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บทบาทลาสุดของอิโคโมสกรณีปราสาทพระวิหาร 

เวลาตี 3 เชาวันท่ี 5 ก.ค. 51 เวลาในประเทศไทย ผมไดรับโทรศัพทของ ผอ.ธราพงศ 
เลขานุการอิโคโมสไทย เปนเสียงจากเมืองควิเบค ประเทศแคนาดา สถานท่ีจัดการประชุมมรดก
โลกสมัยท่ี 32 บอกผมวาใหเปดดูอีเมลท่ีสงมาใหโดยดวนในตอนเชา เปนขอมูลของรายงานการ
ประเมินเอกสารคําขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกโดยอิโคโมสฉบับลาสุดท่ีจะ
นําเสนอเขาสูวาระการประชุม ขอใหผมรีบศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง และตั้งเปนประเด็น
ขอสังเกตไว เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตามแตสถานการณจะเปนอยางไร 

ผมเห็นวาขอสังเกตของผมสําหรับเอกสารฉบับน้ีนาจะเปนสื่อกลางท่ีนาสนใจอยางหน่ึงท่ี
จะชวยใหสังคมไดทราบขอมูลลาสุดท่ีทันเหตุการณ เปนขอมูลท่ีมาจากขอเท็จจริงท่ีไมตอง
จินตนาการ และเห็นถึงการทํางานของกรมศิลปากร และอิโคโมสไทย ในกรณีของปราสาทพระ
วิหารน้ี จึงอยากท่ีจะไดแบงปนขอมูลน้ีใหกับทุกทานท่ีสนใจและรักในความยุติธรรม 

หลังจากท่ีไดอานรายงานการประเมินของอิโคโมส 2008 โดยละเอียดในตอนเชา ผมขอ
ตั้งขอสังเกต ดังน้ี 

- Official name ของมรดกที่ขอเสนอขึ้นเปนมรดกโลก ยังคงเหมือนเดิม ไมได
เปล่ียนเปนเฉพาะ Temple ดังท่ีคนไทยท่ัวไปเขาใจตามคําแถลงการณรวม   

- การอางถึงมติใน WHC-07/31.COM จากการประชุมท่ี Christchurch มีความคลาด
เคล่ือนตรงที่ระบุวา Recognized คุณคาตาม criteria i, iii, iv ท้ังท่ีตามเอกสารคือ i, ii และ 
iv เห็นไดวาเปนการแกไขขอมูลท่ีอิโคโมสไดทํารายงานการประเมินในคราวท่ีแลวไวไมถูกตอง 
ตามท่ีอิโคโมสไทยไดทํารายงานขอโตแยงการประเมินของอิโคโมสไวแลวในขอท่ี 1 (ดูรายงาน 
Scientific Rebuttal to ICOMOS Evaluation Report(Document WHC – 
07/31.COM/INF8B.1) on the Nomination of Preah Vihear Temple as World Heritage 
Site) 

- มีการอางถึง Joint Communique ในหลายจุด ซึ่งไมนาจะนํามาใชกลาวอางไดใน
ขณะน้ี และมีการลงวันท่ีท่ีแตกตางกัน มีท้ัง 22nd May, 23rd May ซึ่งก็ไมตรงกับวันท่ีเซ็นจริงๆ 

- ในหนา 2 ของรายงานบรรยายขอความใน Joint Communique ท่ีกลาวถึงพื้นท่ี N1 
N2 N3 ซึ่งไมมีขอบเขตชัดเจน แตบอกวาไมมีการเปล่ียนแปลงใน Nomination Dossier ท่ีแจง
การเปล่ียนขอบเขตน้ี 

- คําบรรยายเรื่อง Description ของปราสาทพระวิหาร ไมมีการเปล่ียนแปลงจากคราวท่ี
แลว ซึ่งขอมูลท่ีทางกัมพูชาเสนอและไดรับการประเมินแลวน้ี เราไดมีขอโตแยงในรายงานขอท่ี 
4 (ดูรายงาน) 

- การระบุวาในบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตเปนแหลงตัดหิน ถือวาใหขอมูลไมครบถวน 
เน่ืองจากเปนแหลงตัดหินท้ังภูเขารวมท้ังบริเวณท่ีอยูในประเทศไทยดวย 

- ในขอ 3 เรื่อง Integrity ในรายงานการประเมิน 2007 เราไดมีขอโตแยงในประเด็นน้ีใน
ขอ 2 ในกรอบสรุปความเห็นของ ICOMOS จึงควรระบุวา เพื่อใหมีบูรณภาพควรรวมองคประกอบ
อื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองใหครบถวน ซึ่งรวมถึงท่ีอยูในประเทศไทยดวย 

