
ข้อคดิเห็นใดๆ ในบทความฉบบันีเ้ป็นข้อคดิเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะไมผ่กูพนักบัหน่วยราชการใดๆ ๑ 

 

แนวคดิการนํานโยบายการจดัระบบแรงงานต่างด้าว 
สัญชาตพิม่า กมัพูชา และลาว ในช่วงปี                  

๒๕๔๔-๒๕๕๑ ไปสู่การปฏบิตัทิีใ่ห้ผลเป็นรูปธรรม 
 

โดย พ.อ.หญงิ เจษฎา  มบุีญลอื 

 
   

แนวทางการแนวทางการดาํเนินนโยบายดาํเนินนโยบาย  

ความสัมพนัธ์ไทยความสัมพนัธ์ไทย--กมัพูชากมัพูชา  
 

โดย นางสาววรียา หยกึประเสริฐ และนางสาวจณญัญา ภญิญาวธัน์ 

นักวจิัยประจําศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

 

บทนํา 
 ข้อพิพาทระหวา่งไทย-กมัพชูา ถือเป็นปัจจยั

สําคัญทีส่่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 

สองประเทศเป็นอยา่งมาก ไม่วา่ในสว่นของปราสาท

พระวหิาร ซึง่ไทยและกมัพชูาตา่งเคยพยายามอ้างสทิธิ

เหนือปราสาทดงักลา่ว แตศ่าลยตุิธรรมระหวา่งประเทศ 

(International Court of Justice) ได้ตดัสินไว้ในปี 

พ.ศ.๒๕๐๕ ให้ปราสาทพระวิหารตัง้อยู่ในอาณาเขต

ภายใต้อธิปไตยของกมัพชูา สง่ผลให้ไทยจําเป็นต้อง

คืนปราสาทพระวิหารให้แก่กัมพูชา อย่างไรก็ตาม  

คําตดัสนิดงักลา่วของศาล เป็นเพียงคําตดัสินเฉพาะ

ประเด็นเรื่องกรรมสิทธ์ิในตัวปราสาทพระวิหาร

เท่านัน้ มิได้เป็นการชีข้าดเก่ียวกับแนวเส้นเขตแดน

ในพืน้ทีด่งักลา่ว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอธิปไตย

เหนือดินแดนของประเทศแตอ่ยา่งใด นํามาซึ่งปัญหา

เส้นเขตแดนทางบกระหว่างไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน 

สถาบันวจิยัทางยุทธศาสตร์ สถาบันวจิยัทางยุทธศาสตร์ 
    
สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

    

กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 

เอกสารวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เอกสารวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
    

สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 
    

กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 
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โดยเฉพาะปัญหาพืน้ที่ทบัซ้อน ๔.๖ ตร.กม. ปัญหา เขตแดนทางทะเลก็ ถือเป็นอี กเรื่องที ่กระทบต่อ

ความสมัพันธ์ระหว่างทัง้สองประเทศเป็นอย่างมาก  

เกิดจากการที ่ไทยและกัมพูชาต่างประกาศเขต  

ไหลท่วีปต่างกัน ทําให้เกิดพืน้ที่เหลื่อมทบัทางทะเล

ประมาณ ๓๔,๐๔๓ ตร.กม. จนเกิดปัญหาข้อพิพาท

ระหว่างกันท่ีสําคัญ อาทิ ปัญหาการอ้างเขตไหลท่วีป

ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา และปัญหาอํานาจ

อธิปไตยเหนือเกาะกดู เป็นต้น 

 แม้ที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาได้พยายาม

แก้ไขปัญหาข้อพิพาทร่วมกันผ่านกลไกต่างๆ ท่ีมีอยู ่

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในกรณีของการเจรจาระดับ 

ทวิภาคี แต่ด้วยระดบัความไว้เนือ้เช่ือใจท่ีกัมพูชามี 

ตอ่ไทยประกอบกบัสถานการณ์ภายในและภายนอก

ของทัง้สองประเทศ ไม่ว่าในสว่นของไทยที่จะเห็นได้

ถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองที ่เต็มไปด้วยความ

แตกแยกและมีการนําประเด็นเก่ียวกบักมัพชูามาเป็น

หมากในการเดินเกมส์ทางการเมือง ในขณะที่ฝ่าย

กัมพูชาโดยรัฐบาลกัมพูชาได้มีการดําเนินการต่างๆ 

อาทิ การแตง่ตัง้ พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร เป็นท่ีปรึกษา

ด้านเศรษฐกิจ

แ ล ะ ท่ี ป รึ ก ษ า

ส่ ว น ตั ว ข อ ง

นายกรัฐมนตรี 

ฮุ น  เ ซ น  ก า ร

ปฏิเสธการสง่ตวั 

พ.ต.ท.ทกัษิณฯ  

ในฐ านะ ผู้ ร้ าย

ข้ามแดนตามคําร้องขอของฝ่ายไทย รวมทัง้กรณีการ

จับกุมตัวนายศิวลักษณ์ ชุติพงษ์  วิศวกรไทย ฐาน

ค ว า ม ผิ ด 

จารกรรมข้อมูลตารางการบินของ พ.ต.ท.ทักษิณฯ   

การกระทําที่กล่าวมาข้างต้นล้วนส่งผลกระทบและ

นํามาซึ่งอปุสรรคตอ่การดําเนินความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทย-กัมพูชา ทัง้สิน้ สมควรทีจ่ะมีการศึกษาปัญหา

ดงักลา่ว และพิจารณาประกอบกับนโยบายต่างๆ ท่ีมี

อยู่  เ พื ่อ กํ าหนดแนวทางการ ดํา เ นิ นนโยบาย

ความสัมพันธ์ของไทยต่อกัมพูชาในฐานะที่เป็น

ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยตอ่ไป 

 

นโยบายความสัมพันธ์ของไทยต่อ

กมัพูชา 
จากการศกึษานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

พ .ศ .๒๕๕๐-๒๕๕๔ และนโยบายความมัน่คง

แหง่ชาติของไทยตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ.๒๕๕๐-

๒๕๕๔ ของสํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ประกอบกบันโยบายของรัฐบาล นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 

สามารถสรุปประเด็นนโยบายความสมัพนัธ์ของไทย

ตอ่กมัพชูาได้ ๙ ประเด็น โดยจะขอจัดทําเป็นตาราง



ข้อคดิเห็นใดๆ ในบทความฉบบันีเ้ป็นข้อคดิเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะไมผ่กูพนักบัหน่วยราชการใดๆ ๓ 

แสดงการเปรียบเทียบนโยบายที่เกีย่วข้องกับการ ดําเนินความสมัพนัธ์ไทย-กมัพชูาได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบนโยบายความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 

 

ประเดน็นโยบาย 

นโยบาย 

ของรัฐบาล 

นายอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ 

นโยบายความ

ม่ันคงแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๕๐-

๒๕๕๔ 

 

นโยบายความม่ันคง

แห่งชาตขิองไทย 

ต่อประเทศเพ่ือนบ้าน

ในภาพรวม 

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

 

นโยบายความม่ันคง

แห่งชาตขิองไทยต่อ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

 

๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 

ไม่ไว้วางใจระหว่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ เร่งแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดย 

สันติวิ ธีบนพืน้ฐานของสนธิสัญญา  

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

   

๑.๒ ระมดัระวังผลจากการเสนอข่าวท่ี

คล า ด เค ล่ื อ นจ า ก ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง

ส่ือมวลชนทัง้สองฝ่าย 

    

 

๑.๓ เ ร่งแก้ไขให้ เ กิดความเข้าใจที ่

ถูกต้องเพือ่ลดการสร้างเงื่อนไขที่อาจ

ถกูนําไปขยายผลให้เกดิความขดัแย้ง 

   

 

๑.๔ กําหนดประเด็นความมั่นคงและ

จัดลําดับความสําคัญของปัญหาความ

มัน่คงท่ีสอดคล้องกบักมัพชูา เพ่ือนําไปสู่

การปฏิบตัิท่ีมีประสทิธิภาพร่วมกนั ทัง้ใน

ระดบัทวภิาคีและพหภุาคี โดยการพฒันา

กล ไก ใน ร ะดั บ ท้ อ งถิ ่น  แ ละ กล ไ ก

ระดบัชาติให้สามารถดําเนินงานอย่างมี

เอกภาพ และมีประสทิธิภาพในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกนั 

  

 

 

 

 

  

 

๒. พัฒนาความสัมพันธ์กับกัมพูชา

ในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือส่งเสริม

ความเข้าใจอันดี และการเคารพ 

ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกดิเสถียรภาพ 

ความม่ันคง และความเจริญรุ่งเรือง
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ร่วมกันของภูมิภาค 
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นโยบาย 

ของรัฐบาล 
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๓. ส่งเสริมให้กัมพูชามีศักยภาพใน

ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ใ ห้

ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร พั ฒ น า 

คุณภ าพ ชีวิ ต  กา รส าธารณสุ ข 

การศึกษา และการฝึกอาชีพแก่

ประชาชนที่ อาศัยอยู่ตามบริเวณ

ชายแดนทั ้ง  ๒  ฝ่ าย  รวมทั ้งใ ห้

องค์กรระหว่างประเทศ องค์กร

พัฒนาเอกชนที่ เก่ียวข้องได้เข้าไป

ดํา เ นินกิ จกรรมเ พ่ือ ช่วย เห ลือ

กัมพูชา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ช า ว ไ ท ย แ ล ะ 

ชาวกัมพูชา มีทัศนคติที่ ดี ต่อ กัน  

มีการสร้างความเข้าใจในสังคมและ

วัฒนธรรมของทัง้สองประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของ

ภูมิภาค ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงใกล้ชิดในมิติ

ทางวัฒนธรรมและการอยู่ ร่วมกันมา

อยา่งยาวนาน 

  

 

 

 

 

 

 

๔ . ๒  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัด้านการ

วิจัย จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ในเร่ือง

ท้องถิ่นท่ีมีมติเิช่ือมโยงกบักมัพชูา 

  

 

 

  

๔.๓ ควรดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับกัมพูชา เพื่อ

นําไปสูค่วามสมัพนัธ์และความไว้วางใจ

ระหวา่งประชาชนตอ่ประชาชน 
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นโยบายความม่ันคง
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พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

 

๕. ดําเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดน

ร่วมกัน 
    

๕ .๑ ให้ความสําคัญกับการสํารวจ 

และการปักหลักเขตแดนกับกัมพูชา

อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม ข้ อ ต ก ล ง แ ล ะ

สนธิสญัญา 

 

 

   

๕ .๒ เ ร่ ง รั ดก าร สํ า รวจแล ะจั ด ทํ า 

หลักเขตแดนทางบกและทางทะเล  

โ ด ย อ า ศั ย ก ล ไ ก ที ่มี อ ยู่ ร่ ว ม กั น 

อยา่งตอ่เน่ือง 

    

 

๕ . ๓  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 

ของประชาชนในท้องถิ ่นต่อการแก้ไข

ปัญหา 

  

 

  

๕ .๔ ป้อ งกัน ไม่ ให้ ปัญหาเขตแดน

นําไปสูปั่ญหาความขดัแย้ง 

    

 

 

๖.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้นํา

ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ทั ้ ง ส อ ง ป ร ะ เ ท ศ  

เพ่ือเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา

ความม่ันคงร่วมกัน 

    

 

 

 

๗ .  ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช้ ก ล ไ ก 

คว าม ร่ว ม มือ ด้ า นค ว าม ม่ัน ค ง 

ในทุกระดับ เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่ กระทบต่อความม่ันคง 

ในพืน้ที่ชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อคดิเห็นใดๆ ในบทความฉบบันีเ้ป็นข้อคดิเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะไมผ่กูพนักบัหน่วยราชการใดๆ ๖ 

 

 

ประเดน็นโยบาย 

นโยบาย 

ของรัฐบาล 

นายอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ 

นโยบายความ

ม่ันคงแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๕๐-

๒๕๕๔ 

 

นโยบายความม่ันคง

แห่งชาตขิองไทย 

ต่อประเทศเพ่ือนบ้าน

ในภาพรวม 

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

 

นโยบายความม่ันคง

แห่งชาตขิองไทยต่อ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

๗.๑ ปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจดั

ระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบ

แรงงานต่างด้าว  รวมทั ง้การแก้ไข

ปัญ หาสถานะและสิท ธิขอ งบุคคล 

ที่ชัดเจน บนความสมดุลระหว่างการ

ดูแลสิทธิขัน้พืน้ฐานของบุคคลกับการ

รักษาความมัน่คงของชาต ิ

 

 

 

 

   

๗.๒ เสริมสร้างความร่วมมือกับกัมพูชา

เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ 

สกัดกัน้ และปราบปรามการลักลอบ 

เข้าเมือง การขนถ่ายยาเสพติด การ

โจรกรรมข้ามแดน และขบวนการผิด

กฎหมายกลุ่มต่างๆ โดยเน้นการใช้กลไก

ความร่วมมือระดับท้องถิ่นของไทยและ

กมัพชูาในการประสานการดําเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๘ .  ติ ด ต า ม พั ฒ น า ก า ร ข อ ง

สถานการณ์ความเคล่ือนไหวสําคัญ 

ทั ้งที่ เป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบความ

ม่ันคงตามแนวชายแดนของไทยกับ

กัมพูชา ห รือเป็นมูลเหตุให้เกิด

ความกระทบกระทั่ งระหว่างไทยกับ

กัมพูชา โดยเฉพาะในเร่ืองที่ เก่ียวกับ

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

  

 

 

 

 

  

 

๙ .  รั กษ า ค วา ม ส มดุ ล ระห ว่ า ง

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้า

ชายแดนกับผลประโยชน์ด้านความ

ม่ันคง 
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จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ 

นโยบายของไทยต่อประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้นโยบาย

ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศ มีความ

คล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการ

เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีสงบสนัติในการอยูร่่วมกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน แสดงถึงการให้ความสําคัญกับ

การติดต่อกับประเทศเพือ่นบ้านเพือ่พยายามรักษา

ความปรองดองและหาทางแก้ไขปัญหาพรมแดนกับ

ประเทศเพือ่นบ้าน อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายใน

แต่ละนโยบายจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ ก็ มี

รายละเอียดและการให้ความสําคญัท่ีแตกต่างกันไป

บ้าง ประกอบกับในทางปฏิบัตินัน้ มีองค์ประกอบ

หลายประการ อาทิ นโยบายและอดุมการณ์ของผู้ นํา

ประเทศ หรือการยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติ  

เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติ ท่ีทําให้การดําเนิน

นโยบายอาจไม่ตรงกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ทีไ่ด้

กําหนดไว้ สง่ผลให้การดําเนินนโยบายขาดความเป็น

เอกภาพ และขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา 

ทําให้การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ป ร ะ เ ท ศ เ พื ่อ น บ้ า น ดํ า เ นิ น ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ม่ มี

ประสิทธิภาพเท่าทีค่วร โดยเฉพาะความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีความขัดแย้งอยูแ่ล้วใน

ประวติัศาสตร์และทวคีวามขดัแย้งมากขึน้ในปัจจุบนั 

การดําเนินนโยบายความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาใน

ลกัษณะต่างคนต่างทํา หรือ ต่างคนต่างเข้าใจนัน้  

จะไม่สามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาให้

กลับมาแน่นแฟ้นได้เลย ยิ ่งไปกว่านัน้อาจทําให้

สถานการณ์ท่ีไม่สู้ ดีอยู่แล้วกลบัทวีความยุ่งยากมาก

ยิ่งขึน้ ซึ่งจากการศึกษานโยบายความสมัพันธ์ ไทย-

กัมพูชา และการดําเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาของไทย 

สามารถแบง่การพิจารณาได้ดงัตอ่ไปนี ้

๑. ปัญหาความไม่ไว้วางใจระหว่างไทย

และกัมพูชานัน้ เป็นปัญหาทีฝั่งรากลึกมาตัง้แต่ใน

อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แต่กระนัน้ก็ตาม การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี ้ยังมิได้ดําเนินการเป็น

รูปธรรมมากนัก ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาเป็น

ความสมัพนัธ์ท่ีคล้ายลิน้กบัฟัน ท่ีมีการกระทบกระทัง่

กนับ้าง แตด่งัท่ีเห็นได้ในปัจจุบนั ความสมัพนัธ์ไทย-

กัมพูชาจะค่อนข้างไปในทางที ข่ัดแย้งกันมาก  

ซึง่แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการตามนโยบาย

ดงักลา่วนี ้ยงัคงมีปัญหาอยู่ ซึ่งปัญหาหลกัท่ีสําคัญ

ทีสุ่ดน่าจะมาจากการทีไ่ทยมีการเปลีย่นแปลงทาง

การเมืองบ่อยครัง้ จึงทําให้การดําเนินนโยบายไม่มี

ความต่อเนื่อง อีกทัง้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

ผา่นมา ยงัมีลกัษณะตา่งฝ่ายตา่งคิด ตา่งฝ่ายตา่งทํา 

ไม่ มีการบูรณาการความคิด ทําให้การดํา เนิน

นโยบายไมเ่กิดประสทิธิผลเทา่ท่ีควร รัฐบาลไทยและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องควรร่วมมือกันให้มากกว่านี ้

เพื่อการป้องกันและแก้ไขทีมี่ประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธิผลตอ่ไป 

 การเร่งแก้ไขความเข้าใจที ่ถูกต้องก็เป็น

แนวทางสําคัญอีกแนวทางหนึง่ในการแก้ไขปัญหา

ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี

การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารทีร่วดเร็ว ฉับไวนี ้ 

การรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นสิง่ที่สําคัญที่สุด 

ดังจะเห็นได้จากปัญหาในปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนจากความเป็น

