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มณฑลบูรพา 
บทความโดย : หลวงเพ่งพินิจ 
มณฑลบูรพา   ยังเป็นของประเทศไทยหรือไม่? 
  
 มณฑลบรูพา คือ จงัหวดัศรีโสภณ จงัหวดัพิบลูย์
สงคราม (สองจงัหวดันีอ้ยู่ในเขตแดนของประเทศเขมรใน
ปัจจบุนั)  จงัหวดัล้านช้าง จงัหวดัจ าปาศกัดิ์ (ในปัจจบุนัอยู่
ในประเทศลาว)  อาณาเขตพืน้ท่ีในมณฑลบรูพา เฉพาะ
สองจงัหวดัที่อยู่ในเขตแดนของประเทศเขมรในปัจจบุนัมี
เนือ้ที่ประมาณ 56,000 ตารางกิโลเมตรเศษ   พืน้ท่ีอาณา
เขตมณฑลบรูพาทัง้หมด ไทยหรือสยามประเทศได้มาจาก
การท าสงครามป้องกนัตนเองจากการรุกรานของประเทศ
สหพนัธรัฐฝร่ังเศส ระหว่างปี ค.ศ. 1938 จนถึง  ปี ค.ศ.
1940  โดยฝร่ังเศส – อินโดจีน ซึง่มีสถานะเป็นนิติบคุคล
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโดยประเทศสาธารณรัฐ



 

ฝร่ังเศสเป็นเจ้าของบริษัทนี ้(ในท านองเดียวกบับริษัท อีส
อินเดียที่มีประเทศองักฤษเป็นเจ้าของบริษัทนี)้   
 
การตัง้บริษัทขึน้มาครอบครองดนิแดนอาณานิคม 
การที่ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ประเทศสหราช
อาณาจกัร(องักฤษ)  ต้องตัง้บริษัทดงักลา่วขึน้มา
ครอบครองดินแดน และท าการค้าในย่านนีเ้ป็นผล
เน่ืองมาจาก ประเทศสหราชอาณาจกัร หรือองักฤษ ถกู
ประชาชน ใน 13 มลรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกาท า
สงครามประกาศอิสรภาพ  แยกออกตวัเองออกมาจาก 
ประเทศสหราชอาณาจกัรหรือองักฤษ ในปี ค.ศ. 1775 – 
1776  ท าให้เกิดเป็นบทเรียนแก่ประเทศ ท่ีเป็นนกัลา่อาณา
นิคมท่ีใช้แสนยานภุาพทางกองทพั เข้าไปลา่เมืองขึน้ในที่
ต่างๆ ทัว่โลก ต้องกลบัมาทบทวนบทบาทของตวัเอง ในการ
ที่ใช้ก าลงักองทพัจากประเทศแม่เข้าไปปกครองแบบกดขี่
ข่มแหงแก่คนท่ีอยู่ในอาณานิคม  ครัน้ผู้ถกูปกครองใน
อาณานิคมทนการกดขี่ไม่ไหว ก็ลกุขึน้ต่อสู้  แล้วประเทศนกั
ลา่อาณานิคมต้องพ่ายแพ้ เป็นการเสียศกัดิ์ศรีของประเทศ



 

อาณานิคม และเสียก าลงัทรัพย์อย่างมหาศาลในการท า
สงครามกบัผู้ถกูปกครองในอาณานิคม    
 
ประเทศสหราชอาณาจกัรหรือองักฤษจงึปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองในอาณานิคม โดยใช้วิธีการเกณฑ์ประชาชนใน
อาณานิคม มาตัง้เป็นกองทพั มีผู้น าทางทหารเพียงไม่ก่ีสบิ
คนจากแผ่นดินแม่ มาเป็นผู้น าทางการทหารในกองทพัที่
จดัตัง้ขึน้นัน้  ประเทศอินเดียเป็นประเทศแรก ที่ประเทศส
หราชอาณาจกัรหรือองักฤษ ใช้วิธีการดงักลา่วนี ้ในอาณา
นิคมของประเทศสหราชอาณาจกัร  ประเทศแอลจีเรีย  
ซดูาน บางสว่น เป็นประเทศที่ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส
ปรับแนวทางในการคงกองก าลงัไว้ในอาณานิคม โดยไปใช้
วิธีการคล้ายคลงึกบัแบบองักฤษ แต่จดัตัง้ในรูปกองก าลงั
ทหารรับจ้าง น่ีจงึเป็นท่ีมาที่จะตอบค าถามเราได้ว่า เหตใุด
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส จงึต้องตัง้บริษัทอินโดจีน
ฝร่ังเศสขึน้ครอบครอบครองดินแดนในเวียดนาม  กมัพชูา 
และ ลาว  พร้อมกบัเผยแผ่อิทธิพลทางการค้าและทาง
ศาสนารวมทัง้วฒันธรรมของตนเองไปในดินแดนเหลา่นีใ้น



 

เวลาเดียวกนั  บริษัทอินโดจีนฝร่ังเศสก็มีสถานะตาม
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นนิติบคุคลในกฎหมายระหว่าง
ประเทศเช่นเดียวกนั  
 
การพจิารณาว่า มณฑลบูรพา เป็นดนิแดนที่ยังคงเป็น
ของสยามประเทศหรือไม่?    
 เราควรพิจารณาเร่ืองนีต้ามหลกักฎหมายระหว่าง
ประเทศร่วมสมยั (The contemporary  International 
Law)  กฎหมายเหลา่นี ้มีแหลง่ท่ีมา และมีการบงัคบัใช้นบั
แต่ยคุเมโสโปเตเมีย สูน่ครรัฐกรีก  อาณาจกัรโรมนั  และ 
เข้าสูท่วีปยโุรปในยคุต้น  ทวีปยโุรปในยคุต้นคือระหว่างปี 
ค.ศ.1500 จนถึง ยคุ ค.ศ. 1800 ตอนต้น  ในทวีปยโุรปยงั
ไม่เกิดรัฐสมยัใหม่ (The modern states )  ต้องถามต่อไป
ว่าแล้วรัฐสมยัใหม่ (The modern states )   เกิดที่ไหน? 
และในเวลาใด?    
 
