บทความจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org
เรื่ อง
มณฑลบูรพา
โดย
หลวงเพ่ งพินิจ

เผยแพร่สาหรับ eReader
โดย
วิษณุ เอื ้อชูเกียรติ
31 พฤษภาคม 2553

มณฑลบูรพา
บทความโดย : หลวงเพ่งพินิจ
มณฑลบูรพา ยังเป็ นของประเทศไทยหรื อไม่ ?
มณฑลบูรพา คือ จังหวัดศรี โสภณ จังหวัดพิบลู ย์
สงคราม (สองจังหวัดนี ้อยู่ในเขตแดนของประเทศเขมรใน
ปั จจุบนั ) จังหวัดล้ านช้ าง จังหวัดจาปาศักดิ์ (ในปั จจุบนั อยู่
ในประเทศลาว) อาณาเขตพื ้นทีใ่ นมณฑลบูรพา เฉพาะ
สองจังหวัดที่อยู่ในเขตแดนของประเทศเขมรในปั จจุบนั มี
เนื ้อที่ประมาณ 56,000 ตารางกิโลเมตรเศษ พื ้นที่อาณา
เขตมณฑลบูรพาทั ้งหมด ไทยหรื อสยามประเทศได้ มาจาก
การทาสงครามป้องกันตนเองจากการรุกรานของประเทศ
สหพันธรัฐฝรั่งเศส ระหว่างปี ค.ศ. 1938 จนถึง ปี ค.ศ.
1940 โดยฝรั่งเศส – อินโดจีน ซึง่ มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล
ภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศโดยประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสเป็ นเจ้ าของบริษัทนี ้ (ในทานองเดียวกับบริ ษัท อีส
อินเดียที่มีประเทศอังกฤษเป็ นเจ้ าของบริ ษัทนี )้
การตัง้ บริษัทขึน้ มาครอบครองดินแดนอาณานิคม
การที่ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหราช
อาณาจักร(อังกฤษ) ต้ องตั ้งบริ ษัทดังกล่าวขึ ้นมา
ครอบครองดินแดน และทาการค้ าในย่านนี ้เป็ นผล
เนื่องมาจาก ประเทศสหราชอาณาจักร หรื ออังกฤษ ถูก
ประชาชน ใน 13 มลรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริ กาทา
สงครามประกาศอิสรภาพ แยกออกตัวเองออกมาจาก
ประเทศสหราชอาณาจักรหรื ออังกฤษ ในปี ค.ศ. 1775 –
1776 ทาให้ เกิดเป็ นบทเรี ยนแก่ประเทศ ที่เป็ นนักล่าอาณา
นิคมที่ใช้ แสนยานุภาพทางกองทัพ เข้ าไปล่าเมืองขึ ้นในที่
ต่างๆ ทัว่ โลก ต้ องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเอง ในการ
ที่ใช้ กาลังกองทัพจากประเทศแม่เข้ าไปปกครองแบบกดขี่
ข่มแหงแก่คนที่อยู่ในอาณานิคม ครัน้ ผู้ถกู ปกครองใน
อาณานิคมทนการกดขี่ไม่ไหว ก็ลกุ ขึ ้นต่อสู้ แล้ วประเทศนัก
ล่าอาณานิคมต้ องพ่ายแพ้ เป็ นการเสียศักดิ์ศรี ของประเทศ

อาณานิคม และเสียกาลังทรัพย์อย่างมหาศาลในการทา
สงครามกับผู้ถกู ปกครองในอาณานิคม
ประเทศสหราชอาณาจักรหรื ออังกฤษจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองในอาณานิคม โดยใช้ วิธีการเกณฑ์ประชาชนใน
อาณานิคม มาตั ้งเป็ นกองทัพ มีผ้ นู าทางทหารเพียงไม่กี่สบิ
คนจากแผ่นดินแม่ มาเป็ นผู้นาทางการทหารในกองทัพที่
จัดตั ้งขึ ้นนั ้น ประเทศอินเดียเป็ นประเทศแรก ที่ประเทศส
หราชอาณาจักรหรื ออังกฤษ ใช้ วิธีการดังกล่าวนี ้ ในอาณา
นิคมของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศแอลจีเรี ย
ซูดาน บางส่วน เป็ นประเทศที่ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ปรับแนวทางในการคงกองกาลังไว้ ในอาณานิคม โดยไปใช้
วิธีการคล้ ายคลึงกับแบบอังกฤษ แต่จดั ตั ้งในรูปกองกาลัง
ทหารรับจ้ าง นี่จงึ เป็ นที่มาที่จะตอบคาถามเราได้ ว่า เหตุใด
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงต้ องตั ้งบริ ษัทอินโดจีน
ฝรั่งเศสขึ ้นครอบครอบครองดินแดนในเวียดนาม กัมพูชา
และ ลาว พร้ อมกับเผยแผ่อิทธิพลทางการค้ าและทาง
ศาสนารวมทั ้งวัฒนธรรมของตนเองไปในดินแดนเหล่านี ้ใน