จริงนัน้ ส่งผลกระทบต่อความสมัพันธ์ไทย-กัมพูชา 

ทัง้ในระดับผู้ นําและระดับประชาชน แต่กระนัน้ก็

ตาม ในปัจจุบนัปัญหาดังกล่าวนีย้ังไม่ได้ถูกจัดการ

แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่งจากหน่วยงาน 

ทีเ่กี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ 

กองทัพไทย นักวิชาการ และบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง  

ยัง มิ ไ ด้ มีการรวบรวมข้อเ ท็จ จ ริงอย่างจ ริ งจั ง  

การนําเสนอข้อเท็จจริงในแตล่ะครัง้เป็นการนําเสนอ

ในแต่ละแง่มุม ตามแต่หน้าทีค่วามรับผิดชอบของ

หนว่ยงานนัน้ๆ แตไ่ม่เคยรวมข้อมลูเป็นหนึง่ ไม่มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และท่ีสําคัญ

ทีสุ่ดต่างฝ่ายต่างก็นําเสนอข้อมูลตามความเข้าใจ

ของตน ทําให้ข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับเกิดความสบัสน 

จนในท่ีสดุการรับรู้ข้อมลูขา่วสารจงึเกิดการผิดพลาด 

สง่ผลต่อความเข้าใจในความสมัพันธ์ไทย-กัมพูชา 

จนเป็นเหตใุห้เกิดความหวาดระแวงในความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรร่วมมือกันใน

การรวบรวมข้อมลูขา่วสารให้เป็นองค์ความรู้เดียวกัน 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทัง้สอง

ประเทศ นอกจากนี ้หนว่ยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ควร ร่วมกัน เ ปิ ด เผย ข้อ มูลที ่เ ป็นประ โยช น์ใ ห้

สาธารณชนรับทราบ โดยเฉพาะในระดับผู้ บริหาร

ประเทศ เพื่อสามารถกําหนดนโยบายต่อประเด็น

ปัญหาได้ถูกต้อง และดําเนินนโยบายบนพืน้ฐาน

ความเข้าใจ อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาทีย่ั ่งยืน

ตอ่ไป 

๒. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย

และกัมพูชาทีผ่่านมา เป็นการพัฒนาโดยมีกรอบ

ความร่วมมือแบบทวภิาคี และกรอบความร่วมมือตา่งๆ 

เป็นพลังขับเคลือ่นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-

เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-

Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) กรอบความร่วมมืออนภุมูิภาคลุม่แม่นํา้โขง 

(Great Mekong Sub-region: GMS) กรอบความ

ร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต มติทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี

ร่วมไทย-กัมพูชา (ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม -  

๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖) ที เ่มืองเสียมราฐและ

จังหวดัอุบลราชธานี (ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ของการ

ฟืน้คืนความสมัพนัธ์ไทย-กมัพชูาให้กลบัคืนสูส่ภาวะ

ปกติอย่างสมบูรณ์แบบภายหลงัการเกิดเหตุการณ์

ไม่สงบในกรุงพนมเปญเมื่อวนัที่ ๒๙ ม.ค.๔๖) และ

มติทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ

ร่วมมือทวิภาคีไทย-กมัพชูา ครัง้ท่ี ๕ ที่กรุงพนมเปญ 

นอกจากนี ้ยงัมีกลไกความร่วมมือทัง้ในระดบัรัฐบาล

และระดบัท้องถ่ิน ซึง่มีสว่นช่วยสง่เสริมความสมัพนัธ์

ระห ว่า งส อ ง ประ เท ศใ ห้แ น่นแ ฟ้น มา กยิ ่งขึ น้ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ด้านการเมืองและความมั่นคง ไทยและ

กัมพูชาได้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือในการจ้างแรงงานไทย-กัมพูชา และ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขจัด

การค้าเด็กและหญิง และการช่วยเหลือเหยือ่จาก

การค้ามนษุย์ เม่ือวนัท่ี ๓๑ พ.ค.๔๖ เพ่ือจัดระเบียบ

และแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย

ชาวกัมพูชาในไทย รวมทัง้ป้องกันและปราบปราม

ขบวนการค้ามนษุย์ 

 ด้านเศรษฐกิจ  ไทยและกัมพูชามีการ 

ลงนามความตกลงว่าด้วยการค้า ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและวิชาการ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิ.ย.๓๙ และ

กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เม่ือวันท่ี ๑๘ มิ .ย.๔๔ โดยทัง้สองฝ่ายได้มีการ

พัฒนาความร่วมมือด้านการค้าอย่างต่อเ นือ่ ง 
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นอกจากนี ้ไทยกบักมัพชูายงัขยายความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจเพื ่อ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ระดับ 

อนภุมิูภาค โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ ACMECS 

อาทิ การจัดทํา Contract Farming การสง่เสริมการ

ซือ้ขายสินค้าแบบหกับัญชี (Account Trade) การ

จดั ตัง้ One Stop Service เพือ่อํานวยความสะดวก

ด้านพิธีศุลกากร การฝึกอบรมและพัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตร โครงการจัดทําแปลงเกษตรสาธิตใน

พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนของกมัพชูา เป็นต้น 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ไทยและกัมพูชา

ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมไทย-กัมพูชา เพ่ือ

ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และใช้เป็น

กลไกในการกระชับความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชน

ขอ ง ทั ง้ สอ งปร ะ เ ทศ  นอ กจ าก นี  ้ ยั ง ไ ด้จั ดตั ง้

คณะอนกุรรมการด้านวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และ

การท่องเทีย่ว เพือ่ผลักดันความร่วมมือในแต่ละ

สาขาด้วย 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ ไทย -กัมพูชาที มี่พัฒนาการและ

ก้าวหน้า ผลประโยชน์ร่วมกนัของไทยกับกัมพูชา คือ 

การอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ อันจะนําไปซึ่งความมั่นคง

และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค ดังนัน้ 

ก า ร พัฒ น า ค ว า ม สัม พัน ธ์ กั บ กัม พู ช า จึ ง ค ว ร

ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม

ฉลองครบรอบการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูต

ไทย-กมัพชูา ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธ์  

ท่ีใกล้ชิดระหวา่งสองประเทศ อยา่งไรก็ตาม สืบเน่ือง

จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ นําของไทยและ

กัมพูชา ทําให้การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบการ

สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-กมัพชูาท่ีผา่น

มาได้ลดความสาํคญัลง การจดักิจกรรมเป็นไปอย่าง

เงียบเชียบ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลไทยและ

รัฐบาลกัมพูชาควรใช้โอกาสจากการจัดกิจกรรมนี ้

เป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ไทย-กัมพูชาให้กลบัมาดี

ขึน้อีกครัง้ ซึ่งเป็นท่ีน่าเสียดายมาก รัฐบาลไทยควร

ให้ความสนใจในรายละเอียดดังกล่าวนีใ้ห้มากขึน้ 

เพือ่สามารถนํามาใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

ของชาติ 

๓. นโย บ า ยกา รส่ ง เส ริม กัม พู ช า ใ ห้ มี

ศกัยภาพในการพัฒนาประเทศนัน้ เป็นนโยบายที่มี

เป้าประสงค์ชัดเจนเพื ่อมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่มีสนัติภาพและความมัน่คง โดยไทยได้

เล็งเห็นความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท่ีอาศยัอยูต่ามบริเวณแนวชายแดนของทัง้

สองประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและ

นํามาซึง่ผลประโยชน์ต่อประชาชนของทัง้ไทยและ

กัมพูชา ซึ ่งที ่ผ่านมาไทยได้มีการส่งเสริมความ

ร่วมมือในด้านต่างๆ ที่สําคญั อาทิ ด้านการศึกษา 

ได้แก่โครงการทุนพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ 

ทีใ่ห้ทุนกับนักศึกษามหาวิทยาลยักัมปงเชอร์เตียน 

จังหวัดกัมปงทม และโครงการความร่วมมือด้าน

การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ กับ

วิทยาลยัในพนมเปญประเทศกัมพูชา เพื่อส่งเสริม

ความรู้แก่นกัศึกษาชาวกัมพูชาในสาขาทีข่าดแคลน 

และนําความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษากลับไปพัฒนา

ประเทศต่อไป และด้านสาธารณสขุ ได้แก่ โครงการ

ควบคุมโรคมาลาเรียทีไ่ทยให้ความช่วยเหลือทัง้ใน
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ส่วนของยารักษาโรคและการสนับสนุนทางด้าน

