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การบรรยายในหวัข้อ
“เขตแดนไทย : ที7มาและปัญหา”

โดย

นายเชิดชู รักตะบุตร
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย



เค้าโครงการบรรยาย
1. หลกัทั.วไปเกี.ยวกบัเขตแดน
2. การกาํหนดเขตแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพื.อนบ้าน
3. ที.มาของปัญหาเขตแดน
4. นโยบายการแก้ไขปัญหาเขตแดน
5. พนัธกรณขีองไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศในเรื.องเขตแดน
6. การตีความสนธิสัญญา
7. การดาํเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนกบัประเทศเพื.อนบ้าน
8. ข้อควรพจิารณาในการดาํเนินการตามแนวชายแดนและประเดน็

ที.ต้องการจะขอความร่วมมือจากส่วนราชการในพืJนที. 2



1. หลักทั7วไปเกี7ยวกับเขตแดน
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รัฐมีองค์ประกอบสําคญั 4 ประการคอื

(1)  มีประชากร
(2)  มีดินแดน
(3)  มีรัฐบาลที.มีประสิทธิภาพ
(4)  มีความสามารถในการติดต่อกบัต่างประเทศ
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ขอ้ 3 ของ"สญัญาเบอร์นี/" ระบุวา่

 "ถ้าบ้านเมืองของไทยของอังกฤษฝ่ายทิศตะวันออก ทิศตะวนัตก 
ทิศใต้ ทิศเหนือ ที=อยู่ใกล้ต่อแดนกัน  ถ้าอังกฤษสงสัยด้วยเขตแดนยังไม่รู้แน่ กใ็ห้
เจ้าเมืองฝ่ายข้างอังกฤษมีหนังสือแต่งคนและชาวด่านมาไต่ถามเจ้าเมืองฝ่ายไทยที=
อยู่ใกล้กัน เจ้าเมืองฝ่ายไทยจะแต่งกรมการและชาวด่านพร้อมด้วยคนเจ้าเมืองฝ่าย
อังกฤษไปกาํหนดชีKที=แดนต่อกันให้รู้เป็นแน่ทัKงสองข้างโดยทางไมตรี  ถ้าเจ้าเมือง
ฝ่ายไทยสงสัยด้วยเขตแดนยังไม่รู้แน่ กใ็ห้เจ้าเมืองฝ่ายข้างไทยมีหนังสือแต่งคน
และชาวด่านมาไต่ถามเจ้าเมืองฝ่ายอังกฤษที=อยู่ใกล้กัน เจ้าเมืองฝ่ายอังกฤษจะแต่ง
กรมการและชาวด่านพร้อมด้วยคนเจ้าเมืองฝ่ายไทยไปกาํหนดชีKที=แดนต่อกันให้รู้
เป็นแน่ทัKงสองข้างโดยทางไมตรี"

5



 อนุสญัญาระหวา่งกษัตรยิส์ยาม
กบัขา้หลวงใหญแ่หง่อนิเดยีวา่ดว้ย
เรืDองกําหนด เขตแดนบนผนื
แผ่นดนิใหญร่ะหวา่งราชอาณาจักร 
สยามและมณฑลของอังกฤษ คอื 
เทนเนสเซอรมิ ฉบับลงวันทีD  8 ก.พ. 
ค.ศ. 1868 (2411)

1868

        แนวเขตแดนไทย-เมยีนมา       

ความตกลงฉบับแรกของไทยกบัตะวนัตกเกี.ยวกบัเขตแดน
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วธีิการกาํหนดเขตแดน

(1)  โดยใช้วธีิทางเรขาคณติ
 (2)    โดยใช้สภาพภูมิประเทศ
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49th parallel at Waterton 
Lake, showing the cleared 
strip of land along the 
U.S./Canadian border
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สันปันนํJา

แนวสันปันนํJา
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รัฐ A รัฐ B

เส้นมัธยะ (median line)ร่องนํJาลกึ (thalweg)
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 เขตแดนทางบกไทยกบัประเทศเพื.อนบ้านมี
ความยาวประมาณ 5,656 กิโลเมตร 

 เป็นผลมาจากการปักปันเขตแดนในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที. 19 ถงึต้นคริสต์ศตวรรษที. 20
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2. การกาํหนดเขตแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพื.อนบ้าน
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798 กม.

2,401 กม. 1,810 กม.

647 กม.

แนวเขตแดนไทยกบัประเทศเพื3อนบา้น 
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เขตแดนตลอดแนว  798  กม.
สันปันนํ Lา  521.6  กม. 
เส้นตรง  68.8  กม.
 ร่องนํ Lาลึกและลาํนํ Lา  208 กม. 

