
อํานาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด 
 

พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ 
 
1. ความเปนมา 
  รัฐบาลกัมพูชาประกาศกฤษฎีกา กําหนดเขตไหลทวีปของกัมพูชาในอาวไทย    

ลงนามโดยลอนนอล ประธานาธิบดีของกัมพูชา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1972 (พ.ศ. 2515) 

กระทรวงตางประเทศกัมพูชาแถลงขาวนี้  แจกจายสําเนากฤษฎีกา และแผนที่สังเขปของเสนเขต

ไหลทวีป  เสนแสดงเขตไหลทวีปในแผนที่ยอ เร่ิมตนจากจุด A ซึ่งอางวาคือหลักเขตแดนไทย - 

กัมพูชาที่ 73  จากนั้นเสนเขตไหลทวีปลากไปทางทิศตะวันตกเฉียงลงใตเล็กนอย ผานกึ่งกลาง

เกาะกูดเลยออกไปในอาวไทยถึงประมาณกลางอาว แลวหักลงทางใตไปเกือบสุดอาวไทย จึงไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โอบลอมเกาะภูกวอกของเวียดนาม แลววกขึ้นทางเหนือเขาบรรจบฝง

ที่จุด B ซึ่งอางวาเปนจุดเขตแดนของเวียดนาม-กัมพูชาที่ริมฝงทะเล (เอกสารประกอบหมายเลข 1 

และ 2) 

  เสนเขตไหลทวีปของกัมพูชา ตามที่ปรากฏในแผนที่สังเขปที่แจกจาย มีหลาย

ประเด็นที่นาสงสัย แตที่ถือวาเกี่ยวของโดยตรงกับประเทศไทย คือ ชวงแรกของเสนเขตไหลทวีปที่

ผานกึ่งกลางเกาะกูดของไทย ขาวและภาพเสนเขตไหลทวีปของกัมพูชาในแผนที่สังเขปที่แจกจาย

แพรหลายออกไปอยางกวางขวางในหนังสือพิมพไทยและตางประเทศ 

  สวนราชการที่เกี่ยวของและประชาชนไทย ของใจกับเร่ืองนี้อยางมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคนไทยยังหวั่นไหวไมสบายใจกับคําพิพากษาศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร ผูเขียนไดหา

ขอมูลเพิ่มเติม และไดศึกษาพิจารณาทาทีของกัมพูชาในเรื่องนี้ มีประเด็นที่สามารถวินิจฉัยไดวา 

กัมพูชาไมไดอางสิทธิคร่ึงลางของเกาะกูด ความเขาใจผิดเรื่องนี้เกิดจากแผนที่สังเขปที่กัมพูชา

แจกจายในวันแถลงขาวนั้นเอง 

  เรื่องนี้ เงียบหายไปประมาณ 30 ป เพิ่งจะมีผูยกเอาขึ้นมากลาวถึงอีกและ

กลายเปนประเด็นรอนทางการเมืองไป ผูเขียนจึงขอถือโอกาสชี้แจงการศึกษาขอมูลและหลักฐานที่

เกี่ยวของกับอํานาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดอีกครั้ง 
   
2. การศึกษาพิจารณาจากขอมูลและหลักฐานที่เกี่ยวของ 
  2.1 สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 ฝรั่งเศสคืนเกาะกูดใหกับไทย 
       วิกฤตการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เกิดขึ้นโดยฝรั่งเศสนําเรือรบ 2 ลําบุกฝา

แนวตานทานของไทยเขามาในแมน้ําเจาพระยา การสูญเสียของไทยและฝรั่งเศสไมมากนัก
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โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศสมีทหารตายเพียง 3 คนและบาดเจ็บ 3 คน เรือทั้งสองลําเสียหายเพียง

เล็กนอย 

       ในการเจรจาสงบศึก ฝร่ังเศสตั้งขอเรียกรองมากมาย ทั้งเงินชดใชความ

เสียหาย ดินแดนทางฝงซายแมน้ําโขง สิทธิทางศาลและทางการเมือง ไทยไมมีทางเลือก 

จําเปนตองยินยอมตามขอเรียกรองของฝรั่งเศสอยางไมมีเงื่อนไข ฝร่ังเศสกําหนดใหไทยปฏิบัติตาม

ขอเรียกรองตางๆ ภายใน 1 เดือน จากนั้นก็ถอนกําลังจากอาวไทยตอนบน เขายึดครองจันทบุรี 

โดยอางวาเพื่อเปนประกันวาไทยจะปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาสงบศึก 