หากศกึษาประวตัิศาสตร์สากลจะเหน็ได้ว่า รัฐสมยัใหม่  
(The modern states )   ที่เกิดขึน้เป็นรัฐแรกในโลกก็คือ 



 

ประเทศสหพนัธรัฐอเมริกา (The Confederation of 
America ) เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1775 – 1776  ให้ดคู าประกาศ
อิสรภาพ ของประเทศสหพนัธรัฐอเมริกาโดยละเอียด จะ
เหน็หลกัการปกครองในรูปแบบที่ใช้วิธีการต่างๆ ตามวิถี
แหง่กฎหมายระหว่างประเทศ ท่ีมีมาแต่นมนาน นบัแต่เวลา
ที่เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทางการปกครองนบัแต่ยคุเมโส
โปเตเมีย สูน่ครรัฐกรีก  และอาณาจกัรโรมนั  ที่ได้บญัญตัิ
เอาหลกัการส าคญัในกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือใช้ใน
ทางการปกครอง ดงัปรากฏหลกัการทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่จะได้กลา่วอ้างมาเป็นตวัอย่างได้ดงัต่อไปนี:้   
 

1. หลกัการ ที่ต้องให้ประชาชนในเขตปกครอง
สามารถที่จะ เลือกวิธีการปกครอง หรือผู้ปกครอง
ได้โดยเสรี (The self-determination)  นัน้ก็คือ 
ยอมรับให้ราษฎรในพืน้ท่ี มีสทิธิอตัวินิจฉยัด้วย
ตวัเอง กรณีที่ราษฎรจะมีสทิธิอตัวินิจฉยัด้วย
ตวัเองได้ ราษฎรนัน้ต้องรู้ถึงระบบการปกครองและ



 

ผู้ปกครอง  และราษฎรจะต้องเข้าใจในวิธีการ
ปกครอง และผู้ปกครอง  

 
2. ข้อห้ามอนัเป็นหลกัสงูสดุ ( Jus Cogens) ที่ห้าม

ไม่ให้ทกุรัฐในโลกนีไ้ปกระท าการ เพ่ือรุกราน  และ 
เผยแพร่ เข้าไปยดึครองเอาพืน้ดินทัง้หลายในโลก
มาครอบครอง ซึง่ เป็นข้อห้ามสงูสดุ แม้จะมี
สนธิสญัญาใดๆ ในโลกไปขดัต่อหลกัการหรือแย้ง
กบัหลกัการนี ้สนธิสญัญานัน้ย่อมใช้ไม่ได้  การ
กระท าที่เป็นเร่ืองท่ีต้องห้ามตามหลกักฎหมาย
ระหว่างประเทศข้อนี ้ก็คือ:   

 
2.1  ห้ามท าสงครามรุกรานเอาดินแดนหรือขยาย

อาณาเขตดินแดน จะเหน็ได้ว่าหลกักฎหมาย
หลกันี ้ในเวลาต่อมาถกูน าไปบญัญตัิไว้ใน
สนธิสญัญากรุงเจนีวา ว่าด้วย กฎเกณฑ์ใน
การท าสนธิสญัญา ปี ค.ศ. 1969 (บทบญัญตัิ
ที่ 52 ซึง่บญัญตัิ “ห้ามไม่ให้ใช้ก าลงัอาวธุ หรือ



 

ก าลงับงัคบั คู่สนธิสญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ให้เข้า
ท าสญัญาด้วย หากกระท าการดงักลา่ว
สนธิสญัญาย่อมตกเป็นโมฆะ” 

 
2.2  ห้ามท าการค้าทาส (The slave – trade)   

 
2.3  ห้ามท าการอนัเข้าลกัษณะเป็นโจรสลดั ( The 

Piracy) 
 

2.4  ห้ามกระท าการใดๆ อนัเป็นการก่อให้เกิด 
อาชญากรรมแก่มนษุยชาติ (The crimes 
against  Humanity หรือที่เรียกกนัในภาษา
ลาตินว่า  Hostis Humanis generis    

 
2.5  ห้ามการใช้อาวธุเข้าประหตัประหาร หรือแยก

สว่นร่างกายของมนษุย์  ที่เราเรียกว่าจีโนไซต์ 
(Genocide)   ต่อประชากรหมู่มาก 

 



 

2.6 กระท าความผิดฐานเป็นอาชญากรสงคราม ( 
The War Criminal) 

 
2.7  กระท าความผิดฐานกระท าการทรมานมนษุย์

ในทกุรูปแบบ ( Crimes against tortures)   
 

