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บทบาทของอิโคโมสไทย 
ในกรณีการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 
เปนมรดกโลกของราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
• ปราสาทพระวิหารไดอยูใน Tentative List ต้ังแต ๑ กันยายน ๒๕๓๕ โดยการเสนอของกัมพูชา และไดสง

เอกสารรายละเอียดเก่ียวกับปราสาทพระวิหารเพ่ือการข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก (Nomination File) ถึงศูนย
มรดกโลก เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม  ๒๕๔๙  
  

• อิโคโมสไทยไดรับเชิญใหเสนอช่ือผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินปราสาทพระวิหารในนาม ICOMOS ต้ังแต 
มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยยังไมไดสงเอกสารรายละเอียดใหพิจารณา แตท่ีสุดก็ไดขาดการติดตอไปอยางไมทราบสาเหตุ 
 

• Nomination File No.1224 ในช่ือท่ีเปนทางการวา “The Sacred Site of the Temple of Preah Vihear” 
ไดผานการประเมินโดย ICOMOS ตามเอกสาร WHC-07/31.COM/INF8B.1  ทําใหไดรับการบรรจุเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยท่ี ๓๑ ณ เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด มิถุนายน ๒๕๕๐ (ไมมีผูแทนอิโคโมส
ไทยเขารวมการประชุม) 
 

• ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมประชุมไดพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือรักษาสิทธิของประเทศไทยเก่ียวกับอํานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนตามแผนผังกําหนดพ้ืนท่ีขอขึ้นเปนมรดกโลกของปราสาทพระวิหารท่ีอางอิงจากเสนเขตแดนท่ี
กัมพูชายึดถือ แตซอนทับเขามาในแผนดินไทย ทําใหสามารถเลื่อนการขึ้นทะเบียนอยางเปนทางการออกไปไดและ
ออกเปนมติ 31COM8.24Rev ท่ีกลาววา ใหเล่ือนไปขึ้นทะเบียนในการประชุมสมัยท่ี ๓๒ ในป ๒๕๕๑ ดวยการ
สนับสนุนอยางแข็งขันจากประเทศไทย และใหกัมพูชาจัดทําแผนการจัดการพ้ืนท่ีใหพรอมสําหรับการนําเสนอคร้ัง
ใหมนี้ดวย โดยใหสงรายงานความกาวหนากอนวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 

• ดวยการประชุมหารือกันระหวางทุกๆฝายท่ีเก่ียวของจัดโดยกระทรวงการตางประเทศ มีประเด็นทางดาน
วิชาการ ๓ เร่ือง ไดแก การจัดทํารายงานขอโตแยงการประเมินของ ICOMOS  การศึกษารวบรวมขอมูลและเผยแพร
ความรูเก่ียวกับโบราณสถานท่ีมีความสําคัญและสัมพันธตอเนื่องกับปราสาทพระวิหารท่ีอยูในเขตประเทศไทย และ
การจัดทําแผนบริหารจัดการโบราณสถานและพ้ืนท่ีโดยรอบในประเทศไทย โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแก กรม
ศิลปากร กรมอุทยานแหงชาติฯ และมีผูแทนอิโคโมสไทยท่ีสังกัดกรมศิลปากรเขารวมประชุม  
 

• วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ รวมกับกรมศิลปากร จัดการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง องคความรูจากปราสาท
พระวิหาร ณ หองประชุมหอสมุดแหงชาติ ซ่ึงถือเปนกิจกรรมเสวนาวิชาการพบปะสมาชิกของอิโคโมสไทย ท่ีจัดขึ้น
เปนประจําทุก ๒ เดือน เพ่ือเผยแพรขอมูลดานการอนุรักษโบราณสถาน โดยในคร้ังนี้จัดเปนคร้ังท่ี ๑๙ 
 

• วันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรอิโคโมสไทยครั้งท่ี ๑๘ นําสมาชิกอิโคโมสไทย
และผูสนใจเดินทางไปชมโบราณสถานกลุมปราสาทตาเมือน และเขาพระวิหาร บรรยายถึงคุณคาท่ีครบถวนของ
โบราณสถานและปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีโบราณสถานท่ีอยูในเขตเช่ือมตอระหวางสองประเทศ กิจกรรม
เสวนาสัญจรนี้จัดขึ้นเปนประจําทุก ๒ เดือนเชนเดียวกัน 
 

• วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ กรมศิลปากรไดแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ปราสาทพระวิหารข้ึน เปนการทํางานรวมกันของขาราชการจากสํานักโบราณคดีและอิโคโมสไทย 
 

• เผยแพรบทความเร่ือง “...ดวยการตอนรับอยางอบอุนจากราชอาณาจักรกัมพูชา(ตอนท่ี๒)” - With a 
Warm Welcome from the Kingdom of Cambodia ของนายวสุ โปษยะนันทน ผูชวยเลขานุการอิโคโมสไทย เลา
เหตุการณเก่ียวกับปราสาทพระวิหาร การทํางานของคณะผูเชี่ยวชาญนานาชาติท่ียูเนสโกแนะนําใหมาชวยกัมพูชาใน
การจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอคณะกรรมการมรดกโลก ตีพิมพใน จุลสารอิโคโมสไทย ICOMOS Thailand 
Newsletter  no.13 เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๑ และเผยแพรทางเว็บไซตของอิโคโมสไทย www.icomosthai.org 
 

• นิทรรศการของอิโคโมสไทยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของปราสาทพระวิหาร
ในนิทรรศการ ๔๐ปอาษาอนุรักษงานสถาปนิก’๕๑ ระหวางวันท่ี ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภและอิโคโมสไทย 
เปนการแสดงจุดยืนของอิโคโมสไทยท่ีสนับสนุนการขึ้นทะเบียนแหลงศักด์ิสิทธ์ิแหงปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
รวมกันระหวางไทย-กัมพูชา ในลักษณะขามพรมแดน (Transboundary property) เพ่ือใหองคประกอบท่ีแสดงถึง
คุณคาของแหลงท้ังหมดไดรับการดูแลในฐานะมรดกโลกอยางครบถวน  
 

• นิทรรศการของอิโคโมสไทยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของปราสาทพระวิหาร
ในนิทรรศการ ๔๐ปอาษาอนุรักษ ระหวางวันท่ี ๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน ภายใตความ
รวมมือทางวิชาการระหวางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภและอิโคโมสไทย 
 

• การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของอิโคโมส ประจําป ๒๐๐๘ ณ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูแทนอิโคโมสไทยไดนําเสนอ Management Plan for Preah Vihear 
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Mountain and Its Settings ซ่ึงจัดทําโดยกรมศิลปากรและอิโคโมสไทย และเผยแพร ภาพยนตรสารคดีส้ันทาทีและ
ความคิดเห็นทางวิชาการของไทยในกรณีปราสาทพระวิหารในนามของอิโคโมสไทย ดวยการสนับสนุนในการจัดทํา
ของกระทรวงการตางประเทศ ถือเปนการเสนอขอมูลในระดับระหวางประเทศและตอผูบริหารระดับสูงของICOMOS 
อยางเปนทางการ 
 

• ในการสัมมนาวิชาการหัวขอ การเสนอใหเขาพระวิหารเปนมรดกโลกรวมกันระหวางไทย - กัมพูชาใน
ลักษณะขามพรมแดน เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการตางประเทศ วุฒิสภา สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดวยการริเร่ิมโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ กรรมการบริหารอิโคโมสไทย ไดมีการนําเสนอขอมูลเร่ือง 
“แผนบริหารจัดการเขาพระวิหารและพ้ืนท่ีโดยรอบ” โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร รองประธานอิโคโมสไทย และ 
นายวสุ โปษยะนันทน ผูชวยเลขานุการอิโคโมสไทย “การข้ึนทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม” โดย ธราพงศ ศรีสุ
ชาติ ผอ.สํานักโบราณคดี เลขานุการอิโคโมสไทย ท้ังนี้ไดมีการเผยแพรแผนบริหารจัดการฯเปนสวนหนึ่งของเอกสาร
ประกอบการสัมมนาดวย 
 