เวลาเดียวกัน บริษัทอินโดจีนฝรั่งเศสก็มีสถานะตาม
กฎหมายระหว่างประเทศเป็ นนิติบคุ คลในกฎหมายระหว่าง
ประเทศเช่นเดียวกัน
การพิจารณาว่ า มณฑลบูรพา เป็ นดินแดนที่ยังคงเป็ น
ของสยามประเทศหรือไม่ ?
เราควรพิจารณาเรื่ องนี ้ตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศร่วมสมัย (The contemporary International
Law) กฎหมายเหล่านี ้ มีแหล่งที่มา และมีการบังคับใช้ นบั
แต่ยคุ เมโสโปเตเมีย สูน่ ครรัฐกรี ก อาณาจักรโรมัน และ
เข้ าสูท่ วีปยุโรปในยุคต้ น ทวีปยุโรปในยุคต้ นคือระหว่างปี
ค.ศ.1500 จนถึง ยุค ค.ศ. 1800 ตอนต้ น ในทวีปยุโรปยัง
ไม่เกิดรัฐสมัยใหม่ (The modern states ) ต้ องถามต่อไป
ว่าแล้ วรัฐสมัยใหม่ (The modern states ) เกิดที่ไหน?
และในเวลาใด?
หากศึกษาประวัติศาสตร์ สากลจะเห็นได้ ว่า รัฐสมัยใหม่
(The modern states ) ที่เกิดขึ ้นเป็ นรัฐแรกในโลกก็คือ

ประเทศสหพันธรัฐอเมริกา (The Confederation of
America ) เกิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1775 – 1776 ให้ ดคู าประกาศ
อิสรภาพ ของประเทศสหพันธรัฐอเมริ กาโดยละเอียด จะ
เห็นหลักการปกครองในรูปแบบที่ใช้ วิธีการต่างๆ ตามวิถี
แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีมาแต่นมนาน นับแต่เวลา
ที่เกิดความเจริญรุ่งเรื องในทางการปกครองนับแต่ยคุ เมโส
โปเตเมีย สูน่ ครรัฐกรี ก และอาณาจักรโรมัน ที่ได้ บญ
ั ญัติ
เอาหลักการสาคัญในกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อใช้ ใน
ทางการปกครอง ดังปรากฏหลักการทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่จะได้ กล่าวอ้ างมาเป็ นตัวอย่างได้ ดงั ต่อไปนี:้
1. หลักการ ที่ต้องให้ ประชาชนในเขตปกครอง
สามารถที่จะ เลือกวิธีการปกครอง หรื อผู้ปกครอง
ได้ โดยเสรี (The self-determination) นั ้นก็คือ
ยอมรับให้ ราษฎรในพื ้นที่ มีสทิ ธิอตั วินิจฉัยด้ วย
ตัวเอง กรณีที่ราษฎรจะมีสทิ ธิอตั วินิจฉัยด้ วย
ตัวเองได้ ราษฎรนั ้นต้ องรู้ถึงระบบการปกครองและ

ผู้ปกครอง และราษฎรจะต้ องเข้ าใจในวิธีการ
ปกครอง และผู้ปกครอง
2. ข้ อห้ ามอันเป็ นหลักสูงสุด ( Jus Cogens) ที่ห้าม
ไม่ให้ ทกุ รัฐในโลกนี ้ไปกระทาการ เพื่อรุกราน และ
เผยแพร่ เข้ าไปยึดครองเอาพื ้นดินทั ้งหลายในโลก
มาครอบครอง ซึง่ เป็ นข้ อห้ ามสูงสุด แม้ จะมี
สนธิสญ
ั ญาใดๆ ในโลกไปขัดต่อหลักการหรื อแย้ ง
กับหลักการนี ้ สนธิสญ
ั ญานั ้นย่อมใช้ ไม่ได้ การ
กระทาที่เป็ นเรื่ องที่ต้องห้ ามตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศข้ อนี ้ ก็คือ:
2.1 ห้ ามทาสงครามรุกรานเอาดินแดนหรื อขยาย
อาณาเขตดินแดน จะเห็นได้ ว่าหลักกฎหมาย
หลักนี ้ ในเวลาต่อมาถูกนาไปบัญญัติไว้ ใน
สนธิสญ
ั ญากรุงเจนีวา ว่าด้ วย กฎเกณฑ์ใน
การทาสนธิสญ
ั ญา ปี ค.ศ. 1969 (บทบัญญัติ
ที่ 52 ซึง่ บัญญัติ “ห้ ามไม่ให้ ใช้ กาลังอาวุธ หรื อ

กาลังบังคับ คู่สนธิสญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ให้ เข้ า
ทาสัญญาด้ วย หากกระทาการดังกล่าว
สนธิสญ
ั ญาย่อมตกเป็ นโมฆะ”
2.2 ห้ ามทาการค้ าทาส (The slave – trade)
2.3 ห้ ามทาการอันเข้ าลักษณะเป็ นโจรสลัด ( The
Piracy)
2.4 ห้ ามกระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้ เกิด
อาชญากรรมแก่มนุษยชาติ (The crimes
against Humanity หรื อที่เรี ยกกันในภาษา
ลาตินว่า Hostis Humanis generis
2.5 ห้ ามการใช้ อาวุธเข้ าประหัตประหาร หรื อแยก
ส่วนร่างกายของมนุษย์ ที่เราเรี ยกว่าจีโนไซต์
(Genocide) ต่อประชากรหมู่มาก