       ไทยปฏิบัติตามสัญญาสงบศึกทุกประการภายในเวลา 1 เดือน ตามที่กําหนด

ไว แตฝร่ังเศสไมคืนจันทบุรีใหไทย กลับต้ังขอเรียกรองตางๆ เพิ่มข้ึนเปนระยะๆ ซึ่งไทยตองยอม

ทั้งสิ้นเพราะไมมีทางเลือก ฝร่ังเศสยึดครองจันทบุรีอยูนานถึง 11 ป มีสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศส

เกิดขึ้นหลายฉบับในหวงเวลานั้น ไทยตองยกดินแดนและอื่นๆ ใหฝร่ังเศสมากมาย ในที่สุด ฝร่ังเศส

ยอมถอนทหารออกจากจันทบุรี ภายใตความตกลงวาไทยยอมใหฝร่ังเศสยึดจังหวัดตราดและ 

เกาะกง (ประจันตคีรีเขตต) ไวเปนประกันแทน (เร่ืองกลาวมาแลวเพียงยอๆ นี้ แทจริงแลวเปนเรื่อง

ยืดยาว เปนชวงเวลาของความสูญเสียและเจ็บปวดของคนไทยอยางที่สุด ในยุคลาอาณานิคม 

ทานที่สนใจอาจอานรายละเอียดไดจากหนังสือเร่ืองกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝร่ังเศสและการรบ

ที่ปากน้ําเจาพระยา ร.ศ. 112 โดยพลเรือตรีแชน ปจจุสานนท และนาวาเอกสวัสดิ์ จันทนี, 

จดหมายเหตุความทรงจําสมัยฝร่ังเศสยึดจันทบุรี ตั้งแต พ.ศ. 2436 ถึง พ.ศ. 2447 โดย          

หลวงสาครคชเขตต ความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศส ร.ศ. 112-126 โดยอาจารยสุวิทย ธีรศาศวัต และ

อาจจะมีหนังสืออีกหลายเลมที่ผูเขียนไมมีโอกาสอาน) 

  หลวงสาครคชเขตตบันทึกไววา “การมอบหมายจังหวัดตราดและเกาะกงใหแก

เจาพนักงานฝรั่งเศสนั้น......... ไดกระทํากัน ณ ที่ศาลาวาการจังหวัดตราดในวันที่ 22 มกราคม 

ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447)...” 

  รายละเอียดบรรดาเกาะที่ฝร่ังเศสยึดครองในชวงเหตุการณนี้ไปปรากฏในหนังสือ

สัญญาระหวางกรุงสยามกับกรุงฝร่ังเศส ลงวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ. 125 (ค.ศ. 1907) ซึ่งเปน

สนธิสัญญาฉบับสุดทายกอนที่ฝร่ังเศสจะคืนจังหวัดตราดและบรรดาเกาะทั้งหลายทางฝง

ตะวันออกของอาวไทย (นอกจากเกาะกงซึ่งฝร่ังเศสไมยอมคืนและเปนจังหวัดเกาะกงของกัมพูชา

ตราบเทาทุกวันนี้ จึงไมนาสงสัยวาทําไมพลเอกเตียบัน ซึ่งเปนรัฐมนตรีกลาโหมของกมัพชูาจงึพดูไทย

ไดเหมือนคนไทย เพราะเปนคนเกาะกง)  สนธิสัญญานี้เรามักเรียกกันสั้นๆ วา สนธิสัญญาไทย-

ฝร่ังเศส ค.ศ. 1907 ซึ่งประกาศเขตไหลทวีปกัมพูชา เมื่ออางถึงเขตแดนไทย-กัมพูชา (จุด A) ก็อาง

สนธิสัญญาฉบับนี้  ขอความในสนธิสัญญาไทย-ฝร่ังเศส ค.ศ. 1907 ระบุถึงการคืนเกาะกูดและ

อ่ืนๆ ใหกับไทยวาไวดังนี้  “ขอ 2 รัฐบาลฝร่ังเศสยอมยกดินแดนเมืองดานซาย แลเมืองตราด     
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กับเกาะทั้งหลายซึ่งอยูภายใตแหลมสิงหลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นใหแกกรุงสยาม....” 