• อิโคโมสไทยไดสงจดหมายถึงนาย Michael Petzet ประธาน ICOMOS สากล แสดงความเห็นในกรณี
ปราสาทพระวิหาร พรอมดวยรายงาน ๒ ฉบับ ไดแก Scientific Rebuttal to ICOMOS Evolution Report On the 
Nomination of Preah Vihear Temple as World Heritage Site และ Management Plan for Preah Vihear 
Mountain and Its Settingsอยางไมเปนทางการ ทาง e-mail พรอมดวยการสงตอขอมูลดังกลาวไปยังประธาน
คณะกรรมการแหงชาติ(NC) ของ ICOMOS ท่ัวโลก และเผยแพรในเว็บไซตของอิโคโมสไทย www.icomosthai.org 
โดยในรายงานขอโตแยงทางวิชาการตอการประเมินของอิโคโมสนั้นสรุปไดเปน ๕ ประเด็น ไดแก 
 

o เกณฑท่ีใชในการพิจารณา Outstanding Universal Value ในความเปนมรดกโลกของปราสาท
พระวิหาร ในรายงานของ ICOMOS มีความแตกตางไปจากเอกสาร Nomination File โดยไมมี
เหตุผลช้ีแจงการเปล่ียนแปลง 

 
o ICOMOS มีความเห็นสอดคลองตามเอกสารขอมูลนําเสนอของกัมพูชาวา ปราสาทพระวิหาร เปน

ผลงานชิ้นเอกท่ีมีความโดดเดนของสถาปตยกรรมเขมร ท้ังในการวางผังและรายละเอียดการ
ตกแตง ท้ังๆท่ียังมีองคประกอบอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญ แสดงถึงภูมิปญญาในการออกแบบวางผัง 
การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม ท่ีตอเนื่องสัมพันธกับปราสาทพระวิหาร แตไมไดมีการนํามา
พิจารณาในฐานะโบราณสถานและพื้นท่ีท่ีอยูเช่ือมตอกัน ซ่ึงถือวาเปนการนําเสนอพื้นท่ีโบราณ
สถานท่ีไมสมบูรณ 

 
o การพิจารณาของ ICOMOS ไมไดคํานึงถึงปราสาทพระวิหารในมิติของความสัมพันธระหวางศาสน

สถานและชุมชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังในแงของการเปนผูดูแลเทวาลัย และความผูกพัน
ทางจิตใจ ซ่ึงถือเปนคุณคาแบบ Intangible และเปนหัวใจสําคัญท่ีบงช้ีถึง Spirit of the place 

 
o การบรรยายลักษณะทางสถาปตยกรรมของปราสาทพระวิหาร ท่ีปรากฏอยูในรายงานของ 

ICOMOS แสดงใหเห็นถึงการตีความและการนําเสนอขอมูลท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง
หลายประการ ท่ีชวนใหสงสัยถึงความไมตรงไปตรงมาทางวิชาการเพ่ือเหตุผลบางประการ 

 
o รายงานของ ICOMOS ใหความเห็นชอบกับการกําหนด Zoning ในการปกปองคุมครอง อนุรักษ 

และจัดการ พ้ืนท่ีของปราสาทพระวิหาร โดยใหขอแมเก่ียวกับการตกลงรวมกันระหวางประเทศ
ไทยและกัมพูชาในเร่ืองเสนเขตแดน แตความจริงแลวปญหามิไดมีเพียงแตเฉพาะเร่ืองพ้ืนท่ีอาง
สิทธ์ิทับซอนเทานั้น เนื่องจากยังมีความไมเหมาะสมทางวิชาการท่ีควรใหมีการปรับปรุงการ
กําหนด Zoning ดวย 

 
ไดรับหนังสือตอบจากประธานอิโคโมสสากลดังนี้ 
 
Dear President, 
 
 I would like to thank you for sending me the extensive material on the 
nomination of the Preah Vihear Temple as World Heritage site. Under the circumstances it was not 
possible to inscribe the temple as a trans-border nomination, but perhaps after further negotiations 
between Thailand and Cambodia it may be possible in future to find a solution that includes the 
surroundings belonging to the site in both countries and a corresponding buffer zone. 
 
