
 มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตรและการเมอืง 

ทาพระจันทร  จังหวัดพระนคร 

                                                          สยามประเทศ(ไทย) 
 

                          20 มิถุนายน 2551 
 

เร่ือง “ปราสาทเขาพระวหิาร-กรณีศึกษาประวตัิศาสตรการเมือง-ลัทธิชาตนิิยม” 

ถึง นักศึกษาวชิาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต และกัลยาณมิตร 

จาก ชาญวทิย เกษตรศิริ 
 

 

 สืบเนื่องจากการที่ประเดน็เรื่องของ “ปราสาทเขาพระวหิาร” ไดกลายเปนประเดน็ทางการเมืองใน

การโคนลมรัฐบาลของ นรม. สมัคร สุนทรเวช และ “ระบอบทักษิณ” ทัง้ทางตรงและทางออม เปนปญหา

ของการเมืองภายใน แตในขณะเดียวกนัก็อาจมีผลกระทบตอความสัมพนัธระหวางประเทศไทย-กัมพูชา

ดวยนัน้ เร่ืองนี้จงึมีความสําคัญและมีความจาํเปนที่เราจะตองทําความเขาที่มาและที่ไปของเรือ่ง

โดยเฉพาะอยางยิง่จากทางประวตัิศาสตร และทางรัฐศาสตรการเมอืง ดังนั้น จึงขอบรรยายตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 
 

(1) 

“ปราสาทเขาพระวหิาร” เปนสวนหนึ่งของ “ประวัติศาสตรแผลเกา” ระหวาง “ชาติไทย” กับ “ชาติ กัมพชูา” 

ระหวาง “ลัทธิชาตินิยมไทย” และ “ลัทธิชาตินิยมกัมพูชา” แมจะเกิดมานานเกือบ 50 ปแลวก็ตาม แตก็ยัง

เปนบาดแผลที่ไมหายสนิท จะปะทพุพุองขึ้นมาอีก และถูกนาํมาใชทางการเมื่อไรก็ได ในดานของสยาม

ประเทศ(ไทย) “ปราสาทเขาพระวหิาร” เปนสวนหนึ่งของ “การเมือง” และ “ลัทธิชาตินิยม” ในสกลุของ “อํา

มาตยาเสนาธปิไตย” ที่ถกูปลุกระดมและเคยเฟองฟูในสมัยสงครามโลกครั้งที ่ 2 ภายใตรัฐบาลจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม และถูกตอกย้ําสมัย “สงครามเยน็” ตอตานคอมมวินสิตในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ

รัชต (และก็ถกูสืบทอดโดยจอมพลถนอม กิตติขจร และบรรดานายพลและอํามาตยาธิปไตยรุนตอๆมา)  
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 (2) 

“ปราสาทเขาพระวหิาร” เปนสถาปตยกรรมอันนาทึง่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม “บรรพชนของขะแมรกัมพูชา 

(ขอม) แตโบราณ” ที่อาศัยอยูทั้งในกมัพชูาปจจุบนั และในภาคอีสานของเรา ขะแมรกัมพูชา เปนชนชาติที่

มีความสามารถยิ่งในการสราง “ปราสาท” ดวยหินทรายและศิลาแลง ตางกับชนชาติไทย ลาว มอญ พมาที่

สราง “ปราสาท” ดวยอิฐและไม ความสามารถและความยิ่งใหญของขะแมรกัมพูชา (โบราณ) เทียบไดกับ

ชมพทูวีป กรีก และอียิปต สุดยอดของขะแมรกัมพูชา คือ Angkor หรือ “ศรียโสธรปุระ-นครวัด-นครธม”  
 

ขะแมรกัมพูชา กอสรางปราสาทบนเขาพระวิหารติดตอกันมายาวหลายรัชสมัย กวา 300 ป ตั้งแตกษัตริย 

“ยโสวรมนัที่ 1” ถึง “สุริยวรมันที่ 1” เร่ือยมาจน “ชัยวรมันที่ 5-6” จนกระทั่งทายสดุ “สุริยวรมันที่ 2” และ 

