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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาบริบทการเมืองไทยช่วง ค.ศ. 1962-2016 ที่
มีผลต่อปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง (2) วิเคราะห์การสื่อสารการเมืองในกรณี นี้ การวิจัย
นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด สื่ อ สารการเมื อ งของของไบรอั น แมกแนร์
(Brian McNair) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อความของ“ข่าวออนไลน์” จาก
สื่อในกัมพูชาและไทย ผู้วิจัยพบว่า (1) บริบททางการเมืองไทยช่วง ค.ศ. 1962-2016 มีอิทธิพล
อย่างมีนัยสาคัญต่อโครงการนี้ (2) สื่อในภาษาอังกฤษ และสื่อในภาษาไทยมีการสื่อสารการเมืองใน
กรณีนี้แตกต่างกัน โดยสื่อในภาษาอังกฤษมองว่าเป็นความพยายามของกลุ่มชาตินิยมที่อยากได้
ปราสาทพระวิหารคืนมา แต่สื่อในภาษาไทยมองว่า ชาวศรีสะเกษต้องการสร้างปราสาทพระวิหาร
จาลองเพื่อเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว แม้จะถูกคัดค้านจากรัฐบาลไทยและกัมพูชา แต่
ประชาชนศรีสะเกษยืนยันทีจ่ ะหาทางเปิดปราสาทพระวิหารจาลองที่สร้างเสร็จแล้วผามออีแดงให้ได้
คาสาคัญ: การสื่อสารการเมือง; ปราสาทพระวิหาร; ปราสาทพระวิหารจาลอง
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ABSTRACT
This article,entitled “Political Communication Concerning Preah Vihear
Replica”, has two objectives: (1) to study the political contexts from 1962 to 2016
that influenced the Preah Vihear temple replica project at Pha Mor E-Daeng; and (2)
to analyze the political communication involved. This is a qualitative research
under the framework of Brian McNair’s Political Communication Model. The
research techniques employed are documentary research and content analysis of
on-line news reports from various media sources both from Thailand and
Cambodia. First, it was found that the political contexts in Thailand and Cambodia
from 1962 to 2016 did significantly influence the Preah Vihear temple Replica
project at Pha Mor E-Daeng. Because the Preah Vihear temple is situated near to
the Cambodian-Thai border, the two neighbors were involved in the ownership
dispute of Preah Vihear temple. The International Court of Justice decided twice in
favor of Cambodia in 1962 and 2013. Following border clashes in 2008, Cambodia
has closed the gate to Preah Vihear temple from Thailand. This prompted the
peoples of Si Saket to come up with the Preah Vihear temple replica project at Pha
Mor E-Daeng. Second, concerning the analytical study of political communication of
the political actors involved, it was found that the Thai mass media in English and
those in the Thai language did convey different political messages. Whereas the
media in English saw it as another attempt by the ultra-nationalists to reclaim
ownership of the Cambodian Preah Vihear temple; however, those in the Thai
language saw the project as an effort to revive the local economy through tourism
promotion. Despite negative responses from both governments, the peoples of Si
Saket challenged, resisted to obey their orders to tear down the said replica.
Keywords: Political Communication; Preah Vihear Temple; Preah Vihear Temple
Replica.
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1. บทนา
การสื่ อสารการเมือง คือ การสื่ อสารทุก รูปแบบที่ด าเนิ นการโดยนักการเมื อง และผู้ ที่
เกี่ยวข้องทางการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หรือ เป็นการสื่อสารที่สื่อมวลชนนาเสนอ
เกี่ยวกับการเมือง หรือ เป็นกิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนนาเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่ น การ
รายงานข่าว บทบรรณาธิการ (McNair, 2003) เนื่องจากไทยและกัมพูชาได้มีกรณีพิพาทแย่งชิง
ปราสาทพระวิหารกันมายาวนานจนคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกถึงสองครั้ง ในปีค.ศ. 1962
และ 2013 และศาลได้ตัดสินว่าเป็นของกัมพูชา การก่อสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง ตาบลเสาธงชัย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ห่างปราสาทพระวิหารในกัมพูชา
เพียง 700 เมตร กรณีการสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง ในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 จึงดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย
และเกิดความตึงเครียดที่ชายแดนอีกครั้ง สื่อสารมวลชนในทั้งในกัมพูชาและไทยก็ได้สื่อสาร
การเมืองในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง
ก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจาลองครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 ที่เมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปลอบใจที่คนไทยต้องสูญเสียเขาพระวิห ารไป แม้แต่กลุ่ ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เคยมาอ่านอ่านแถลงการณ์ทวงคืนแผ่นดินไทยที่ปราสาท
พระวิหารจาลองที่เมืองโบราณแห่งนี้ (Prachatai, 2009) มีผู้พยายามจะสร้างประสาทพระวิหาร