Phra Viharn

BP 73 

BP 48-49

Ta Muen Temples

ยงัไม่มีหลกัเขต 195 กม.

73 Boundary Pillars for 603 km

No Boundary Pilars for 195 km

Ta Kwai Temple

เขตแดนไทย – กมัพูชา 
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เส้นเขตแดนไทย-เมียนมา

     มีความยาวทั )งสิ)น 2,401 กิโลเมตร  แบง่เป็น
 เขตแดนทางบก          1,687 กิโลเมตร
 เขตแดนในแม่นํ)า   714 กิโลเมตร
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 อนุสญัญาระหวา่งกษัตรยิส์ยามกบั
ขา้หลวงใหญแ่หง่อนิเดยีวา่ดว้ยเรืDอง
กําหนด เขตแดนบนผนืแผน่ดนิใหญ่
ระหวา่งราชอาณาจักร สยามและมณฑล
ของอังกฤษ คอื เทนเนสเซอรมิ ฉบับลง
วันทีD  8 ก.พ. ค.ศ. 1868 (2411)

 บัญชรีายชืDอทีDหมายเลขเขตแดน 
(Tabular Statements) ประกอบ
อนุสญัญาฯ ปี ค.ศ. 1868

 The map of Tenasserim 1” : 8 
miles (1867), by Lieut. A.H. Bagge 
(3 ระวาง) - 2 ระวาง (1868) ตรวจสอบ
หลังจากลงนามในอนุสญัญาฯ แลว้ 6 
เดอืน

-หนังสอืแลกเปลีDยนฉบับลงวันทีD
1 มถินุายน ค.ศ. 1934

1868

        แนวเขตแดนไทย-เมยีนมา       

ที.มาของเส้นเขตแดนไทย-เมียนมา
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1883

        แนวเขตแดนไทย-เมยีนมา       

 หนังสอืสญัญา
ระหวา่งสยามกบั
อังกฤษวา่ดว้ยเมอืง
เชยีงใหม ่ลําปาง 
ลําพูน ฉบับลงวันทีD 3 
กันยายน ค.ศ. 1883 
(พ.ศ. 2426) ขอ้ 5 : 
... แมนํ่zาสระวนิ ทีD
เป็นเขตรแดนเมอืง
นครเชยีงใหม ่ซึDงเป็น
ของฝ่ายสยาม...” 
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        แนวเขตแดนไทย-เมยีนมา       
1.  แผนทีG 3 ระวาง (Kengtung, Southern 
Shan States, และ Parts of Karenni) ของ
คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-
องักฤษ ค.ศ. 1894 โดย Col. H.R. Thuiller 
ธนัวาคม ค.ศ. 1883 มาตราส่วน 1: 
253,440

2. หนังสือโปรโตโคล แลกเปลีGยนแผนทีGต่อ
กนั ลงวนัทีG 17 ตลุาคม ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 
2437) 

3. หนังสือแลกเปลีGยนฉบบัลงวนัทีG 
   - 27 สิงหาคม ค.ศ. 1931
   - 14 มีนาคม ค.ศ. 1932
   - 1 ตลุาคม ค.ศ. 1940
   - 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1940
4. MOU เขตแดนคงทีGช่วงแม่สาย-นํ)ารวก 
ฉบบัลงวนัทีG 18 มิถนุายน ค.ศ. 1991 19



เส้นเขตแดนไทย-มาเลเซีย

     มีความยาวทั )งสิ)น 647 กิโลเมตร  แบง่เป็น
 เขตแดนทางบก           552 กิโลเมตร
 เขตแดนในแม่นํ)า     95 กิโลเมตร
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3. ที.มาของปัญหาเขตแดน
 ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน
 การเปลี.ยนแปลงสภาพของเส้นเขตแดน
 การแสวงประโยชน์ในพืJนที.ชายแดน
 การถูกใช้เป็นเครื.องมือทางการเมืองและกระแสชาตินิยม



แม่นํJาที.เป็นเขตแดนเปลี.ยนทางเดนิ



การถมตลิ.งบริเวณแม่นํJาที.เป็นเขตแดน



การสร้างเขื.อนป้องกนัตลิ.งบริเวณแม่นํJาที.เป็นเขตแดน



หลกัเขตแดนถูกทาํลาย
หรือเคลื.อนย้าย



ไทยเมียนมา

ไทยเมียนมา

สิ.งปลูกสร้างรุกลํJาดนิแดน
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4. นโยบายการแก้ไขปัญหาเขตแดน