“ชัยวรมนัที่ 7” จากปลายครสิตศตวรรษที่ 9 จนถงึกลางคริสตศตวรรษที่ 12 (หรือจากพทุธศตวรรษที่ 15 ถึง 

18 หรือกอนสมัยสุโขทยั 300 ปนัน่เอง)  
 

“ปราสาทเขาพระวหิาร” เปนเสมือนเทพสถิตยบนขนุเขา หรือ “ศิขเรศร” เปน “เพชรยอดมงกุฎ” ขององค

ศิวะเทพ (พระอิศวร) ตั้งโดดเดนอยูบนยอดเทือกเขาพนมดงรัก  (“พนมดงแร็ก” ในภาษาขะแมร แปลวา

ภูเขาไมคาน ซึง่สูงจากพื้นดนิกวา 500 เมตร และเหนือระดับน้ําทะเลกวา 600 เมตร ปจจุบันตั้งอยูใน (เขต) 

จังหวัด “เปรียะวิเฮียร” (Preah Vihear) ของกัมพูชา 

 

(3) 

“ปราสาทเขาพระวหิาร” นาจะถูกทิ้งปลอยใหรางไปเมื่อหลังป พ.ศ. 1974 (ค.ศ. 1431) คือภายหลังทีก่รุงศรี

ยโสธรปุระ (นครวัดนครธม) ของกัมพชูา “เสียกรุง” ใหแกกองทพัของกรุงศรีอยธุยา (ในสมัยของพระเจา

สามพระยา) ขะแมรกัมพูชาตองหนียายเมืองหลวงไปอยูละแวก อุดงมีชัย และพนมเปญ ตามลาํดับ และ 

“หนีเสือไปปะจระเข” คือเวียดนามที่ขยายรุกเขามาทางใตปากแมน้าํโขง 
 

แตประวัติศาสตรโบราณเรื่องนี ้ ไมปรากฏมีในตําราประวัติศาสตรของกระทรวงศึกษาฯ ของไทย (หรือของ

เวียดนาม) ดงันัน้คนในสยามประเทศ(ไทย) สวนใหญจึงรับรูแตเพียงเรื่องการ “เสียกรุงศรีอยธุยา” (พ.ศ. 

2112 และ 2310) แตไมรูเร่ืองของ “เสียกรงุศรียโสธรปุระ” (พ.ศ. 1974) 
 

ทั้งกัมพูชาและสยามประเทศ(ไทย) คงลมืและทิ้งราง “ปราสาทเขาพระวหิาร” ไปประมาณเกอืบ 500 ป 

จนกระทั่งฝร่ังเศสเขามาลาเมืองขึ้นในอุษาคเนย ไดทัง้เวียดนาม ทัง้ลาว และกัมพูชา ไปเปน “อาณานิคม” 

ของตน และกพ็ยามยามเขมอืบดินแดนของ “สยาม” สมยั ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ถึงขนาดใขกําลังทหาร

เขายึดเมืองจนัทบุรี และเมอืงดานซาย (ในจังหวัดเลย) ไวเปนเครื่องตอรองอยู 10 กวาป 

 

 

 



5 | P a g e  
 

(4) 

จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) ที่พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 เสด็จยุโรปเปนครั้งที่ 2 

(คร้ังที่ทรงแตงเรื่อง “ไกลบาน”) จึงไดทรงลงนามสัตยาบันในสัญญากับประธานาธบิดีฝร่ังเศส แลกเปลี่ยน

ยกดินแดนเสยีมเรียบ (อันเปนที่ตัง้ของนครวัดนครธมหรือกรุงศรียโสธรปุระ) กับพระตะบอง และศรีโสภณ

ใหกับฝร่ังเศส ทัง้นีโ้ดยการแลก “ตราด และดานซาย (เลย)” กลับคืนมา (ครบรอบ 101 ปในป 2551 นี้) 

จันทบุรีนั้นฝร่ังเศสคืนมาใหกอนเมื่อ พ.ศ. 2447 
 

เมื่อถึงตอนนีน้ั่นแหละที่เสนเขตแดนระหวางสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ทางดานทิศตะวนัออกของ

ประเทศเรา มีพรมแดนและเสนเขตแดนติดกัมพูชาและลาวอยางที่เรารับรูกันในปจจุบัน และตวัปราสาท