วิชาการ เป็นต้น 

 ไทยยงัได้ให้ความช่วยเหลือในสว่นของการ

สนบัสนนุด้านงบประมาณให้แก่กัมพูชาเพ่ือนําไปใช้

ในการพัฒนาประเทศ โดยผ่านสํานักงานความ

ร่วมมือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 

กระทรวงตา่งประเทศที่สนบัสนนุงบประมาณในสว่น

ของการพฒันาด้านการเกษตร การศึกษา และด้าน

สาธารณสุขเป็นหลกั รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ การพฒันาชนบท และการทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

 อยา่งไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือของไทย

ตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชานัน้ เป็นการ

ดําเนินการแบบไร้ทิศทาง และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่ทัง้ไทยและกมัพชูา อนัท่ีจริงนัน้การให้ความ

ช่วยเหลอืเปรียบเสมือนการลงทนุอยา่งหนึ่ง เพียงแต่

เป็นการช่วยเหลือและเอือ้เฟื้อผลประโยชน์แก่กัน

และกนั แตส่าํหรับไทยนัน้ ความชว่ยเหลอืก็คือความ

ช่วยเหลือ ผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์ ต่างฝ่าย

ต่างดําเนินการในด้านตัวเองอย่างแข็งขนั ส่งผลให้

ภาพลบคือ ผลป ระ โยชน์กลบ ภาพดี คือ ความ

ช่วยเหลือทิง้ไปจนหมดสิน้ ยิ่งไปกว่านัน้ในสว่นของ

ความช่วยเหลือทีใ่ห้ไปก็ไม่สามารถเอือ้ประโยชน์

ให้แก่ทั ง้ ไทยและกัมพูชาไ ด้อย่าง เ ต็มที ่ ทําให้

ค ว า ม สัม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย -กั ม พู ช า ที ค่ ว ร มี

ผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ ไม่ค่อยเกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรมเทา่ที่ควร อีกทัง้ไทยยงัไม่สามารถอ้างความ

ช่วยเหลือเหล่านีเ้พื ่อเป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง

กัมพูชาได้ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างถนนสาย ๖๘ 

(ตรง จ.สรุินทร์) ซึง่เป็นถนนสายดัง้เดิมทีไ่ทยตกลง

ว่าจะสร้างให้แก่กัมพูชา แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไทย

ประกาศงดให้เงินกู้ เพือ่ตอบโต้กรณีทีน่ายก ฮุน เซน

แต่งตัง้นายทักษิณ เป็น ที ่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ  

แต่ผลกลบัตรงกันข้าม เมื่อนายก ฮุน เซนออกมา

ปฏิเสธไม่ขอรับเงินกู้ จากไทยในการก่อสร้าง อีกทัง้

ยังได้เปิดการก่อสร้างไปแล้วเม่ือวันท่ี ๕ ธ.ค.๕๒ 

และคาดว่าถนนสายดงักล่าวนีจ้ะสร้างแล้วเสร็จใน

ปลายปี ๒๕๕๓ 

 นอกจากนี ้การประกาศยกเลิกบนัทึกความ

เข้าใจระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพูชา (MOU) 

ว่าด้วยพืน้ที่ที ่ไทยกับกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีป 

ทับซ้อน พืน้ท่ีกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ ่ง 

ลงนามเม่ือวันท่ี ๑๘ มิ .ย .๔๔ และการทบทวน 

ความร่วมมือตา่งๆ ที่รัฐบาลไทยกําลงัดําเนินการกับ

กัมพูชาอยูน่ัน้ ได้สร้างความเข้าใจผิดแก่รัฐบาล

กมัพชูาวา่รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเพื่ออ้างเป็น

หนีบุ้ญคุณต่อ รัฐบาลกัมพูชา ส่งผลให้ รัฐบาล

กมัพชูาตอบโต้โดยการไม่ยอมรับความช่วยเหลอืใดๆ 

จากรัฐบาลไทยอีก ทําให้ความสมัพนัธ์ไทย-กัมพูชา

ทวีความเหินหา่งมากยิ่งขึน้ 

 การกระทําดังกล่าวข้างต้นนี ้ส่งผลกระทบ

ต่อภาพลกัษณ์ของไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ความช่วยเหลือเพื ่ออ้างเป็นหนีบุ้ญคุณ ซึ ่งอาจ

ก่อให้เกิดความหวาดระแวงแก่ประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน 

เช่น ลาว พม่า และเวียดนามได้ รัฐบาลไทยควรมี

การชีแ้จงถึงสถานการณ์ที่ขัดแย้งระหว่างไทยกับ

กมัพชูา เพ่ือให้ประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนรับรู้ถึงเจตนาท่ี

แท้จริงของรัฐบาลไทยในการตอบโต้ตามสถานการณ์

ท่ีทวคีวามรุนแรงตามลาํดบั ในขณะเดียวกนั รัฐบาล

ไทย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศควรเร่งทํา

ความเข้าใจและฟื้นฟูความสมัพนัธ์ไทย-กัมพูชาให้

กลบัคืนสูส่ภาพปกติ พร้อมทัง้ยืนยนัเจตนารมณ์ของ

ไทยในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ

กมัพชูาอยา่งสงบสขุ และท่ีสาํคญัรัฐบาลไทยควรเร่ง

ทําความเข้าใจต่อประชาชนของทัง้ไทยและกัมพูชา
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ถึงความช่วยเหลือทีเ่น้นการพฒันาร่วมกัน โดยไม่มี

เรื่องของหนีบุ้ญคุณเข้ามาเกี ่ยวข้อง เสริมสร้าง

ความรู้สกึในการเป็นเพ่ือนบ้านท่ีเอือ้เฟือ้ผลประโยชน์

ซึ่งกันและกัน โดยไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

แตป่ระการใด 

๔. การสง่เสริมให้ชาวไทยและชาวกัมพูชา

มีทศันคติทีด่ตีอ่กนันัน้ กระทําได้โดยการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

ทัง้ของไทย กัมพูชา และของภูมิภาค เนื ่องจาก 

ไทยกับกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมอย่างมาก การใช้ความร่วมมือด้าน

วัฒ น ธ ร ร ม จึ ง เ ป็ น สื อ่ ก ล า ง ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

ความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างกันได้เป็น

อยา่งดี ดงัจะเห็นได้จากการจัดตัง้คณะกรรมาธิการ

ร่วมไทย-กัมพูชาเพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้าน

วัฒนธรรม อันเป็นความพยายามทีจ่ะประสาน 

รอยร้าวของความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาภายหลัง

เหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงพนมเปญเมื ่อ ปี 

๒๕๔๖ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของความ

ร่วมมือด้านวัฒนธรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์

ไทย-กมัพชูา 

 อย่างไรก็ตาม การแลกเปลีย่น ศึกษา และ

เ รียน รู้ควา ม เ ป็น จ ริ ง ทางป ระวั ติ ศาสต ร์แล ะ

วฒันธรรม ทัง้ของไทย กัมพูชา และของภูมิภาคนัน้ 

ยงัจํากัดอยู่ในแวดวงวิชาการเท่านัน้ มิได้เผยแพร่สู่

สาธารณชนให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะใน

เรื่องของประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและกัมพูชา  

ซึง่ยงัคงมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันตัง้แต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบนั การทําความเข้าใจประวติัศาสตร์ร่วมกันนัน้ 

ถือเป็นเรื่องทีท้่าทายเป็นอย่างมาก เนือ่งจากการ

เรียนรู้และรับรู้ข้อมูลทางประวติัศาสตร์ของไทยและ

กัมพูชานัน้ เป็นการเรียนรู้และรับรู้ประวัติศาสตร์ 

ในมมุมองของชาติตนเป็นสาํคญั ดงันัน้การทําความ

เข้าใจและยอมรับประวัติศาสตร์ร่วมกันนัน้จึงเป็น

เร่ืองทีต้่องอาศัยระยะเวลาเป็นเคร่ืองกล่อมเกลา  

ในปัจจุบัน เวทีการสัมมนาหรือการประชุมทาง

วิชาการได้มีการนําเสนอเร่ืองดงักลา่วนีเ้พิม่มากขึน้ 

และประชาชนก็ได้ให้ความสนใจมากเช่นกัน แต่การ

รวบรวมและให้ข้อมูลความรู้ก็ยงัไม่มีการผสมผสาน 

และจํากัดอยู่ในวงแคบ อีกทัง้ยงัมีผู้ เผยแพร่ข้อมูลท่ี   

ไม่ถูกต้องอยูเ่ป็นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดความ

เข้าใจท่ีคลาดเคลือ่น และไม่ยอมรับในข้อมูลท่ีขดัต่อ

ความเช่ือของตน รัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องจึงควรประสานความร่วมมือกับนกัวิชาการ

และนักประวัติศาสตร์ในการทําความเข้าใจทาง

ประวัติศาสตร์ทีถู่กต้อง และประสานความร่วมมือ

ดังกล่าวนีก้ับกัมพูชา เพื่อเผยแพร่และสร้างความ

เข้าใจในประชาชนทัง้สองประเทศ อันจะส่งผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาทีเ่ต็มไปด้วย

ความหวาดระแวง ได้กลบัฟืน้ฟูให้เข้าใจกันและเป็น

เพ่ือนบ้านท่ีดีตอ่กนั 

๕. ปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทยกับ

กัม พู ช า นั น้  เ ป็ น ปั ญ ห า ที ่สํ า คัญ อ ย่ า ง ยิ ่ง ต่ อ

ความสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศ ไทยและกัมพูชามี

แนวพรมแดนติดตอ่กันความยาวประมาณ ๗๙๘ กม. 