2.6 กระทาความผิดฐานเป็ นอาชญากรสงคราม (
The War Criminal)
2.7 กระทาความผิดฐานกระทาการทรมานมนุษย์
ในทุกรูปแบบ ( Crimes against tortures)
3. หลักการที่ว่า “Clausula rebus sic stautibus”
(อ่ านว่ า คอสซูล่า เลบุชซิก สตางค์ ตีบุช ) วลีนี ้มี
ความหมายว่ า “สิ่งที่ยังคงยืนอย่ างยึดมั่นอยู่ ”
หลักการนี ้เป็ นหลักทฤษฎีกฎหมายที่ใช้ กนั อย่าง
แพร่หลาย ภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ ใช้
บังคับกับสนธิสญ
ั ญาหรื อข้ อความในสนธิสญ
ั ญา
ใดๆ เป็ นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพการณ์พื ้นฐานที่เป็ นหลักทางกฎหมายที่
สาคัญ ซึง่ เมื่อเกิดสภาพการณ์เช่นนั ้นขึ ้นแล้ ว ทา
ให้ เกิดเป็ นหลักของข้ อยกเว้ นทัว่ ไปของหลักการ
ตามสนธิสญ
ั ญา คู่ภาคีของสนธิสญ
ั ญาใดที่ได้ รับ
ผลกระทบเช่นว่านั ้น อาจยกขึ ้นว่ากล่าวเอากับคู่

สนธิสญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ส่งผลให้ สนธิสญ
ั ญานั ้น
หรื อข้ อความตามที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในสนธิสญ
ั ญานั ้น
ไม่อาจมีผลบังคับใช้ ได้ ซึง่ ว่าโดยหลักตามปกติ
แล้ ว เมื่อคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญาใด ลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาใดๆ ย่อมที่จะก่อให้ เกิดเป็ น
สนธิสญ
ั ญาขึ ้น คู่ภาคีทั ้งสองฝ่ ายของสนธิสญ
ั ญา
มีหน้ าที่ต้อง:
3.1 เคารพต่อข้ อความของสนธิสญ
ั ญา
3.2 ต้ องปฏิบตั ิตามความแห่งสนธิสญ
ั ญานั ้นด้ วย
ความบริ สทุ ธิ์ใจ (bonna fide) อ่านว่า โบนาร์
ฟิ เดห์ หรื อ โบนาร์ ไฟท์ ก็ได้ ) หลักการอัน
เป็ นข้ อยกเว้ นดังกล่าวนี ้ เป็ น “หลักประเพณี
ปฏิบตั ิระหว่างประเทศ” The Customary
Internationl Law ) ให้ ทา่ นทั ้งหลายไปดู
สนธิสญ
ั ญากรุงเวียนนา เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่
ใช้ บงั คับในการทาสนธิสญ
ั ญาในบทบัญญัติที่
62 ซึง่ ได้ บญ
ั ญัติขึ ้นมีข้อบังคับสองประการ

(1) ต้ องมีเหตุการณ์เช่นว่านั ้นเกิดขึ ้น ในขณะ
ที่ค่สู นธิสญ
ั ญาสรุปความตามสนธิสญ
ั ญา
เพื่อลงนาม และต้ องเป็ นเหตุการณ์ที่เป็ น
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในหน้ าที่ของคู่
สนธิสญ
ั ญาที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม
สนธิสญ
ั ญา (ให้ ดวู รรค A ของบทบัญญัติ
ที่ 62 ของสนธิสญ
ั ญาที่อ้างถึงข้ างต้ น )
(2) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี ้แล้ ว มีผลทาให้
สภาพการณ์แปรเปลี่ยนไปกระทบต่อสิทธิ
และหน้ าที่ของคู่สนธิสญ
ั ญา ซึง่ คู่
สนธิสญ
ั ญาไม่เคยที่จะคาดคิดหรื อคาด
เห็นมาได้ ในเวลาก่อนหน้ านี ้ หลักการนี ้
ได้ รับการวินิจฉัยไว้ ในคดีของศาลโลก ที่
มีชื่อว่า United Kingdom v. Iceland ใน
วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1974

ในคดีดงั กล่าวนี ้มีเรื่ องโดยย่อว่า
ไอซ์แลนด์เป็ นประเทศที่มีสภาพเป็ นเกาะ แต่
เดิมนั ้นอาณาเขตทางทะเลของไอซ์แลนด์คงมี
เพียงรอบตัวเกาะและอยู่ไม่หา่ งจากตัวเกาะ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1910 ประเทศสหราช
อาณาจักรหรื ออังกฤษ ได้ ไปทาข้ อตกลง
ระหว่างประเทศกับประเทศเดนมาร์ ค ให้
ไอซ์แลนด์ให้ มีเขตอานาจปกครองในทางทะเล
ไม่เกินไปกว่า 3 ไมล์ทะเลรอบเกาะนั ้น (3
nautical miles) ข้ อตกลงระหว่างประเทศ
ฉบับนี ้มีผลกระทบต่อไอซ์แลนด์ รัฐสภาของ
ไอซ์แลนด์ และประชาชนไอซ์แลนด์ เมื่อรู้เรื่ อง
นี ้เข้ าจึงไม่ยินยอม และจึงประกาศใช้
กฎหมายเพื่อรักษาพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารทาง
ทะเล รวมทั ้งการทาการประมงในท้ องทะเล
โดยให้ มีการขยายอาณาเขตการปกครอง
ในทางทะเลออกไปเป็ น 12 ไมล์ทะเล (12
nautical miles) ในเวลาต่อมา มีการ