เขาพระวหิาร ก็ถูกขีดเสนแดนใหตกเปนของฝรั่งเศส ดังนัน้เมื่อกมัพูชาไดรับเอกราช จึงอางสิทธิในการ

ครอบครองปราสาทเขาพระวิหาร 
 

กลาวโดยยอในสมัยของรัชกาลที ่ 5 ที่มีสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ เปนเสนาบดีมหาดไทยนั้น ฝาย “รัฐบาล

ราชาธิปไตยสยาม” ไดยอมรับเสนเขตแดนทีถ่ือวาปราสาทเขาพระวหิาร ข้ึนอยูกับฝร่ังเศสไปเรียบรอยแลว 

ทั้งนี้ทัง้นั้นเพื่อจะไดอยูรวมกนัโดยสนัติ และที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อเปนหลักประกันในการรักษา “เอกราชและ

อธิปไตย” สวนใหญของสยามประเทศเอาไว  
 

และดังนัน้ เมือ่สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ในป พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) เมื่อทรงดาํรงตําแหนง “อภิรัฐมนตรี” 

ในสมัยรัฐบาลของรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรทัง้ปราสาทเขาพนมรุง และปราสาทเขาพระ

วิหาร จึงทรงขออนุญาตฝรั่งเศสอยางเปนทางการ ที่จะขึ้นไปทอดพระเนตร “ปราสาทเขาพระวหิาร” ที่อยู

ภายใตธงไตรรงคของฝรั่งเศส (และนี ่ ก็คือหลักฐานอยางดีทีท่าํให ม.ร.ว. เสนยี ปราโมช และ ม.จ. วงษ

มหิป ชยางกูร ทนายและผูแทนของฝายรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ออนขอมูลและหลักฐานจดหมาย

เหตุ ตองแพคดีปราสาทเขาพระวหิารเมื่อ 15 มิถุนายน 2505)  

(5) 

กาลเวลาลวงไปจนถงึสมัยสิน้สุดระบอบ “ราชาธิปไตย” ภายหลงัการปฏิวัติ 2475 เร่ืองของ “ปราสาทเขา

พระวหิาร” กลบัถูกขุดคุยขึ้นมาเปนประเดน็ครุกรุนทางการเมืองมาแลว 2 คร้ัง (กอนคร้ังที ่3 ของการ “โคน

รัฐบาลสมัคร” ในสมยันี้) คือคร้ังแรก สมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ปกขวาของคณะราษฎร) และ

คร้ังที่สอง สมยัรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยุคสงครามเยน็ (ตอตานคอมมวินสิต และตอตานนโยบาย

เปนกลางของกัมพูชาสมัยพระเจานโรดม สีหนุ) 
 

ในครั้งแรก สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามนัน้ สืบเนื่องมาจากการปฏิวัติประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 

2475 ซึ่งเมื่อ “คณะราษฎร” ยึดอํานาจไดแลวแมจะโดยปราศจากความรุนแรงและนองเลือดในปแรกก็ตาม 

แตก็ประสบปญหาในการบริหารปกครองประเทศอยางมาก เพราะเพียง 1 ปตอมาก็เกิด “กบฏบวรเดช” 

พ.ศ. 2476 (ที่นําดวยพระองคเจาบวรเดช อดีตเสนาบดกีลาโหมของรชักาลที่ 7 และพระยาศรีสิทธิสงคราม 
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(ดิ่น ทาราบ ผูเปนตาของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท) เกดิการนองเลือดเปน “สงครามกลางเมือง” และสงผล

ใหรัชกาลที่ 7 ถึงกับสละราชสมบัติในป พ.ศ. 2477 และประทับอยูที่อังกฤษจนสิน้พระชนม 

ในทามกลางความปนปวนวุนวายทางการเมืองนัน้ รัฐบาลพิบูลสงคราม หนัไปพึ่ง “อํามาตยาเสนา

ชาตินิยม” ปลุกระดมวาทกรรม “การเสยีดินแดน 14 คร้ัง” ใหเกิดความ “รักชาต”ิ ดวยมาตรการตางๆ เชน  