  แหลมสิงหตามที่กลาวถึงในสนธิสัญญาฯ คือ แหลมสิงหปากแมน้ําจันทบุรี 

เปนอันวาตั้งแตยึดครองจันทบุรี ฝร่ังเศสไดยึดครองเกาะเหลานี้ไปทั้งสิ้น และมาคืนโดย

สนธิสัญญาไทย-ฝร่ังเศส ค.ศ. 1907 นี้เอง และขอยืนยันวาการปกปนเขตแดนไทย-กัมพูชามีเพียง 

73 หลักเทานั้น หลักที่ 73 ที่แหลมสารพันพิษหรือบานหาดเล็กเปนหลักสุดทาย ไมมีหลัก 74 

ตามที่บางทานเขาใจผิด (เอกสารประกอบหมายเลข 3) 
  2.2 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป 
         ในชวงเวลาของป พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ที่กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีป 

ตามกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 1972 นั้น บทบัญญัติของกฎหมายทะเลที่เกี่ยวของที่นํามา

พิจารณา คือ อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป (เวลานั้น UNCLOS 1982 ยังไมมี) 

         อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป ไดนิยามคําวา “ไหลทวีป”       

ไวดังนี้   “ขอ 1 เพื่อความมุงประสงคของขอเหลานี้ คําวา “ไหลทวีป” ใชอางอิงถึง (ก) พื้นดิน    

ทองทะเลและดินใตผิวดิน (sea-bed and subsoil) ของบริเวณใตทะเล (submarine areas) ที่

ประชิดกับชายฝงแตอยูภายนอกบริเวณทะเลอาณาเขตจนถึงความลึก 200 เมตร....” 

       จากนิยามของไหลทวีปกลาวไดวา เสนเขตไหลทวีปก็คือเสนที่ทอดไปตามพื้น

ทองทะเล (sea-bed) ไปตามบริเวณใตทะเล (submarine areas) ดังนั้น ไมเกี่ยวกับเกาะหรือแมแต

หวงน้ําหรือมวลน้ําที่อยูเหนือพื้นทองทะเลเสียดวยซ้ํา  ซึ่งขอพิจารณานี้สอดคลองกับแผนที่ผนวก

กฤษฎีกาประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชาฉบับจริงที่เปนทางการ ดังจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป 
  2.3 แผนที่ผนวกกฤษฎีกาประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชา 

       กฤษฎีกาประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชา คือ กฤษฎีกาที่ 439/72/PRK ที่

แผนที่ผนวกเปนแผนที่เดินเรือขนาดมาตรฐานของกรมอุทกศาสตรฝร่ังเศส แสดงเสนเขตไหลทวีป

ของกัมพูชาทั้งหมด  ลงนามโดยประธานาธิบดีลอนนอล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 1972 (เอกสาร

ประกอบหมายเลข 4) 

         แผนที่ตามเอกสารประกอบหมายเลข 4 เปนแผนที่ถายสําเนาโดยตรงจาก

ตนฉบับ โดยตัดเอามาแสดงเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเกาะกูดที่เปนประเด็นการพิจารณาของ

บทความนี้ 

         จะเห็นวาเสนเขตไหลทวีปชวงแรกออกจากจุด A ซึ่งอางวาเปนหลักเขตแดน

ไทย-กัมพูชา ที่ปกปนตามสนธิสัญญาไทย-ฝร่ังเศส ค.ศ. 1907 (หลักที่ 73) จากนั้นเสนลากมาทาง

ทิศตะวันตกเฉียงลงใตเล็กนอย (เล็งตรงมาที่ยอดสูงสุดของเกาะกูดนั่นเอง) จะเห็นวาเสนเขต

ไหลทวีปจะมาหยุดอยูเพียงขอบเกาะกูดดานตะวันออก  แลวเสนนั้นจะเริ่มตนใหมทางขอบ

เกาะกูดดานทิศตะวันตกในระดับและทิศทางเดียวกัน ตรงออกไปทางทิศตะวันตกจนถึงเกือบ
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กึ่งกลางอาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่กึ่งกลางขอบตะวันตกของเกาะกูดมีอักษรภาษาอังกฤษ

กํากับวา  “Koh Kut (Siam)” พิจารณาแลวเห็นวาจะเปนอยางอื่นไมได นอกจากเสนเขตไหลทวีป

ดังกลาวทอดไปตาม “พื้นดินทองทะเล” มาหยุดเมื่อถึงขอบเกาะกูดดานตะวันออกและเริ่มตนใหม

ที่พื้นทองทะเลทางขอบดานตะวันตกของเกาะกูดจะเห็นวาเสนนี้ไมมีขอพิจารณาไดเลยวากัมพูชา

อางสิทธิใดๆ บนเกาะกูด โดยเฉพาะอยางยิ่งอักษรกํากับขางเกาะกูดวา “เกาะกูด (สยาม)” 
  2.4 แผนที่ผนวกกฤษฎีกาประกาศทะเลอาณาเขตของกัมพูชา 
         ประมาณ 2 เดือนเศษ หลังจากการประกาศกฤษฎีกากําหนดเขตไหลทวีป 