3. หลกัการที่ว่า  “Clausula  rebus sic stautibus”  
(อ่านว่า คอสซูล่า เลบุชซกิ สตางค์ตีบุช) วลีนีมี้
ความหมายว่า “ส่ิงที่ยังคงยืนอย่างยดึม่ันอยู่”   
หลกัการนีเ้ป็นหลกัทฤษฎีกฎหมายที่ใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ใช้
บงัคบักบัสนธิสญัญาหรือข้อความในสนธิสญัญา
ใดๆ เป็นผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพการณ์พืน้ฐานท่ีเป็นหลกัทางกฎหมายที่
ส าคญั ซึง่เม่ือเกิดสภาพการณ์เช่นนัน้ขึน้แล้ว ท า
ให้เกิดเป็นหลกัของข้อยกเว้นทัว่ไปของหลกัการ
ตามสนธิสญัญา  คู่ภาคีของสนธิสญัญาใดที่ได้รับ
ผลกระทบเช่นว่านัน้ อาจยกขึน้ว่ากลา่วเอากบัคู่



 

สนธิสญัญาอีกฝ่ายหนึง่  สง่ผลให้สนธิสญัญานัน้
หรือข้อความตามที่ได้บญัญตัิไว้ในสนธิสญัญานัน้ 
ไม่อาจมีผลบงัคบัใช้ได้  ซึง่ว่าโดยหลกัตามปกติ
แล้ว เม่ือคู่ภาคีสนธิสญัญาใด ลงนามใน
สนธิสญัญาใดๆ ย่อมที่จะก่อให้เกิดเป็น
สนธิสญัญาขึน้ คู่ภาคีทัง้สองฝ่ายของสนธิสญัญา 
มีหน้าที่ต้อง:  

 
3.1  เคารพต่อข้อความของสนธิสญัญา 
3.2  ต้องปฏิบตัิตามความแหง่สนธิสญัญานัน้ด้วย

ความบริสทุธ์ิใจ (bonna fide) อ่านว่า โบนาร์
ฟิเดห์ หรือ โบนาร์ไฟท์ ก็ได้)    หลกัการอนั
เป็นข้อยกเว้นดงักลา่วนี ้เป็น “หลกัประเพณี
ปฏิบตัิระหว่างประเทศ”  The Customary 
Internationl Law )  ให้ทา่นทัง้หลายไปดู
สนธิสญัญากรุงเวียนนา เก่ียวกบักฎเกณฑ์ที่
ใช้บงัคบัในการท าสนธิสญัญาในบทบญัญตัิที่ 
62 ซึง่ได้บญัญตัิขึน้มีข้อบงัคบัสองประการ    



 

 
(1) ต้องมีเหตกุารณ์เช่นว่านัน้เกิดขึน้ ในขณะ

ที่คู่สนธิสญัญาสรุปความตามสนธิสญัญา
เพ่ือลงนาม  และต้องเป็นเหตกุารณ์ที่เป็น
วตัถปุระสงค์ที่ส าคญัในหน้าที่ของคู่
สนธิสญัญาที่จะต้องปฏิบตัิตาม
สนธิสญัญา  (ให้ดวูรรค A ของบทบญัญตัิ
ที่ 62 ของสนธิสญัญาที่อ้างถึงข้างต้น )       

 
(2) เม่ือเกิดเหตกุารณ์ที่ว่านีแ้ล้ว มีผลท าให้

สภาพการณ์แปรเปลี่ยนไปกระทบต่อสทิธิ
และหน้าที่ของคู่สนธิสญัญา ซึง่คู่
สนธิสญัญาไม่เคยที่จะคาดคิดหรือคาด
เหน็มาได้ในเวลาก่อนหน้านี ้ หลกัการนี ้
ได้รับการวินิจฉยัไว้ ในคดีของศาลโลก ที่
มีช่ือว่า United Kingdom v. Iceland ใน
วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1974     

 



 

ในคดีดงักลา่วนีมี้เร่ืองโดยย่อว่า 
ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีสภาพเป็นเกาะ แต่
เดิมนัน้อาณาเขตทางทะเลของไอซ์แลนด์คงมี
เพียงรอบตวัเกาะและอยู่ไม่หา่งจากตวัเกาะ 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1910 ประเทศสหราช
อาณาจกัรหรือองักฤษ  ได้ไปท าข้อตกลง
ระหว่างประเทศกบัประเทศเดนมาร์ค ให้
ไอซ์แลนด์ให้มีเขตอ านาจปกครองในทางทะเล
ไม่เกินไปกว่า 3 ไมล์ทะเลรอบเกาะนัน้  (3  
nautical  miles)  ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ฉบบันีมี้ผลกระทบต่อไอซ์แลนด์ รัฐสภาของ
ไอซ์แลนด์ และประชาชนไอซ์แลนด์ เม่ือรู้เร่ือง
นีเ้ข้าจงึไม่ยินยอม  และจงึประกาศใช้
กฎหมายเพ่ือรักษาพืชพนัธุ์ธญัญาหารทาง
ทะเล รวมทัง้การท าการประมงในท้องทะเล 
โดยให้มีการขยายอาณาเขตการปกครอง
ในทางทะเลออกไปเป็น 12 ไมล์ทะเล  (12  
nautical  miles)   ในเวลาต่อมา มีการ



 

ประชมุเก่ียวกบักฎหมายทะเล  (Law of The 
Sea I)   จดัโดยสหประชาชาติเป็นครัง้ที่ 1 ใน
ปี ค.ศ.1958  ในเร่ืองของการใช้ทะเลหลวง 
(High Sea)  ซึง่การใช้ทะเลหลวงดงักลา่ว ซึง่
อาจแยกได้เป็นสองสว่นคือ  