-24 มิถุนายน 2482 รัฐบาลเปลี่ยนนามประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย”  

-(แลวเปลี่ยนอะไรตอมิอะไรใหเปน “ไทยๆ” ซึ่งรวมทั้ง  

-พระไทยเทวาธิราช -ธนาคารไทยพาณิชย -ปูนซิเมนตไทย)  

รัฐบาลปลุกระดมเรียกรองดนิแดนจากฝรั่งเศส (คือดินแดนที่ไดตกลงแลกเปลี่ยนกนัไปแลวในสมยัรัชกาลที่ 

5) ในเดือนตุลาคม 2483 ผลักดันใหนิสิตนักศึกษาทั้งจฬุาฯ และ มธก. เดินขบวนเรียกรองดินแดน “มณฑล

บูรพา” และ “ฝงซายของแมน้ําโขง”  
 

จนในที่สุดก็เกดิสงครามชายแดน รัฐบาลสง “กองกาํลงับูรพา” ไปรบกับฝร่ังเศส ซึ่งก็เปดโอกาสใหญี่ปุน 

“มหามิตรใหม” เขามาไกลเกลี่ยบีบใหฝร่ังเศส (ซึ่งตอนนั้นเมืองแมหรือปารีสในยุโรปออนเปลี้ยถกูเยอรมนี

ยึดครองไปเรียบรอยแลว) จําตองยอมยกดินแดนให “ไทย” สมัยพิบลูสงคราม (ทาํใหนายพลตรหีลวงพิบูล

สงคราม กระโดดขามยศพลโท-พลเอก กลายเปนจอมพลคนแรกในยคุหลัง 2475) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตราจังหวัดพิบูลสงคราม 

รูปอนุสาวรียไกกางปก ระยะเวลาการใช พุทธศักราช 2482-2489 

 



และนี่ก็เปนทีม่าที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ไดดินแดนทัง้เสียมเรียบ (ที่ถกูจบัเปลี่ยนชื่อเปนไทยๆวา จงัหวัดพบิูลสงคราม) พระตะบอง ศรีโสภณ จําปาศักดิ์ (ซึง่รวมทั้ง

ที่อยูในลาว และอยูในบริเวณพนมดงรัก เชน ปราสาทเขาพระวหิาร และเมืองจอมกระสาน) ตลอดจนถึงไซยะบูลี (จังหวัดนีอ้ยูตรงขามหลวงพระบาง และถูกจับเปลีย่นชื่อเปน

ไทยๆ คือ จงัหวัดลานชาง คาํวา “ลาน” ในสมัยนัน้ยงัไมมีไมโท) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตราจังหวัดพระตะบอง                            ตราจังหวัดลานชาง 

      รูปพระยาโคตรบองเงื้อกระบองทําทาจะขวาง ระยะเวลาการใช พุทธศักราช 2484-2489             รูปโขลงชางยืนอยูกลางลานกวาง  ระยะเวลาการใช พุทธศักราช 2484-2489 
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แผนที่ดินแดนในอินโดจีนของฝรั่งเศสที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามยึดไดมาเมื่อป พุทธศักราช 2484 คือ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม และจังหวัดนครจําปาศักดิ์ ในกรณี

ของจังหวัดพิบูลสงครามนั้น คือจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชาเดิมนั่นเอง แตถูกเปลี่ยนชื่อใหมใหเปนของไทย ในกรณีของจังหวัดจําปาศักดิ์นั้น รวมอาณาบริเวณทางตอนใตของเทือกพนมดงรัก เชน 

ปราสาทเขาพระวิหารและเมืองจอมกระสาน ฯลฯ 

หมายเลข 2 จังหวัดพิบูลสงคราม 

หมายเลข 3 จังหวัดจําปาศักดิ์ 

หมายเหตุ  

หมายเลข 1 จังหวัดพระตะบอง 

1 

3 2 
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และก็ในตอนนี้นัน่แหละทีท่ัง้ปราสาทและเขาพระวหิาร กลับมาสูความสนใจและความรับรูของคนไทย 

รัฐบาลพิบูลสงคราม ดาํเนนิการใหกรมศิลปากร (ซึง่ในสมัยหลงัการปฏิวัติ 2475 ไดหลวงวิจิตรวาทการ นกั