ประชุมเกี่ยวกับกฎหมายทะเล (Law of The
Sea I) จัดโดยสหประชาชาติเป็ นครัง้ ที่ 1 ใน
ปี ค.ศ.1958 ในเรื่ องของการใช้ ทะเลหลวง
(High Sea) ซึง่ การใช้ ทะเลหลวงดังกล่าว ซึง่
อาจแยกได้ เป็ นสองส่วนคือ
(1) ใช้ ทะเลหลวงเป็ นทางเดินเรื อ
(2) ใช้ ทะเลหลวงเพื่อการประมง และ
เก็บเกี่ยวเอาทรั พยากรธรรมชาติ
ทางทะเล
ซึง่ มีประเทศทั ้งหลายที่มีอาณาเขต
ติดกับทะเล ต้ องการที่จะสงวนรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล
เพราะฉะนั ้นอาณาเขตทะเลหลวง (High
Sea) ซึง่ มีเขตพื ้นที่ติดต่อกับทะเลอาณา
เขต (Territorial Sea) ของรัฐใดรัฐหนึง่
จึงควรต้ องอยู่ในเขตอานาจและการ

จัดการโดยสิ ้นเชิงของรัฐนั ้นๆ และรัฐใดๆ
ทุกรัฐ ที่มีทะเลอาณาเขตติดต่อกับเขต
ทะเลหลวง ฉะนั ้นในการประชุม (Law of
The Sea II) ในปี ค.ศ. 1960 แม้ จะยัง
ไม่มีข้อตกลงอย่างแน่ชดั จากที่ประชุม
เกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของรัฐที่มีทะเล
อาณาเขตติดกับเขตทะเลหลวง หรื อ
High Sea ในการประชุมครัง้ นี ้ ได้ เกิด
หลักกฎหมายระหว่างประเทศขึ ้นมาว่า
ทะเลหลวง หรื อ High Sea เป็ นของทุกๆ
รัฐในโลก แต่การจะใช้ สทิ ธิในเขตพื ้นที่
ทะเลหลวง จะต้ องคานึงถึงการใช้ สทิ ธิ
และการทรงสิทธิของรัฐใดๆ ที่เป็ นเจ้ าของ
ทะเลอาณาเขตที่มีเขตติดต่อกับเขตทะเล
หลวง หรื อ High Sea ในเรื่ องเกี่ยวกับ
การทาการประมง (fishing Zone)

เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปภายหลังในปี
ค.ศ. 1960 ว่า เกิดเขตอานาจสองวงขึ ้น
ซ้ อนกันในอาณาเขตทะเลหลวง ต้ อง
ไม่ให้ สทิ ธิขาด ในการจัดการเกี่ยวกับพื ้นที่
อาณาเขตทะเลหลวง ที่มีอาณาเขตทะเล
หลวงติดต่อกับทะเลอาณาเขตของรัฐ ที่มี
พื ้นที่ดินติดกับทะเล ทีจ่ ะจัดการทรง
สิทธิและใช้ สทิ ธิอย่างเด็ดขาด เพราะหาก
ยอมให้ ทาเช่นนั ้นได้ ก็จะทาให้ สทิ ธิของรัฐ
อื่นๆ สูญสิ ้นไปในเรื่ องของการจัดการและ
การใช้ สทิ ธิในทะเลหลวง
ต่อมาในปี ค.ศ.1972 ไอซ์แลนด์ ได้ ออก
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสงวนและ
รักษาทรัพยากรในทะเลหลวงที่มีอาณา
เขตติดต่อกับ ทะเลอาณาเขตของ
ไอซ์แลนด์ ทาให้ ประเทศอังกฤษและ
เรื อประมงอังกฤษ ไม่อาจเข้ าไปทาการ

ประมงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางทะเลใน
ทะเลหลวง ที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล
อาณาเขต อันเป็ นเขตพื ้นที่ทางทะเล
ภายในของไอซ์แลนด์ได้ ตามใจชอบ
อังกฤษได้ ประท้ วงไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
ไม่ยอมรับฟั ง อังกฤษจึงฟ้องไอซ์แลนด์
เป็ นจาเลยในศาลโลกในปี ค.ศ.1972 ซึง่
ในการต่อสู้คดีนั ้นอังกฤษได้ อ้างถึง
ข้ อตกลงแลกเปลี่ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระหว่างอังกฤษกับไอซ์แลนด์ในปี ค.ศ.
1961 ที่องั กฤษยอมให้ ไอซ์แลนด์ขยาย
ทะเลอาณาเขต จาก 3 ไมล์ เป็ น 12 ไมล์
ทะเล และในขณะเดียวกัน ไอซ์แลนด์
ต้ องยอมให้ องั กฤษเข้ าไปทาการประมง
และเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติในเขต
ทะเลหลวงที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ทะเล
อาณาเขตของไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ไม่
ยอมเข้ ามาเป็ นจาเลยในคดีหรื อไม่ยอม