 
(1) ใช้ทะเลหลวงเป็นทางเดนิเรือ   
(2) ใช้ทะเลหลวงเพื่อการประมง และ

เก็บเก่ียวเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล          

 
       ซึง่มีประเทศทัง้หลายที่มีอาณาเขต
ติดกบัทะเล ต้องการที่จะสงวนรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล 
เพราะฉะนัน้อาณาเขตทะเลหลวง (High 
Sea) ซึง่มีเขตพืน้ท่ีติดต่อกบัทะเลอาณา
เขต (Territorial Sea) ของรัฐใดรัฐหนึง่    
จงึควรต้องอยู่ในเขตอ านาจและการ



 

จดัการโดยสิน้เชิงของรัฐนัน้ๆ และรัฐใดๆ 
ทกุรัฐ ที่มีทะเลอาณาเขตติดต่อกบัเขต
ทะเลหลวง ฉะนัน้ในการประชุม (Law of 
The Sea II)   ในปี ค.ศ. 1960  แม้จะยงั
ไม่มีข้อตกลงอย่างแน่ชดัจากที่ประชมุ
เก่ียวกบัสทิธิและหน้าที่ของรัฐท่ีมีทะเล
อาณาเขตติดกบัเขตทะเลหลวง หรือ 
High Sea    ในการประชมุครัง้นี ้ได้เกิด
หลกักฎหมายระหว่างประเทศขึน้มาว่า  
ทะเลหลวง หรือ High Sea  เป็นของทกุๆ 
รัฐในโลก แต่การจะใช้สทิธิในเขตพืน้ท่ี
ทะเลหลวง จะต้องค านงึถึงการใช้สทิธิ
และการทรงสทิธิของรัฐใดๆ ที่เป็นเจ้าของ
ทะเลอาณาเขตที่มีเขตติดต่อกบัเขตทะเล
หลวง หรือ High Sea   ในเร่ืองเก่ียวกบั
การท าการประมง  (fishing Zone)    
 



 

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปภายหลงัในปี 
ค.ศ. 1960 ว่า เกิดเขตอ านาจสองวงขึน้
ซ้อนกนัในอาณาเขตทะเลหลวง   ต้อง
ไม่ให้สทิธิขาด ในการจดัการเก่ียวกบัพืน้ท่ี
อาณาเขตทะเลหลวง ที่มีอาณาเขตทะเล
หลวงติดต่อกบัทะเลอาณาเขตของรัฐ ที่มี
พืน้ท่ีดินตดิกับทะเล  ทีจ่ะจดัการทรง
สทิธิและใช้สทิธิอย่างเด็ดขาด เพราะหาก
ยอมให้ท าเช่นนัน้ได้ ก็จะท าให้สทิธิของรัฐ
อ่ืนๆ สญูสิน้ไปในเร่ืองของการจดัการและ
การใช้สทิธิในทะเลหลวง    
 
ต่อมาในปี ค.ศ.1972 ไอซ์แลนด์ ได้ออก
กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการสงวนและ
รักษาทรัพยากรในทะเลหลวงท่ีมีอาณา
เขตติดต่อกบั ทะเลอาณาเขตของ
ไอซ์แลนด์  ท าให้ประเทศองักฤษและ
เรือประมงองักฤษ ไม่อาจเข้าไปท าการ



 

ประมงเก็บเก่ียวผลประโยชน์ทางทะเลใน
ทะเลหลวง ที่มีอาณาเขตติดต่อกบัทะเล
อาณาเขต อนัเป็นเขตพืน้ท่ีทางทะเล
ภายในของไอซ์แลนด์ได้ตามใจชอบ   
องักฤษได้ประท้วงไอซ์แลนด์  ไอซ์แลนด์
ไม่ยอมรับฟัง องักฤษจงึฟ้องไอซ์แลนด์ 
เป็นจ าเลยในศาลโลกในปี ค.ศ.1972  ซึง่
ในการต่อสู้คดีนัน้องักฤษได้อ้างถึง
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ระหว่างองักฤษกบัไอซ์แลนด์ในปีค.ศ. 
1961  ที่องักฤษยอมให้ไอซ์แลนด์ขยาย
ทะเลอาณาเขต จาก  3 ไมล์ เป็น 12  ไมล์
ทะเล   และในขณะเดียวกนั ไอซ์แลนด์
ต้องยอมให้องักฤษเข้าไปท าการประมง
และเก็บเก่ียวทรัพยากรธรรมชาติในเขต
ทะเลหลวงท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั ทะเล
อาณาเขตของไอซ์แลนด์  ไอซ์แลนด์ไม่
ยอมเข้ามาเป็นจ าเลยในคดีหรือไม่ยอม



 