จาลองแห่งที่ผามออีแดง มาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ แต่รัฐบาลกัมพูชาได้ตอบโต้อย่างทันควัน
และขู่ว่าอาจร้องเรียนไปยังองค์การยูเนสโก (Phnom Penh Post, 2009) ด้วยเหตุนี้โครงการนี้
จึงเงียบหายไป
ตราบจนกระทั่งในปี 2015 มีรายงานครึกโครมอีกครั้ง เมื่อสื่อ ไทย พาดหัวข่าวว่า “ไทยจะ
พิจารณาเลียนแบบสร้างปราสาทพระวิหารที่เคยเป็นข้อพิพาท" (Khaosod English, 2015)
เกือบหนึ่งปีต่อมาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เมื่อ 24 เม.ย. 2016 พาดหัวข่าวว่า “ทหารพรานไทยได้
สร้าง‘ปราสาทพระวิหารจาลอง’ บนผามออีแดง” วันต่อมาสื่อกัมพูชาระบุว่า“รัฐบาลกัมพูชาไม่
พอใจที่ทหารไทยสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง” (The Phnom Penh Post, 2016b) ต่อมา
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ก็พาดหัวข่าวว่า “ประยุทธตาหนิการสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง”
(Bangkok Post, 2016b) ในวันเดียวกัน หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก็รายงานว่า “ปราสาทพระวิหาร
จาลอง‘ถูกเก็บเข้ากรุ’เรียบร้อยแล้ว” (Nation Multimedia, 2016a) อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่ง
สั ป ดาห์ ต่ อ มา สถานการณ์ พ ลิ ก กลั บ ว่ า มี ก ารอนุ ญ าตให้ เ ปิ ด ปราสาทพระวิ ห ารจ าลองได้ แ ล้ ว
(Bangkok Post, 2016)
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ประเด็ น การสร้ า งปราสาทพระวิ ห ารจ าลองที่ ผ ามออี แ ดงจึ ง เป็ น ที่ ส นใจอี ก ครั้ ง ของ
นักวิชาการที่ติดตามประเด็นความขัดแย้งปราสาทพระวิหาร ดังจะเห็นว่า Lilja-Baaz (2018) เสนอ
แนวคิดว่า ปราสาทพระวิหารจาลองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอานาจรัฐของทั้งรัฐไทยและ
กัมพูชาที่เป็นคู่ขัดแย้งในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร และก่อให้เกิดสภาวะสงครามที่พรมแดน
ไทย-กัมพูชา การสร้างปราสาทพระวิหารจาลองเป็น‘การผลิตซ้า’ (repeats) ที่แสดงว่าประชาชน
ต่อต้านแนวคิดที่ว่า ต้องมีของจริงแท้เพียงอย่างเดียวไม่อาจทาเลียนแบบได้ ในทางการเมืองเป็น
การแสดงว่า ประชาชนต้องการสันติภาพ ไม่ต้องการสงครามเพื่อแย่งชิงปราสาทพระวิหารกันอีก
ต่อไป
ผู้วิจัยได้พบว่า เหตุใดการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจาลองครั้งที่สองในปี ค.ศ.2016 นี้
จึ ง กลายเป็ น ประเด็ น ทางการเมือ งที่อ าจน าไปสู่ ค วามขั ด แย้ งระหว่ างสองประเทศอี ก ครั้ งหนึ่ ง
ซึ่งประเด็นการเมืองเรื่องชาตินิยมทั้งในไทยและกัมพูชามีอิทธิพลต่อปราสาทพระวิหารทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Ngoun (2017) ที่ระบุว่า ปราสาทพระวิหารได้ถูกใช้เป็น
เครื่องมือของนักการเมืองกัมพูชาในการรวมชาติสมัยสีหนุและในการเสริมฐานการเมืองของตน
สมัยฮุนเซ็น ส่วนในไทยลัทธิชาตินิยมถูกนาไปใช้ในการโค่นนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ลัทธิชาติ นิยม
ได้ถูกนาไปใช้จนเกิดการปะทะกันที่ชายแดนระหว่างสองประเทศระหว่างปี 2008-2013

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทการเมืองไทยช่วงปี ค.ศ.1962-2016 ที่มีผลต่อโครงการปราสาทพระ
วิหารจาลองที่ผามออีแดง
2.2 เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง

3. วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นการนาเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อความ
(content analysis) ซึ่งหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) คือ“รายงานข่าว” ในรูปแบบ
ของ “ตัวบท” (texts) ที่ได้มาจากเว็บไซต์ต่างๆในรูปของ “ข่าวออนไลน์” จากสื่อสารมวลชนใน
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของของไบรอัน
แมกแนร์ เพื่อศึกษาถึงผู้เล่นทางการเมือง (Political Actors) ที่เกี่ยวข้อง (McNair,2003).ในกรณี
ปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง
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4. สรุปผลของการวิจัย
4.1 บริบททางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ถึง 2016 ที่มีผลต่อการก่อสร้างปราสาท
พระวิหารจาลองที่ผามออีแดง
ช่วงแรกค.ศ. 1962 ถึง 2013 ศาลโลกสองครั้งตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา
ศาลโลกเมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา แต่ทั้งนี้ศาลไม่ได้
พิพากษาชี้ขาดเรื่องเส้นเขตแดน รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยอมถอนกาลังออกมาจากปราสาทพระวิหาร
แต่ได้ขีดเส้นเขตปราสาทพระวิหารและกั้นรั้วลวดหนามรอบปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรี (Ministry
of Foreign Affairs (2013)
ต่อมาในสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัน มี สส.จากภาคอีสานเสนอให้ไทยเจรจากับกัมพูชา
เพื่อเปิดปราสาทพระวิหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Nawin Boonseth, 2013: 44-46) ในสมัยรัฐบาล
อานันท์ ปันยารชุนได้มีการตกลงกันให้ขึ้น “ปราสาทจากฝั่งไทยตรงเชิงบันไดด้านเหนือ และไทย
เป็นผู้ คุมทางขึ้น มีป้า ยเป็น ภาษาไทยและใช้เป็ น ทางเข้าออกหลักของปราสาท” (Borwornsak
Uwanno, 2013: 63). ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีการ“ทดลองเปิดจุดผ่านแดน ณ เขาพระ
วิหาร” โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยฝ่ายกัมพูชาเก็บค่าผ่านแดนและกองกาลังสุรนารี
ช่วยเก็บกู้ระเบิด (Borwornsak Uwanno, 2013: 63).
