืออาจมีผลเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตองนําหนังสือสัญญานั้น
ขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และวรรคสาม
สวนหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อ ใหการเปน ไปตามหนังสือสัญญานั้น
มีความชัดเจนของถอยคําอยูแลว แตสําหรับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ นั้น เปนเรื่องที่ผูทําหนังสือสัญญาจะตองใครครวญใหรอบคอบ
กอ นที่จะดําเนิน การทําหนังสือสัญญาดังกลาว โดยตองพิจารณาวาหากกระทําไปแลวจะกอ ใหเกิด
ผลกระทบหรือมีผลผูกพันตามประเภทของหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บัญญัติ
ไวหรือไม แลวตัดสินใจวาจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนหรือไม
สวนเรื่องอาณาเขตของประเทศนั้น ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในบริเวณที่ยังมี
ขอขัดแยงกันอยูระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ การดําเนินการและการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้
จึงต องกระทํ าอยา งรอบคอบ หากเปน กรณีที่ อาจเกิ ดการเปลี่ย นแปลงอาณาเขตของประเทศแล ว
ยอมจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ดวย
สําหรับคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูช า ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ นั้น แมจะ
ไมไดปรากฏสาระสําคัญอยางชัดเจนวาเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่อันเปนอาณาเขต
ของประเทศไทยก็ตาม แตเมื่อพิจารณาขอบททั้งหมดในคําแถลงการณรวมประกอบกับ แผนที่หรือ
แผนผังแนบทา ยซึ่งจัดทําขึ้น โดยประเทศกั ม พูช าแตเพียงฝายเดียว อัน ประกอบเป น สวนหนึ่งของ
คําแถลงการณรวมแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวาแผนที่ดังกลาวไดกลาวอางถึงพื้นที่ N.1 N.2 และ N.3
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โดยที่ไมไดมีการกําหนดเขตของพื้นที่ N.1 N.2 และ N.3 ใหชัดเจนวามีบริเวณครอบคลุมสวนใด
ของประเทศใดเปนจํานวนเทาใด ซึ่งเปนการสุมเสี่ยงตอผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทย
อันเปนปญหาที่ละเอียดออนและอาจกอใหเกิดขอพิพาทระหวางประเทศตอไปภายหนาได ประกอบกับ
การที่ประเทศกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกนั้น มีความเปนมาทางประวัติศาสตร
ที่เ ปน ประเด็ น โต เถี ย งกั น ในเรื่ องของเส น เขตแดนและขอบเขตที่ป ราสาทตั้ง อยู ทั้ ง เป น ประเด็ น
ที่มีความเห็นแตกตางกันทั้งทางดานสังคมและการเมืองมาโดยตลอด การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศไดดําเนิน การเจรจากับประเทศกัม พูช ากอ นที่จะไดมีการลงนามคําแถลงการณรวม
ดังกลาว พึงเล็งเห็นไดวา หากลงนามคําแถลงการณรวมไป ก็อาจกอใหเกิดการแตกแยกกันทางดาน
ความคิดเห็นของคนในสังคมทั้งสองประเทศ อีกทั้งอาจกอใหเกิดวิกฤติแกความสัมพันธระหวางประเทศไทย
กับประเทศกัมพูชา อันมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมอยางกวางขวางคําแถลงการณรวมดังกลาว
จึงเปนหนังสือสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย จึงเปนหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง กําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยชี้ขาดวา คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา
หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวางอีกดวย
ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
นายชัช ชลวร

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ตามคํารองมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑ คํา แถลงการณรว มไทย - กัม พู ช า หรือ Joint Communiqué ฉบับ ลงวัน ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ แลว คําแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
ประเด็ น ที่ ๑ คํา แถลงการณรว มไทย - กัม พู ช า หรือ Joint Communiqué ฉบับ ลงวัน ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ หรือไม
เห็นวา หนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
หมายถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทําขึ้น กับนานาประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ
ในรูปแบบที่เปน ลายลักษณอักษร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันระหวางกันทางกฎหมาย
ตามกฎหมายระหวางประเทศ และเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ อันเปน
ความหมายเดียวกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยไวแลวตามคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ และ ๓๓/๒๕๔๓
เมื่อพิจารณาคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนการกระทํา
รวมกันระหวางประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา โดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ
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เปนผูลงนาม เปนลายลักษณอักษร เนื้อความในคําแถลงการณรวมดังกลาวมีสาระสําคัญที่ประเทศไทย
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของประเทศกัมพูชาในบัญชีมรดกโลก โดยมีพันธกรณี
ที่ทั้งสองประเทศจะรวมกันจัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่ และตางฝายตางสงวนสิทธิซึ่งกันและกันที่จะ
ไมก ระทบสิ ทธิ ของประเทศทั้ งสองในการป กป น เขตแดนของคณะกรรมการเขตแดนรว ม ( JBC)
ของทั้ ง สองประเทศ อั น เข า ลั ก ษณะเป น การแสดงเจตนาทํ า ความตกลงระหว า งประเทศแล ว
เมื่อคําแถลงการณรวมดังกลาวมิไดกําหนดใหอยูภายใตบังคับกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึง่
จึ ง ต อ งอยู ภ ายใต บั ง คั บ ของกฎหมายระหว า งประเทศ เช น นี้ คํ า แถลงการณ ร ว มไทย - กั ม พู ช า
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญา
จึงเห็นวา คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
ประเด็นที่ ๒ หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ แลว คําแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
บัญญัติใหหนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐ สภากอน ทั้งนี้เนื่องจากการทําหนังสือสัญญาซึ่งมี
ความสําคัญ มีผ ลผูกพัน กับประเทศ จึงควรไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบทั้งจากฝายบริหารคือ
คณะรัฐมนตรี และจากฝายนิติบัญญัติ คือรัฐสภา อันเปนตัวแทนของประชาชนชาวไทย ผูเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยและจะตองไดรับผลกระทบจากการทําหนังสือสัญญาดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรอบคอบ
และเกิดผลเปนการตรวจสอบควบคุมการทําหนังสือสัญญาที่จะมีผลกระทบเปนการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือ มีผลกระทบตอ ความมั่ น คงทางสัง คมของประเทศอย างกวา งขวาง การทํา หนัง สือ สัญญานั้ น
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ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน ตามนัยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
เมื่อพิจารณาเนื้อความตามคําแถลงการณรวมไทย - กัม พูช า ฉบับลงวัน ที่ ๑๘ มิถุน ายน
๒๕๕๑ ประกอบแผนที่หรือแผนผังแนบทาย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคําแถลงการณรวมดังกลาวแลว
เห็นไดวา มีการอางถึงพื้นที่ N.1 N.2 และ N.3 โดยมิไดมีการกําหนดขอบเขตของพื้นที่ N.1 N.2 และ
N.3 ไวอยางชัดเจนวาครอบคลุมสวนใดของประเทศ เปนพื้นที่เทาใด จึงอาจมีผลกระทบตออาณาเขต
ของประเทศไทยในภายภาคหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณเขตแดนดังกลาวยังมีปญหาในทางประวัติศาสตร
อันเปนขอพิพาทระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเหนือบริเวณปราสาทพระวิหาร แมศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศมีคาํ พิพากษาวาประเทศกัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารแลวก็ตาม แตรฐั บาลไทย
ไดตั้งขอสงวนในการใชสิทธิเรียกรองในสิทธิใดใดของประเทศไทยที่มีอยูในขณะนั้น และในอนาคต
โดยแสดงความไมเห็น ดวยกับคําพิพากษาดังกลาวอยางชัดแจง ดังปรากฏตามหนังสือของกระทรวง
การต า งประเทศ No (0601)22239/2505 ลงวั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ประการสํ า คั ญ ยั ง มี
การโตแยงในเรื่องเสนเขตแดนและขอบเขตที่ปราสาทตั้งอยู วามีขอบเขตแคไหนเพียงใด ทั้งยังมีความเห็น
แตกตางกันของชนในชาติของทั้งสองประเทศอัน เปน เรื่องละเอียดออนทางสังคมและการเมืองอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด การลงนามในคําแถลงการณรวม จึงอาจกอใหเกิดความแตกแยกทางความเห็น
ของคนในสังคม และอาจขยายกลายเปนปญหาแกความสัมพันธระหวางประเทศของทั้งสองประเทศ
อันมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมอยางกวางขวางอีกดวย
ดังนั้ น คํ าแถลงการณ รว มไทย - กัม พู ช า ฉบั บลงวั น ที่ ๑๘ มิ ถุน ายน ๒๕๕๑ จึง เป น
หนั งสื อ สัญ ญาที่ มีบ ทอัน กระทบต อการเปลี่ ย นแปลงอาณาเขตประเทศไทย และมี ผลกระทบต อ
ความมั่นคงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวาง อันตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเสียกอน
จึ ง เห็ น ว า คํ า แถลงการณ ร ว มไทย - กั ม พู ช า หรื อ Joint Communiqué ฉบั บ ลงวั น ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปน “หนังสือสัญญา”
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ มีเจตนารมณ
ที่จะใหฝายนิติบัญญัติและภาคประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบกอนที่ฝายบริหาร
จะไปทําความตกลงระหวางประเทศกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในเรื่องที่รัฐธรรมนูญ
เห็นวามีความสําคัญอยางยิ่ง ๕ เรื่อง ไดแก เรื่องที่ (๑) มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) เปลีย่ นแปลง
เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ (๓) จะตองออกพระราชบัญญัติ
อนุวัติการเพื่อใหเปนไปตามความตกลงนั้น (๔) มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง หรือ (๕) มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ
ความตกลงระหว า งประเทศที่ จ ะต อ งผ า นกระบวนการตรวจสอบตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น จํากัดอยูเฉพาะกรณีที่เขาเงื่อนไข
ครบ ๒ ประการ คือ (๑) ไดจัดทําขึ้นในลักษณะของ “หนังสือสัญญา” และ (๒) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในหาเรื่องตามที่ระบุไวขางตน
๑. คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ นี้มุงหมายถึง ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภทที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทย
กับรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียว หรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน
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และไมวาจะตั้งชื่อเรียกขานกันวาอยางไร อันเปนความหมายที่ตรงกันกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งมีฐานะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
(international custom) และตรงกับ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ ได เคยให ค วามหมายไว แ ล ว ในคํ า วิ นิจ ฉั ย ที่
๑๑/๒๕๔๒ และคําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓
เมื่อคําแถลงการณรวมระหวางราชอาณาจักรไทยกับกัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
เปน หนังสือบัน ทึกขอตกลงอันเปน ผลมาจากการประชุม รวมกัน ระหวางผูที่มีอํานาจทําความตกลง
ระหวางประเทศผูกพัน ประเทศไทยและกัม พูช าได โดยไดประชุม ทําความตกลงกัน ในรูปแบบและ
ลักษณะของการประชุมเพื่อทําความตกลงระหวางประเทศ และในที่สุดผูมีอํานาจทําการแทนประเทศ
ทั้งสองก็ทําความตกลงกันไดถึง ๖ ขอดังที่บันทึกไวในคําแถลงการณรวมนั้นวา “During the meeting
both sides agreed as follows :” ดวยเหตุนี้ คําแถลงการณรวมดังกลาวจึงเขาลักษณะเปน “หนังสือ
สัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ แลว
๒. เรื่องอาณาเขต เขตสิทธิอ ธิปไตยและเขตอํานาจของประเทศนั้น ประชาชนคนไทย
สวนใหญถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะในบริเวณที่ยังมีขอขัดแยงกันอยูระหวางประเทศไทย
กับตางประเทศ การดําเนินการและการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้จึงตองกระทําอยางละเอียดรอบคอบ
หากเปนกรณีที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอาณาเขต เขตสิทธิอธิปไตยหรือเขตอํานาจของประเทศไทย
แลวยอมจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ดวย ดังนั้น ถึงแมวาหนังสือสัญญานี้ จะมิไดมีขอตกลงใหเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทย
โดยตรง แตความในขอตกลงขอที่ ๑ ไดระบุวา “ราชอาณาจักรไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารในบัญชีมรดกโลก ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา ตาม .... เขตรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหาร
ปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1 ในแผนที่ที่แนบทายที่จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา แผนที่ดังกลาว
ใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ในดานทิศตะวันออกและดานทิศใตของปราสาทตามที่ระบุไ ว
ตามเครื่องหมาย N.2 ดวย” ซึ่งเมื่อพิเคราะหขอตกลงขอ ๑ นี้ประกอบกับแผนที่แนบทายหนังสือ
สัญญาที่ทางรัฐบาลกัมพูชาจัดทําขึ้น แตเพียงฝายเดียวแลว จะไมมีทางหยั่งรูไดแ นน อนวามีขอบเขต
ครอบคลุมรุกล้ําเขามาในอาณาเขตไทยหรือไม หากเกิดปญหาโตแยงกันขึ้นในภายภาคหนา การก็อาจ
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เปนไปไดที่จะถูกวินิจฉัยวา การกระทําดังกลาวของประเทศไทยเปนเหตุใหถูกถือวาไดยอมรับขอเท็จจริง
ตามหลักกฎหมายปดปาก และเปนผลใหกระทบถึงอาณาเขตของไทยได
แผนที่ ที่ รั ฐ บาลกั ม พู ช าจั ด ทํ า ขึ้ น นี้ ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตี ค วามข อ ๒ และข อ ๓
ของหนังสือสัญญาฉบับนี้อีกดวย โดยเฉพาะในขอ ๓ นั้น ทั้งสองฝายยอมรับใหใชแผนที่แนบทาย
แทนแผนที่เดิม และขอมูลตาง ๆ ที่ประเทศกัมพูช าเคยใชในการระบุถึงเขตพื้นที่สําคัญ (core zone)
และเขตพื้ น ที่อื่น ๆ ของปราสาทพระวิหารที่ปรากฏในคํารอ งขอขึ้น ทะเบียนของประเทศกัม พูช า
เพียงประเทศเดียว ซึ่งความในขอนี้ นายนพดล ปทมะ อางวาเปนผลดีตอประเทศไทย แตเมื่อพิจารณา
ถึงสภาพของแผนที่แนบทายหนังสือสัญญานี้แลว จะเห็นไดวาคูกรณียึดถือแผนที่นี้เปนหัวใจสําคัญของ
การระบุ เ ขตพื้ น ที่ ต า ง ๆ หาใช เ ป น เพี ย งแค “แผนผั ง ” คร า ว ๆ อยา งที่ บ างคนเขา ใจเท า นั้ น ไม
และเมื่อประเทศไทยไดใหความยอมรับ แผนที่นี้ไวอยางชัดแจงแลว โอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอ
“สิทธิอธิปไตย” หรือ “เขตอํานาจ” ของประเทศไทยที่มีอยูเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวของตามแผนที่นั้น ยอมมี
ความเป น ไปได อยา งมาก หากเกิดกรณีพิ พาทเกี่ ยวกั บเรื่อง “สิ ทธิ อธิป ไตย” หรือ “เขตอํานาจ”
ของไทยเหนือพื้นที่ดังกลาวขึ้น ในอนาคต การรีบดวนลงนามและอนุมัติใหลงนามในหนังสือสัญญา
ฉบับนี้ไปอยางฉับพลันจึงเปนการดําเนินการที่ขาดความรอบคอบอยางยิ่ง
คําวา “สิทธิอธิ ปไตย” และคํ าวา “เขตอํา นาจ” ตามรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสองนี้ แมน ายกฤต ไกรจิต ติ อธิบ ดี กรมสนธิ สัญ ญา
และกฎหมายจะไดใหถอยคําตอศาลวา หมายถึง สิทธิอธิปไตยและเขตอํานาจที่ประเทศไทยมีอยูเหนือ
เขตพื้นที่ทางทะเลที่อยูนอกอาณาเขตประเทศไทยเทานั้น อันเปนความหมายอยางแคบของคําคํานี้ก็ตาม
แตความประสงคและความเขาใจเชนนั้นมิไดสอดคลองกับคําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เคยวินิจฉัยไววา คําวา เขตอํานาจแหงรัฐนี้มีความหมายอยางกวาง รวมถึงอํานาจหรือการควบคุม
ของรัฐ ไมวาจะมีผลกระทบเกิดขึ้น ณ ที่ใ ด ดังนั้น อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งมีผลกระทบตอการใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
ของไทย จึงเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
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ถึงแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
จะใชถอยคําที่ตางจากถอยคําที่เคยใชในมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ อยู บ า ง โดยใช ค วามว า “หนั ง สื อสั ญ ญาใดมี บ ทเปลี่ ยนแปลง...เขตพื้ น ที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ...” แตก็ไมอาจแปลความตามตัวอักษรวา
หมายถึ ง สิท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ เขตอํ า นาจเหนื อ เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตไทยเท า นั้ น จึ ง จะตอ งได รั บ
ความเห็น ชอบของรัฐ สภา ส วนหนัง สือ สั ญญาที่มี บทเปลี่ ย นแปลงสิท ธิ อธิ ปไตยหรื อเขตอํ านาจ
เหนือพื้นที่ภายในอาณาเขตของไทย ไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน เพราะหาก
แปลความเชน นั้นยอมจะทําใหเกิดผลประหลาดขึ้นไดวา หนังสือสัญญาที่กระทบตอสิทธิอธิปไตย
หรือเขตอํานาจเหนือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตไทยที่มีความสําคัญนอยกวาตองขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐ สภา แตสวนหนังสือสัญญาที่กระทบตอสิทธิอธิปไตยหรือเขตอํานาจของไทยเหนือดิน แดนไทย
ซึ่งสําคัญมากกวากลับไมตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภา อันเปนการผิดหลักการตีความกฎหมาย
ที่ตองถือตามเจตนารมณแหงกฎหมายวา เมื่อกฎหมายหามการกระทําใดที่อาจกอใหเกิดความเสียหายไวแลว
การกระทําที่รายแรงกวานั้น ยอมตองถูกหามไปดวย ดังนั้น จึงเห็น วา คําแถลงการณรวมในคดีนี้
มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามความในมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง อีกลักษณะหนึ่ง
อนึ่ง ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในสังคมไทยขณะนี้ แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงกันอยางรุนแรง
ระหวางกลุมคนจํานวนมากสองกลุมเกี่ยวกับผลทางกฎหมายและเนื้อหาสาระของคําแถลงการณรวม
ฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนที่แนบทายคําแถลงการณรว มที่รัฐบาลกัมพูชาจัดทําขึ้นฝายเดียว โดยไม
ปรากฏเหตุ ผ ลว า เพราะเหตุ ใ ดจึ ง เป น เช น นั้ น ความขั ด แย ง ดั ง กล า วได ข ยายตั ว ลุ ก ลามออกไป