รับรองเขตอ านาจศาลของศาลโลก  ถึง
กระนัน้ก็ตามศาลโลกอ้างว่า การ
แลกเปลี่ยนตราสารระหว่างองักฤษกบั
ไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1961  เป็น
สนธิสญัญาระหว่างประเทศ แม้ไอซ์แลนด์
จะออกกฎหมายในปี ค.ศ.1972  เพ่ือจะ
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
องักฤษแม้ไม่โต้แย้งในประเด็นนี ้แต่
องักฤษได้กลา่วอ้างว่า หลกัการจาก
ประชมุกฎหมายทางทะเลในปี ค.ศ.1958 
โดยสหประชาชาติ ในบทบญัญตัิที่  2   
รัฐท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเล ย่อมไม่มี
สทิธิที่จะท าให้ผลประโยชน์ของรัฐต่างๆ 
ทัว่โลก รวมทัง้องักฤษต้องสญูสิน้ไป
เพราะการบญัญตัิกฎหมายภายในของรัฐ
ที่มีอาณาเขตทะเลภายในติดต่อกบัอาณา
เขตพืน้ท่ีทะเลหลวง หรือ High Sea    

 



 

น่ันก็คือเม่ือน าหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ในข้อ 3 นีม้าปรับใช้ในกรณีเม่ือเกิดเหตกุารณ์
ตามข้อ 3 เกิดขึน้ กบัรัฐคู่ภาคีสนธิสญัญาใดๆ  
และองค์ประกอบที่จะต้องบงัคบัใช้หลกักฎหมาย
ระหว่างประเทศข้อนีค้รบถ้วน ตามหลกักฎหมาย
ระหว่าง ประเทศเป็นแต่เพียงท าให้สนธิสญัญา
ฉบบันัน้ไม่มีผลบงัคบัใช้  แต่รัฐคู่ภาคีสนธิสญัญา
ใดก็ตาม จะยก หรืออ้างสทิธิตามหลกักฎหมาย
ระหว่างประเทศในข้อนีม้าบอกเลกิ บอกถอนความ
ในสนธิสญัญาแต่เพียงฝ่ายเดียว ( unilateral 
action )ไม่ได้  รัฐเช่นว่านีย้่อมมีหน้าที่ต้องเปิดการ
เจรจา และสรุปข้อสนธิสญัญา รวมทัง้ท า
สนธิสญัญากนัใหม่ในระหว่างคู่ภาคีสนธิสญัญา  
 

อองตองเต้ คาร์ไดแอล: สนธิสัญญา
ลับ ระหว่างอังกฤษและฝร่ังเศส 

เราอาจเปรียบเทียบโดยน าคดีที่ศาลโลก
ตดัสนิไว้ ในคดีระหว่างประเทศสหราชอาณาจกัร 



 

v. ไอซ์แลนด์มาศกึษาเปรียบเทียบกบักรณีที่
ประเทศสหพนัธรัฐฝร่ังเศส ท าสนธิสญัญากบั
สยามประเทศในปี ค.ศ. 1904  และปี ค.ศ. 1907  
เป็นผลให้ฝร่ังเศสอินโดจีน เกิดอ านาจครอบครอง
พืน้ท่ีอนัเป็นเขตมณฑลบรูพา     ซึง่ในเวลาก่อน
หน้านัน้ ฝร่ังเศสและองักฤษ ได้เจรจาท า
สนธิสญัญาลบั ระหว่างสองชาติ ที่มีช่ือว่า  
“Entente Cardiale”  อ่านว่า “ อองตองเต้ คาร์ได
แอล”    ซึง่สองชาติดงักลา่วใ ช้เวลาเจรจา
สนธิสญัญาฉบบันีต้ัง้แต่ปี ค.ศ. 1897 จนถึงปี 
ค.ศ. 1904 จงึได้มาสรุปข้อสนธิสญัญาและลงนาม
กนัในสนธิสญัญาลบัฉบบันี ้ที่กรุงลอนดอนในวนัท่ี 
8 เมษายน  1904  โดย Mr. Landowone กับ  
Monsieur Paul  Gambon  ในขณะที่ทัง้คู่เป็น
รัฐมนตรีระหว่างประเทศขององักฤษและประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ในสนธิสญัญาฉบบันีท้ าขึน้
เป็น 3 ตอน  เราจะกลา่วเฉพาะตอนท่ี 3 ที่เก่ียวกบั



 

สยามประเทศ มีข้อสาระส าคญัว่า คู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายตกลงกนัว่า   

 
1. ให้ฝร่ังเศสขยายอิทธิพลได้ทางซีก

ตะวนัออกของแม่น า้  (แม่น า้โขง)    
2. ให้องักฤษขยายอิทธิพลได้ทางซีก

ตะวนัตกของแม่น า้ (แม่น า้โขง)  
 
เขตแบ่งแดนให้ถือเอาลอ่งน า้ลกึที่สดุของ

ท้องน า้ของแม่น า้โขงเป็นเส้นแบ่งแดนเป็นหลกั    
ค าว่า อทิธิพล ที่ปรากฏในสนธิสญัญานี ้คู่ภาคี
สนธิสญัญาทัง้สอง ใช้ค าว่า   Influences   
สาระส าคญัข้อต่อไปของสนธิสญัญาลบัฉบบันีก็้
คือ คู่ภาคีสนธิสญัญาฉบบันีเ้ขียนไว้โดยแน่ชดัว่า 
ไม่ประสงค์จะผนวกเอาดนิแดนของสยามมา
เป็นของตน     ค าว่า ผนวกเอาดนิแดน ก็คือค า
ว่า   Annexation     ในสว่นท่ีเก่ียวกบัประเทศอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นมอรอคโคหรือ อียิปส์ หรือประเทศ



 