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการลงนามใน“ข้อตกลงที่จะร่วมพัฒนาปราสาทพระวิหาร
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 7 ข้อ” (Watcharin Yongsiri, 2011: 31).แต่ทว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2549 กัมพูชาได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่แจ้ งให้ไทยทราบ
สาเหตุอาจเพราะกัมพูชาไม่ไว้ใจไทย จึงมองว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น
ทาให้ไทยมีสิทธิในเชิงสัญลักษณ์เหนือปราสาทพระวิหาร (Puangthong Pawakapan,2013:90) ใน
สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้ง ที่สองกับยูเนสโก
โดยได้แนบแผนที่ซึ่งล้าเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกม.รัฐบาลสุรยุทธจึงได้เห็นชอบเฉพาะใน
หลักการ แต่ท้วงติงว่าแผนที่ที่กัมพูช าแนบมานั้นได้ล้าเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตาราง กม.
(Noppadon Pattama, 2016:53)
ในสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่สาม
โดยได้แนบแผนที่ประกอบซึ่งไม่รุกล้า‘พื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชาจึงลงนามใน“ข้อตกลงร่วม”(Joint
Communiqué) แต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล นายสมัครได้ปลุกกระแสชาตินิยมและทาการประท้วงจน
ต้องยกเลิกข้อตกลงนี้ หลังจากยูเนสโกมีมติเอกฉันท์ให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนให้ตัวปราสาทพระวิหาร
เป็ น มรดกโลกในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2008 กรณี นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น “จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความขั ด แย้ ง ”

4. สรุปผลของการวิจัย
4.1 บริบททางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ถึง 2016 ที่มีผลต่อการก่อสร้างปราสาท
พระวิหารจาลองที่ผามออีแดง
ช่วงแรกค.ศ. 1962 ถึง 2013 ศาลโลกสองครั้งตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา
ศาลโลกเมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา แต่ทั้งนี้ศาลไม่ได้
พิพากษาชี้ขาดเรื่องเส้นเขตแดน รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยอมถอนกาลังออกมาจากปราสาทพระวิหาร
แต่ได้ขีดเส้นเขตปราสาทพระวิหารและกั้นรั้วลวดหนามรอบปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรี (Ministry
of Foreign Affairs (2013)
ต่อมาในสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัน มี สส.จากภาคอีสานเสนอให้ไทยเจรจากับกัมพูชา
เพื่อเปิดปราสาทพระวิหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Nawin Boonseth, 2013: 44-46) ในสมัยรัฐบาล
อานันท์ ปันยารชุนได้มีการตกลงกันให้ขึ้น “ปราสาทจากฝั่งไทยตรงเชิงบันไดด้านเหนือ และไทย
เป็ น ผู้ คุมทางขึ้น มีป้า ยเป็น ภาษาไทยและใช้เป็ นทางเข้าออกหลักของปราสาท” (Borwornsak
Uwanno, 2013: 63). ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีการ“ทดลองเปิดจุดผ่านแดน ณ เขาพระ
วิหาร” โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยฝ่ายกัมพูชาเก็บค่าผ่านแดนและกองกาลังสุรนารี
ช่วยเก็บกู้ระเบิด (Borwornsak Uwanno, 2013: 63).
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการลงนามใน“ข้อตกลงที่จะร่วมพัฒนาปราสาทพระวิหาร
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 7 ข้อ” (Watcharin Yongsiri, 2011: 31).แต่ทว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2549 กัมพูชาได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่แจ้ งให้ไทยทราบ
สาเหตุอาจเพราะกัมพูชาไม่ไว้ใจไทย จึงมองว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น
ทาให้ไทยมีสิทธิในเชิงสัญลักษณ์เหนือปราสาทพระวิหาร (Puangthong Pawakapan,2013:90) ใน
สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้ง ที่สองกับยูเนสโก
โดยได้แนบแผนที่ซึ่งล้าเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกม.รัฐบาลสุรยุทธจึงได้เห็นชอบเฉพาะใน
หลักการ แต่ท้วงติงว่าแผนที่ที่กัมพูช าแนบมานั้นได้ล้าเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตาราง กม.