กัมพูชาไดประกาศกฤษฎีกาตามมาอีกฉบับ ในวันที่ 12 กันยายน 1972 คือ กฤษฎีกากําหนดทะเล

อาณาเขตของกัมพูชา (กฤษฎีกาหมายเลข 518/72/PRK) เชนเดียวกันกับประกาศไหลทวีป คือ มี

แผนที่ผนวก และลงนามโดยประธานาธิบดีลอนนอล (เอกสารประกอบหมายเลข 5) 

         เอกสารประกอบหมายเลข 5 เปนแผนที่ถายสําเนาโดยตรงจากตนฉบับที่ตัด

มาแสดงเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเกาะกูด 

         จากแผนที่ผนวกประกาศทะเลอาณาเขต เสนสีดําทึบคอนขางชัดเจน ที่อยู

ทางดานซาย (ตนฉบับเปนสีแดง) เสนขอบนอกทะเลอาณาเขตกัมพูชา ออกจากจุด A ซึ่งเปนหลัก

เขตแดนไทย-กัมพูชาที่กลาวแลวในขอ 2.3 ลากมาทางทิศตะวันตก โดยทับกับเสนเขตไหลทวีป 

มาถึงจุด E1 ที่ขอบตะวันออกของเกาะกูด จากจุด E1 จะมีเครื่องหมายบวก (++++) ทอดชิดกับ

ขอบเกาะกูดดานตะวันออกลงมาทางใต จนถึงจุด E2 ที่ปลายเกาะกูดดานใต เครื่องหมายบวกนั้น

ตามเครื่องหมายในแผนที่หมายความวา “เขตแดนระหวางประเทศ” ถาสังเกตุดูจากจุด A ข้ึนไป

ทางเหนือตามสันเขาก็จะเห็นเครื่องหมายนี้ คือ เขตแดนทางบกระหวางไทยกับกัมพูชา จากปลาย

ใตของเกาะกูด เสนทะเลอาณาเขตของกัมพูชาจะลากจากจุด E2 ลงมาที่ E3–E4–E5….. ไป

ตามลําดับ  สําหรับเสนดานในที่คูขนานกันคือ เสนฐานตรงของกัมพูชาซึ่งจะขอไมกลาวถึงในที่นี้ 

        จากเสนแสดงทะเลอาณาเขตของกัมพูชา แสดงชัดเจนวากัมพูชาไมไดอาง

สิทธิเหนือเกาะกูดเลย จะเห็นวาจากจุด E1 ถึง E2 กัมพูชาเขียนเครื่องหมายแสดงเสนเขตแดน

ระหวางประเทศกํากับพื้นที่ไว และเสนทะเลอาณาเขตกัมพูชาที่แนบชิดกับเกาะกูดทางดาน

ตะวันตกของปลายดานใตของเกาะก็เปนสิ่งที่แสดงชัดเจนวาเกาะไมไดเปนของกัมพูชา เพราะถา

กัมพูชาคิดวาเปนของกัมพูชาทะเลอาณาเขตของกัมพูชาจะตองขยายไป 12 ไมลรอบเกาะสวนที่

เปนของกัมพูชา (จาก E2 มา E3) และเชนเดียวกัน ที่ขางเกาะกูดดานซายจะมีอักษรกํากับวา      “เกาะ

กูด (สยาม)” 
2.5 กระโจมไฟเกาะกูด 

          ในป 2517 กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร ไดสรางกระโจมไฟขึ้นที่ปลาย

ดานใตของเกาะกูด (เอกสารประกอบหมายเลข 6) กระโจมไฟเกาะกูดประกาศใชเมื่อวันที่ 19 
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ธันวาคม 2517 ประกาศโดยเอกสารที่ชื่อวาประกาศชาวเรือ (Notice to Mariners) จะมี

รายละเอียดของตําบลที่ติดตั้งลักษณะกระโจมและลักษณะไฟ ประกาศนี้จะจัดสงไปตามบรรดา

ประเทศที่เปนสมาชิกองคการอุทกศาสตรสากลทั่วโลก (เอกสารประกอบหมายเลข 7-8) การติดตั้ง

กระโจมไฟนี้จะถูกนําไปแสดงไวในแผนที่ของประเทศตางๆ ที่ผลิตแผนที่เดินเรือที่มีเกาะกูดปรากฎ

ในแผนที่เดินเรือนั้น ดังเชน แผนที่เดินเรืออังกฤษหมายเลข 3967 (เอกสารประกอบหมายเลข 9) 

       ไมวาการติดตั้งกระโจมไฟเกาะกูดจะมีความประสงคที่จะแสดงอํานาจ

อธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดใหปรากฏเปนพยานหลักฐานยืนยันไปทั่วโลกหรือไมก็ตาม แตการ