อยางกวางขวางกลายเปนความหวาดระแวง และไมไววางใจในกระบวนการจัดทําหนังสือสัญญาที่มี
ความสําคัญยิ่งนี้อยางรวบรัด ขาดความรอบคอบ อันถือไดวาเปนผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง ดังนั้น จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
อีกเหตุหนึ่งดวย
เมื่อคําแถลงการณรวมในคดี นี้เปน หนังสือสั ญญาตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตกลับมี
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การดําเนิน การไปโดยมิไดรับความเห็น ชอบดังกลาว ทั้งมิไดมีการใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และมิไดมีการเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบกอน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม จึ งเป น
การดําเนินการที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมี ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือ
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ แลว คําแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่ ๑ คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือ
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการทําหนังสือสัญญา
สั น ติ ภ าพ สั ญ ญาสงบศึ ก และสั ญ ญาอื่ น กั บ นานาประเทศหรื อ กั บ องค ก ารระหว า งประเทศ
เปน พระราชอํานาจของพระมหากษัตริ ยซึ่ งทรงกระทํ าทางคณะรั ฐมนตรี โดยมีเงื่ อนไขที่ บัญญั ติไว
ในวรรคสองว า หนั งสื อสั ญญาใดมี บ ทเปลี่ ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสั งคมของประเทศอย างกว างขวาง หรือมี ผลผู กพั น ดานการคา การลงทุน หรื อ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
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คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ
ทุกประเภทที่ จัดทําขึ้น ระหว างประเทศไทยกั บต างประเทศหรือองคการระหว างประเทศในรูปแบบ
ที่เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสาร
ฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร อันเปนความหมายที่ตรงกั น
กับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และตรงกับที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ และคําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓
คําแถลงการณ ร วมไทย - กั ม พู ช า ฉบั บลงวัน ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ซึ่ งลงนามโดย
นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรไทยกับ
นายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ของราชอาณาจักรกัมพูช า
ในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรกัมพูชา จึงประกอบดวยการกระทําระหวางรัฐตอรัฐ เปนลายลักษณ
อักษร โดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ ซึ่งปกติคําแถลงการณรวมที่ไมประสงค
จะให มี ผ ลทางกฎหมายนั้ น ไม มี ค วามจํ า เป น ต อ งลงนาม แต ใ นคํ า แถลงการณ ร ว มนี้ ฝ า ยไทย
มี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต างประเทศเป น ผู ลงนาม นอกจากนี้ คํ าแถลงการณ ร วมดั งกล า ว
ยังมุงใหเกิดผลทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากพันธกรณีที่ทั้งสองฝายจะจัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่
รวมกัน คําแถลงการณรวมนี้จึงเขาองคประกอบของลักษณะความตกลงระหวางประเทศ โดยทั้งสองฝาย
ตางสงวนสิทธิซึ่งกันและกัน เมื่อคําแถลงการณรวมดังกลาวมิไดกําหนดใหอยูภายใตกฎหมายภายใน
ของรัฐใดรัฐหนึ่ง จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
เมื่อคําแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือบันทึกขอตกลงอันเปนผลมาจากการประชุมรวมกัน
ระหวางผูที่มีอํานาจทําความตกลงระหวางประเทศผูกพันประเทศไทยและกัมพูชาได โดยไดประชุม
ทําความตกลงกันในรูปแบบและลักษณะของการประชุมเพื่อทําความตกลงระหวางประเทศ และผูมีอํานาจ
ทําการแทนประเทศทั้ งสองก็ ทํ าความตกลงกั น ได ๖ ข อ ดั งที่บั น ทึ กไว ใ นคํ าแถลงการณ ร วมนั้ น
ด ว ยเหตุ นี้ คํ า แถลงการณ ร ว มดั ง กล า ว จึ ง เข า ลั ก ษณะเป น “หนั ง สื อสั ญ ญา” ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ แลว
ประเด็นที่ ๒ หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๙๐ แลว คําแถลงการณรวมดังกลาว เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา จากบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดบัญญัติถึงหนังสือสัญญา ๕
ประเภท ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหมีการลงนามในหนังสือ
สัญญานั้นใหมีผลผูกพันประเทศไทย คือ
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญานั้น
๔) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมของประเทศ
อยางกวางขวาง
๕) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลผู ก พั น ด า นการค า การลงทุ น หรื อ งบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศมีคําพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุน ายน
พ.ศ. ๒๕๐๕ ดวยมติเกาตอสามวา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของประเทศ
กัมพูชา โดยมีคําพิพากษาวา ประเทศไทยมีพันธะที่จะตองถอนกําลังทหารและตํารวจ ผูเฝารักษาหรือ
อยูดูแล ซึ่งประเทศไทยสงไปประจําอยูที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกลเคียง โดยมิไดพิพากษา
เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนไวอยางชัดแจง
พิจารณา คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ในขอ ๑ ที่ระบุวา ราชอาณาจักรไทยสนับสนุน
การขอขึ้ นทะเบียนปราสาทพระวิ หารเปน มรดกโลก ซึ่งเสนอโดยกัมพูชาในการประชุมสมั ยที่ ๓๒
ของคณะกรรมการมรดกโลก ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ในเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยไดกําหนดขอบเขตของปราสาทปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1 ซึ่งแผนที่แนบทายคําแถลงการณรวม
เป น แผนที่ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยเจ า หน า ที่ ผู มี อํ านาจของประเทศกั ม พู ช าเป น ผู จั ด ทํ า ขึ้ น แต เ พี ยงผู เดี ย ว
โดยประเทศไทยมิไดมีสวนรวมดวย และกําหนดขอบเขตรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารอยางชัดแจง และใน
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คําแถลงการณรวมขอ ๔ ที่วา พื้นที่รอบตัวปราสาทพระวิหารทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือ
ดั ง ปรากฏตาม N.3 ในแผนที่ ที่ ร ะบุ ใ นย อหน า ที่ ๑ ข า งต น ให มี แ ผนการบริ หารจั ด การพื้ น ที่
ซึ่งจะไดรับการจัดทําขึ้นรวมกันระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจของกัมพูชาและของไทย โดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการอนุรักษระดับสากล เพื่อรักษาคุณคาที่โดดเดนของปราสาท ใหบรรจุแผนการบริหารจัดการ
ดังกลาวไวในแผนบริหารจัดการสุดทาย สําหรับตัวปราสาทและพื้นที่รอบ ๆ ตัวปราสาท และในแผนที่
ดังกลาวนี้ ยั งมี การระบุ พื้น ที่ N.2 ด วย โดยพื้ น ที่ N.1 , N.2 , N.3 นี้ มิ ได กํ าหนดเขตของพื้ น ที่
วามีบริเวณครอบคลุมสวนใดของประเทศใด เปนจํานวนเทาใด ขอตกลงในลักษณะดังกลาวอาจมีผล
ผูกพันประเทศไทยและอาจทําลายน้ําหนักในการอางอิงเขตแดนที่ประเทศไทยยึดถือสันปนน้ําเปนเสนแบง
เขตแดนมาโดยตลอด ซึ่งประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิโตแยงคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ในคดีปราสาทพระวิหารไวเชนเดิม อีกทั้งเปนการสุมเสี่ยงตอผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทย
และอาจกอใหเกิดขอพิพาทระหวางประเทศตอไปในภายหนาได และข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า นั บ ตั้ ง แต
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการกําหนดเสนแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๐๕ ก็ไมปรากฏวามีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใดของประเทศไทยมีมติเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ปราสาทพระวิหาร ณ บริเวณ N.1 ในแผนที่แนบทายอีก นอกจากนี้ในคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา
ยั ง มี ข อตกลงเกี่ ย วกั บการร ว มกั น บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ร อบปราสาทด า นทิ ศ เหนื อและทิ ศ ตะวั น ตก
ซึ่งระบุโดยเครื่องหมาย N.3 ระหวางไทยกับกัมพูชา ซึ่งการยอมรับเชนนี้ทําใหกัมพูชามีสิทธิในการ
บริหารจัดการพื้นที่ N.3 รวมกับประเทศไทย อันจะทําใหเกิดปญหาขอพิพาทในเรื่องเขตแดนในอนาคต
ในพื้นที่ N.3 อยางหลีกเลี่ยงไมได
การที่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อวั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ให ความเห็ น ชอบร างบั น ทึ ก
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอ กรณีพึงเล็งเห็น
ได ว า หากลงนามคํ าแถลงการณ รวมไปก็ อาจก อ ให เกิ ดความคิ ดเห็ น ที่หลากหลายและแตกต างกั น
ของประชาชนภายในประเทศในเรื่องความเหมาะสมในการจัดทําบันทึกคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และอาจเปนตนเหตุใหสังคมแตกแยก อีกทั้งอาจกอใหเกิดวิกฤตแก