(Noppadon Pattama, 2016:53)
ในสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่สาม
โดยได้แนบแผนที่ประกอบซึ่งไม่รุกล้า‘พื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชาจึงลงนามใน“ข้อตกลงร่วม”(Joint
Communiqué) แต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล นายสมัครได้ปลุกกระแสชาตินิยมและทาการประท้วงจน
ต้องยกเลิกข้อตกลงนี้ หลังจากยูเนสโกมีมติเอกฉันท์ให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนให้ตัวปราสาทพระวิหาร
เป็ น มรดกโลกในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2008 กรณี นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น “จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความขั ด แย้ ง ”
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ทางการเมืองระหว่างสองประเทศ จนเกิดมีการตรึงกาลังตามแนวชายแดน และการปะทะกัน
รุนแรงหลายครั้งในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จนกัมพูชาได้นาประเด็นพิพาทนี้ไปร้องเรียน
ต่อศาลโลก ซึ่ง ศาลโลกเมื่ อ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ.2556 ยืน ยัน ให้ กัมพูช าเป็นเจ้าของ‘ชะง่อ น
ผา’(promontory)ซึ่งปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ แต่ให้ไทยและกัมพูชาไปตกลงกันเองเกี่ยวกับพื้นที่
ทับซ้อน 4.6 ตร.กม. (Songphorn Tajaroensuk, 2016).
4.2 ช่วงที่สองค.ศ. 2014 ถึง 2016 กรณีปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง
หลังจากมีการปะทะตามชายแดนกันรุนแรง ฝ่ายกัมพูชาได้ปิดด่านชายแดนด้านปราสาท
พระวิ ห ารท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถขึ้ น ไปชมได้ จ ากฝั่ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ หนึ่ ง ปี ต่ อ มา มี
ภาคเอกชนเสนอจะสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง แต่ถูกคัดค้านโดยนายก อบจ.และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอันเป็นตัวแทนอานาจรัฐจากส่วนกลาง ดังพาดหัวข่าว 25 พ.ค. 2009
“ศรีสะเกษค้านสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง”จากกรุงเทพธุรกิจ ด้านหนังสือพิมพ์ Phnom Penh
Post (2009) ของกัมพูชา ก็ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาเดือดดาลมากเมื่อทราบข่าวนี้ หลังจากนั้นข่าว
คราวเกี่ยวกับโครงการปราสาทพระวิหารจาลองก็เงียบหายไป
เจ็ดปีต่อมาชาวศรีสะเกษจึงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากศาลโลกมีคาตัดสินครั้งที่สองใน
ปี พ.ศ. 2556 ยืนยันอีกครั้งว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัม พูชา สานักข่าว INNNewsได้พาดหัว
ข่าวเมื่อ 24 ธ.ค. 2014ว่า “วอนรัฐเร่งเจรจาเปิดเขาพระวิหารหนุนท่องเที่ยว” เนื่องจากประชาชน
บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กัน ทรลักษ์ จ.ศรีส ะเกษ นาโดย กานันวีระยุทธ ดวงแก้ว เสนอให้
รั ฐ บาลไทยให้ เ จรจากั บ รั ฐ บาลกั ม พู ช า เพื่ อ เปิ ด ปราสาทพระวิ ห ารให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ขึ้ น ชม
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการขานรับจากภาคเอกชนนาโดยดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมธุรกิจ ท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ แต่ ทว่าระหว่างการเยือนกัมพูชาครั้งแรกของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยยุ่งเกี่ยวในปราสาทพระวิหารอีก
ต่อไปทั้งนี้หนังสือพิมพ์ของกัมพูชาระบุว่า ขณะนี้ฝั่งกัมพูชามี ถนนดี มีโรงแรมหรู แล้ว นักท่องเที่ยว
จึงไม่จาเป็นจะต้องเข้ามาเยือนปราสาทพระวิหารจากฝั่งไทย (Cambodian Daily, 2014).
เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของชาวจังหวัด
ศรีสะเกษ พวกเขาจึงแสวงหาความร่วมมือในจังหวัด 5 ส.ค. 2015 สื่อผู้จัดการออนไลน์พาดหัวข่าว
ว่า “ทหารเตรียมพัฒนา ‘ผามออีแดง’ รับ AEC เอกชนเสนอสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง”
โดย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษด้านท่องเที่ยว ระบุว่าได้หารือกับ
ทางฝ่ายทหารเพื่อเสนอให้ทางกองกาลังสุรนารีได้เข้ามาช่วยในการสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง
ขึ้นบนบริเวณผามออีแดงเหมือนที่จัดสร้างไว้ที่บริเวณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
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ในวันรุ่งขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษได้รายงานว่า ทหารเห็นด้วยที่ฝ่ายเอกชน
เสนอสร้ า งปราสาทพระวิ ห ารจ าลองขึ้ น บนบริ เ วณผามออี แ ดง เช่ น เดี ย วกั บ สื่ อ ข่ า วสดภาค
ภาษาอังกฤษ ก็ระบุว่า ทหารไทยได้เห็นชอบที่จะทาตามข้อเรียกร้องของภาคธุรกิจ
สี่เดือนต่อมา 18 ธันวาคม 2015 ข่าวไทยพีบีเอส พาดหัวข่าวว่า “ไทยตัดกุญแจประตูขึ้น
เขาพระวิหาร รอ ‘ประยุทธ์’ เจรจา ‘ฮุนเซน’ใช้พื้นที่พิพาทร่วม” ทั้งนี้ พ.อ. ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกาลังสุรนารี ยืนยันว่า การตัดกุญแจคล้องประตูเหล็กเป็นสิทธิที่
ไทยทาได้ เพราะกุญแจอยู่ในฝั่งไทย ทั้งนี้พ.อ.ธนศักดิ์ หวังว่าจะมีการเปิดเจรจาของทั้ง 2 ประเทศ
เรื่องนีร้ ะหว่างการเดินทางมาเยือนไทยของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงาน ว่า นายพลเตียบันห์ และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรมต.และรมว.กลาโหมไทย กาลังหารือกัน เมื่อ 24 มีนาคม เรื่องการเปิดด่านชายแดนที่
ปราสาทพระวิหาร แต่ยังไม่ยืนยันว่ าจะเปิดเมื่อไร (Bangkok Post, 2016f) อย่างไรก็ตาม เพียงสี่
วันต่อมา นายพลเตียบันห์ ได้ปฏิเสธว่า ในการหารือกับพลเอกประวิตรว่าไม่ได้มีวาระเรื่อง ปราสาท
พระวิ ห าร เพี ย งแต่ มี ก ารหารื อ เรื่ อ งจะเปิ ด ด่ า นชายแดนบางแห่ ง แต่ ไ ม่ ใ ช่ ที่ ป ราสาท
พระวิหาร (Bangkok Post, 2016)
25 เมษายน 2016 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดย วาสนา นาน่วม ข่าวได้รายงานว่าทหาร
ช่างของกองกาลังสุรนารี ได้สร้างปราสาทพระวิหารจาลองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาผามออีแดง
บนจุดสูงสุดของวนอุทยานเขาพระวิหารในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งห่างจากปราสาทพระวิหาร 700
เมตร นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นตัวปราสาทพระวิหารในกัมพูชาได้ (Bangkok Post, 2016c)
26 เมษายน 2016 นายพาย สีพัน โฆษกรัฐบาลกัมพูชาตอบโต้ทันควันว่าไม่เห็นด้วยกับการ
สร้างปราสาทพระวิหารจาลอง หากจะมีการพัฒนาร่วมกับไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร จะต้องรอ
จนกว่าประเด็นพรมแดนไทย - กัมพูชาจะได้ข้อยุติ รัฐบาลกัมพูชาต้องการให้มีการปักเสาหลั ก
เขตแดนให้เรียบร้อยก่อน (Phnom Penh Post, 2016a)
แม้จะมีเสียงคัดค้านจากฝั่งกัมพูชา แต่สื่อสารมวลชนไทยต่างประสานเสียงตอบรับการสร้าง
ปราสาทพระวิหารจาลองในทางบวก เช่น ไทยพีบีเอสที่รายงานว่า “กาลังจะมีการเปิดเขาพระวิหาร
จาลองแล้วที่ผามออีแดง” (Thai PBS, 2016a). นอกจากนี้ยังมีการพาดหัวข่าวอย่างตื่นเต้นเร้าใจ
ชวนให้ผู้คนเดินทางไปเยี่ยมชม เช่น “ฮือฮา ทหารเจ๋งสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง
พร้อมเปิดให้ปชช.เข้าชมได้”(มติชนออนไลน์ 2 พฤษภาคม 2016) และ “เหมือนจริง! เตรียมเปิดให้
ชม “ปราสาทพระวิหารจาลอง” บนผามออีแดง ฝีมือทหารไทย”, (Online Manager,2016).
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สองวันต่อมา ศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี จากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ได้สื่อสารการเมืองว่า
กรณี ป ราสาทพระวิ ห ารจ าลองสะท้ อ นความเจ็ บ ปวดที่ ร้ า วลึ ก ของกลุ่ ม ชาติ นิ ย มไทย ดั ง ที่
จอมพลสฤษดิ์เคยให้สัญญาว่า แม้จะแพ้คดีในศาลโลกในปี 1962 แต่ก็จะเอาปราสาทพระวิหารคืน
มา ความขมขื่น นี้มาแสดงออกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยกลุ่มนี้ได้ทาทุกวิถีทางมิให้
กัมพูช าขึ้น ทะเบี ยนปราสาทพระวิห ารเป็ นมรดกโลก เมื่อขัดขวางไม่ ส าเร็จ ก็ทาให้ ส ถานการณ์
ร้อนแรง จนเกิดปะทะตามชายแดน จนกัมพูชาต้องฟ้องศาลโลกเป็นครั้งที่สอง และกลุ่มชาตินิยม
ไทยก็พ่ายแพ้อีกในปี 2013 ในสายตาคนภายนอกแม้ว่า การสร้างปราสาทพระวิหารจาลองจะดู
สิ้นคิด แต่ก็เป็นการปลอบใจกลุ่มชาตินิยมไทยให้คลายความเจ็บปวด (Nation Multimedia, 2016)
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นได้พาดหัวข่าวต่อมาว่า “ปราสาทพระวิหารจาลองถูกดองเสีย
แล้ว” (Nation Multimedia, 2016).