ตั้งกระโจมไฟที่เกาะกูดก็เปนหลักฐานแสดงอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยเหนือเกาะกูดเสีย    

ยิ่งกวาการยายคนเขาไปอยู หรือแมแตเอาทหารเขาไปตั้งหนวยในพื้นที่ แทนคําชี้แจง ผูเขียนขอ

คัดลอกคําตัดสินศาลโลกคดีพิพาทเรื่องอํานาจอธิปไตยของมาเลเซียกับอินโดนีเซียเหนือเกาะ      

ลิกิตันและเกาะสิปาดาน (Ligitan and Sipadan) ซึ่งเพิ่งจะตัดสินเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 นี้เอง 

โดยการติดตั้งกระโจมไฟบนเกาะทั้งสองมีสวนอยางสําคัญที่ทําใหมาเลเซียไดเกาะทั้งสอง นั้นไป 

       คําตัดสินศาลโลกวรรค 146-147 วาไว ดังนี้  

       146. Malaysia further invokes the fact that the authorities of colony of 

North Borneo constructed a lighthouse on Sipadan in 1962 and another on Ligitan in 

1963, that those lighthouses exist to this day and that they have been maintained by 

Malaysian authorities since its independence. It contends that the construction and 

maintenance of such lighthouses is “part of a pattern of exercise of State authority 

appropriate in kind and degree to the character of the places involved.” 

       147. The Court observes that the construction and operation of 

lighthouses and navigational aids are not normally considered manifestation of State 

authority (Minquiers and  Ecrehous, Judgment  I.C.J. Reports 1953.p.71). The Court, 

however, recalls that in its Judgment in the case concerning  Maritime Delimitation and 

Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar V. Bahrain) it stated as follows: 

       “Certain types of activities invoked by Bahrain such as drilling of 

artesian wells would, taken by themselves, be considered controversial as acts 

performed a′ titre de souverain.  The construction of navigation aids, on the other hand, 

can be legally relevant  in the case of very small islands. In the present case, taking into 

account the size of Qit’ Jaradah, the activities carried out by Bahrain on that island must 

be considered sufficient to support Bahrain’s claim that it has sovereignty over it“ 
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(Judgment Merits, ICJ Report 2001) para. 197.)  The Court is of the view  that the same 

consideration apply in the present case. 
2.6 การเจรจาปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทยกับกัมพูชา 
       ไทยกับกัมพูชาเจรจาปญหาเขตแดนทางทะเลในอาวไทย  คร้ังที่  1            

เมื่อ 2-5 ธันวาคม 2513 ที่กรุงพนมเปญ การเจรจาครั้งนั้นยังไมไดเขาในเนื้อหาเทาใดนัก เพียงแต      

ทั้งสองฝายแสดงทาทีทางกฎหมายและแนวความคิดวาเสนเขตแดนทางทะเลระหวางไทยกับ

กัมพูชาควรจะเปนเชนไร และกําหนดวาจะมีการเจรจากันตอไป จากนั้นการเจรจาก็หยุดชะงักไป

ถึง 24 ป ดวยปญหาทางการเมืองของกัมพูชา 

          การเจรจาปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทย-กัมพูชามาเริ่มนับหนึ่งใหม

ในป 2537 และตอเนื่องมาจนถึงบัดนี้ สําหรับรายละเอียดการเจรจาแตละรอบเปนเชนไรคงตองรอ

ไดขอยุติของความตกลงแลวจึงจะสามารถมาเขียนใหทราบได 

       อยางไรก็ตาม คําชี้แจงเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยเหนือเกาะ

กูด ซึ่งโดยที่จริงก็มีสวนอยูบางในการเจรจา เพราะเกาะกูดครึ่งลางอยูในบริเวณซึ่งเปนพื้นที่ทับ

ซอนไทย-กัมพูชาที่กําลังเจรจากัน แตโดยรายละเอียดเทาที่ชี้แจงมาแลวก็นาจะเชื่อไดวาคนที่ยัง

ของใจปญหาเกาะกูดคงจะผอนคลายไปบางตามสมควร การชี้แจงครั้งนี้ของผูเขียนนับวาครบถวน

กวาทุกๆ ครั้งที่เคยชี้แจงปญหานี้ ทั้งดวยวาจาและโดยรายงานในรอบ 34 ปที่ผานมา และคงจะ

เชื่อมั่นไดแลววาเกาะกูดอยูภายใตอธิปไตยของไทยทั้งเกาะอยางแนนอนไมเปนอยางอื่น 
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