 ดาํเนินการโดยใช้วิธีเจรจา
 บนพื$นฐานทางกฎหมายและเทคนิคการสาํรวจ
 สร้างความไว้เนื Lอเชื7อใจกับประเทศเพื7อนบ้าน
 แยกปัญหาเขตแดนแยกออกจากเรื7องการเมือง 

(Depoliticization)
 ประชาสัมพันธ์เพื7อสร้างความเข้าใจที7ถูกต้อง

เกี7ยวกับเรื7องเขตแดน



5. พนัธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ

 สนธิสัญญาคอือะไร
 ลกัษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศ
 การพจิารณาพนัธกรณีของไทยในเรื.องเขตแดน
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สนธิสัญญาคอือะไร

สัญญาที.ทําระหว่างบุคคลระหว่างประเทศ (รัฐ รัฐบาล องค์การ
ระหว่างประเทศ) เพื.อก่อให้เกดิสิทธิและพนัธกรณรีะหว่างกนั
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
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ลกัษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ 

 ระเบียบกฎหมายที.มีอยู่ในสังคมระหว่างประเทศ ซึ.งก่อให้เกดิ
พนัธกรณผูีกพนัแก่บุคคลในบงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ

 มีลกัษณะผูกพนัและบังคบัการกนัได้โดยอาศัยความยนิยอมหรือ
การกระทําในทางยอมรับความผูกพนัและผลทางกฎหมายของ
กฎหมายระหว่างประเทศ
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พนัธกรณีของไทยในเรื.องเขตแดน 

 “Pacta sunt servanda” สญัญาต้องเป็นสญัญา มีผลผกูพนั เป็น
พนัธกรณีทีGต้องเคารพและยึดถือ

 สนธิสญัญากาํหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศมีลกัษณะพิเศษ
ทีGต้องมีความแน่นอนตายตวั คู่ภาคีไม่สามารถบอกเลิกฝ่าย
เดียวหรืออ้างสถานการณ์เปลีGยนแปลงทีGสาํคญัมาเป็นเหตใุน
การบอกล้างได้

 หลกัการครอบครองโดยปรปักษ์ไม่สามารถนํามาใช้กบัพื)นทีGทีG
ถกูกาํหนดโดยกฎหมายระหว่างประเทศ
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6. การตีความสนธิสัญญา
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หลกักฎหมายว่าด้วยการตีความสนธิสญัญา
(ตามข้อ 31 และ 32 อนุสญัญากรงุเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย

สนธิสญัญาฉบบัปี ค.ศ. 1969)

 โดยสจุริต
 ตามความหมายปกติของถ้อยคาํ
 วตัถปุระสงค+์ความมุ่งหมาย
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หลกักฎหมายว่าด้วยการตีความสนธิสญัญา
(ตามข้อ 31 และ 32 อนุสญัญากรงุเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย

สนธิสญัญาฉบบัปี ค.ศ. 1969)
 ตีความบริบทของสนธิสญัญา โดยพิจารณาจาก

1. ตวับทของสนธิสญัญา
2. อารมัภบท และภาคผนวก
3. ความตกลงทีWเกีWยวข้องกบัสนธิสญัญา
4. ตราสารทีWได้รบัการยอมรบัว่าเกีWยวข้องกบัสนธิสญัญา
โดยคาํนึงถึง
1. ความตกลงทีWทาํขึ$นในภายหลงั
2. ทางปฏิบติัในระยะต่อมาในการบงัคบัใช้
3. ความตกลงเกีWยวกบัการตีความตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ
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หลกักฎหมายว่าด้วยการตีความสนธิสญัญา
(ตามข้อ 31 และ 32 อนุสญัญากรงุเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย

สนธิสญัญาฉบบัปี ค.ศ. 1969)

 วิธีเสริมเพืWอช่วยในการตีความ ได้แก่
1. งานขั $นการจดัทาํสนธิสญัญา
2. สถานการณ์ในการจดัทาํสนธิสญัญา
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7. การดาํเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนกบั
ประเทศเพื.อนบ้าน
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การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-ลาว
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การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-ลาว

 เมืWอปี 2539 ไทยและลาวได้แต่งตั $ง คณะกรรมาธิการเขต
แดนรว่มไทย – ลาว (Joint Boundary Commission – JBC)

 ประชมุอย่างเป็นทางการ 10 ครั $ง 
 ประชมุครั $งล่าสดุ (ครั $งทีW 10) เมืWอ 23 ม.ค. 2558 ทีW

เวียงจนัทน์
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หลกัเขตแดน
แบบ 1