6 พฤษภาคม 2016 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ระบุว่าปราสาทพระวิหารจาลองอาจถูก สั่ง
ให้รื้อทิ้ง (Bangkok Post, 2016) ยิ่งไปกว่านั้น สองต่อมาวันหนังสือพิมพ์ขะแมร์ไทมส์ของกัมพูชา
พาดหัวข่าวว่า “ผู้บัญชาการปราสาทพระวิหารจาลองถูกย้าย” (Khmer Times, 2016) นอกจากนี้
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังรายงานเมื่อ 9 พฤษภาคม 2016 ว่ากัมพูชาประณามการสร้างปราสาท
พระวิหารจาลองอย่างรุนแรง โดยอ้างว่าขัดกับหลักการของชาติอารยะ และโจมตีพวกชาตินิยมไทย
ที่ยังไม่ยอมรับคาตัดสินศาลโลกว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ตามด้วยพาดหัวข่าวว่า ประ
ยุทธตาหนิ การสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง” (Bangkok Post, 2016)
9 พฤษภาคม 2016 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ส่ือสารการเมืองว่า
ไม่เห็นด้วยที่มีการสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง เนื่องจากที่ตั้งไม่เหมาะสม อยู่ใกล้กับปราสาทของ
จริงมากเกินไป นอกจากนี้ยังวิพากษ์กลุ่มชาตินิยมไทยว่าเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยที่ยังทาใจยอมรับ
ความจริงไม่ได้ หน่วยงานของรัฐบางหน่วยก็มีทัศนะและพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงว่ าไม่ยอม
รั บ คาพิพากษาของศาลโลกทั้งสองครั้ ง คนกลุ่ มนี้ แหละที่ทาให้ ช ายแดนไทย-กัมพูช าตึงเครีย ด
จนทหารบาดเจ็บล้มตายก็เพราะคลั่งชาติ โครงการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง คือ ตัวอย่าง
ล่าสุด (Bangkok Post, 2016)
ที่จังหวัดศรีสะเกษ สื่อโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 9 พฤษภาคม 2016 รายงานว่า หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่จังหวัดศรีสะเกษไม่เห็นด้วยที่มีคาสั่งนี้ และย้าว่าโครงการสร้างก่อ
ปราสาทพระวิหารจาลองนี้อยู่ในแผนแม่บทของอุทยาน เพราะคนไทยข้ามไปฝั่งเขมรไม่ได้ จึงอยาก
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง คงเข้ า มาในพื้ น ที่ เ ขามออี แ ดงเหมื อ นเดิ ม
(Thai
PBS,
2016)
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นอกจากนี้ยัง มีการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการชะลอหรือทุบทิ้งโครงการปราสาทพระ
วิหารจาลองอย่างกว้างขวาง ดังพาดหัวข่าว“เป็นเรื่อง! ชาวกันทรลักษ์ค้านปิด-ทุบทิ้ง “ปราสาทพระ
วิหารจาลอง” ชี้ตั้งในแผ่นดินไทย”จากผู้จัดการออนไลน์ วันรุ่งขึ้นดูเหมือนว่าทั้งนายกรมต.
และรมต.กลาโหมไทยจะยอมรับว่าปราสาทพระวิหารจาลองตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยจึงจะไม่กระทบ
กัมพูชา ดังพาดหัว ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์. “นายกฯ-บิ๊กป้อม' ยันปม 'พระวิหารจาลอง' ไม่
กระทบสัมพันธ์ 'ไทย-กัมพูชา” จึงจะเห็นว่าสื่อไทยรายงานตรงกันว่า จะไม่มีการทุบ ทิ้งปราสาท
พระวิหารจาลอง ดังพาดหัวข่าว “มทภ. 2 ยันไม่ทุบ 'ปราสาทพระวิหารจาลอง' บนผามออีแดง
ทิ้ง”(ไทยรัฐออนไลน์)“มทภ.2 ยันไม่รื้อปราสาทพระวิหารจาลอง”(เดลี่นิวส์) และ“มทภ.2 ชี้สร้าง
พระวิหารจาลองอาจกระทบสัมพันธ์ไทย-เขมร แต่ยันไม่ทุบทิ้ง” (MGR Online,2019)
หลังจากรัฐบาลยอมไม่ทุบทิ้งปราสาทพระวิหารจาลอง ชาวจังหวัดศรีสะเกษก็รุกคืบหน้า
โดยเรียกร้องให้เปิดปราสาทให้ประชาชนเข้าชมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ดังพาดหัวข่าว: “ชาว
กันทรลักษ์ วอนเปิด ‘ปราสาทพระวิหารจาลอง’ หวังกระตุ้นท่องเที่ยว”(มติชนออนไลน์) และ“ชาว
กันทรลักษ์จี้เปิด “ปราสาทพระวิหารจาลอง” ให้ ปชช.เข้าชม หลังนายกฯ ลั่นไม่ทุบทิ้ง ” (MGR
Online,2019) “ชาวกันทรลักษ์ร้องเอาออกผ้าดาคลุม "ปราสาทพระวิหารจาลอง" ให้นักท่องเที่ยว
ชม”(MGR Onlin) “ชาวกันทรลักษ์ วอน นายกฯ อนุญาตเปิดพระวิหารจาลอง กระตุ้นท่องเที่ยวศก.(Thairath Online,2019)
ผู้จัดการออนไลน์เกาะติดข่าวที่ มีการโยกย้าย พันเอกธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรม
ทหารราบที่ 6 (ผบ.ร.6) มาเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา เนื่องจากกระทรวง
การต่างประเทศร้ องเรียนว่า สร้างปราสาทพระวิหารจาลอง จะกระทบความสัมพันธ์กับกัมพูช า
นอกจากนี้ยังเป็นการกระทาโดยพลการไม่เคยแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ดังพาดหัวข่าว10 พ.ค. 2559
“บานปลาย! ผบ.ทบเด้งฟ้าผ่าผบ.ร.6 ปมสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง หวั่นกระทบเขมร”(MGR
Online,2019)