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา จึงกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของประเทศ
อยางกวางขวางดังที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
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อาศัยเหตุผลดังวินิจฉัยขางตน จึงเห็นวา เอกสารคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ Joint
Communiqué ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญา ที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความเห็น
ประเด็น ที่ห นึ่ง พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐ ธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
๑๑/๒๕๔๒ ใหความหมาย “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปไดวา คําวา “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยไดทําขึ้นเปนหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมี
ความมุ ง หมายเพื่ อ ให เ กิ ด ผลผู ก พั น ทางกฎหมายระหว า งกั น ตามกฎหมายระหว า งประเทศไม ว า
ความตกลงนั้ น จะจั ด ทํ า ขึ้ น ในรู ป แบบใดและใช ชื่ อ อย า งไรและมี ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ คํ า ว า
“สนธิสัญญา” ตอมาศาลรัฐธรรมนูญตีความคําวา “หนังสือสัญญา” อีกครั้งในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๓/๒๕๔๓ วา “หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัฐธรรมนูญแตก็อาจกลาว
ไดวาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภท
ที่ประเทศไทยทําขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศโดยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ หนังสือสัญญาดังกลาวตองมีลักษณะที่ทํา
ขึ้นเปนหนังสือและเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
จากแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกอบกับอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ การจะพิจารณาวาขอตกลงหรือความตกลงระหวาง
รัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาหรือไมหรือเปนเพียงขอตกลงระหวาง
รัฐหนึ่งกับเอกชนหรือเปนเพียงขอตกลงเพื่อความเขาใจซึ่งไมมีผลบังคับใด ๆ นั้นอนุสัญญากรุงเวียนนา
ว า ด ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ลงวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ ได ใ ห คํ า นิ ย ามของคํ า ว า
“สนธิสัญญา” (Treaty) ไวในขอ ๒ วรรค ๑ a วา “สนธิสัญญา” หมายความวา “ขอตกลงระหวาง
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ประเทศที่ไดทําขึ้น เปน ลายลักษณอักษรระหวางรัฐ ตาง ๆ และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
ไมวาจะทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวกเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่อเชนใด”
ดังนั้นองคประกอบที่จะถือวาเปนสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญานั้น ชื่อนั้น ไมใชขอสําคัญ
ในการพิจารณา สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาคือ เนื้อหาของเอกสาร มิฉะนั้น ก็จะเปน ชองวางของ
กฎหมายที่จะใชชื่ออะไรก็ได เชน แถลงการณรวม โดยไมใชชื่อวา สนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา
จากความหมายของ “สนธิ สั ญ ญา” ดั ง กล า วอาจแยกองค ป ระกอบของ “สนธิ สั ญ ญา”
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ ได ๔ ประการ ดังนี้
ก. สนธิ สัญญาเปน ข อตกลงระหวางประเทศ คือ เปน การกระทํา ทางกฎหมายที่ทํ าขึ้ น
ระหวางรัฐตั้งแตสองฝายขึ้นไป
ข. สนธิสัญญาทุกฉบับจะตองทําขึ้น เปน ลายลักษณอักษรเทานั้น อนุสัญญากรุงเวียนนาฯ
ไมใชบังคับแกขอตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นดวยวาจา
ค. สนธิ สั ญ ญาทุ ก ฉบั บ โดยหลั ก จะต อ งเป น ข อ ตกลงสองฝ า ยหรื อ หลายฝ า ยที่ มี เ จตนา
กอใหเกิดพันธะผูกพันทางกฎหมาย
ง. สนธิสัญญาที่ทําขึ้นตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
อนึ่งแมประเทศไทยจะมิไดเปนภาคีอนุสัญญากรุงเวียนนา ฯ ขางตน แตอนุสัญญาดังกลาว
มีผ ลเป น จารี ต ประเพณี ร ะหว า งประเทศซึ่ง ทํ า ให มี ผ ลใช บัง คั บ กับ ประเทศที่ มิ ไ ดเ ป น ภาคี ไปด ว ย
โดยปริยาย
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถือวาเปนหนังสือ
สัญญาหรือ สนธิสั ญญาหรือไม นั้ น หากพิ จารณาเนื้ อหาของคํ าแถลงการณร วมมีทั้ งหมด ๖ ข อ
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา
(๑) ราชอาณาจักรไทย สนับสนุน การขึ้น ทะเบียนปราสาทพระวิหาร ในบัญชีม รดกโลก
ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา ตามที่จะไดมีขึ้นในการประชุมสมัยที่ ๓๒ ของคณะกรรมการมรดกโลก
(ที่ น ครควิเ บก ประเทศแคนาดา ในเดื อนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๘) เขตรอบพื้น ที่ข องปราสาท
พระวิหาร ปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1 ในแผนที่แนบทายที่จัดทําขึ้น โดยรัฐบาลกัม พูช า
แผนที่ดังกลาวรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ในดานทิศตะวันออกและดานใตของปราสาทตามที่
ระบุไวตามเครื่องหมาย N.2 ดวย
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(๒) ในบรรยากาศแหงความปรารถนาดีแ ละประนีประนอมตอกัน ราชอาณาจักรกัมพูช า
ยอมรั บใหป ราสาทพระวิห ารถูก เสนอเพื่อ ขึ้น ทะเบี ยนในบัญ ชีม รดกโลก โดยในชั้น นี้ไ มร วมถึ ง
พื้นที่กันชน (buffer zone) ตามพื้นที่ดานเหนือและตะวันตกของปราสาท
(๓) แผนที่แนบทายตามที่ระบุในยอหนาที่ ๑ ขางตน ใหใชแทนแผนที่เดิมที่เกี่ยวกับและ
รวมถึงผังแสดงแนวเพื่อกําหนดเขตพระวิหาร (Schema Directeur pour la Zonage de Preah Vihear)
และรวมทั้ ง เส น อ า งอิ ง ทั้ ง หมดที่ ร ะบุ ถึ ง เขตพื้ น ที่ สํ า คั ญ (Core zone) และเขตอื่ น ๆ (Zonage)
ของปราสาทพระวิหารที่ปรากฏในคํารองขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชา
(๔) ในระหวางรอผลปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) เพื่อกําหนดอาณาเขต
เกี่ยวกับพื้น ที่รอบปราสาทดานทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งระบุโดยเครื่องหมาย N.3 ไวในแผนที่
ที่ก ล า วถึ ง ในย อ หน าที่ ๑ ข า งต น ให มี ก ารจั ด เตรี ย มแผนการจั ด การพื้ น ที่ ดั งกล า ว โดยวิ ธี ก าร
ประสานกัน ระหว างรั ฐ บาลกัม พู ช าและรัฐ บาลไทยอยา งสอดคลอ งกับ มาตรฐานระหว างประเทศ
ดานการอนุรักษเพื่อที่จะธํารงไวซึ่งคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของทรัพยสินนี้ แผนการจัดการดังกลาว
จะถูกรวมเขาไวในแผนจัดการสุดทายสําหรับองคปราสาทและพื้น ที่รอบ ๆ ปราสาทนั้น ซึ่งจะตอง
นําเสนอตอศูนยมรดกโลกกอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ค.ศ. ๒๐๑๐ เพื่อนําเขาพิจารณาของคณะกรรมการ
มรดกโลกในการประชุมครั้งที่ ๓๔ ในป ค.ศ. ๒๐๑๐
(๕) การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลกจะเปนไปโดยไมกระทบกระเทือน
ตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการปกปนเสนเขตแดนของคณะกรรมาธิการ
เขตแดนรวม (JBC) ของทั้งสองประเทศ
(๖) ราชอาณาจั กรกั มพู ชาและราชอาณาจั กรไทย ขอแสดงความขอบคุณเปน อย างยิ่งต อ
ผู อํ า นวยการ ยู เ นสโก ฯพณฯ นายโคอิ ชิ โ ร มั ต ซุ อุ ร ะ สํ า หรั บ ความช ว ยเหลื อ ในการอํ า นวย
ความสะดวกในกระบวนการอันนําไปสูการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
ดังนั้น เนื้อหาของคําแถลงการณรวม ไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังกลา วจึงเขาลัก ษณะเป น “หนังสือ สัญญา” หรือ มีลั กษณะเปน “สนธิสั ญญา” ตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาฯ วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ โดยมีขอพิจารณาดังนี้
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ก. คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนขอตกลง
ระหว า งราชอาณาจั ก รไทย และราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เพื่ อ ตกลงกั น ในเนื้ อ หาตามที่ ก ล า วแล ว
ในคําแถลงการณรวม ขอ ๑ - ๖ โดยมุงหมายใหมีผลผูกพันตอกัน
ข. คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดทําขึ้น
เปนลายลักษณอักษร โดยมีการลงนามโดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ ซึ่งโดยปกติ
คําแถลงการณรวมที่ไมประสงคใหมีผลทางกฎหมายไมมีความจําเปนตองลงลายมือชื่อ
ค. คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนขอตกลง
ระหวางราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัม พูช าที่มุงใหเกิดผลทางกฎหมายโดยเฉพาะขอความ
ในขอ ๔ ที่กําหนดพันธกรณีใหทั้งสองฝายตองจัดทําแผนการจัดการพื้นที่โดยประสานกันตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศดานการอนุรักษ โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ ๓๔
ในป ค.ศ. ๒๐๑๐
ง. คําแถลงการณรวมดังกลาวมิไดกําหนดใหอยูภายใตกฎหมายภายในของรัฐ ใดรัฐหนึ่ง
ดังนั้นคําแถลงการณรวมนี้จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
กลาวโดยสรุปคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๑ ถือวาเปน “สนธิสัญญา” ตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศที่มีผลบังคับแมกับประเทศไทย