รับรองเขตอานาจศาลของศาลโลก ถึง
กระนั ้นก็ตามศาลโลกอ้ างว่า การ
แลกเปลี่ยนตราสารระหว่างอังกฤษกับ
ไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1961 เป็ น
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ แม้ ไอซ์แลนด์
จะออกกฎหมายในปี ค.ศ.1972 เพื่อจะ
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อังกฤษแม้ ไม่โต้ แย้ งในประเด็นนี ้ แต่
อังกฤษได้ กล่าวอ้ างว่า หลักการจาก
ประชุมกฎหมายทางทะเลในปี ค.ศ.1958
โดยสหประชาชาติ ในบทบัญญัติที่ 2
รัฐที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ย่อมไม่มี
สิทธิที่จะทาให้ ผลประโยชน์ของรัฐต่างๆ
ทัว่ โลก รวมทั ้งอังกฤษต้ องสูญสิ ้นไป
เพราะการบัญญัติกฎหมายภายในของรัฐ
ที่มีอาณาเขตทะเลภายในติดต่อกับอาณา
เขตพื ้นที่ทะเลหลวง หรื อ High Sea

นั่นก็คือเมื่อนาหลักกฎหมายระหว่ างประเทศ
ในข้ อ 3 นี ้มาปรับใช้ ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์
ตามข้ อ 3 เกิดขึ ้น กับรัฐคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญาใดๆ
และองค์ประกอบที่จะต้ องบังคับใช้ หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศข้ อนี ้ครบถ้ วน ตามหลักกฎหมาย
ระหว่าง ประเทศเป็ นแต่เพียงทาให้ สนธิสญ
ั ญา
ฉบับนั ้นไม่มีผลบังคับใช้ แต่รัฐคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญา
ใดก็ตาม จะยก หรื ออ้ างสิทธิตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศในข้ อนี ้มาบอกเลิก บอกถอนความ
ในสนธิสญ
ั ญาแต่เพียงฝ่ ายเดียว ( unilateral
action )ไม่ได้ รัฐเช่นว่านี ้ย่อมมีหน้ าที่ต้องเปิ ดการ
เจรจา และสรุปข้ อสนธิสญ
ั ญา รวมทั ้งทา
สนธิสญ
ั ญากันใหม่ในระหว่างคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญา
อองตองเต้ คาร์ ไดแอล: สนธิสัญญา
ลับ ระหว่ างอังกฤษและฝรั่ งเศส
เราอาจเปรี ยบเทียบโดยนาคดีที่ศาลโลก
ตัดสินไว้ ในคดีระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร

v. ไอซ์แลนด์มาศึกษาเปรี ยบเทียบกับกรณีที่
ประเทศสหพันธรัฐฝรั่งเศส ทาสนธิสญ
ั ญากับ
สยามประเทศในปี ค.ศ. 1904 และปี ค.ศ. 1907
เป็ นผลให้ ฝรั่งเศสอินโดจีน เกิดอานาจครอบครอง
พื ้นที่อนั เป็ นเขตมณฑลบูรพา ซึง่ ในเวลาก่อน
หน้ านั ้น ฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้ เจรจาทา
สนธิสญ
ั ญาลับ ระหว่างสองชาติ ที่มีชื่อว่า
“Entente Cardiale” อ่านว่า “ อองตองเต้ คาร์ ได
แอล” ซึง่ สองชาติดงั กล่าวใ ช้ เวลาเจรจา
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี ้ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1897 จนถึงปี
ค.ศ. 1904 จึงได้ มาสรุปข้ อสนธิสญ
ั ญาและลงนาม
กันในสนธิสญ
ั ญาลับฉบับนี ้ ที่กรุงลอนดอนในวันที่
8 เมษายน 1904 โดย Mr. Landowone กับ
Monsieur Paul Gambon ในขณะที่ทั ้งคู่เป็ น
รัฐมนตรี ระหว่างประเทศของอังกฤษและประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี ้ทาขึ ้น
เป็ น 3 ตอน เราจะกล่าวเฉพาะตอนที่ 3 ที่เกี่ยวกับ

สยามประเทศ มีข้อสาระสาคัญว่า คู่สญ
ั ญาทั ้ง
สองฝ่ ายตกลงกันว่า
1. ให้ ฝรั่งเศสขยายอิทธิพลได้ ทางซีก
ตะวันออกของแม่น ้า (แม่น ้าโขง)
2. ให้ องั กฤษขยายอิทธิพลได้ ทางซีก
ตะวันตกของแม่น ้า (แม่น ้าโขง)
เขตแบ่งแดนให้ ถือเอาล่องน ้าลึกที่สดุ ของ
ท้ องน ้าของแม่น ้าโขงเป็ นเส้ นแบ่งแดนเป็ นหลัก
คาว่า อิทธิพล ที่ปรากฏในสนธิสญ
ั ญานี ้ คู่ภาคี
สนธิสญ
ั ญาทั ้งสอง ใช้ คาว่า Influences
สาระสาคัญข้ อต่อไปของสนธิสญ
ั ญาลับฉบับนี ้ก็
คือ คู่ภาคีสนธิสญ
ั ญาฉบับนี ้เขียนไว้ โดยแน่ชดั ว่า
ไม่ ประสงค์ จะผนวกเอาดินแดนของสยามมา
เป็ นของตน คาว่า ผนวกเอาดินแดน ก็คือคา
ว่า Annexation ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็ นมอรอคโคหรื อ อียิปส์ หรื อประเทศ