อ่ืนๆ ที่อ้างถึงในสนธิสญัญาลบัฉบบันี ้ คู่สญัญา
ลบัทัง้สองฝ่าย ใช้ค าว่า มีเขตอ านาจเหนือ ( 
The Jurisdiction )  ซึง่ต่างกบัในกรณีของสยาม
ประเทศ  ให้ดสูนธิสญัญา อองตองเต้ฯแนบท้ายนี ้  

 
4.  Erga Omnes เป็นภาษาละตินอ่านว่า “ เออร์ก้า ออม
เนส ” เป็นเร่ืองหลกัทฤษฎีกฎหมายที่ รัฐคู่กรณีมิใช่แต่
อาจจะใช้อ้างยนัต่อคู่สนธิสญัญาได้อย่างเดียว แต่อาจใช้
อ้างยนัได้ถึงประชาคมแหง่รัฐทัง้หลาย เช่น กรณีที่บคุคล
ธรรมดาก็ดี หรือนิติบคุคลก็ดี เป็นบคุคลท่ีอยู่ในความ
คุ้มครองของประเทศใด ย่อมหมายถึง  บคุคลเช่นว่านัน้ มี
ที่มาหรือมีถ่ินก าเนิดจากชาติหรือรัฐใดๆ  รัฐนัน้ๆ มีหน้าที่
ต้องให้ความคุ้มครองทางกฎหมายหรือทางการทตู แก่
บคุคลนัน้ๆ หรือนิติบคุคลนัน้ๆ    
 
เช่นคดีที่มีช่ือว่า Barcelona Traction บริษัทท่ีจดทะเบียน
ในแคนาดา ประเทศแคนาดามีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง
ดงักลา่ว ทัง้นีเ้พราะเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปว่า นิติบคุคลท่ีว่า



 

นี ้ถือก าเนิดเกิดมาภายใต้กฎหมายภายในของแคนาดา  
แม้ผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่จะเป็นคนเบลเย่ียม  รัฐบาลหรือ
ประเทศเบลเย่ียม ไม่อาจเข้าไปให้ความคุ้มครองได้ เพราะ
ไม่มีสายสมัพนัธ์ต่อตวันิติบคุคลนัน้    คดีดงักลา่วถกู
พิพากษาโดยศาลโลก (The International Court of 
Justice)   ในวนัท่ี  24 กรกฎาคม ค.ศ. 1964  กบัได้รับการ
พิพากษาอีกครัง้ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1970 
 
เม่ือน าหลักกฎหมายระหว่างประเทศร่วมสมัยมา
วเิคราะห์ร่วมกับสนธิสัญญาสยามฝร่ังเศส ปี 
ค.ศ.1904-1907  และ สนธิสัญญาลับ อองตองเต้ คาร์
ไดแอล”     จะให้ผลดังนี ้
 
1.  หากวิเคราะห์ด้วยหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วม
สมยั หลกัที่ 1 คือหลกั The self-determination   นัน่ก็คือ 
ประชาชนในรัฐสยามประเทศจะต้องรู้และเข้าใจถึง
สนธิสญัญาฝร่ังเศสสยาม ปี ค.ศ.1904 - 1907 โดยตลอด 
และจะต้องรู้และเข้าใจถึงสนธิสญัญาลบัระหว่างองักฤษ



 

ฝร่ังเศส ที่ท าไว้ในสนธิสญัญา อองตองเต้ คาร์ไดแอล   
โดยตลอด แต่ปรากฏว่าสนธิสญัญา อองตองเต้ คาร์ได
แอล”  เพิ่งได้รับการเปิดเผยทางอินเตอร์เน็ตไม่ถึงสบิปีมานี ้ 
เพราะฉะนัน้สนธิสญัญาสยามฝร่ังเศส ค.ศ.1904 ,1907  
เม่ือวิเคราะห์ด้วยหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วมสมยั
หลกัที่ 1 นี ้จงึตกเป็นโมฆะโดยสิน้เชิงและไม่มีผลบงัคบั  
 
2.  หากวิเคราะห์ด้วยหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วม
สมยัหลกัที่ 2 คือหลกั  Jus Cogens   ข้อห้ามขาดอนัเป็น
กฎสงูสดุของกฎหมายระหว่างประเทศ    การท าสงคราม
เพ่ือรุกรานเอาดินแดนหรือการท าสงครามเพ่ือขยายดินแดน  
เป็นเร่ืองต้องห้ามโดยเด็ดขาดโดยกฎหมายระหว่างประเทศ
ร่วมสมยั หลกันีโ้ดยแน่ชดั  และนานาชาติต่างยอมรับ
หลกัการนีม้านานนบัแต่มีรัฐสมยัใหม่รัฐแรกเกิดขึน้ในโลก 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ฉะนัน้เม่ือ พิเคราะห์สนธิสญัญา
สยามฝร่ังเศส ค.ศ.1904, 1907 และสนธิสญัญาลบั
องักฤษ-ฝร่ังเศส ค.ศ.1904 ด้วยหลกักฎหมายระหว่าง



 