อํามาตยาเสนาชาตนิิยม มอืขวาของจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนอธิบดี หลวงวิจติรวาทการ (กิมเหลยีง 

วัฒนปฤดา) ทั้งพูด ทัง้เขียน ทัง้แตงเพลงแตงละคร ปลุกใจใหรักชาติ) ไดจัดการขึ้นทะเบียนใหปราสาทเขา

พระวหิารเปนโบราณสถานของไทย โดยประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที ่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2483 

(เราไมทราบไดวาในตอนนัน้ ฝร่ังเศสในอนิโดจีนจะทราบเรื่องนี้ หรือประทวงเรื่องนี้หรือไม) 

 

ในสมัยดังกลาวนี้แหละ ที่รัฐบาลพิบูลสงคราม ชี้แจงตอประชาชนวา “ไดปราสาทเขาพระวหิาร” มา ดัง

หลักฐานในหนังสือ “ประเทศไทยเรื่องการไดดินแดนคืน” ของกองโฆษณาการงานฉลองรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2484 สมัยนัน้ มีรูปปราสาทเขาพระวิหารพิมพอยูดวย พรอมดวยคําอธิบายภาพวา “ปราสาทหินเขา
พระวิหาร ซ่ึงไทยไดคืนมาคราวปรับปรุงเสนเขตแดนดานอินโดจีนฝรั่งเศส และทางการกาํลัง
จัดการบูรณะใหสงางามสมกับที่เปนโบราณสถานสําคัญ”  
 

(6) 

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงดวย “มหามิตรญี่ปุน” ปราชัยอยางยอยยับ รัฐบาลพิบูลสงครามก็ลม ซึง่ก็

หมายถงึวา “ไทย” จะตองถูกปรับเปนประเทศแพสงครามดวย ทัง้ฝร่ังเศสและอังกฤษที่เสยีทัง้ดนิแดนและ

ผลประโยชนใหกับไทย ก็ตองการ “ปรับ” และเอาคืน  
 

โชคดีของสยามประเทศ(ไทย) (ที่ตอนนีเ้ปลี่ยนชื่อในภาษาองักฤษกลับเปน Siam ไดชั่วคราว) ที่มทีั้ง

มหาอาํนาจใหม คือ สหรัฐฯ สนับสนนุ และมีทัง้ “ขบวนการเสรีไทย” ภายใตการนาํของ ฯพณฯ ปรีดี พนม

ยงค ทีกู่สถานการณเจรจาตอรองกับฝายสมัพันธมิตร ใหการประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล

สงคราม และการเขารวมกบัญ่ีปุน กลายเปนโมฆะหรือ “เจา” กับ “เสมอตัว” ไมตองถูกปรับมากมายหรือถูก

ยึดเปนเมืองขึน้อยางญี่ปุนหรือเยอรมนี  

 

แตรัฐบาลใหมของไทยทีเ่ปนฝายเสรีประชาธิปไตย (คายปรีดี พนมยงค) ก็ตองคนืดินแดนที่ไปยดึครองมา

ทั้งหมด ไมวาจะเปนดนิแดนในอินโดจนีของฝรั่งเศสที่กลาวขางตน แตยังรวมถึงเมืองขึ้นของอังกฤษที่

รัฐบาลพิบูลสงครามยึดครองและรับมอบมา เชน เมืองเชียงตุง เมืองพานในพมา หรือ 4 รัฐมลาย ู(ที่เคยถูก

จับเปลี่ยนชื่อเปนไทยๆ อยางสวยหรูชั่วคราววา “ส่ีรัฐมาลัย” คือ กลนัตัน ตรังกาน ูปะลิส และเคดะห)   

 

แตก็ในตอนนีอี้กนัน่แหละทีร่ะเบิดเวลา “ปราสาทเขาพระวิหาร” ถูกวางไวอยางเงยีบๆ กลาวคือ ตัวปราสาท

หาไดถูกคนืไปไม และตอมารัฐบาลอํามาตยาเสนาธิปไตยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ซึ่งคืนชพีมาดวย

การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ภายใตการนําของพลโทผิน ชุณหะวณั รวมดวยชวยกนัจากหวัหนาพรรค
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ประชาธิปตย คือ นายควง อภัยวงศ) ไดสงกองทหารไทยใหกลับข้ึนไปต้ังมั่นและชกัธงไตรรงคอยูบนนั้นอกี

คร้ังในป พ.ศ. 2497 (1954)  

 

กลาวไดวา ความหางไกลและความกันดารของทัง้ตัวภูเขาและตัวปราสาทในสมยันั้น และเพราะการที่เจา

อาณานิคมฝร่ังเศส ตองพะวงกับสูรบปราบปรามขบวนการกูชาติของเวียดนาม กัมพูชา และลาว ก็ไมทําให

เร่ืองของปราสาทเขาพระวิหารเปนขาว หรืออยูในความรับรูของผูคนโดยทั่วๆไป 

 

(7) 

ระเบิดเวลาลกูนี้ระเบิดขึ้น เมือ่กัมพูชาไดเอกราชในป พ.ศ. 2496 (1953) อีก 6 ปตอมา พระเจานโรดมสีหนุ

ซึ่งทรงเปนทัง้ “กษัตริยและพระบิดาแหงเอกราช” และ “นักราชาชาตินิยม” ของกมัพูชา กย็ื่นเร่ืองฟองตอ

ศาลโลก (International Court of Justice) เมื่อ 6 ตุลาคม 2502 (1959)  

 

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต (ที่ทาํปฏิวตัิรัฐประหารยดึอํานาจจากจอมพล ป. พิบลูสงคราม) แตงตั้ง ม.

ร.ว. เสนยี ปราโมช (อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย) เปนทนายสูความ รัฐบาลสฤษดิ์ ปลุกระดมให

ประชาชน “รักชาต”ิ บริจาคเงินคนละ 1 บาทเพื่อสูคด ี (เขาใจวาเมื่อจบคดีอาจจะมีเงนิหลงเหลอือยู ณ ที่

หนึง่ที่ใดประมาณ 3 ลานบาท คาของเงนิในสมยันัน้ เทียบไดกับกวยเตี๋ยวเนื้อที่ทาพระจนัทรตอนนัน้ ชาม

ละ 3 บาท (ตอนนี ้30 บาท) ตอนนัน้ทองคาํหนัก 1 บาทราคาเทากับ 500 บาท (ตอนนี้ 1.4 หมืน่บาท)   

 

ศาลโลกทีก่รุงเฮก เนเธอรแลนด ใชเวลา 3 ป และลงมติเมื่อ 15 มิถุนายน 2505 (1962) ตัดสินดวยคะแนน 

9 ตอ 3 ให “ปราสาทเขาพระวหิาร” ตกเปนของกัมพูชา และใหรัฐบาลไทยถอนทหาร ตํารวจ ยามและ

เจาหนาที่ออกนอกบริเวณ ศาลโลกครั้งนั้นประกอบดวยผูพิพากษา 12 นาย จาก 12 ประเทศ 9 ประเทศที่

ออกเสียงใหกมัพูชาชนะคด ีคือ โปแลนด ปานามา ฝร่ังเศส สหสาธารณรัฐอาหรับ อังกฤษ สหภาพโซเวียต 

ญี่ปุน เปรู และอิตาลี

 

สวนอีก 3 ประเทศ ที่ออกเสียงใหไทย คือ อารเจนตนิา จีน ออสเตรเลีย นาสังเกตวาอารเจนตินา คือ 

ประเทศทีพ่ลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ถกูเกมคณะปฏวิัติของจอมพลสฤษดิ์ สงไปเปนทูต (ล้ีภัยการเมือง) 

และมีสวนวิ่งเตนใหอารเจนตินาออกเสยีงใหฝายไทย สวนจนีนัน้ คือ จีนคณะชาต ิหรือไตหวนัของนายพล

เจียงไคเช็ค หาใชจนีแผนดินใหญของเหมาเจอตุงไม ดังนัน้ ก็ตองออกเสียงอยูในฝายคายตอตาน

คอมมิวนิสตสมัยสงครามเยน็ 

 