ที่มิไดเปนภาคีดวยจึงเปน “หนังสือสัญญา” และเปนหนังสือสัญญาอื่นตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประเด็นที่สอง พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บัญญัติใหหนังสือสัญญารวม ๕ ประเภท ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ไดแก
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนั งสื อสั ญญาที่ มีบทเปลี่ ยนแปลงเขตพื้ นที่ นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี สิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
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๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวางและ
๕) หนังสือสัญญาที่ มีผลผู กพันดานการค า การลงทุน หรื องบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ
เมื่ อพิ จารณาจากเนื้ อ หาของคํ า แถลงการณ ร ว มระหว างรั ฐบาลไทยและรั ฐ บาลกั ม พู ช าที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ไดลงนามในนามรัฐบาลไทยดังกลาวขางตนนั้น
เห็นวา ตามที่ราชอาณาจักรไทยสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ซึ่งเสนอ
โดยรัฐบาลกัมพูชาตามขอ ๑ ของคําแถลงการณรวมดังกลาว ระบุวาขอบเขตของปราสาทพระวิหาร ปรากฏ
ตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N.1 ในแผนที่ที่จัดทําขึ้นโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐบาลกัมพูชารวมทั้งบริเวณ
N.2 ซึ่งเปนแนวกันชนทางดานทิ ศตะวันออกและทิ ศใต ของตัวปราสาท เจาหนาที่ผู มีอํานาจเกี่ ยวของ
ทางเทคนิคโดยตรงฝายไทย ไดแก เจากรมแผนที่ทหารไดมีหนังสือตอบอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วา “ไดดําเนินการตรวจสอบแนวขอบเขตรอบตัวปราสาทพระวิหาร
ที่ ปรากฏบนแผนที่ ฉบั บที่ กั มพู ชาเสนอให ฝ ายไทยพิ จารณาเมื่ อวั นที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๑
แลวปรากฏวาไมมีขอบเขตสวนใดล้ําเขามาในเขตแดนประเทศไทยที่ยึดถือตามหลักฐานการกําหนดแนวเสน
เขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร”
การกําหนดแนวเสน เขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารนั้น สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ในการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
คําแถลงการณรวมไดกลาวไวในขอ ๕ วา “การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก จะไมมี
ผลกระทบต อ สิ ท ธิ ข องราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าและราชอาณาจั ก รไทยในการป ก ป น เขตแดนของ
คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ของทั้งสองประเทศ” ซึ่งหมายถึงเขตแดนทับซอนตามที่ระบุเปน
N.3 ซึ่งอยูทางเหนือและทางตะวันตกซึ่งอยูรอบปราสาทพระวิหารตามขอ ๔ ของคําแถลงการณรวม
ดังนั้นจึงเห็น ไดวาคําแถลงการณรวมดังกลาวไมมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่น อก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
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สําหรับประเด็นที่วาแผนที่แนบทายคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา เปนแผนที่ที่จัดทํา
โดยฝายกัมพูชาแตเพียงฝายเดียว และไมไดมีการกําหนดเขตพื้นที่ ที่เรียกวา N.1, N.2 และ N.3 ใหชัดเจน
วาครอบคลุมสวนใดของประเทศใด จํานวนเทาใด อาจถูกฝายกัมพูชายกขึ้นอางเปนประโยชน และอาจทําให
ฝายไทยถูก “ปดปาก” อีก นั้น เห็นวา แผนที่ดังกลาวแสดงเพียงขอบเขตของบริเวณปราสาท ซึ่งกรมแผนที่
ทหารไดยืนยันแลววาไมมีขอบเขตสวนใดล้ําเขามาในเขตแดนประเทศไทยที่ยึดถือตามหลักฐานการกําหนด
แนวเสนเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร ดังไดกลาวแลวขางตน แผนที่ดังกลาวไมไดแสดงเสนเขตแดน
ระหว างประเทศไทยกับกั มพูชา อันที่จริงการอางสิทธิของกัมพู ชาว าเสนเขตแดนระหว างประเทศไทย
กับกัมพูชาอยูที่ใดนั้น กัมพูชาไดอางตามแผนที่ที่กรรมการปกปนฝายอินโดจีนฝรั่งเศสไดจัดทําขึ้นในป
ค.ศ. ๑๙๐๗ จึงไมนาจะเปนไปไดที่ฝายกัมพูชาจะยกแผนที่แนบทายคําแถลงการณรวม ฯ มาอาง เพราะไมมี
ประโยชนอันใด สวนฝายไทยถือวาเสนเขตแดนเปนไปตามสันปนน้ํา ดังที่ระบุไวในสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ
ดังที่ปรากฏในแผนที่ที่เรียกวา L.7017 การอางสิทธิที่แตกตางกันนี้ทําใหเกิดบริเวณพื้นที่ที่อางสิทธิ
ทับซอนขึ้น ซึ่งทั้งสองฝายไดมีความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ไทย-กัมพูชา ขึ้นเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อรับผิดชอบการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตลอดแนวรวมกัน โดยใหมีการสํารวจและ
จัดทําหลักเขตแดนทางบกตามสนธิสัญญาและแผนที่ที่เกี่ยวของ และขณะนี้ คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม
(JBC) ไทย - กัมพูชา ตลอดจนอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการจัดตั้งขึ้น ก็กําลังปฏิบัติภารกิจในการปกปน
เขตแดนอยู นอกจากนั้นคําแถลงการณรวมขอ ๕ ก็ไดกลาววาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดก
โลกจะไมมีผลกระทบตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ในการปกปนเสนเขตแดนของ
คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ของทั้งสองประเทศ
ประเด็นที่วา การสนับสนุนของราชอาณาจักรไทยตอขอเสนอของกัมพูชาที่จะขอขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิ ห ารเป น มรดกโลกเท า กั บ เป น การสละสิ ท ธิ ต ามข อ สงวนไทยที่ ทํ า ไว เ มื่ อ วั น ที่
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ในอันที่จะเรียกรองประสาทพระวิหารคืนมาตามกระบวนการทางกฎหมาย
ในอนาคตนั้น เห็นวาการสงวนสิทธิดังกลาวนั้นสิ้นผลแลวตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ขอ ๖๑ เพราะอาจจะกระทําไดตอเมื่อมีขอเท็ จจริงใหม ที่สําคัญที่ศ าลจะยอมรับเพื่อพิจ ารณาใหม
ทั้งนี้ตองยื่น ใหศ าลพิจารณาภายใน ๖ เดือ นนับตั้งแตทราบขอเท็จจริงนั้น และไมวาอยางไรก็ตาม
ตองไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตมีคาํ พิพากษา
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สําหรับประเด็นวาคําแถลงการณรวมนี้จะเปน หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจ หรือ สังคมของประเทศอย างกวา งขวางหรื อไม นั้น เห็น วาคํ าแถลงการณร วมไม มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคม ไมมีขอบทที่พึงอนุมานไดวาจะกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
ในตั ว หนั ง สื อ สั ญ ญาเองหาได มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงทางสั ง คมอย า งกว า งขวางไม
แตการที่มีเหตุการณตาง ๆ อาทิ การตอตาน คัดคาน หรือประทวงการลงนามในคําแถลงการณรวม
ไทย - กัม พูช า ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเกิดขึ้น ก็สืบเนื่องมาจากความรูสึก
ออนไหวเรื่องรักชาติ เกรงวาจะเปนการทําใหไทยตองเสียดินแดนใหแกกัมพูชา
จึงเห็นวาคําแถลงการณรวมดังกลาวไมเขาขายหนังสือสัญญาตามวรรคสองของมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความเห็น
ประเด็นขอแรกมีวา คําแถลงการณรวมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘)
ระหวางนายซกอัน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ มนตรี ของราชอาณาจักร
กัม พูช า และนายนพดล ปทมะ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งไดลงนามกันเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ หรื อไม เห็ น วา คํา แถลงการณรว ม
ซึ่งมีขอความรวม ๖ ขอ เปนขอตกลงกัน เจตนารวมกันของทั้งสองฝาย ในขอที่หนึ่ง ราชอาณาจักรไทย
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา แตขอความ
ตอนทายกลับใหรวมถึงเขตรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหาร รวมถึงเขตพื้นที่กันชน ในดานตะวันออก
และดานใตของปราสาทตามแผนที่แนบทายที่จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา ยอมหมายความวา มิใชตัว
ปราสาทพระวิหารอยางเดียว แตยินยอมใหรัฐบาลกัมพูชานําพื้นที่อื่น ๆ ที่ยังมีปญหาอยูนําไปพิจารณา
ประกอบการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกตามแผนที่ที่รัฐบาลกัมพูชาเขียนขึ้นแตฝายเดียว ซึ่งแผนที่นี้
ในขอที่สาม ระบุใหใชแผนที่ตามขอที่หนึ่งแทนแผนที่เดิม และรวมทั้งเขตอื่น ๆ ที่ปรากฏในคํารองขอ
ขึ้นทะเบียนของกัมพูชา นอกจากนี้ใ นขอที่สี่ มีขอความยืนยัน รวมกันของทั้งสองฝายวาพื้นที่รอบ ๆ
ปราสาทซึ่ ง เป น พื้น ที่ ที่ ยั ง มีป ญ หาอยู ให มี การจั ด เตรี ย มแผนบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ ดั ง กล าวโดยวิ ธี
ประสานกัน ระหวา งกั ม พูช าและรั ฐ บาลไทย และแผนบริห ารจัด การดัง กล า วจะถู กรวมเขา ไว ใ น
แผนบริหารจัดการสุดทายสําหรับองคปราสาทและพื้นที่รอบ ๆ ปราสาท ฯ เปนการยินยอมใหกัมพูชา
เข า ไปจั ดการในพื้น ที่ ที่ยั ง มี ปญ หาได อีก ด วย คํ า แถลงการณร ว มดั ง กล า วจึง เปน การแสดงเจตนา
โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย มีการลงนามทั้งสองฝาย
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และตัวแทนจากยูเนสโก ทําเปน หนังสือที่ใ หมีผลผูกพัน กัน ภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ
จึงเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา หนังสือสัญญาดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรือไม เห็น วา หนังสือสัญญาดังกลาว ทําใหมีปญหากระทบตอความ
มั่น คงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดวาเมื่อมีการลงนามในคําแถลงการณรวม
ดังกลาว มีการตอตานจากประชาชน รวมถึงฝายนิติบัญญัติบางสวนก็มิเห็นดวย จึงมีการรองเปนคดีนี้
และพิจารณาจากเนื้อความแลวอาจทําใหมีปญหาในเขตพื้น ที่และเขตอํานาจของราชอาณาจักรไทย
ที่ยิน ยอมใหรัฐบาลกัม พูช าเขามาบริหารในพื้น ที่ที่มีปญหาดวย คําแถลงการณรวมไทย - กัม พูช า
ฉบับลงวัน ที่ ๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๑ จึงจะตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐ สภา ตามรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นที่หนึ่ง คําแถลงการณรวมไทย - กัม พูช า ฉบับลงวัน ที่ ๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๑
(JOINT COMMUNIQUÉ) เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ในประเด็นขอ ๑ เห็นวา คําแถลงการณรวม (JOINT COMMUNIQUÉ) มีขอความแสดงวา
เปนการตกลงของทั้งสองฝาย คือ ฝายราชอาณาจักรกัม พูช ากับฝายราชอาณาจักรไทย ลงนามโดย
ผูแทนรัฐบาลของแตละฝาย อันเปนความตกลงระหวางรัฐกับรัฐซึ่งทําเปนหนังสือ มีขอความยอมรับ
สิทธิและมีพันธกรณีที่จะปฏิบัติตอกันตอไป แสดงเจตนามุงจะใหเกิดผลทางกฎหมาย และมิไดระบุให
ใช ก ฎหมายของรั ฐ ใดรั ฐ หนึ่ ง บั ง คั บ หมายความว า ให บั ง คั บ ตามหลั ก กฎหมายระหว า งประเทศ
คําแถลงการณรวมฉบับนี้จึงเปนหนังสือสัญญาแลว
ประเด็นที่สอง คําแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
ในประเด็นขอ ๒ เห็นวา คําแถลงการณรวมมีขอความแสดงวาฝายราชอาณาจักรไทยยอมรับ
แผนที่แนบทายคําแถลงการณรวมที่ฝายราชอาณาจักรกัมพูชาทําขึ้นเพียงฝายเดียว โดยยอมรับถึงพื้นที่
กัน ชน (buffer zone) ในสวนที่ใ ชเครื่องหมาย N.2 ซึ่งอยูน อกเหนือคําพิพากษาของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ ทั้ง ๆ ที่ในแผนที่ดังกลาวไมปรากฏอาณาเขตที่ฝายไทยยึดถือหรืออางสิทธิ จึงอาจเปน
เหตุใหเสียโอกาสที่จะกลาวอางถึงอาณาเขตดังกลาวในภายหนา ซึ่งอาจมีผลกระทบถึงการนําไปสูการ
เปลี่ ย นแปลงอาณาเขตของราชอาณาจั ก รไทยได แม จ ะเป น คนละส ว นกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย - กัมพูชาก็ตาม นอกจากนี้ยังมีขอตกลงของทั้งสองฝายในการที่จะทํา
ขอตกลงรวมกันบริหารจัดการพื้นที่ N.3 และพื้นที่โดยรอบตัวปราสาทพระวิหาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

ถือวาเปน เขตของราชอาณาจักรไทย เทากับเปนการยินยอมใหกัมพูชาเขารวมบริหารจัดการภายใน
อาณาเขตไทยอัน อาจมีผ ลเปน การตัด รอนบางสวนแหง อํานาจอธิป ไตยเหนื อดิน แดนของไทยเอง
เมื่อรัฐ บาลที่แ ลว ไทยไดแ สดงเจตนาสนับสนุน ในการที่ทั้งสองประเทศจะขอขึ้น ทะเบียนปราสาท
พระวิหารและสวนประกอบเปนมรดกโลกรวมกัน และคัดคานการที่กัมพูชาจะขอขึ้นทะเบียนฝายเดียว
ไมปรากฏวามีขอโตแ ยงใด ๆ เกิดขึ้นเลย แตหลังจากมีการลงนามในคําแถลงการณรวมฉบับนี้แลว
เกิดขอโตแยงขึ้นในหลายภาคสวนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย แมจะมีขออางวา
เกิด จากกลุม บุค คลหนุน หลังหรือ ยุยงสงเสริ ม แตก็ ไมน าจะเป น วงกว างดั งที่ป รากฏ พอถือไดว า
มีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หนังสือสัญญาตามคําแถลงการณรวม
ฉบับนี้จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญา
ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่ ๑ คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือเอกสาร J๐int C๐mmuniqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ ง หรื อไม เมื่อพิเ คราะหพิจารณาขอ ตกลงในเอกสาร J๐int C๐mmuniqué
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๑ แลวเห็นวาทุกขอความในสัญญาเปนการแสดงเจตนาระหวาง
ประเทศไทยกั บ ประเทศกั ม พู ช าที่ ต อ งการให มี ผ ลผู ก พั น กั น ตามข อ ตกลงนั้ น และกระทํ า โดย
นายนพดล ปทมะ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งถือเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน
ประเทศไทยได จึงมีผลบังคับตามขอตกลงนั้น อันทําใหประเทศไทยตองผูกพันตามขอตกลงในเอกสาร
ดังกลาว จึงมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ ไมวาจะเรียกชื่อหนังสือสัญญานั้นดวยถอยคําใด ๆ ก็ตามยอมถือไดวาเปนเรื่องประเทศไทย
ดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศแลวตามนัยแหงรัฐธรรมนูญนี้
ประเด็นที่ ๒ หากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ J๐int C๐mmuniqué ฉบับลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง แลว คําแถลงการณรวมฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือไม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

ในขอนี้เห็นวา แมศาลยุติธรรมระหวางประเทศคดีปราสาทพระวิหาร ลงความเห็นวาปราสาท
พระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของประเทศกัมพูชา โดยเหตุนี้ จึงพิพากษาวาประเทศไทย
มีพัน ธะที่ จะตองถอนกํา ลัง ทหารและตํ ารวจผู เฝ ารัก ษาหรือ ดูแ ลซึ่ง ประเทศไทยส งไปประจํา อยู ที่
ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกลเคียงบนอาณาเขตของประเทศกัมพูชาออกไป แตคําพิพากษาศาล
ดังกลาวไมไดระบุเขตแดนระหวางปราสาทพระวิหารกับเขตแดนไทยอยางชัดแจง ตลอดระยะเวลา
ที่ผา นมาประเทศไทยยังถื อวา มีกรรมสิ ทธิ์ใ นดิน แดนโดยรอบพื้น ที่ ปราสาทพระวิหาร ในขณะที่
ประเทศกัมพูชาก็ยังโตเถียงในเรื่องเขตแดนดังกลาวนี้และคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย - กัมพูชา
ที่จัดตั้งขึ้นตามบัน ทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐ บาลแหงราชอาณาจักร
กัมพูชาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังเจรจาปกปนเขตแดนระหวางสองประเทศนี้ยังไมสําเร็จ ซึ่งรวมทั้งดินแดน
ในบริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหารนี้ดวย
เมื่อพิจารณาจากคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา หรือ J๐int C๐mmuniqué ในขอ ๑ ที่ระบุวา
ราชอาณาจักรไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก ซึ่งเสนอโดยรัฐบาล
กัมพูชาที่จะไดมีขึ้นในการประชุมสมัยที่ ๓๒ ของคณะกรรมการมรดกโลก (ที่นครควิเบก ประเทศ
แคนาดา ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๘) เขตรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารปรากฏตามที่ระบุไว
ณ บริ เวณ N.1 ซึ่ งปรากฏในแผนที่ แ นบท ายของคําแถลงการณร วมเป น แผนที่ที่ประเทศกัม พูช า
เปนผูจัดทําขึ้นฝายเดียว มีการกําหนดเขตบริเวณรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารอยางชัดแจง ซึ่งถือไดวา
ประเทศไทยไดยอมรับเขตแดนรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารที่ปรากฏตามแผนที่ของฝายรัฐบาล
ประเทศกัมพูชาจัดทําขึ้น ทั้งที่ประเทศไทยยังอางกรรมสิทธิ์ในเขตดินแดนโดยรอบปราสาทพระวิหารนี้อยู
นอกจากนี้ในคําแถลงการณรวมขอที่ ๔ ซึ่ ง พอสรุ ป ใจความในข อ ตกลงได ว า คณะกรรมาธิ ก าร
เขตแดนร ว มไทย - กัม พูช า (JBC) ซึ่งมีหนาที่สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกระหวางไทย
กับกัมพูชาจําเปนจะตองยอมรับเขตพื้นที่ตามแผนที่ซึ่งประเทศกัมพูชาทําขึ้นฝายเดียว อันมีผลผูกมัด
ประเทศไทยใหยอมรับเขตแดนดังกลาวนี้ดวยปริยาย จึงเห็นไดวาคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูช า
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย
ไดในอนาคต
นอกจากนี้ยั งมีผลกระทบตอความมั่ น คงทางสั งคมของประเทศอยางกวางขวาง กลาวคื อ
กรณีคดีปราสาทพระวิหาร เปน เรื่องที่คนไทยทั้ งประเทศมีความรักและหวงแหนในเขตแดนนี้อ ยู
ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออนเชนนี้ หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะดําเนินการทําสัญญาใด ๆ
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เพื่อเปน การรับรองสิทธิของประเทศกัม พูช าดังกลาวนี้ก็ควรดําเนิน การอยางรอบคอบควรที่จะตอง
นําเสนอขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
เสียกอน ดังจะเห็นไดวา เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดไปลงนามในคําแถลงการณรวม
ไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ แลวก็ไดเกิดผลกระทบตอความรูสึกของสังคม
ในประเทศไทยอยางกวางขวางและยังสงผลใหเกิดผลกระทบในเรื่องสัม พัน ธไมตรีแ ละความมั่น คง
ระหวางประชาชนของประเทศทั้งสองดวย ดังที่ปรากฏอยูใ นขณะนี้วาเริ่มมีประชาชนของทั้งสอง
ประเทศตางเดินขบวนประทวงอาจเปนชนวนลุกลามไปสูความขัดแยงระหวางประเทศได
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถอยคําเนื้อหา สาระ ดังที่ปรากฏในคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูช า
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดังกลาวมาแลว มีความเห็นวา คําแถลงการณรวมฯ มีลักษณะเปน
หนังสือสัญ ญาที่อาจจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้น ที่น อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง การดําเนินการดังกลาวจึงอยูภายใตบังคับมาตรา