ประเทศในหลกันี ้  สนธิสญัญาดงักลา่วนี ้จงึตกเป็นโมฆะ
โดยสิน้เชิงทนัที 
 
3.  เม่ือน าเอาสนธิสญัญาสยามฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1904, 
1907    และสนธิสญัญา”อองตองเต้ คาร์ไดแอล”ระหว่าง
องักฤษ - ฝร่ังเศส ที่ใช้เวลาเจรจาสนธิสญัญาลบันี ้นบัแต่ปี 
ค.ศ 1897 – 1904  (ในเวลา 8 ปี จนสรุปสนธิสญัญาและ
ลงนามกนัท่ีกรุงลอนดอน ในวนัท่ี 8 เมษายน 1904) มา
พิเคราะห์ร่วมหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วมสมยัใน
หลกัที่ 3  “Clausula  rebus sic stautibus”  (อ่านว่า 
คอสซูล่า เลบุชซกิ สตางค์ตีบุช)  จะเหน็ได้ว่า เม่ือความ
ปรากฏตามสนธิสญัญาลบัระหว่างองักฤษ - ฝร่ังเศส  ค.ศ.
1904 ที่มีช่ือว่า “อองตองเต้ คาร์ไดแอล” เแก่ชาวโลก  
ย่อมท าให้สภาพการพืน้ฐานท่ีส าคญัที่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่
ตามกฎหมายระหว่างประเทศของคู่ภาคีสนธิสญัญาทัง้สอง
ต่อสยามประเทศ ท่ีปรากฎอยู่ในสนธิสญัญาสยามฝร่ังเศส 
ปี ค.ศ.1904 ,1907    ต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิน้เชิงผิดไป
จากข้อความทัง้หลาย ที่เป็นภาระหน้าที่ของสยาม ตามที่



 

ปรากฏอยู่ในสนธิสญัญาสยาม-ฝร่ังเศส ปีค.ศ.1904, 1907 
และคู่ภาคีสนธิสญัญา ค.ศ.1904, 1907 ไม่ว่าจะเป็นสยาม 
หรือประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไม่อาจคาดเหน็หรือ
คาดคิดได้ก่อนลว่งหน้า จงึมีผลท าให้สนธิสญัญาสยาม- 
ฝร่ังเศส ค.ศ.1904, 1907  สิน้ผลบงัคบัใช้ไปโดยทนัที ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกั “Clausula  rebus sic stautibus”  ที่ได้
อธิบายมาแล้วข้างต้น  อีกทัง้ยงัสามารถน าไปเทียบเคียงกบั
คดีที่ได้รับการวินิจฉยัไว้โดยศาลโลก (The International  
Court of Justice)  ICJ  ในคดีระหว่าง United Kingdom 
v. Iceland   ที่พิพากษาไว้ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 1974  ดงั
ได้อธิบายแล้วข้างต้น 
 
4.  เม่ือน าเอาสนธิสญัญาสยามฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1904, 
1907    มาพิเคราะห์เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายระหว่าง
ประเทศร่วมสมยั ในหลกัที่ 4  คือหลกั   “Erga Omnes” 
เป็นภาษาละติน อ่านว่า เออร์ก้า ออมเนส เป็นเร่ืองหลกั
ทฤษฎีกฎหมายที่ รัฐคู่กรณีมิใช่แต่อาจจะใช้อ้างยนัต่อคู่
ภาคีสนธิสญัญาได้เพียงฝ่ายเดียว แต่อาจน าข้อเทจ็จริงหรือ



 

ข้อกฎหมายใดๆ ใช้อ้างยนัได้ถึงประชาคมแหง่รัฐทัง้หลาย    
การกระท าของฝร่ังเศสที่กระท าต่อสยามประเทศในปี ค.ศ.
1904, 1907 ด้วยการน าเอาเรือรบติดอาวธุมาปิดปากอ่าว
ประเทศสยาม นบัได้ว่าเป็นการท าสงครามรุกรานเพ่ือเอา
ดินแดน  หรือการท าสงครามเพ่ือขยายดินแดน ซึง่เป็นเร่ือง
ต้องห้ามตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศหลกัที่ 1 ที่
กลา่วอ้างถึงข้างต้นคือ  หลกัการ “Jus Cogens”    ซึง่เป็น
เร่ืองห้ามขาดมิให้รัฐใดๆ กระท าการเช่นว่านี ้ เป็นท่ีรับรู้ของ
ชาวโลกโดยทัว่ไป  ฉะนัน้หลกัการในข้อนีจ้งึเป็นหลกัการ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ชาวโลกยดึมัน่และยืนยงคง
อยู่ ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วมสมยั 
ประกอบการพิจารณากบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศใน
หลกันี ้ฉะนัน้สนธิสญัญาสยามฝร่ังเศส ในปี ค .ศ.1904, 
1907 เม่ือพิเคราะห์ด้วยหลกักฎหมายระหว่างประเทศหลกั
นีแ้ล้ว จงึตกเป็นโมฆะโดยสิน้เชิง    

 
สนธิสัญญาระหว่าง ไทย-ฝร่ังเศส ค.ศ. 1941 กระท าที่
โตเกียวโดยญ่ีปุ่ นเป็นคนกลาง      



 