อื่นๆ ที่อ้างถึงในสนธิสญ
ั ญาลับฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญา
ลับทั ้งสองฝ่ าย ใช้ คาว่า มีเขตอานาจเหนือ (
The Jurisdiction ) ซึง่ ต่างกับในกรณีของสยาม
ประเทศ ให้ ดสู นธิสญ
ั ญา อองตองเต้ ฯแนบท้ ายนี ้
4. Erga Omnes เป็ นภาษาละตินอ่านว่า “ เออร์ ก้า ออม
เนส ” เป็ นเรื่ องหลักทฤษฎีกฎหมายที่ รัฐคู่กรณีมิใช่แต่
อาจจะใช้ อ้างยันต่อคู่สนธิสญ
ั ญาได้ อย่างเดียว แต่อาจใช้
อ้ างยันได้ ถึงประชาคมแห่งรัฐทั ้งหลาย เช่น กรณีที่บคุ คล
ธรรมดาก็ดี หรื อนิติบคุ คลก็ดี เป็ นบุคคลที่อยู่ในความ
คุ้มครองของประเทศใด ย่อมหมายถึง บุคคลเช่นว่านั ้น มี
ที่มาหรื อมีถิ่นกาเนิดจากชาติหรื อรัฐใดๆ รัฐนั ้นๆ มีหน้ าที่
ต้ องให้ ความคุ้มครองทางกฎหมายหรื อทางการทูต แก่
บุคคลนั ้นๆ หรื อนิติบคุ คลนั ้นๆ
เช่นคดีที่มีชื่อว่า Barcelona Traction บริ ษัทที่จดทะเบียน
ในแคนาดา ประเทศแคนาดามีหน้ าที่ให้ ความคุ้มครอง
ดังกล่าว ทั ้งนี ้เพราะเป็ นที่รับรู้กนั โดยทัว่ ไปว่า นิติบคุ คลที่ว่า

นี ้ ถือกาเนิดเกิดมาภายใต้ กฎหมายภายในของแคนาดา
แม้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนใหญ่จะเป็ นคนเบลเยี่ยม รัฐบาลหรื อ
ประเทศเบลเยี่ยม ไม่อาจเข้ าไปให้ ความคุ้มครองได้ เพราะ
ไม่มีสายสัมพันธ์ต่อตัวนิติบคุ คลนั ้น คดีดงั กล่าวถูก
พิพากษาโดยศาลโลก (The International Court of
Justice) ในวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 กับได้ รับการ
พิพากษาอีกครัง้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1970
เมื่อนาหลักกฎหมายระหว่ างประเทศร่ วมสมัยมา
วิเคราะห์ ร่วมกับสนธิสัญญาสยามฝรั่ งเศส ปี
ค.ศ.1904-1907 และ สนธิสัญญาลับ อองตองเต้ คาร์
ไดแอล” จะให้ ผลดังนี ้
1. หากวิเคราะห์ด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วม
สมัย หลักที่ 1 คือหลัก The self-determination นัน่ ก็คือ
ประชาชนในรัฐสยามประเทศจะต้ องรู้และเข้ าใจถึง
สนธิสญ
ั ญาฝรั่งเศสสยาม ปี ค.ศ.1904 - 1907 โดยตลอด
และจะต้ องรู้และเข้ าใจถึงสนธิสญ
ั ญาลับระหว่างอังกฤษ

ฝรั่งเศส ที่ทาไว้ ในสนธิสญ
ั ญา อองตองเต้ คาร์ ไดแอล
โดยตลอด แต่ปรากฏว่าสนธิสญ
ั ญา อองตองเต้ คาร์ ได
แอล” เพิ่งได้ รับการเปิ ดเผยทางอินเตอร์ เน็ตไม่ถึงสิบปี มานี ้
เพราะฉะนั ้นสนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศส ค.ศ.1904 ,1907
เมื่อวิเคราะห์ด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วมสมัย
หลักที่ 1 นี ้ จึงตกเป็ นโมฆะโดยสิ ้นเชิงและไม่มีผลบังคับ
2. หากวิเคราะห์ด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วม
สมัยหลักที่ 2 คือหลัก Jus Cogens ข้ อห้ ามขาดอันเป็ น
กฎสูงสุดของกฎหมายระหว่างประเทศ การทาสงคราม
เพื่อรุกรานเอาดินแดนหรื อการทาสงครามเพื่อขยายดินแดน
เป็นเรื่ องต้ องห้ ามโดยเด็ดขาดโดยกฎหมายระหว่างประเทศ
ร่วมสมัย หลักนี ้โดยแน่ชดั และนานาชาติต่างยอมรับ
หลักการนี ้มานานนับแต่มีรัฐสมัยใหม่รัฐแรกเกิดขึ ้นในโลก
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ฉะนั ้นเมื่อ พิเคราะห์สนธิสญ
ั ญา
สยามฝรั่งเศส ค.ศ.1904, 1907 และสนธิสญ
ั ญาลับ
อังกฤษ-ฝรั่งเศส ค.ศ.1904 ด้ วยหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศในหลักนี ้ สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวนี ้ จึงตกเป็ นโมฆะ
โดยสิ ้นเชิงทันที
3. เมื่อนาเอาสนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1904,
1907 และสนธิสญ
ั ญา”อองตองเต้ คาร์ ไดแอล”ระหว่าง
อังกฤษ - ฝรั่งเศส ที่ใช้ เวลาเจรจาสนธิสญ
ั ญาลับนี ้ นับแต่ปี
ค.ศ 1897 – 1904 (ในเวลา 8 ปี จนสรุปสนธิสญ
ั ญาและ
ลงนามกันที่กรุงลอนดอน ในวันที่ 8 เมษายน 1904) มา
พิเคราะห์ร่วมหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วมสมัยใน
หลักที่ 3 “Clausula rebus sic stautibus” (อ่ านว่ า
คอสซูล่า เลบุชซิก สตางค์ ตีบุช) จะเห็นได้ ว่า เมื่อความ
ปรากฏตามสนธิสญ
ั ญาลับระหว่างอังกฤษ - ฝรั่งเศส ค.ศ.
1904 ที่มีชื่อว่า “อองตองเต้ คาร์ ไดแอล” เแก่ชาวโลก
ย่อมทาให้ สภาพการพื ้นฐานที่สาคัญที่ก่อให้ เกิดภาระหน้ าที่
ตามกฎหมายระหว่างประเทศของคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญาทั ้งสอง
ต่อสยามประเทศ ที่ปรากฎอยู่ในสนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศส
ปี ค.ศ.1904 ,1907 ต้ องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ ้นเชิงผิดไป
จากข้ อความทั ้งหลาย ที่เป็ นภาระหน้ าที่ของสยาม ตามที่