วาไปแลวรัฐบาลไทยแพคดนีี้อยางคอนขางราบคาบ และคําพิพากษาของศาล ก็ยึดจากสนธสัิญญาและ

แผนทีท่ี่ทาํขึ้นหลายครัง้ในสมัยปลายรัชกาลที ่ 5 นั่นเอง แผนที่และสัญญาเหลานั้นขีดเสนใหตวัปราสาท
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เขาพระวหิารอยูในอินโดจีนของฝรั่งเศส หาไดใชหลกัทางภูมิศาสตรหรือสันปนน้ํา หรือทางขึ้นไม การ

กําหนดพรมแดนดังกลาว รัฐบาลสยามในสมัยนั้นของรัชกาลที ่ 5 และสมเด็จกรมพระยาดาํรงฯ ไดยอมรับ

ไปโดยปริยายโดยมิไดมีการทวงติงแตอยางใด ดังนัน้ผูพิพากษาศาลโลก ก็ถือวาการนิ่งเฉยเทากบัเปนการ

ยอมรับหรือ “กฎหมายปดปาก” ซึ่งไทยกต็องแพคดี นัน่เอง (โปรดดูสรุปยอคําพพิากษาของศาลโลกเปน

ภาษาอังกฤษไดจาก http://www.icj-cij.org/docket/files/45/12821.pdf   

 

(8) 

กลาวโดยยอ ปราสาทเขาพระวิหาร ตกเปนของกัมพูชาทั้งจากทางดานประวัติศาสตร ทางดานนติิศาสตร 

ขออางของฝายไทยเราทางดานภูมิศาสตร คือ ทางขึ้นหรือสันปนน้ํา นัน้หาไดรับการรับรองจากศาลโลกไม 

แตคดีปราสาทเขาพระวหิาร ก็มีผลกระทบอยางประเมนิมิไดตอจิตวิทยาของคนไทย ทีถู่กปลกุระดมดวย

วาทกรรมของ “อํามาตยาเสนาชาตินยิม” และ “การเสียดินแดน”  
 

ขอกลาวขยายความไวตรงนีว้าวาทกรรมของ “อํามาตยาเสนาชาตนิิยม” และ “การเสียดินแดน” ถูกสราง

และ “ถูกผลติซ้ํา” มายาวนานกวาครึ่งศตวรรษแลว เร่ิมดวยกระบวนการสรางจิตสํานึกใหมวาเขาและ

ปราสาทพระวหิารเปน “ของไทย” หรือขยายความการตีความประวัตศิาสตร ใหไทยมีความชอบธรรมใน

การครอบครองเขาพระวหิารยิ่งขึ้น มีการเสนอความคิดวา “ขอมไมใชเขมร” ดังนัน้ เมื่อ “ขอม” มิไดเปน

บรรพบุรุษของเขมรหรือขะแมรกัมพูชา ประเทศนั้นก็ไมควรมีสิทธิจะครอบครองปราสาทเขาพระวิหาร 
 

วิธีการตีความประวัติศาสตรที่กอใหเกิดจิตสํานึกวาเปน “ของไทย” แบบนี ้ จะพบในงานเขียนมากมายของ

ยุคนั้น ไมวาจะเปนงานของ ปรีดา ศรีชลาลัย, น. ณ ปากน้ํา, พลหูลวง รวมทัง้ของบุคคลสําคัญที่มีงาน

เขียนเชงิประชาสัมพนัธ “อํามาตยาเสนาชาตินิยม” เชน “นายหนหวย” เปนตน และยังถกูถายทอดตอมาใน

วงการศึกษาประวัติศาสตรโบราณคดีของหลายสถาบนั รวมทัง้ปรากฏอยูเปนประจําในงานสื่อสารมวลชน 

นสพ. รายวนั รายการวิทยุและทีวโีดยทัว่ๆไปอีกดวย 

 

(9) 
สรุป 

เราจะเห็นไดวาวาทกรรมของ “อํามาตยาเสนาชาตินิยม” และ “การเสยีดินแดน” นั้นถูกสราง ถูกปลุกระดม 