- ความเห็นของอิโคโมสในหัวขอ Comparative Analysis ได เพิ่มเติมจากเดิมในเรื่อง
เอกลักษณความสัมพันธระหวางศาสนสถานและภูมิทัศนทางธรรมชาติ ซึ่งความจริงแลวถือวาไม
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สอดคลองกับการกําหนด Core Zone ท่ีจํากัดเฉพาะตัวปราสาทเทาน้ัน ความจริงในรายงานขอ
โตแยงท่ีทําไปในขอท่ี 3 เรายังไดชูประเด็นในเรื่องความสัมพันธระหวางศาสนสถานและชุมชน
โบราณ การเช่ือมโยงความศักดิ์สิทธ์ิของพื้นท่ีกับ"คน" ผูมีจิตศรัทธา น่ีจึงจะเปนความหมายท่ี
แทจริงของปราสาทพระวิหาร 

- เรายังไดมีใหเหตุผลโตแยงการตีความของโบราณสถานตามรายละเอียดในรายงานขอ
ท่ี 4 (ดูรายงาน) 

- การตีความในรายงานฉบับใหม(2008)ท่ีกัมพูชาเสนอวาใหความสําคัญกับภูเขาสามลูก
ท่ีมีเขาพระวิหารอยูตรงกลาง สื่อความหมายถึงตรีมูรติ ไดแก พระศิวะ พระนารายณ และพระ
พรหมน้ัน ดูจะเปนขอมูลท่ีไมนาเช่ือถือ เพราะกอนหนาน้ีในรายงานของผูเช่ียวชาญชาวฝรั่งเศส
ท่ี ยูเนสโกไดแนะนําใหมาชวยกัมพูชาน้ัน บอกวาท่ีตั้งของปราสาทพระวิหารน้ีคือจุดท่ีเห็นภูเขา 
5 ยอด เมื่อมองจากดานกัมพูชา สื่อถึงเขาพระสุเมรุ โดยเขียนภาพราง และถายรูปใหเห็นภูเขา 5 
ยอด เปนหลักฐาน แตในเอกสารลาสุดดังกลาวกลับลดรูปลงมาใหเห็นเพียงภูเขา 3 ยอดเพียง
เพื่อเปนการสนับสนุนแนวคิดท่ีเสนอมาใหมน้ีเทาน้ัน ท้ังหมดลวนเปนการตีความจากมุมองและ
แนวคิดของคนในปจจุบัน ไมไดมีขอมูลจากจารึกของสมัยน้ันบันทึกไว 

- ในทางกลับกันหากพิจารณาจากลักษณะทางภูมิประเทศของเขาพระวิหารท่ีลาดลงใน
ฝงประเทศไทย ทางนํ้าจากบนเขาไหลลงหลอเล้ียงชุมชนเชิงเขาซึ่งจากหลักฐานทาง
โบราณคดีและจารึกสนับสนุนวาเปนชุมชนโบราณท่ีเปนผูดูแลปราสาทพระวิหารน้ี ท่ีสําคัญเมื่อ
มองจากชุมชนเบ้ืองลางตั้งแต บานภูมิซรอล ไปจนถึง โดนเอาว ขึ้นไปยังดานเขาพระวิหาร จะ
สามารถเห็นเขาพระวิหารเปนยอดแหลมเห็นปราสาทอยูบนยอดอยางชัดเจนจากทุกๆจุด น่ีคือ
หลักฐานของความเปนศูนกลางแหงความศรัทธามาแตอดีตกาล 

- การประเมินครั้งใหมหลังจากท่ีมีการเปล่ียนขอบเขตของ Core Zone ท่ีทําใหอิโคโมสมี
ความเห็นวาผานเกณฑเฉพาะใน criteriaท่ี i เทาน้ัน มีความเห็นวาไมนาจะเหมาะสม เพราะ
ความเปน Masterpiece of  Human Creative Genius ไมควรจํากัดอยูแคเพียง Unique 
Architectural Ensemble ความจริงแลวสวนทํานบโบราณและบารายซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของ
ปราสาทพระวิหาร ท้ังสวนสระตราวและ อีกแหงท่ีอยูขางบันไดใหญทางทิศตะวันตกในพื้นท่ีทับ
ซอน ก็นาจะเปนสวนสําคัญของคุณคาน้ีดวย เน่ืองจากท่ีน่ีเปนบารายท่ีอยูบนเขา เปนการกั้น
เขื่อนหินขวางลํานํ้าบนลานหินทรายท่ีมีการยกและบีบตัวเปนแองรูปตัววีกลายเปนท่ีเก็บนํ้า ตาง
จากบารายท่ีอยูในท่ีราบท่ีเปนการสรางคันดินขวางทางนํ้าแลวทําเปนขอบคันลอมรอบ ไมตองมี
การสรางเขื่อนหิน การประเมินเชนน้ีจึงเห็นไดวาไมไดมีการศึกษาขอมูลท่ีครบถวน 