หลกัเขตแดน
แบบ 2

 

หลกัเขตแดน
แบบ 3

 

ผลการดําเนินงาน

 กอ่สรา้งหลกัเขตแดน 210 หลกั
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   การจัดทาํ TOR ในการสาํรวจและจัดทาํหลักเขตแดนทางนํ Lาร่วมไทย-
ลาว 
    (แม่นํ Lาโขง)

แผนที7 Tracé de la Frontière Franco-Siamoise du Mékong
ค.ศ. 1931 มาตราส่วน 1 / 25,000



การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-กมัพชูา
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ลงนามใน MOU
(ปี พ.ศ.2543)

ลงนามใน TOR
(ปี พ.ศ.2546)

การสาํรวจจดัทําเขตแดนดา้นกมัพชูา



ช่องบก
เขาสัตตะโสม

ตอนทีW 4   หลกัเขตแดนทีW 49 – 23
ตอนทีW 3   หลกัเขตแดนทีW 50 – 66
ตอนทีW 2   หลกัเขตแดนทีW 67 – 71
ตอนทีW 1   หลกัเขตแดนทีW 72 – 73
ตอนทีW 5   หลกัเขตแดนทีW 22 – 1
ตอนทีW 6   หลกัเขตแดนทีW 1 – เขาสตัตะโสม
ตอนทีW 7   เขาสตัตะโสม - ช่องบก

ลําดบัพื(นที,สํารวจ
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5  ขัJนตอนของ TOR

  ขัJนตอนที. 1      ค้นหาที.ตัJงหลกัเขตแดนทัJง 73 หลกั  
ขัJนตอนที. 2      จดัทําแผนที.ภาพถ่าย

 ขัJนตอนที. 3      กาํหนดแนวเดนิสํารวจบนแผนที.ภาพถ่าย
ขัJนตอนที. 4      หาแนวเขตแดนในภูมิประเทศ
ขัJนตอนที. 5      สร้างหลกัเขตแดน

การสาํรวจจดัทําเขตแดนดา้นกมัพชูา



การสาํรวจจดัทําเขตแดนดา้นกมัพชูา

ผลการสํารวจ
ตั้งแต มิ.ย.49 ถึงปจจุบัน

สํารวจหลกัเขตแดนได้ 64 หลกั
(หลกัเขตแดนที8 7 – 70)

46



การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-เมียนมา
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การสํารวจและปักปันเขตแดน
บริเวณแม่นํ(าสาย – แม่นํ(ารวก

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบ A แบบ B

หลกัอ้างอิงเขตแดน 

 ระหว่างปี พ.ศ.2530 - 2531 

การสํารวจจัดทําเขตแดนไทย - เมียนมา
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BRP 1

BRP 190

BRP 350

BRP 492

การสํารวจจดัทําเขตแดนดา้นเมียนมา
การสํารวจและปักปันเขตแดน
บรเิวณแม่นํUาสาย – แม่นํUารวก

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ระหว่างปี พ.ศ.2530-2531 

หลกั A หลกั B



การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-เมียนมา

 เมืWอปี 2536 ไทยและเมียนมาได้แต่งตั $ง คณะกรรมการเขต
แดนรว่มไทย – เมียนมา (Joint Boundary Committee – JBC)

 ประชมุอย่างเป็นทางการ 8 ครั $ง (ปี 2536, 2538, 2540, 2542, 
2545, 2548, 2555, 2556) 

 ประชมุอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั $ง (ปี 2553)
 การประชุม JBC ครั $งทีW 9 มีกาํหนดจะจดัขึ$นในปี 2560
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1
2

3
4
5

6

7
8

910

 แบง่พื$นทีWสาํรวจออกเป็น 10 ตอน

การสํารวจจัดทําเขตแดนไทย - เมียนมา
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การซ่อมแซมหลกัฯ แม่นํUาสาย - รวก
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 สร้างหลกัเขตแดน (A = 79 หลกั, B = 16 หลกั) 
 ซ่อมแซมหลกัอ้างอิงเขตแดน 413 คู่ 

ซ่อมแซมหลกั นํ$ารวก – นํ$าสาย (2543 – 2547)

หลกัเขตแดนแบบ A หลกัเขตแดนแบบ B หลกัอ้างอิงเขตแดน

การสํารวจจัดทําเขตแดนไทย - เมียนมา



การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-เมียนมา

 คณะกรรมการเทคนิครว่มไทย – เมียนมา (Joint Technical  
Committee – JTC) เพืWอพิจารณาประเดน็เกีWยวกบัแม่นํ$าทีW
เป็นเขตแดน