Yours sincerely, 
 
Michael Petzet 
President of ICOMOS 
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• อิโคโมสไทยไดใหการสนับสนุนคณะผูแทนประเทศไทยท่ีไปรวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยท่ี ๓๒ 
ณ เมืองควิเบค ประเทศแคนนาดา ดวยการจัดพิมพหนังสือ ปราสาทพระวิหารในแงศิลป A Visit to Khao Phra 
Viharn เขียนโดย ศาสตราจารยศิลป พีระศรี แปลโดย ศาสตราจารย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล พิมพคร้ังแรกโดยกรม
ศิลปากรต้ังแต ป ๒๕๐๓ จัดสงใหสถานทูตและกงศุลของประเทศซ่ึงเปนคณะกรรมการมรดกโลก ๒๑ ประเทศใน
ประเทศไทยและนําไปเผยแพรในการประชุมท่ีควิเบค ประเทศแคนาดา และจัดเตรียมเอกสารคําแปลหนังสือ อนุสาร
นําชมปราสาทหินเขาพระวิหาร เขียนโดย นายมานิต วัลลิโภดม จัดพิมพโดยกรมศิลปากรในป ๒๕๐๓ เพ่ือนําไป
เผยแพรในการประชุมดวยเชนเดียวกัน นอกเหนือจากรายงานขอโตแยงการประเมินของ ICOMOS และแผนการ
จัดการเขาพระวิหารและพื้นท่ีโดยรอบซ่ึงเปนผลงานการทํางานรวมกับกรมศิลปากร 
 

• เผยแพรขอมูลการวิ เคราะหประ เ ด็น ท่ีไมถูกตองในเอกสารการประเมินของอิโคโมส  WHC-
08/32.COM/INF.8B1.Add.2 ซ่ึงใชในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยท่ี ๓๒ ซ่ึงแสดงถึงความไม
ตรงไปตรงมาในการพิจารณาของผูแทน ICOMOS และการดําเนินการขององคกรระหวางประเทศ ทางเว็บไซตของอิ
โคโมสไทย 
 

• ใหการสนับสนุนและรวมงานแถลงขาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการสงจดหมายเปดผนึก
ถึงเลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความผิดหวังในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองคกรของสหประชาชาติ 
สืบเนื่องจากการมีมติของคณะกรรมการมรดกโลก ใหขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ตามขอเสนอของ
กัมพูชาแตเพียงฝายเดียว ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และไดสําเนาสงจดหมายเปดผนึกนี้ไปยังเครือขายของ 
ICOMOS ท่ัวโลกดวย 
 

• เตรียมการจัดการเสวนาช้ีแจง บทบาทของอิโคโมสไทยในกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดก
โลก ในกิจกรรมเสวนาวิชาการพบปะสมาชิกอิโคโมสไทยคร้ังท่ี ๒๒ ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
  

• การไปแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของอิโคโมส กอนการประชุมใหญสามัญ
ของอิโคโมสคร้ังท่ี ๑๖ ณ เมืองควิเบค ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ชี้ใหเห็นถึงความผิดพลาดทางวิชาการในการประเมิน
คุณคาของปราสาทพระวิหารใหไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ทวงถามถึงมาตรฐานในการดําเนินการท่ีควรจะ
เปนสําหรับความเปนองคกรอิสระทางวิชาชีพดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอยางอิโคโมส 
 

• ชวงการบรรยายพิเศษเก่ียวกับสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์แหงปราสาทพระวิหาร ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ของอิโคโมสไทยประจําป ๒๕๕๑ ในหัวขอ การจัดการมรดกปูชนียสถานและพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ วันท่ี ๒๙ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ วังลดาวัลย สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เผยแพรขอมูลทางวิชาการ สรุปภาพรวม
ของเหตุการณท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น และการช้ีใหเห็นผลท่ีไดรับในแงของปญหาการจัดการและผลกระทบในแงลบท่ีจะมี
ตอโบราณสถาน 
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