แบ่งเป็นตามแนวสันปันนํา้ประมาณ ๕๒๔ กม.  

ตามแนวลาํนํา้ประมาณ ๒๑๖ กม. และเป็นเส้นตรง

ประมาณ ๕๘ กม. ทัง้สองฝ่ายได้ทําการปักปัน 

เขตแดนร่วมกันครัง้แรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ โดยใช้

หลกัเขตแดนทําจากไม้รวม ๗๓ หลกั เร่ิมตัง้แต่ช่อง

สะงํา อ.ภูสงิห์ จ.ศรีสะเกษ (รอยต่อ จ.สุรินทร์ และ  

จ.ศรีสะเกษ) 

 การแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบกระหว่าง

ไทย-กมัพชูาท่ีผา่นมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพชูา
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ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสํารวจ

และจัดทําหลกัเขตแดนทางบก (MOU) ในปี พ.ศ.

๒๕๔๓ ซึง่มอบหมายให้คณะกรรมาธิการเขตแดน

ร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Boundary Commission: 

JBC) เป็นกลไกสําหรับการเจรจาสํารวจและจัดทํา

หลกัเขตแดนทางบกระหว่างไทยและกัมพูชาตลอด

แนว โดยวางพืน้ฐานการสํารวจและจัดทําหลัก 

เขตแดนทางบกระหว่างไทย-กัมพูชา ให้เป็นไปตาม

อนสุญัญา ค.ศ.๑๙๐๔ อนุสญัญา ค.ศ.๑๙๐๗ และ

แผนที่ท่ีจัดทําขึน้ตามผลงานของการปักปันเขตแดน

ของคณะกรรมการปักปันเขตแดน ซึง่จัดตัง้ขึน้ตาม

อนุสญัญาดังกล่าว ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กับการบังคับใช้อนุสัญญาทัง้สองฉบับข้างต้น 

นอกจากนีย้งัได้มีการจดัตัง้องค์กรตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุ

การ ดํ า เ นิ นงานของ  JBC ประกอบด้ วย คณ ะ 

อนุกรรมาธิการเทคนิคร่วม  ไทย-กัมพูชา คณะ

ปฏิบัติงาน และชุดสํารวจ โดย JBC ได้จัดทําเป็น

ข้อกําหนดอํานาจหน้าที่และแผนแม่บท (Terms of 

Reference and Master Plan for the Joint Survey 

and Demarcation of Land Boundary: TOR) ซึง่ได้รับ

การรับรองจากท่ีประชุม JBC สมัยวิสามัญ เม่ือวันท่ี 

๒๕ สงิหาคม ๒๕๔๖ อนัเป็นการกําหนดขัน้ตอนต่างๆ 

สาํหรับการสํารวจและจดัทําหลกัเขตแดนร่วมกนัเป็น  

๕ ขัน้ตอน ได้แก่ (๑) การค้นหาที่ตัง้และสภาพของ

หลกัเขตแดนเดิม (๒) การจัดทําแผนทีภ่าพถ่ายทาง

อากาศ (Orthophoto Maps) มาตราสว่น ๑ : ๒๕,๐๐๐ 

ตลอดแนวเขตแดน (๓) การลากแนวทีจ่ะเดินสํารวจ

บนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (๔) การตรวจสอบ 

ภมิูประเทศ และ (๕) การปักหลกัเขตแดน 

 อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติันัน้ จากการท่ีได้

มีการสํารวจที่ตัง้หลักเขตแดนไปแล้วจํานวน ๔๘ 

หลกั จาก ๗๓ หลกั ตัง้แต่หลกัเขตแดนท่ี ๒๓-๗๐ ใน

พืน้ท่ี จ.สุรินทร์บางส่วน จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี และ  

จ.ตราดบางสว่น ตัง้แต่กลางปี พ.ศ.๒๕๔๙ และการ

ที่ได้มีการตรวจสอบและศึกษาภูมิประเทศประกอบ

กับหลักฐานทางกฎหมายข้างต้น แสดงให้เห็นถึง

ความขัดแย้งกันเองของหลักฐานทางกฎหมาย

ดังกล่าว เช่น สนัปันนํา้ตามสนธิสญัญาไม่ตรงกับ

เส้นบนแผนที ่ปักปัน (กรณีปราสาทพระวิหาร)  

จึงส่งผลให้การสํารวจแนวเขตแดนตาม TOR นัน้ 

อาจเกิดความขัดแย้งตามไปด้วย ประกอบกับการ

ปฏิบัติการนัน้ จะต้องให้เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคไปสํารวจ

ร่วมกันก่อนแล้วเ มื ่อ เ กิดปัญหาให้รายงานมา

ตามลาํดบัชัน้ เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งมักตกลงกันไม่ได้ 

อีกทัง้ในฝ่ายไทยเองอาจเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ในเชิงลบต่อผู้ รับผิดชอบและลกุลามเป็นปัญหาทาง

การเมืองตามมา ซึง่ปัญหาดังกลา่วนีส้ง่ผลกระทบ

ต่อการปฏิบติังานโดยรวม และเป็นอุปสรรคสําคัญ

ในการแก้ไขปัญหาเขตแดนร่วมกันระหว่างไทย-

กมัพชูา 

 ดังนัน้  JBC ทัง้สองฝ่ายจึงควรจัดตัง้

คณะทํางานเฉพาะเพ่ือศกึษาและกําหนดแนวเขตแดน 

โดยพิจารณาจากหลกัฐานทางกฎหมายบนโต๊ะการ

เจรจา โดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศที่มีอยูป่ระกอบการ

ศกึษา ทัง้นี ้การตกลงดงักลา่วควรระบุโดยละเอียดให้

ชัดเจนว่า เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชาบริเวณนีย้ึดถือ

อะไรเป็นเส้นเขตแดน เช่น บริเวณ จ .สระแก้ว  

เป็นเส้นตรงจากหลกัเขตแดนที่ ๔๖ ไป ๔๗ และ ๔๘ 
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โดยต่อเนื่อง หรือในเขต จ.บุรีรัมย์ ใช้สันปันนํา้ของ 

ทิวเขาพนมดงรักเป็นเส้นเขตแดน เป็นต้น ซึ่ งจะทําให้

การสํารวจในภูมิประเทศกระทําได้ง่ายและรวดเร็ว

ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี ้อาจมี

ข้อเสีย คือ ต้องเสียเวลาในการเจรจาใหม่ ก่อนการ

สาํรวจในภมิูประเทศ ซึง่กมัพชูาอาจไม่เห็นด้วย และ

เกิดความหวาดระแวงต่อฝ่ายไทย เช่นนีแ้ล้ว รัฐบาล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงควรพิจารณา

ร่วมกนัถึงข้อจํากดัในการแก้ไขปัญหาเขตแดนท่ีแล้วมา 

รวมถึงจะต้องชีแ้จงทําความเข้าใจต่อรัฐบาลกัมพูชา 

เพื ่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดน

ร่วมกนัท่ีมีประสทิธิภาพ และสามารถปฏิบติัได้จริง 

๖. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ นําไทย

และผู้ นํากัมพูชาในปัจจุบัน เป็นปัญหาสําคัญที ่

ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา

หยุดชะงกัลง การที่รัฐบาลของทัง้สองประเทศมีการ

เรียกทตูกลบั เพ่ือลดระดบัความสมัพนัธ์ทางการทตูลง 

ประกอบกับการตอบโต้ระหว่างผู้ นําของทัง้สอง

ประเทศ สง่ผลให้ความสมัพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา

ตกอยูใ่นสภาพท่ีนา่เป็นหว่ง โดยเฉพาะในมุมมองของ

อาเซยีน อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพชูา

มิได้ปรารถนาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึน้กลายเป็น

อุปสรรคต่อความสัมพันธ์ ในระดับ ประ ชาช น 

โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนของ

ทัง้สองประเทศ จึงจํากัดความขัดแย้งให้เป็นปัญหา

ระดับผู้ นําประเทศ เพื ่อให้การติดต่อค้าขายตาม 

แน วช าย แด นขับ เค ลื ่อ นไ ปไ ด้  แ ต่ ถึ งก ระ นั น้

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาก็อยู่ในระดบัท่ี

ไม่ปกติอยูดี่ 

 แม้ความสัมพันธ์ระดับผู้ นําของไทยและ

กมัพชูาประสบกบัภาวะวิกฤต แต่ความสมัพนัธ์ไทย-

กัมพูชาด้านการทหาร ยังคงเป็นสายใยเชื่อมโยงให้

ไทยกับกัมพูชามีการเจรจากันได้  การประชุม

คณะกรรมการชายแดนทัว่ไปไทย-กัมพูชา (General 

Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญ ครัง้ท่ี ๖ 

จึงเกิดขึน้  ด้วยวัตถุประสงค์ที ่ฝ่ายความมัน่คง 

(ทหาร) ของไทยและกัมพูชาต่างเห็นพ้องต้องกันว่า

ความขัดแย้งทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินชีวิตของประชาชน ทัง้สองประเทศที่ติดต่อ