ถูกผลิตซ้ํามาเปนระยะเวลา 3-4 ชั่วอายุคน ฝงรากลกึมาก ดงันัน้ 

ประเด็นนี้จงึกลายเปน “รอนแรง-ดุเดือด-เลือดพลาน” จดุปุบติดปบข้ึนมาทนัท ี“5 พันธมิตรฯ” ดูจะ

ไดอาวุธใหมและพรรคพวกเพิ่มในอันทีจ่ะรุกรบใหแพชนะกันใหเด็ดขาด นาํเอาเวอรชั่นของ “อํามาตยา

เสนาชาตินยิม” มาคลุกผสมกับ “ “ราชาชาตินิยม” ใหแข็งแกรงยิง่ขึ้น ในขณะที่รัฐบาลนอมนิีสมคัร (ของ

ทักษิณ และเปนนอมนิีของอีกหลายๆฝายหลายๆสถาบนัที่เรามักจะมองขามไป) ก็ดูจะขาดความสุขุม

รอบคอบและความละเอยีดออนทางการทตูในการบริหารจัดการกับปญหากรณทีั้งที่เกีย่วกับเร่ืองของตัว

ปราสาท และบริเวณของเขาพระวิหาร  

http://www.icj-cij.org/docket/files/45/12821.pdf
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ดังนัน้ คําถามของเราในที่นี ้คือ 

ในแงของการเมืองภายใน 
-รัฐบาลสมัครจะลมหรือไม 

-รัฐบาลจะยุบสภาหรือไม 

-พันธมิตรจะรุกตอหรือตองถอย  

-จะเกิดการนองเลือดหรือไม 

-ทหารจะปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจอีกหรือไม 

หรือจะ “เกี้ยเซี้ย” รักสามัคคี สมานฉันท แตกตาง หลากสีกันได ไมมีเพียงสีเหลือง กับสีแดง 
 

เราทั้งหลายไดเรียนรู ไดรับบทเรียนอันวิปโยคและปลื้มปติกันมาแลว 

ทั้งการปฏิวัติ 2475  

กบฏบวรเดช 2476  

รัฐประหาร 2490 

ปฏิวัติ 2500-2501  

การลุกฮือ 14 ตุลาคม 2516  

การรัฐประหารนองเลือด 6 ตุลาคม 2519  

พฤษภาเลือด (ไมใชทมิฬ) 2535  

และทายสุดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

หรือวาเทานั้น ยังเปนตัวอยาง เปนแบบเรียนไมพออยูนั่นเอง 

ในแงของการเมืองระหวางประเทศ 

เร่ืองของเขาและปราสาทพระวิหาร  

จะบานปลายไปเปนการเมืองระหวางไทยและกัมพูชา  

รุนแรงจนขั้นแบบเผาสถานทูต  

ปดการคาชายแดน  

กลายเปนการเมืองภายในของกัมพูชา (ที่จะมีการเลือกตั้ง 27 กรกฏานี้) 

หรือ 

ทั้งไทยกับกัมพูชา ตระหนักวาตองอยูรวมกันโดยสันติ 

ในฐานะประเทศเพื่อนบานพรมแดนยาว 800 กม. เปนสมาชิกอาเซียนดวยกัน 

ตกลงเสนอทั้งปราสาทและทั้งเขาพระวิหาร เปนมรดกโลกรวมกัน 

บริหารจัดการและ (เอี่ยว) แบงผลประโยชนรวมกัน 
 

ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสมานฉันท เพื่อคนไทย คนกัมพูชา คนลาว คนกูย คนขะแมรอีสานใต คนกําหมุ คนแตจิ๋ว คนไหหลํา 

คนฮกเกี้ยน คนกวางตุง คนปาทาน คนๆๆๆ หรือมนุษยชาติ ที่ประกอบกันขึ้นเปนประชากรอันหลากหลายของสองสามรัฐ

ชาติบนผืนแผนดินใหญอุษาคเนยนี้ 

 

คําตอบไมนาจะอยูในสายลม มิใชหรือ… 

 



 

 ภาพปราสาทเขาพระวหิารแนวตัด 
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ภาพจาก: หนงัสือพิมพมติชนรายวัน การเมือง 24 มิถุนายน 2551 
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www.petitiononline.com/SIAM2008 
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