ปรากฏอยู่ในสนธิสญ
ั ญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1904, 1907
และคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.1904, 1907 ไม่ว่าจะเป็ นสยาม
หรื อประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไม่อาจคาดเห็นหรื อ
คาดคิดได้ ก่อนล่วงหน้ า จึงมีผลทาให้ สนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศส ค.ศ.1904, 1907 สิ ้นผลบังคับใช้ ไปโดยทันที ทั ้งนี ้
เป็นไปตามหลัก “Clausula rebus sic stautibus” ที่ได้
อธิบายมาแล้ วข้ างต้ น อีกทั ้งยังสามารถนาไปเทียบเคียงกับ
คดีที่ได้ รับการวินิจฉัยไว้ โดยศาลโลก (The International
Court of Justice) ICJ ในคดีระหว่าง United Kingdom
v. Iceland ที่พิพากษาไว้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 1974 ดัง
ได้ อธิบายแล้ วข้ างต้ น
4. เมื่อนาเอาสนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1904,
1907 มาพิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศร่วมสมัย ในหลักที่ 4 คือหลัก “Erga Omnes”
เป็นภาษาละติน อ่านว่า เออร์ ก้า ออมเนส เป็ นเรื่ องหลัก
ทฤษฎีกฎหมายที่ รัฐคู่กรณีมิใช่แต่อาจจะใช้ อ้างยันต่อคู่
ภาคีสนธิสญ
ั ญาได้ เพียงฝ่ ายเดียว แต่อาจนาข้ อเท็จจริ งหรื อ

ข้ อกฎหมายใดๆ ใช้ อ้างยันได้ ถึงประชาคมแห่งรัฐทั ้งหลาย
การกระทาของฝรั่งเศสที่กระทาต่อสยามประเทศในปี ค.ศ.
1904, 1907 ด้ วยการนาเอาเรื อรบติดอาวุธมาปิ ดปากอ่าว
ประเทศสยาม นับได้ ว่าเป็ นการทาสงครามรุกรานเพื่อเอา
ดินแดน หรื อการทาสงครามเพื่อขยายดินแดน ซึง่ เป็ นเรื่ อง
ต้ องห้ ามตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักที่ 1 ที่
กล่าวอ้ างถึงข้ างต้ นคือ หลักการ “Jus Cogens” ซึง่ เป็ น
เรื่ องห้ ามขาดมิให้ รัฐใดๆ กระทาการเช่นว่านี ้ เป็ นที่รับรู้ของ
ชาวโลกโดยทัว่ ไป ฉะนั ้นหลักการในข้ อนี ้จึงเป็ นหลักการ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ชาวโลกยึดมัน่ และยืนยงคง
อยู่ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วมสมัย
ประกอบการพิจารณากับหลักกฎหมายระหว่างประเทศใน
หลักนี ้ ฉะนั ้นสนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1904,
1907 เมื่อพิเคราะห์ด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลัก
นี ้แล้ ว จึงตกเป็ นโมฆะโดยสิ ้นเชิง
สนธิสัญญาระหว่ าง ไทย-ฝรั่ งเศส ค.ศ. 1941 กระทาที่
โตเกียวโดยญี่ปุ่นเป็ นคนกลาง