ค้าขายกัน  แล ะ การสัญ จ รไป มาหาสู ก่ันขอ ง

ประชาชนทัง้สองฝั่งตามแนวชายแดนในฐานะ 

ญาติมิตร โดยผลการประชุม GBC สมยัวิสามญัครัง้นี ้ 

ทัง้สองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันใน ๔ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือสนัติวิธีในการแก้ไข

ปัญหาตามแนวชายแดนเพือ่ลดความขัดแย้ง  

(๒) การอํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนของสอง

ประเทศค้าขายตามแนวชายแดน และไปมาหาสูก่ัน

ได้อย่างทีเ่คยปฏิบติัมา (๓) การดํารงความสมัพนัธ์ 

ท่ีดีระหว่างประเทศทัง้สองและระหว่างประชาชน 

ทัง้สองฝ่าย โดยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศ  

และข้อตกลงบนพืน้ฐานความเข้าใจ จริงใจ และ

ความเท่าเทียมกัน และ (๔) การสนับสนุนภารกิจ

กลไกความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศทกุระดบั 

 เช่นนีอ้าจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ไทย-

กัมพูชาด้านการทหารเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือที่

สําคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาให้

กลบัมาดีขึน้ หากผู้ นําของทัง้ไทยและกัมพูชาต่างลด

ทิฐิและหันหน้ามาเจรจากันอย่างจริงใจ โดยใช้

ช่องทางกลไกทหารนําไปสูก่ารเจรจาระดบัการเมือง 

ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไทย -กัมพูชากลับคืนสู ่

สภาวะปกติดงัเดิมได้ ทัง้นี ้รัฐบาลไทยควรเป็นฝ่าย

ริเร่ิมขอเปิดการเจรจากบักมัพูชา และยุติการตอบโต้

ทัง้ปวง เพ่ือแสดงวุฒิภาวะความเป็นผู้ ใหญ่และเพ่ือ

จะให้กัมพูชาเป็นฝ่ายตอบคําถามต่อการกระทํา
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ต่างๆ อันจะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของไทยในการ

เป็นประเทศสนัติท่ีไมต้่องการรุกรานประเทศใดด้วย 

๗. กลไกความร่วมมือเพ่ือป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในพืน้ทีช่ายแดนนัน้ 

มีหลายระดับด้วยกัน อันได้แก่ คณะกรรมการ

ชายแดนทัว่ไปไทย-กัมพูชา (GBC) คณะกรรมาธิการ

เขตแดนร่วมไทย-กมัพชูา (JBC) คณะกรรมาธิการร่วม

วา่ด้วยความร่วมมือไทย-กัมพูชา (JC) คณะกรรมการ

ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน

ไทย-กัมพูชา (BPKC) คณะกรรมการชายแดนสว่น

ภมิูภาคไทย-กมัพชูา (RBC) คณะกรรมการชายแดน

ร่วมไทย-กมัพชูา ระดบัท้องถ่ิน และคณะอนุกรรมการ

เทคนิคร่วมไทย-กมัพชูา (JTC) ซึง่กลไกความร่วมมือ

ดงักลา่วนีจ้ัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกันในการ

สง่เสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพืน้ที่

ชายแดน รวมทัง้เสริมสร้างความเจริญทัง้ทางด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชนในพืน้ทีช่ายแดนของทัง้สองประเทศ  

ซึง่กลไกความร่วมมือดงักลา่วนีแ้สดงให้เห็นถึงความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพืน้ท่ีชายแดน

ของไทยและกมัพชูาทีผ่่านมา ซึ่งได้มีการดําเนินการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด หากแต่

ปัญหาการเมืองภายในของทัง้สองประเทศอาจเป็น

อุปสรรคตอ่การดําเนินการไปบ้าง ซึง่รัฐบาลไทยและ

รัฐบาลกมัพชูาควรมีการสนบัสนุนการใช้กลไกความ

ร่วมมือดังกล่าวนีอ้ย่างต่อเน่ือง เ พ่ือขจัดความ

ขัดแย้ง และพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างไทยและ

กมัพชูาให้เป็นเพ่ือนบ้านท่ีดตีอ่กนัตลอดไป 

๘. การติดตามสถานการณ์ภายในและ

ภายนอกประเทศของทัง้ไทยและกัมพูชานัน้ เป็นสิ่ง

สําคัญทีส่มควรต้องมีการดําเนินการอย่างรวดเร็ว

และต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นในยามปกติ หรือยามที่มี  

ปัญหาขดัแย้งกนั เน่ืองจากเป็นข้อมลูท่ีสําคญัในการ

กําหนดนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี

การเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ในห้วงเวลาท่ีผ่านมา 

การติดตามสถานการณ์ในยามปกตินัน้ มักไม่ได้รับ

การสนใจเท่าทีค่วร ทําให้การประเมินสถานการณ์

ของฝ่ายไทยท่ีมีตอ่ฝ่ายกัมพูชานัน้ เน้นไปท่ีปัญหาท่ี

เห็นได้อย่างชัดแจ้ง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาการเข้าเมืองอย่าง

ผิดกฎหมาย สว่นปัญหาความสมัพนัธ์ไทย-กัมพูชา 

ปัญหาเขตแดน และปัญหาปราสาทพระวิหารนัน้  

แม้ฝ่ายไทยจะเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหา  

แต่ก็ยังขาดความกระตือรือร้นที ่จะแก้ไขปัญหา

ดงักลา่วนี ้จนกระทัง่เม่ือเกิดปัญหาอย่างเด่นชัดและ

ส่งผลกระทบลุกลามไปทัว่ จึงค่อยกระตือรือร้นใน

การหาหนทางแก้ไข ทําให้ไม่สามารถรับมือต่อ

ปัญหาได้รอบด้าน และทนัทว่งที 

 ปัญหาความสัมพันธ์ไทย -กัมพูชาครัง้นี ้

ก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลไทยตกเป็นฝ่ายตัง้รับมาโดย

ตลอด ในขณะที่รัฐบาลกัมพูชามีการวางแผนในการ

รุกเป็นอยา่งดี และหยิบยื่นประเด็นปัญหาให้รัฐบาล

ไทยต้องคอยแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทําให้รัฐบาล

ไทยจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปตามเร่ือง 

ประกอบกับการติดตามสถานการณ์ทีไ่ม่ต่อเนือ่ง 

ส่งผลให้รัฐบาลไทยไม่สามารถหาแนวทางในการ
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แก้ไขปัญหาอยา่งยัง่ยืนได้ ปัญหาความสมัพนัธ์ไทย-

กัมพูช าจึ งยังคงส่งผลกระ ทบ ต่อ รัฐ บ าลไทย 

ทัง้การเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ

จวบจนถึงปัจจุบนันี ้เช่นนีแ้ล้วรัฐบาลไทย ตลอดจน

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจึงควรติดตามสถานการณ์

ภายในและภายนอกประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยเฉพาะกมัพชูา ทัง้ในยามปกติและในยามไม่ปกติ 

เพื อ่สามารถนํามาเป็นแนวทางในการดํา เ นิน

ความสมัพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพือ่นบ้านได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรับมือกับ

ปัญ หาความขัดแ ย้งไ ด้อ ย่า งทันท่วง ที  และ มี

ประสทิธิภาพ 

๙. ความมัน่คงแห่งชาติ หมายถึง การที่

ชาติหรือรัฐมีเอกราช สวัสดิภาพของสังคมและ

ประชาชนอยูใ่นความปลอดภัย อยู่ดีมีสุข มีความ

สามคัคีเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินยั และมี

วฒันธรรม โดยมีปัจจยัสาํคญัอนัเป็นหลกัของความ

มั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคมจิ ตวิทยา ด้านการทหาร  และ ด้าน

วิทยาศ าสต ร์  เทคโ นโลยี  การพ ลัง งา น แล ะ

สิ่งแวดล้อม ซึง่จากนิยามดังกลา่วนีแ้สดงให้เห็นว่า 

ผลประโยชน์ด้านความมัน่คงนัน้  มิใช่หมายถึง

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแต่ เพียงด้านเดียว  

แตจ่ะต้องประกอบไปด้วยผลประโยชน์ด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การพลงังาน และสิ่งแวดล้อม ท่ีเช่ือมโยง