นอกจากนี้ ป ระชาชนยั ง มี ก ารร้ อ งเรี ย นเรี ย กร้ อ งความเป็ น ธรรมให้ กั บ พั น เอกธนศั ก ดิ์
มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 (ผบ.ร.6) ผู้ได้สั่งการให้ทหารไปดาเนินการก่อสร้าง
ปราสาทพระวิหารจาลอง ด้วยเงินส่วนตัวจานวน 5 ล้านบาท ดังพาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ 13
พ.ค.2016 “ชาวกันทรลักษ์ร้องเอาออกผ้าดาคลุม "ปราสาทพระวิหารจาลอง" ให้นักท่องเที่ยวชม”
และ“สมาคมครู กศน.อุบลฯ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอความเป็นธรรมให้ผู้การกรมทหารราบที่ 6”
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการวิจารณ์ ประเด็นนี้อย่างกว้างขวางว่า รัฐบาลไทยเอาใจกัมพูชามากไปหรือไม่
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ดังพาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ 14 พ.ค.2016 “เด้งฟ้าผ่า-สั่ง “ปิด” พระวิหารจาลอง ย่ายีหัวใจ
ไทย เอาใจ “ฮุนเซน”??? ”
ในที่สุดความพยายามของชาวศรีสะเกษก็ประสบความสาเร็จ เมื่อฝ่ายทหารเห็นด้วยว่าไม่
ต้องทุบทิ้ง แต่ให้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพราะอยู่ในดินแดนไทย (Bangkok Post, 2016).
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชา ก็อ้างรายงานเดียวกันนี้จากบางกอกโพสต์ว่า ไทยได้ยกเลิก
แผนการที่ จ ะทุ บ ปราสาทพระวิ ห ารจ าลอง โดยในครั้ ง นี้ ไ ม่ มี เ สี ย งคั ด ค้ า นจากทางฝั่ ง กั ม พู ช า
ทั้งๆที่ก่อนนี้ พาย สีพัน โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้เคยแถลงว่า จริงอยู่ ไทยสามารถสร้างได้ในดินแดน
ไทย แต่จะกระทบความสัมพันธ์ และไม่เป็นผลดีต่อการเจรจาเรื่องพิพาทเขตแดน Phnom Penh
Post. (2016).
4.3. วิเคราะห์การสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจาลอง
ในการวิเคราะห์การสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดงนี้ ผู้วิจัย
จะทาการวิเคราะห์ บทบาทของ “ผู้เล่นทางการเมือง”(political actors) ว่าใครบ้างที่มีบทบาท
หลั กในการสื่ อสารการเมือง เรื่ องปราสาทพระวิห ารจาลอง ตามทฤษฎีของไบรอัน แมกแนร์ ที่
เน้ น ควมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง สื่ อสารมวลชน นัก การเมือ งและประชาชน ดั งจะเห็ น ว่า ในกรณี นี้
ประชาชนชาวจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น “ผู้ เ ล่ น ทางการเมื อ ง” ที่ มี บ ทบาทน า โดยสามารถใช้
สื่อสารมวลชนมาช่วยให้เป้าหมายในการสร้างและเปิดปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดงให้ได้
จนสาเร็จ ดังจะเห็นว่าหลังจากกัมพูชาได้ปิดด่านชายแดนด้านปราสาทพระวิหารในปี 2009 ทาให้
จ านวนนั ก ท่ องเที่ ย วที่ เ คยข้ ามไปชมปราสาทพระวิ ห ารในกั มพู ช าลดจ านวนลง จนกระทบต่ อ
เศรษฐกิจท้องถิ่น เริ่มแรกประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ขอให้หน่วยรัฐระดับจังหวัดไปขอให้
รัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศไปเจรจากับกัมพูชาที่จะขอเปิดด่านด้านปราสาทพระวิหาร เมื่อไม่
สาเร็จเพราะกัมพูชาไม่ยอมเปิดด่านด้านนี้ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ท้อถอย แต่ เดินหน้า
ไปแสวงหาความร่วมมือจาก“ผู้เล่นทางการเมือง”ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยทหารจากกอง
กาลังสุรนารีโดยนายทหารท่านนี้ได้ออกทุนและดาเนินการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามอ
อีแดง จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการกระทาการเกินหน้าที่
เมื่อปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดงได้สร้างแล้วเสร็จ สื่อสารมวลชนหลักทั้งไทย
และอังกฤษในประเทศไทยแทบทุกสื่อ ตลอดจนสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศกัมพูชา ก็ได้เข้ามาแสดง
บทบาทเป็น“ผู้เล่นทางการเมือง”กันอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นว่า หนั งสือพิมพ์ในประเทศกัมพูชาได้ลง
มาเป็นปากเสียงให้รัฐบาลกัมพูชาในการคัดค้านปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดงอย่างเต็มที่
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น่าสังเกตว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ระมัดระวังพอสมควรในการสื่อสารการเมืองประเด็นนี้ จึงใช้ระดับ
โฆษกรัฐบาลมาเป็น“ผู้เล่นทางการเมือง”โดยระดับนายกรมต.ฮุนเซ็นไม่แสดงบทบาทในเรื่องนี้
ในด้านสื่อสารมวลชนหลักทั้งไทยและอังกฤษในประเทศไทยนั้น จะเห็นว่า ทัศนะของ
สื่อสารมวลชนภาษาอังกฤษ แตกต่างจาก สื่อสารมวลชนในภาษาไทย ดังจะเห็นว่า สื่อไทยส่วน