๑๙๐ วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา (Joint Communiqué) ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
เปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
ความเห็น
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the
Law of Treaties) ขอ ๒ วรรคหนึ่ง (a) บัญญัติวา “สนธิสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวาง
ประเทศที่จัดทําขึ้นระหวางรัฐ เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
ไมวาจะประกอบดวยเอกสารฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือมีเอกสารที่เกี่ยวของมากกวานั้น และไมวา
จะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม (“Treaty” means an international agreement concluded between States in
written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or
in two of more related instruments and whatever its particular designation ;)
พิจารณาแลวเห็นวา ในทางรูปแบบ คําแถลงการณรวม (Joint Communiqué) ไทย - กัมพูชา
ฉบั บลงวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ เป น ความตกลงที่ ทํ า ขึ้ น ระหว างรั ฐ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
และมีการลงนามโดยผูมีอํานาจเต็ม (full powers) ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้ง
สองประเทศ นอกจากนี้ ศาลยุ ติ ธรรมระหว า งประเทศ (International Court of Justice) ยั ง ได มี
คํ า พิ พ ากษาในคดี Aegean Sea Continental Shelf Case ซึ่ งเป น กรณี พิ พ าทระหว างประเทศกรี ซ
กับประเทศตุรกี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๘ โดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิจารณาแลวเห็นวา
รูปแบบของคําแถลงการณรวมนั้น มิใชสิ่งที่กําหนดวาเอกสารนั้นเปนสนธิสัญญาหรือไม โดยไดวินิจฉัยวา
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ไมมีกฎเกณฑในทางกฎหมายระหวางประเทศที่หามมิใหมีการทําสนธิสัญญาในรูปของคําแถลงการณรวม
เพราะนอกจากสนธิสัญญาจะมีชื่อเรียกไดหลายอยางแลว สนธิสัญญาอาจเกิดไดจากกระบวนการจัดทํา
ที่ไมซับซอนและไมจําเปนตองมีแบบพิธีอยางละเอียดและเปนทางการก็ได
นอกจากนี้ หากพิจารณาในทางเนื้อหาของคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวัน ที่
๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๑ แลว จะเห็นไดวา ในขอ ๔ ของคําแถลงการณรวมดังกลาว เปน กรณีที่
กอ ใหเกิดพัน ธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศกัม พูช าจะตองจัดทําแผนบริหารจัดการพื้น ที่รวมกัน
ในระหวางที่ยังไมมีผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ในพื้นที่บริเวณ
รอบตัวปราสาทพระวิหารทางทิศ ตะวัน ตกและทางทิศ เหนือ ดังปรากฏตาม N.3 ในแผนที่ที่ระบุ
ในยอหนาที่ ๑ คําแถลงการณรวมดังกลาวจึงมีลักษณะที่รัฐ ทั้งสองฝายไดสงวนสิทธิซึ่งกันและกัน
ในบริเวณที่ยังมีปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกลาว คําแถลงการณรวมดังกลาว
จึงเปน ความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งทั้งสองรัฐ มิไดมีการกําหนดใหอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ภายในของรัฐ ใดรัฐ หนึ่ง หากแตมุงใหเกิดผลบังคับผูกพัน ในทางกฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้น
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูช า ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงมีสถานะทางกฎหมาย
เป น หนัง สือ สัญ ญาหรื อ สนธิ สัญ ญาตามนั ยของอนุ สัญ ญากรุ งเวีย นนาว าด วยกฎหมายสนธิสั ญญา
ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่ ง อนุ สั ญ ญาดั ง กล า วได มี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐
แต ป ระเทศไทยมิ ไ ด ผู ก พั น ในฐานะรั ฐ ภาคี ใ นอนุ สั ญ ญาดั ง กล า ว หากแต ป ระเทศไทยได ผู ก พั น
ตามอนุสั ญญาดัง กลา วในฐานะเปน อนุสั ญญาที่ไ ดรวบรวมหลักเกณฑ แ ละจารีตประเพณี เกี่ย วกั บ
การจัดทําสนธิสัญญาระหวางรัฐตาง ๆ ที่ไดถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน (state practice) จนรัฐตาง ๆ
ไดยอมรับในฐานะที่มีสภาพบังคับเปนกฎหมาย (opinio juris) หรือเรียกวาเปนกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ (Customary International Law)
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา คําแถลงการณรวมไทย - กัม พูช า ฉบับลงวัน ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม
เจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ในการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําสนธิสัญญากับนานาประเทศหรือ
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กับองคการระหวางประเทศตาง ๆ คือ ตองการที่จะใหรั ฐ สภาในฐานะองคกรที่เป น ตัวแทนของ
ประชาชน ไดเขามาพิจารณาตรวจสอบและรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญา
ของฝายบริหาร โดยไดกําหนดใหการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาของประเทศไทยกับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศที่มีความสําคัญและกระทบตอผลประโยชนสวนรวมหรือประชาชน
สวนใหญของประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน
หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ จ ะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
มี ๕ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่หนึ่ง หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
ประเภทที่สอง หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่น อกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
ประเภทที่สาม หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อ ใหการเปน ไปตามหนังสือ
สัญญา
ประเภทที่สี่ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง
ประเภทที่หา หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ ในมาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ ไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หากเห็นวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่ตอง
ไดรับความเห็น ชอบของรัฐสภากอนการดําเนิน การจัดทํากับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาดังกลาว ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม ทั้งนี้ มีขอยกเวน การวินิจฉัยชี้ขาดหนังสือสัญญาของศาลรัฐ ธรรมนูญ กรณีที่
เกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนิน การตามหนังสือสัญญาที่ไดดําเนิน การไปกอ นแลวกอนวันประกาศใช
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รัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชไดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามที่กําหนดไวในมาตรา
๓๐๕ (๕)
พิจ ารณาแล ว เห็น ว า คณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ที่มี จ อมพล สฤษดิ์ ธนรัช ต เปน นายกรั ฐ มนตรี
โดย ดร. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๐๕ ถึงนายอู ถั่น (U Thant) เลขาธิการองคการสหประชาชาติ กรณีคําพิพากษาของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศในคดี Case Concerning the Temple of Preah Vihear ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๑๙๖๒
วา ประเทศไทยปรารถนาที่จะตั้งขอสงวน (reservation) อันชัดแจงเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ที่ประเทศไทย
มีหรืออาจมีในอนาคต เพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู
หรือ ที่จะพึงนํ ามาใช ไดใ นอนาคต และตั้งข อประทว ง (protest) ตอ คําพิ พากษาของศาลยุติธ รรม
ระหวางประเทศ ที่ตัดสินใหปราสาทพระวิหารเปน ของกัมพูชา แตเมื่อพิจารณาคําแถลงการณรวม
ไทย - กัม พูช า ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๑ ขอ ๑ ที่มีขอความวา ราชอาณาจักรไทย
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลกซึ่งเสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา โดยมีแผนที่
แนบทายที่จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา กําหนดเขตรอบพื้นที่ของปราสาทพระวิหารบริเวณ N.1 แลว
เห็ น วา ขอ บทในคํ าแถลงการณร ว มดั ง กลา วอาจส งผลใหเ ป น การรอนสิ ทธิ ห รื อยกเลิ ก ข อสงวน
ในการติดตามเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาของประเทศไทย กลาวคือ การลงนามในคําแถลงการณรวม
ดังกลาวมีผลเปนการยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเปนของประเทศไทย
และถือเปน การยอมรั บนับ ถืออธิปไตยของประเทศกั ม พูช าเหนือปราสาทพระวิ หารอยา งสมบูร ณ
และถาวร นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากคําแถลงการณรวมขอ ๔ ที่มีขอความวา ในระหวางที่ยังไมมีผล
ของการปฏิบั ติง านของคณะกรรมาธิก ารเขตแดนร วม (Joint Commission for Land Boundary :
JBC) ในพื้นที่รอบตัวปราสาทพระวิหารทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตกดังปรากฏตาม N.3 ในแผนที่
ที่ระบุในยอหนาที่ ๑ ขางตนแผนบริหารจัดการในพื้นที่ดังกลาวจะไดรับการจัดทําขึ้นรวมกันระหวาง