 ประชมุอย่างเป็นทางการ 2 ครั $ง (ปี 2555, 2556)
 ประชมุอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั $ง (ปี 2557)
 การประชุมครั $งถดัไปมีกาํหนดจะจดัขึ$นในปี 2560 

54



การแกไ้ขปัญหาเขตแดนไทย-มาเลเซีย
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 คณะกรรมการจดัทาํหลกัเขตแดนรว่มไทย–มาเลเซีย 
(Land Boundary Committee – LBC)

 ประชมุครั $งแรกเมืWอปี 2516 
 ประชมุครั $งล่าสดุ (ครั $งทีW 24) เมืWอวนัทีW 24-26 สิงหาคม 2559



THAILAND

MALAYSIA

I

XVI 

I
V

VIII

III IX A IX BXII A

XII B

XV

VII

IV XIV 

XIII
XI A 

XI B X A X B

VIII  

พ.ศ.2516 – 2528 สร้างหลกัเขตแดนยอ่ยได้ 12,169 หลกั
เวน้พืWนที/ XB (69-72) ซึ/ งยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุเกี/ยวกบั
ตาํแหน่งหลกัเขตแดนที/ 70  
และ พืWนที/ VIII (แม่นํWาโก-ลก) ซึ/ งปักปันเขตแดนแบบคงที/



8. ข้อควรพจิารณาในการดาํเนินกจิกรรมตามแนวชายแดน
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 งดเว้นการดาํเนินการทีGอาจส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดน
 ประชาสมัพนัธเ์พืGอมิให้ราษฎรทาํลายสภาพภมิูประเทศตาม

แนวชายแดน หรือทาํลายหรือเคลืGอนย้ายหลกัเขตแดน
 ตรวจตราสภาพภมิูประเทศบริเวณชายแดนอย่างสมํGาเสมอ



มาตรการชั.วคราวเพื.อไม่ให้ปัญหาเขตแดนส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาพืJนที.ตามแนวชายแดน
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 การกาํหนดเขตห้ามก่อสร้างตามแนวเขตแดน
 การสํารวจเกบ็รายละเอยีดภูมปิระเทศและจัดทําผงัสนาม 

(Joint Detail Survey)



59

การกาํหนดเขตหา้มก่อสร้างบริเวณบา้นผกักาด
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ผงัสนามบริเวณช่องสะงาํ
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ผงัสนามบริเวณบา้นหนองเอี/ยน-สตึงบท
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ผงัสนามบริเวณด่านบา้นพนุํW าร้อน-ทีกิ
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ผงัสนามบริเวณด่านสิงขร-มอต่อง



การสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพี/เมืองนอ้ง

 มติ ครม. ที/เกี/ยวขอ้ง 
 วนัที/ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๗
 วนัที/ ๑๐ ม.ค. ๒๕๔๙
 วนัที/ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘

 จงัหวดัทาํความตกลงกบัใครไดบ้า้ง?
 จงัหวดัของประเทศเพื/อนบา้น
 จงัหวดัของประเทศที/มีเขตแดนต่อเนื/องกบัประเทศเพื/อนบา้น
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การสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพี/เมืองนอ้ง
ขัJนตอน
 หารือระหวา่ง 2 ฝ่ายเพื/อจดัทาํความตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ
 หากใชบ้นัทึกความเขา้ใจฉบบัมาตรฐานที/ยกร่างโดย กต. หรือที/มีการแกไ้ข

เพียงเลก็นอ้ย  
 มีมติ ครม. เป็นการเฉพาะใหข้อความเห็นจาก คกก. กฤษฏีกาดว้ยวา่ การดาํเนินการ

ดงักล่าวไม่ขดักบั ม. 23 ของ รธน. พ.ศ. 2550 
 เสนอให ้รมว. มท. ใหค้วามเห็นชอบและมีหนงัสือแจง้มายงั กต. 
 กต. มีหนงัสือเสนอให ้รมว. กต. ใหค้วามเห็นชอบ
 ถือวา่ ครม. ใหค้วามเห็นชอบแลว้ ลงนามได ้(ผวจ. เป็นผูล้งนาม) 
 มท. แจง้ ครม. เพื/อทราบทุก 6 เดือน

 หากความตกลงมีเนืWอหาแตกต่าง/มีการแกไ้ขจนผิดไปจากความเขา้ใจฉบบั
มาตรฐานมาก       ตอ้งเสนอให ้ครม. ใหค้วามเห็นชอบก่อนลงนาม



ขอบคุณครับ
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