ในการสรุปข้อสนธิสญัญาและลงนามตามสนธิสญัญาฉบบั
นี ้และได้รับการให้สตัยาบนั(Ratification) จากสภานิติ
บญัญตัิของคู่ภาคีสนธิสญัญาทัง้สองฝ่าย ย่อมมีผลบงัคบั
ใช้โดยทนัทีปราศจากข้อสงสยั  อีกทัง้ยงัเป็นการยกเลกิ  
เพิกถอน สนธิสญัญาสยาม - ฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1904 ,1907  
ไปในตวั (ที่จริงแล้วสนธิสญัญาสยามฝร่ังเศสปี ค.ศ.1904, 
1907 หากพิจารณาด้วยหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วม
สมยัที่กลา่วมาข้างต้น ย่อมตกเป็นโมฆะหรือสิน้สภาพ
บงัคบั ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น) เพราะฉะนัน้จงึสรุปได้ว่า 
สนธิสญัญาระหว่างไทย – ฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1941  เป็น
สนธิสญัญาที่กระท าขึน้เพ่ือระงบัสงครามอินโดจีนระหว่าง
ไทย – ฝร่ังเศส ที่มีฝร่ังเศสเป็นผู้ รุกรานทางอาวธุมาแต่ปี 
ค.ศ.1938 จนถึงปี ค.ศ. 1940 และประเทศไทยใช้สทิธิ
ป้องกนัตวัเองจากการรุกรานทางอาวธุของฝร่ังเศส เพราะ
จากถ้อยค าในสนธิสญัญาฉบบัดงักลา่วนี ้ใช้ค าว่า “ 
สัญญาสันตภิาพ” เป็นเร่ืองผู้แพ้ในสงคราม ยอมแพ้และ
ขอเสนอมาตรการทางสนัติภาพแทนที่มาตรการทางการใช้
แสนยานภุาพ  อีกทัง้สนธิสญัญาฉบบันี ้ยงัเป็นเร่ืองการท า



 

สงครามกนัท่ีเกิดขึน้ก่อนเวลาที่จะเกิดสงครามมหาเอเชีย
บรูพา (สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ใน ทวีปเอเชีย) ที่จะต้องนบั
เวลาเร่ิมสงครามนี ้คือ วนัท่ี 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1941  อนัเป็น
วนัท่ีกองทพัของประเทศญ่ีปุ่ น ได้ท าการถลม่ฐานทพัเรือ
สหรัฐฯที่ เพริล์ ฮาร์เบอร์ (Pearl  Habour)   ซึง่ในวนั
ดงักลา่ว เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าสหรัฐอเมริกา  ได้ย่ืน
บนัทกึประกาศสงครามกบัสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
หลงัเวลาที่เพริล์ ฮาร์เบอร์  ถกูกองทพัเรือและ
กองทพัอากาศญ่ีปุ่ นถลม่ทิง้ระเบิดท าลาย เม่ือ วนัเวลาแหง่
ประวตัิศาสตร์ของโลก ได้ปรากฏเป็นข้อเทจ็ริงเช่นนี ้ และมิ
อาจเปลี่ยนแปลงได้  ฉะนัน้จงึเหน็ได้ว่า สนธิสญัญา
ระหว่าง ไทย-ฝร่ังเศส ปี ค.ศ. 1941 ที่กระท าที่กรุงโตเกียว
โดยมีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นคนกลางในการเจรจาสนธิสญัญา 
ตามทางการร้องขอของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสผู้ รุกราน   
จงึเป็นสญัญาสนัติภาพระหว่าง ไทย – ฝร่ังเศส ที่มีผล
บงัคบัใช้ได้อยู่จนปัจจบุนั  
 



 

 หากจะมีผู้กลา่วว่า  หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ประเทศไทย โดยนายควง  อภยัวงศ์ และหม่อมเจ้า วรรณไว
ทยากรณ์  ได้ไปลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศกบัฝ่าย
สมัพนัธมิตร (สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส) เม่ือวนัท่ี 17 
พฤศจิกายน ค.ศ.1946  (พ.ศ. 12489) ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศฉบบันีเ้ป็นเพียงข้อตกลงระหว่างประเทศ มิใช่
สนธิสญัญา อีกทัง้ข้อตกลงระหว่างประเทศฉบบันีม้ิได้รับ
การให้สตัยาบนัจากรัฐสภาไทย และรัฐสภาแหง่คู่ภาคี
สนธิสญัญาในข้อตกลงระหว่างประเทศฉบบันี ้ ข้อตกลงนี ้
จงึมีผลเป็นเพียงข้อตกลงของฝ่ายบริหารของประเทศไทย
กบัฝ่ายบริหารของประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตร (ให้ไปดู
ค าอธิบายว่า “สนธิสญัญา” ต่างกบั “ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหาร”  ในเว็บไซต์ของกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. State  Department)  
ฉะนัน้ข้อตกลงระหว่างประเทศระหว่าง ไทยกบัฝ่ายประเทศ
สมัพนัธมิตรจงึมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็น
เพียง ข้อตกลงระหว่างประเทศเทา่นัน้  ท่ีมีศกัดิ์และสทิธ์ิต ่า
กว่าสนธิสญัญา  จงึไม่มีผลไปยกเลกิสนธิสญัญา  



 

สนธิสัญญาระหว่าง ไทย-ฝร่ังเศส ปี ค.ศ. 1941  
(สนธิสญัญาโตเกียว ค.ศ. 1941) ได้   อีกทัง้ข้อตกลง
ระหว่างประเทศฉบบันีม้ิได้รับ การอตัวินิจฉยัโดยประชาชน
ทัง้หมดของประเทศไทย (The  Self – Determination ) 
หรือประชากรผู้ มีถ่ินพ านกัอาศยัในมณฑลบรูพา อนัเป็นไป
ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศร่วมสมยั ข้อ 1 ดงักลา่ว
มาแล้วข้างต้น จงึไม่อาจน าไปยกเลกิ เพิกถอน สนธิสญัญา
ระหว่างประเทศไทยกบัฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1941 ได้ดงั
อธิบายมาแล้ว. 
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