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศกัมพูชาและประเทศไทย โดยสอดคลองกับมาตรฐานการอนุรักษใ น
ระดับนานาชาติเพื่อรักษาคุณคาอันเปนสากลที่โดดเดนของตัวปราสาท ทั้งนี้ ใหบรรจุแผนการบริหาร
จัดการดังกลาวไวในแผนบริหารจัดการฉบับสุดทายสําหรับตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบบริเวณตัว
ปราสาทซึ่งจะตองเสนอตอศูนยมรดกโลกภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ค.ศ. ๒๐๑๐ สําหรับการพิจารณา
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ของคณะกรรมการมรดกโลกในสมัยที่ ๓๔ ในป ค.ศ. ๒๐๑๐ นั้น กรณียังมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ในบริเวณดังกลาวอยู ดังนั้น การลงนามในคําแถลงการณรวม จึงเทากับเปน
การยอมรับใหรัฐบาลกัมพูชาเขามาบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่ที่ประเทศไทยอางกรรมสิทธิ์ อันเปน
การยอมรับการแสดงสิทธิและอํานาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชานอกเหนือเขตปราสาทพระวิหารตาม
คําพิ พากษาของศาลยุ ติธ รรมระหวา งประเทศและแผนที่แ สดงแนวเขตแดนของประเทศไทยตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ด ว ย ดั ง นั้ น การลงนามในคํ า แถลงการณ
รวมดังกลาว จึงถือเปน กรณีที่อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทยบริเวณพื้น ที่
ดังกลาวไดในอนาคต
นอกจากนี้คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ยังสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการแสดง
ความไมเห็นดวยและการคัดคานการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาลในหมูประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับการ
ลงนามในคํา แถลงการณ รวมดั งกลา ว นอกจากนั้น ยั งมีผลกระทบดานการค า การลงทุน บริเวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา และกอใหเกิดความแตกแยกทางความคิดและดานสังคมจิตวิทยาอยางใหญหลวง
ประชาชนแบงแยกออกเปนฝกเปนฝายอยางชัดเจน แมวาในคําแถลงการณรวมจะไมมีประเด็นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม คําแถลงการณรวมดังกลาวจึงตองดวยบทบัญญัติม าตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
พิเคราะหแลว จึงเห็นวา คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
มีสถานะเปน “หนังสือสัญญา” ซึ่งตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐ สภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๒๓ - ๒๔/๒๕๕๑
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
ความเห็น
ขอเท็จจริงกรณีขัดแยงเรื่องเขตแดน และปราสาทพระวิหาร ระหวางไทยและกัมพูชาที่มีม า
ตั้งแตกอนปพุทธศักราช ๒๕๐๕ นั้น เปนขอพิพาทในพื้นที่แนวสันปนน้ําบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก
ที่เปน ที่ตั้งปราสาทพระวิหาร และไดมีข อพิพาทระหวางประเทศเกี่ยวกับเขตแดนมาเปน เวลานาน
จนมีการนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแ ลนด
เมื่อวัน ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ และศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดมีคําตัดสิน เมื่อวัน ที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ วา “ปราสาทพระวิหาร” ตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชาดวย
คะแนนเสียง ๙ ตอ ๓ โดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศมิไดกําหนดแนวเขตแดนตามแนวสันปนน้ํา
ธรรมชาติที่ปรากฏในพื้นที่จริง อันเปนขอตกลงที่ตองยึดตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนฉบับ ค.ศ.
๑๙๐๔ และฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๗ แตศาลยุติธรรมระหวางประเทศกลับเห็นดวยกับแผนที่ที่ทําขึ้นโดยคณะ
เจาหนาที่ฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๒ ที่กัมพูช านําเสนอ ซึ่งมีแนวเขตแดนแตกตางจากแนวเขตแดน
ตามแผนที่ของประเทศไทยที่จัดทําขึ้นถูกตองตามขอตกลงในสนธิสัญญาดังกลาว ตามแนวเสนสันปนน้ํา
ธรรมชาติท่ปี รากฏในพื้นที่จริง เมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๒ และไมไดดําเนินการพิสูจนแนวสันปนน้ําธรรมชาติ
ที่แ ทจริงตามสนธิสัญญาและขอโตแ ยงของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยไมเห็นดวยกับคําพิพากษา
จึงไมยอมรับอํานาจอธิปไตยของกัมพูชาและยื่นประทวงคัดคานคําพิพากษาดังกลาวและตั้งขอสงวนไว
โดยประเทศไทยถือวาปราสาทพระวิหารยังอยูในอํานาจอธิปไตยของไทย และจะกลับไปครอบครอง
ปราสาทพระวิหารอีกเมื่อไดมีการพิจารณาที่เชื่อในหลักการเสนสันปนน้ํายังคงเปนเสนเขตแดนระหวาง
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ไทยกับกัมพูชาในบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก เสนสัน ปน น้ําที่เขาพระวิหารอยูที่ขอบหนาผา ฉะนั้น
ถาจะมีการสํารวจใหมโดยใชสันปนน้ําเปนหลักเสนแบงเขตแดนปราสาทพระวิหารจะอยูในเขตแดนไทย
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศดังกลาว ประเทศไทยไดมีการตั้งขอสงวนและ
คัดคานไมเห็ น ชอบไวแ ล ว การที่รั ฐ มนตรีวาการกระทรวงการต างประเทศ (นายนพดล ปทมะ)
ไดลงนามในคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๑ นั้น มีปญหาวาเปนหนังสือสัญญาและไดดําเนินการโดยชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๑/๒๕๔๒ ใหความหมาย “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปไดวา คําวา “หนังสือสัญญา” หมายถึงความตกลง
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดทําขึ้นเปนหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมวา
ความตกลงนั้ น จะจั ด ทํ า ขึ้ น ในรู ป แบบใดและใช ชื่ อ อย า งไร และมี ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ คํ า ว า
“สนธิ สั ญ ญา” ต อ มาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตี ค วามคํ า ว า “หนั ง สื อ สั ญ ญา” อี ก ครั้ ง ในคํ า วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๓ วา “หนังสือสัญญา” แมจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัฐธรรมนูญ
แตก็อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมายครอบคลุมถึงความ
ตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทําขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีความมุง หมาย
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลผู ก พั น กั น ทางกฎหมายระหว า งกั น ตามกฎหมายระหว า งประเทศ หนั ง สื อ สั ญ ญา
ดังกลาวตองมีลักษณะทําขึ้นเปนหนังสือ และเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
พิจารณาคําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ แลวเห็นไดวา
เปน ขอตกลงระหวางประเทศ ระหวางราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัม พูช า เพื่อตกลงกัน
ตามเนื้อหาในคําแถลงการณรวมโดยมุงหมายใหมีผลผูกพันตอกัน ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรลงนาม
โดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ อันแสดงใหเห็นเจตนาชัดแจงวาทั้งสองฝายถือวา
แถลงการณรวมมีผลทางกฎหมายอยางแนนอน มิเชนนั้นคูกรณีคงไมตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร
และตางฝายตางมีขอ สงวนสิทธิ คําแถลงการณดังกลาวมิไดกําหนดใหอยูภายใตกฎหมายภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง
กรณีจึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
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ดังนั้น คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถือไดวาเปน
“สนธิสัญญา” ตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศที่มีผลบังคับแมกับประเทศไทยที่มิไดเปนภาคีดวยหรือ
เปน “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดเคยวางแนวไว
การที่นายนพดล ปทมะ ชี้แจงยืนยันวาคําแถลงการณรวม ฯ ไมไดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตพื้น ที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมอยูในบังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ที่ตองไดรับ
ความเห็น ชอบของรั ฐ สภานั้น เปน การใชอํา นาจพิ จารณาวินิจฉั ยของฝ ายบริ หารตามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๙๐ วรรคแรก แตเฉพาะกรณีปราสาทพระวิหารมีประวัติศาสตรและความเปนมาเกี่ยวของ
กับเขตแดนที่มีความขัดแยง และการไมยอมรับของประชาชนไทยจึงอาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
การดําเนิน การใดเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร สมควรตองใชความระมัดระวังและรอบคอบ ที่ตอง
ดําเนินการไปภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง อยางเครงครัด โดยตองใหฝาย
นิติบัญญัติไดตรวจสอบใหความเห็นชอบดวย
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นวา คําแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๑ มีสถานะเปน “สนธิสัญญา” หรือ “หนังสือสัญญา” ตามนัยมาตรา ๑๙๐ วรรคแรก
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ อั น เป น หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ อ าจมี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย จึงตองไดรับความเห็น ชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