ในการสรุปข้ อสนธิสญ
ั ญาและลงนามตามสนธิสญ
ั ญาฉบับ
นี ้ และได้ รับการให้ สตั ยาบัน(Ratification) จากสภานิติ
บัญญัติของคู่ภาคีสนธิสญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ าย ย่อมมีผลบังคับ
ใช้ โดยทันทีปราศจากข้ อสงสัย อีกทั ้งยังเป็ นการยกเลิก
เพิกถอน สนธิสญ
ั ญาสยาม - ฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1904 ,1907
ไปในตัว (ที่จริงแล้ วสนธิสญ
ั ญาสยามฝรั่งเศสปี ค.ศ.1904,
1907 หากพิจารณาด้ วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วม
สมัยที่กล่าวมาข้ างต้ น ย่อมตกเป็ นโมฆะหรื อสิ ้นสภาพ
บังคับ ดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น) เพราะฉะนั ้นจึงสรุปได้ ว่า
สนธิสญ
ั ญาระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1941 เป็ น
สนธิสญ
ั ญาที่กระทาขึ ้นเพื่อระงับสงครามอินโดจีนระหว่า ง
ไทย – ฝรั่งเศส ที่มีฝรั่งเศสเป็ นผู้รุกรานทางอาวุธมาแต่ปี
ค.ศ.1938 จนถึงปี ค.ศ. 1940 และประเทศไทยใช้ สทิ ธิ
ป้องกันตัวเองจากการรุกรานทางอาวุธของฝรั่งเศส เพราะ
จากถ้ อยคาในสนธิสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวนี ้ ใช้ คาว่า “
สัญญาสันติภาพ” เป็ นเรื่ องผู้แพ้ ในสงคราม ยอมแพ้ และ
ขอเสนอมาตรการทางสันติภาพแทนที่มาตรการทางการใช้
แสนยานุภาพ อีกทั ้งสนธิสญ
ั ญาฉบับนี ้ ยังเป็ นเรื่ องการทา

สงครามกันที่เกิดขึ ้นก่อนเวลาที่จะเกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพา (สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ใน ทวีปเอเชีย) ที่จะต้ องนับ
เวลาเริ่มสงครามนี ้ คือ วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 อันเป็ น
วันที่กองทัพของประเทศญี่ปนุ่ ได้ ทาการถล่มฐานทัพเรื อ
สหรัฐฯที่ เพริล์ ฮาร์ เบอร์ (Pearl Habour) ซึง่ ในวัน
ดังกล่าว เอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าสหรัฐอเมริ กา ได้ ยื่น
บันทึกประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริ กาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
หลังเวลาที่เพริล์ ฮาร์ เบอร์ ถูกกองทัพเรื อและ
กองทัพอากาศญี่ปนถล่
ุ่ มทิ ้งระเบิดทาลาย เมื่อ วันเวลาแห่ง
ประวัติศาสตร์ ของโลก ได้ ปรากฏเป็ นข้ อเท็จริ งเช่นนี ้ และมิ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั ้นจึงเห็นได้ ว่า สนธิสญ
ั ญา
ระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1941 ที่กระทาที่กรุงโตเกียว
โดยมีประเทศญี่ปนุ่ เป็ นคนกลางในการเจรจาสนธิสญ
ั ญา
ตามทางการร้ องขอของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสผู้รุกราน
จึงเป็ นสัญญาสันติภาพระหว่าง ไทย – ฝรั่งเศส ที่มีผล
บังคับใช้ ได้ อยู่จนปั จจุบนั

หากจะมีผ้ กู ล่าวว่า หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ประเทศไทย โดยนายควง อภัยวงศ์ และหม่อมเจ้ า วรรณไว
ทยากรณ์ ได้ ไปลงนามในข้ อตกลงระหว่างประเทศกับฝ่ าย
สัมพันธมิตร (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส) เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน ค.ศ.1946 (พ.ศ. 12489) ข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับนี ้เป็ นเพียงข้ อตกลงระหว่างประเทศ มิใช่
สนธิสญ
ั ญา อีกทั ้งข้ อตกลงระหว่างประเทศฉบับนี ้มิได้ รับ
การให้ สตั ยาบันจากรัฐสภาไทย และรัฐสภาแห่งคู่ภาคี
สนธิสญ
ั ญาในข้ อตกลงระหว่างประเทศฉบับนี ้ ข้ อตกลงนี ้
จึงมีผลเป็ นเพียงข้ อตกลงของฝ่ ายบริ หารของประเทศไทย
กับฝ่ ายบริหารของประเทศฝ่ ายสัมพันธมิตร (ให้ ไปดู
คาอธิบายว่า “สนธิสญ
ั ญา” ต่างกับ “ข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศของฝ่ ายบริหาร” ในเว็บไซต์ของกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. State Department)
ฉะนันข้
้ อตกลงระหว่างประเทศระหว่าง ไทยกับฝ่ ายประเทศ
สัมพันธมิตรจึงมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็ น
เพียง ข้ อตกลงระหว่างประเทศเท่านั ้น ที่มีศกั ดิ์และสิทธิ์ต่า
กว่าสนธิสญ
ั ญา จึงไม่มีผลไปยกเลิกสนธิสญ
ั ญา

สนธิสัญญาระหว่ าง ไทย-ฝรั่ งเศส ปี ค.ศ. 1941
(สนธิสญ
ั ญาโตเกียว ค.ศ. 1941) ได้ อีกทั ้งข้ อตกลง
ระหว่างประเทศฉบับนี ้มิได้ รับ การอัตวินิจฉัยโดยประชาชน
ทั้งหมดของประเทศไทย (The Self – Determination )
หรื อประชากรผู้มีถิ่นพานักอาศัยในมณฑลบูรพา อันเป็ นไป
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่ วมสมัย ข้ อ 1 ดังกล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น จึงไม่อาจนาไปยกเลิก เพิกถอน สนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1941 ได้ ดงั
อธิบายมาแล้ ว.
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