ใหญ่มักจะสื่ อสารการเมืองในทางบวก รายงานข่าวโดยเฉพาะพาดหั ว ข่าวในเชิงสนั บ สนุน การ
เคลื่ อ นไหวเรี ย กร้ อ งของประชาชนชาวจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษที่ ไ ม่ ย อมท้ อ ถอยกั น อย่ า งเต็ ม ที่
ในด้านสื่อสารมวลชนภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับ
หนึ่งได้สื่อสารการเมืองว่า ไม่เห็นด้วยที่มีการสร้างปราสาทพระวิหารจาลองและวิพากษ์วิจารณ์ผู้
ก่อสร้างว่าฝักใฝ่ลัทธิชาตินิยม ในขณะที่อีกฉบับหนึ่งแม้ไม่เห็นด้วยแต่ก็พยายามจะมองอย่างเข้าใจ
ว่า แม้ว่าการสร้างปราสาทพระวิหารจาลองจะดูสิ้นคิด แต่ก็เป็นการปลอบใจกลุ่มชาตินิยมให้คลาย
ความเจ็บปวดจากการสูญเสียปราสาทพระวิหารองค์จริงให้แก่กัมพูชาไป
การสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดงนั้น ตามทัศนะของ Lilja-Baaz (2018)
ถือเป็นการที่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษยอมรับว่า ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชา และ
ปฏิเสธที่ไปแย่งชิงปราสาทพระวิหารของจริงคืนมาเป็นของไทย การก่อสร้างปราสาทพระวิหาร
จาลอง จึงถือเสมือนเป็นการสร้างสันติภาพ การที่ชาวศรีสะเกษทาใจยอมให้กัมพูชาได้ปราสาทพระ
วิหารจริงไป และยอมรับปราสาทพระวิหารที่จาลองขึ้นใหม่ ถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้างสันติภาพ
เพื่อมาทดแทนความขัดแย้งทางทหารที่ชายแดน
กล่ า วโดยสรุ ป ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอบริ บ ททางการเมื อ งในกรณี พิ พ าทกั ม พู ช า-ไทย เรื่ อ ง
ปราสาทพระวิหาร ระหว่างปี ค.ศ. 1962-2016 อันเป็นเวลายาวนานถึง 54 ปีมีการปะทะกันหลาย
ครั้งและกัมพูชาได้ปิดทางขึ้นปราสาทพระวิหารจากฝั่งไทย จนมีผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของ
ชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร และได้วิเคราะห์การสื่อสาร
การเมืองเรื่องปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดง ซึ่งในการนี้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้
แสดงบทบาท “ผู้เล่นทางการเมือง”ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. อภิปรายผลการวิจัย
บริบททางการเมืองในกรณีพิพาทกัมพูชา-ไทย เรื่องปราสาทพระวิห าร ระหว่างปี ค.ศ.
1962-2016 นั้ น ยาวนานถึง 54 ปี มีการปะทะกันหลายครั้งและกัมพูช าได้ปิดทางขึ้นปราสาท
พระวิหารจากฝั่งไทย จนมีผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พึ่งรายได้จาก
การท่องเที่ยวปราสาทพระวิห าร จากการวิเคราะห์การสื่ อสารการเมืองเรื่องปราสาทพระวิหาร
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จาลองที่ผามออีแดง ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้แสดงบทบาท “ผู้เล่นทางการเมือง”ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างปราสาทพระวิหารจาลองที่ผามออีแดงนั้น สอดคล้องกับ
ทัศนะของ Lilja-Baaz (2018) ที่ว่าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษต่อต้านแนวคิดล้าหลังของรัฐไทย
และกัมพูชา ที่ไม่ตระหนักว่าประชาชนต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ยอมรับแล้วว่า ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาและปฏิเสธที่ จะไปแย่งชิงปราสาทพระวิหาร
ของจริงคืนมาเป็นของไทย การก่อสร้างปราสาทพระวิหารจาลอง ถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง
สันติภาพ เพื่อยุติความขัดแย้งทางทหารที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งยังถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง
เสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยผ่านการท่องเที่ยว

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 รัฐไทยและกัมพูชาควรยุติการทาให้ประเด็นปราสาทพระวิหารจาลองเป็นประเด็น
ความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ
6.2 รัฐไทยและกัมพูชาควรปฎิบัติตามมติของศาลโลกที่ให้ทั้งสองประเทศร่วมกันคุ้มครอง
ปราสาทพระวิหาร
6.3 รัฐไทยและกัมพูชาควรร่วมกันทาให้ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารเป็น
เขตสันติภาพ (Zone of Peace) ตามนโยบายอาเซียนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ทั้งสองประเทศ
6.4 รัฐไทยและกัมพูชาควรให้การศึกษาประชาชนใหม่เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมสุดขั้วหรือ
การหลงชาติตนเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติ
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