ถึงกนั 

 การจํากัดความขัดแย้งในปัจจุบันให้อยูใ่น

ระดับผู้ นําของประเทศนัน้ ก็เป็นการดําเนินการอีก

ประการหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่รัฐบาลไทยและกัมพูชา

คํานึงถึงผลประโยชน์ด้านความมัน่คงของชาติ 

เป็นหลกั การจํากัดความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัผู้ นํา

ประเทศ ก็เพือ่ มิให้ความขัดแย้งดังกล่าวขยาย 

วงกว้างไปสู ่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนตาม 

แนวชายแดนของทัง้สองประเทศ ซึง่ไม่เพียงแต่จะ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย -

กมัพชูา แตย่งัอาจสง่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนของทัง้สองประเทศได้ การจํากัดความ

ขัดแย้งให้อยูใ่นระดับผู้ นํานัน้จึงเป็นการกระทํา 

ท่ีเหมาะสมแล้วตอ่ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของ

ชาติ อยา่งไรก็ตาม การปลอ่ยให้ปัญหาความขดัแย้ง

ยืดเยือ้ และมีทีท่าว่าจะลกุลามมากขึน้ ก็ยงัคงเป็น

ปัญหาตอ่ความสมัพนัธ์ไทย-กมัพูชา และยงัคงสร้าง

ความกังวลต่อประชา ชนของทั ง้สอ งประเทศ 

ผลประโยชน์ร่วมกันของไทยกับกัมพูชา คือ การอยู่

ร่วมกนัอยา่งสนัติ ดงันัน้ ผู้ นําของทัง้ไทยและกัมพูชา

จึงควรลดความหวาดระแวง และสร้างความไว้เนือ้

เช่ือใจกนั เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ได้ตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษานโยบายต่างๆ ของไทยท่ีมีอยู ่

พิจารณาประกอบกับสถานการณ์ของความสมัพันธ์

ระหวา่งไทย-กมัพูชา ในปัจจุบนั นํามาสูก่ารกําหนด

แนวทางการดําเนินความสมัพนัธ์ของไทยต่อกัมพูชา

ได้ โดยแบง่ออกเป็น ๔ ด้านดงัตอ่ไปนี ้
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ด้านการเมอืง 

๑. รัฐบาลไทยควรดําเนินการต่างๆ บน

พืน้ฐ านขอ งผลประ โยช น์แห่งช าติและยึด ถือ

ยุทธศาสตร์การดําเนินความสัมพันธ์ของไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีอยู่แล้วในหลายระดับเป็น

สาํคญั ดงันัน้ การกําหนดยทุธศาสตร์ของไทยจึงควร

กําหนดหรือตัง้อยู ่บนพืน้ฐานของการดําเนินการ

อย่างไรจึงจะทําให้เกิดหรือมีปัญหากันให้น้อยทีสุ่ด 

สามารถอยูด้่วยกนัอยา่งสนัติ 

๒. รั ฐ บ า ล ไ ท ย ค ว ร คํ า นึ ง แ ล ะ ใ ห้

ความสําคัญต่อพลังอํานาจของชาติ (National 

Power) ในทุกๆ ด้าน เพ่ือใช้เป็นอํานาจในการตอ่รอง 

ทีอ่าจเป็นประโยชน์ และส่งผลต่อการดํา เ นิน

นโยบายด้านการตา่งประเทศตอ่กมัพชูา อาทิ การใช้

แรง งาน ต่า ง ด้า วกัม พูช า ในก าร ต่อ ร อ ง  ห รื อ

ดําเนินการทางลับกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกัมพูชา 

อาทิ การดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อมูล

ขา่วสาร เศรษฐกิจ และการทหาร เพ่ือแสวงหาจุดแข็ง

และจุดอ่อนของไทยในการดําเนินความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศ อนัจะทําให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหา

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มีความพร้อม

ในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

๓. รัฐบาลควรคํานึงถึงดุลยภาพระหว่าง

อํานาจอธิปไตย ความมั่นคงแห่งชาติ ผลประโยชน์

แห่งชาติ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

เพ่ือให้เกิดแนวทางในการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ 

และควรท่ีจะพิจารณาโดยคํานงึจากมมุมองทัง้ในสว่น

ของไทยและกัมพูชา เพ่ือมิให้การกระทําใดๆ กระทบ

ตอ่ความสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศในระยะยาว 

๔. รัฐบาลควรเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาทโดยสนัติวิธี และควรมุ่งใช้การเจรจาแบบ 

ทวิภาคีเป็นหลกั โดยใช้ช่องทางของคณะกรรมาธิการ

เขตแดนร่วมไทย-กมัพชูา (JBC) เพ่ือสร้างความชดัเจน

ให้กับพืน้ที่พิพาท อันจะนํามาซึง่ข้อยุติของปัญหา

เขตแดนระหวา่งไทย-กมัพชูา 

๕. การดําเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

ของไทยต่อกมัพชูา ควรกระทําในลกัษณะท่ีเป็นสากล 

ด้วยความเสมอภาค และเทา่เทียมกนั 

๖. ควรหลีกเลี ่ยงการนําความขัดแย้ง

ภายในของแต่ละประเทศมาเป็นอุปสรรคในการ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สองประเทศ 

๗. ไม่ควรนําบทบัญญัติของกฎหมายที ่

เ กี ่ยว ข้องมาใช้ เป็ นเครื่องมื อทางการเ มืองใน 

การขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที ่ ทัง้ นี ้

เพื ่อให้การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและการดําเนิน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย-กมัพชูา ดําเนินไปได้อยา่ง

ทนัทว่งที และมีประสทิธิภาพ 

๘. รัฐบาลควรจัดให้เร่ืองการแก้ไขปัญหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย-กัมพูชา เป็นวาระแห่งชาติ 

และควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ สํานัก 

ข่ าวกรองแห่ งชาติ  สภาความมั ่นคงแห่ งชา ติ   

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

วฒันธรรมกระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร และ

กรรมาธิการต่างประเทศของทัง้ ๒ สภา มีการ

ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาตา่งๆ ร่วมกนั 

๙. รัฐ บ าลควรจัดตั ง้หน่วยงานขึ น้ ใน

รูปแบบคลงัสมอง (Think - Tank) เพือ่ทําการศึกษา

วิจยัและจดัเสวนาทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกับ

ประเด็นความสมัพนัธ์ไทย-กมัพชูา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ

สนับสนุนและเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องนําไปใช้ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ไทย-

กมัพชูาตอ่ไป 
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๑๐. รัฐบาลควรมีการชีแ้จงถึงสถานการณ์

ความขดัแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา เพ่ือให้ประเทศ

เพ่ือนบ้านรับรู้เจตนาท่ีแท้จริงของรัฐบาลไทยว่าได้

กระทําไปบนพืน้ฐานของการตอบโต้ตามสถานการณ์

เป็นลาํดบัไป 

๑๑. รัฐบาลไทยควรดําเนินนโยบายเชิงรุก 

โดยอาจเป็นฝ่ายขอเริ่มเปิดการเจรจาเพือ่แก้ไข

ปัญหาข้อพิพาทกับฝ่ายกัมพูชาก่อน และยุติการ

ตอบโต้เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของไทยในการเป็น

ประเทศสนัติท่ีไม่ต้องการรุกรานประเทศใด 

 

ด้านความมัน่คงและการทหาร 

๑. ไทยและกมัพชูาควรเร่งปักหลกัเขตแดน

ให้แล้วเสร็จ และร่วมกันจัดทําแผนท่ีร่วมกัน เพ่ือให้

ทัง้สองประเทศใช้เป็นเอกสารอ้างอิงไปในทิศ

เดียวกัน และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหาร

จดัการพืน้ท่ีสว่นของตนให้มีประสทิธิภาพตอ่ไป 

๒. ควรเพิ ่มการสนับสนุนและให้ความ

ช่วยเหลอืของกองทพัไทยตอ่ฝ่ายกมัพชูา เน่ืองจากท่ี

ผา่นมากองทพัได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ฝ่ายกมัพชูาใน

ด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสนับสนุน

อุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านการก่อสร้างและซ่อมแซม 

สิง่ปลูกสร้างต่างๆ ด้านการเก็บกู้ ระเบิด ด้านการ

สาธารณสุข เป็นต้น นํามาซึง่ความสัมพันธ์ที ดี่

ระหว่างกองทัพทัง้สองประเทศ และมีส่วนสําคัญ 

ในการคลีค่ลายสถานการณ์ความตึงเครียดจาก 

ข้อพิพาทตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งไทยและกมัพชูา 

๓. ควรรักษาความสัมพันธ์ที ดี่ระหว่าง

กองทัพของทัง้สองประเทศ เนื ่องจากที ่ผ่านมา

ความสมัพันธ์ในระดับกองทพัของไทยและกัมพูชา

เป็นไปในแนวทางทีดี่ กล่าวคือ ทัง้สองฝ่ายมีการ

เยี่ยมเยือนกันระหว่างนายทหารระดับสูงอยู่เสมอ  

มีการนําเอากลไกส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไข

ปัญหาระหว่างกันแบบทวิภาคีในระดบัต่างๆ มาใช้

บงัคบั ดงันัน้ กองทพัจึงถือเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัใน

การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สองประเทศ 

 

ด้านเศรษฐกจิ 

๑. รัฐบาลควรพัฒนาพืน้ที่พิพาทระหว่าง

ไทย-กมัพชูาให้เป็นพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวร่วม (Joint Tourism 

Areas: JTA) เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง

ทัง้สองประเทศ 

๒. รั ฐ บาลควร เส ริมส ร้างและพัฒน า

ความสมัพนัธ์กบักมัพชูาบนพืน้ฐานของผลประโยชน์

ร่วมกัน ผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที ่

สาํคญั อาทิ ACMECS GMS และสามเหลีย่มมรกต 

๓. รัฐบาลควรมีการพัฒนาพืน้ทีช่ายแดน

ไทย-กัมพูชา บริเวณด่านบ้านคลองลึก อําเภอ 

อรัญประเทศ เนือ่งจากบริเวณดงักลา่วเป็นทีต่ัง้ของ

ตลาดการค้าชายแดนท่ีสาํคญัคือตลาดโรงเกลอื และ

เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใกล้ที่สดุในการเดินทางจาก

กรุงเทพฯ เข้าสูก่ัมพูชา ดังนัน้การพัฒนาระบบ 

โลจิสติกส์ในบริเวณดังกลา่ว จึงถือเป็นยุทธศาสตร์

สาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งไทย-กมัพชูา 

 

ด้านสังคมจิตวทิยา 

๑. ควรเพิม่ความเข้มข้นในการดําเนินการ

ตามแนวทางและมาตรการเสริมสร้างความไว้เนือ้

เชื ่อใจผ่านความร่วมมือต่างๆ ทีมี่อยู ่อาทิ ด้าน

การเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรมระ หว่า งกัน  เ พื อ่ เ ป็นการลดความ

หวาดระแวง และทัศนคติความเป็นปฏิปักษ์ของทัง้

สองประเทศท่ีมีต่อกันให้สามารถนําไปสูก่ารมีความ

เคารพซึง่กนัและกนั 
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๒. ควรสร้างบรรยากาศของความไว้เนือ้

เช่ือใจกันระหว่างไทย-กัมพูชา โดยจะต้องลดความ

เกลียดชั ง  กระ แสช า ติ นิ ยม  และ การกระ ชั บ

ความสมัพนัธ์ทางด้านวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การกระชบัความสมัพนัธ์ในระดบัประชาชน 

๓. การ ดํา เ นินควา มสัมพัน ธ์ ระหว่า ง

ประเทศของไทยต่อกัมพูชา ควรกระทําในลกัษณะที่

เป็นสากล ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ด้วยการเสริมสร้างและปรับทัศนคติของไทยที่มีต่อ

กัมพูชาในส่วนที่มองว่าเป็นประเทศที่เล็กกว่าและ

ไท ย ต้ อ ง ใ ห้ คว า ม ช่ ว ย เ ห ลือ  แ ล้ว เ ส ริม ส ร้ า ง

คว า ม สัมพัน ธ์ ใ นลัก ษ ณ ะ ร่ว ม กัน ขึ น้ ม า แ ท น 

เนือ่งจากความจริงใจถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งต่อการ

แก้ไขปัญหาข้อพิพาทตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

๔. ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนา

ประเทศเ พ่ือนบ้านเ พ่ือ สร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและการกินดีอยูดี่ให้กับประชาชน ลด

เงื่อนไขของการเกิดความหวาดระแวงและประเด็น

ข้อขดัแย้งระหวา่งกนัลง ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสร้างความ

เช่ือมัน่และทศันคติทีด่ตีอ่ประเทศไทยในภาพรวม 

๕. ไ ท ย แ ล ะ กั ม พู ช า ค ว ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ความสมัพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ ไม่ว่าในส่วน

ของผู้ นําประเทศ รัฐบาล องค์กร และหน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้ในส่วนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ประชาชนทัว่ไป 

๖. คว ร มี ก าร นํ า เ ส นอ ข่ า ว แล ะ ชี แ้ จ ง

ข้อเท็จจริงผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทย ุ

และสือ่หนงัสอืพิมพ์ ท่ีถกูต้อง และตรงความเป็นจริงท่ี

เกิดขึน้ เพื ่อมิให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื ่อนจน

นําไปสูค่วามขัดแย้งท่ีกระทบต่อความสมัพันธ์ไทย -  

กัมพูชา ทัง้นี ้การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จําเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้เกิดขึน้ ซึง่จะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

๗. สื อ่ ม วลช นไทยทุกแขนงไม่ควร นํา

ประเด็นอ่อนไหวที่กระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทย-เพือ่นบ้าน มานําเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

ภาพยนตร์หรือการนําเสนอข่าวก็ตาม ทัง้นี ้เพือ่เป็น

การรักษาความสัมพันธ์อันดีของไทยกับประเทศ

เพ่ือนบ้านให้คงอยูต่อ่ไป 

๘. ไทยควรพัฒนาพืน้ท่ีพิพาทให้เป็นพืน้ท่ี

ร่วมทางวัฒนธรรม (Joint Cultural Development 

Areas: JCDA) เพ่ือพฒันาความร่วมมือทางวฒันธรรม

ระหวา่งไทย - กมัพชูา 

    

ศศย.สปท. 

๒๐ ก.ค.๕๓ 
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๕. จณญัญา ภิญญาวธัน์ และ วรียา หยกึประเสริฐ. บริบทการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา กับบทบาท

ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ

๖. ถนอม เจริญลาภ. 

. บทความแสดงข้อคิดเห็น สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (๒ ก.ย.๕๑). 

การเจรจาปัญหาการอ้างเขตไหลท่วีปทับซ้อนในอ่าวไทย

๗. นโยบายของรัฐบาล นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ. 

. เอกสารประกอบการเสวนา 

“การบริหารจดัการพืน้ท่ีชายแดน” วนัท่ี ๑๒ กันยายน ๕๕๑ ณ โรงแรมสยามซิตี ้กรุงเทพฯ. โครงการความ

มัน่คงศกึษา-สกว. 

๘. นโยบายความมั่นคงแหง่ชาติของไทยตอ่ประเทศเพ่ือนบ้านในภาพรวม พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔. 

๙. นโยบายความมัน่คงแหง่ชาติของไทยตอ่ราชอาณาจกัรกมัพชูา พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔. 

๑๐. นโยบายความมัน่คงแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔. 

๑๑. วชัรินทร์ ยงศิริ. ความสมัพนัธ์ไทย-กมัพชูา : แสงสวา่งท่ีปลายอโุมงค์. มติชนรายวนั. (๘ ธ.ค.๕๒) 

๑๒. ศกัด์ิสทิธ์ิ แสงชนินทร์ และ ฐิติรัตน์ ศรพรหม. แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบริเวณพืน้ท่ีทบัซ้อนระหวา่ง

ไทย-กมัพชูา

๑๓. สรุชาติ บาํรุงสขุ. กรณีเขาพระวหิาร. จุลสารความมัน่คงศึกษา ฉบบัท่ี ๔๕ (สงิหาคม ๒๕๕๑). โครงการความ

มัน่คงศกึษา สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจัย. 

. เอกสารวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์. สถาบนัวิจยัทางยทุธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ 

กองบญัชาการกองทพัไทย. (๓๐ มิ.ย.๕๑). 



ข้อคดิเห็นใดๆ ในบทความฉบบันีเ้ป็นข้อคดิเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะไมผ่กูพนักบัหน่วยราชการใดๆ ๒๐ 

๑๔.  สุรชาติ บํารุงสุข. การบริหารจัดการชายแดน. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับท่ี ๕๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒). 

โครงการความมัน่คงศกึษา สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั. 

๑๕. สรุชาติ บํารุงสขุ. ปัญหาเขตแดนไทย : จาก ๒๔๘๔ - ปัจจุบนั. จุลสารความมัน่คงศกึษา ฉบบัท่ี ๖๕ (ตุลาคม 

๒๕๕๒). โครงการความมัน่คงศกึษา สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั. 

๑๖. สรุปสาระสาํคญัการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “แนวความคิดในการกําหนดรูปแบบการดําเนินความสมัพนัธ์

ระหวา่งไทย - กมัพชูา” ครัง้ท่ี ๑ วนัองัคารท่ี ๑ ธ.ค.๕๒ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 

๑๗. สรุปสาระสาํคญัการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “แนวความคิดในการกําหนดรูปแบบการดําเนินความสมัพนัธ์

ระหวา่งไทย - กมัพชูา” ครัง้ท่ี ๒ วนัองัคารท่ี ๘ ธ.ค.๕๒ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 
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