- ในเกณฑ criteria ท่ี iv ท่ีระบุถึงความเปนตัวอยางของ Type of Building, 
Architectural or Technological Ensemble กลับประเมินวาไมผานท้ังท่ีนัยของคุณคาดังกลาว
ก็มิไดแตกตางไปจาก criteriaท่ี i มากนัก เมื่อเกณฑน้ีประเมินวาไมผานแลวใหผานในเกณฑ
แรกไดอยางไร 

- ในขอ 4 เรื่องความกดดันจากการพัฒนา ท่ีเคยระบุถึงการตั้งชุมชนใหมในพื้นท่ีใน
รายงาน2007 ในครั้งน้ีเมื่อมีการเปล่ียนขอบเขต Core Zoneจึงไดระบุเพียงวาไปอยูนอกเขตแลว
แสดงถึงการไมตระหนักถึงผลกระทบท่ียังมีอยู ซึ่งมีความสําคัญตอการรักษาคุณคาของแหลง
มรดกโลก ของผูประเมิน 

- ในสวน Disputed frontierท่ีกลาววา สวนหน่ึงของ Buffer Zone อยูในพื้นท่ีทับซอน 
ควรจะตองแกเปน สวนหน่ึงของ Core Zone และ Development Zone (เดิม) อยูในพื้นท่ีทับ
ซอน 
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- ในเรื่องการกําหนดขอบเขตพื้นท่ี ซึ่งอิโคโมสกลาววาไมสามารถใหความเห็นท้ังๆท่ีไม
เห็นดวย และรูถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความไมชัดเจนน้ี ถือเปนการเอาตัวรอดจากความ
รับผิดชอบในฐานะองคกรท่ีปรึกษา อิโคโมสควรยึดมั่นในความเปนองคกรทางดานวิชาการท่ีมุง
ท่ีจะรักษาผลประโยชนของโบราณสถานเปนสําคัญ สิ่งท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการและการ
ปกปองโบราณสถานจึงนาท่ีจะใหความเห็นได 

- ในขอการจัดการมีการกลาวถึงการทําเอกสารท่ีมีการเชิญผูเช่ียวชาญชาติตางๆ รวมท้ัง
ไทยไปเขารวม Workshop ท่ีถูกตองควรระบูใหชัดเจนดวยวา ฝายไทยไดประกาศแยกตัว และ
ตองบอกดวยวาแยกตัวเพราะท่ีประชุมไมยอมรับฟงความเห็นและขอโตแยงของฝายไทย หรือ
มิฉะน้ันก็ไมควรกลาวถึงประเทศไทยลอยๆวาไดรับเชิญ อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเราเห็น
ดวยกับขอมูลของกัมพูชาและผูเช่ียวชาญนานาชาติได  

 - ความเห็นเรื่องการจัดการพื้นท่ีท่ีจะเปนปญหา มีเพียงการอางถึง Joint 
Communique วาจะตองมีทําแผนการจัดการรวมกัน แตกลาวถึงหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีดูแล
เพียง ANPV ท่ีเอาแบบอยางมาจาก APSARA ของเสียมเรียบเทาน้ัน ไมมีการเสนอใหฝายไทย
จัดต้ังหนวยงานเพื่อการจัดการรวมแตอยางใด 

- รายละเอียดของแผนการจัดการท่ีเหมาะสม รวมท้ังการกําหนด Core Zone ท่ีจะ
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีสื่อถึง Outstanding Universal Value ของปราสาทพระวิหารไดอยางครบถวน
ไดจัดทําไวแลวใน Management plan of Preah Vihear Mountain and Its Setting ท่ีจัดทํา
โดยกรมศิลปากร และอิโคโมสไทย 

- อิโคโมส ตองการใหขึ้นเปนมรดกโลกไปกอนแลวใหท้ังสองฝายรีบทําผังกําหนด
ขอบเขตท่ีชัดเจนของ พื้นท่ีกันชน รวมถึงการขยายเขต Core Zone ใหเหมาะสม เพื่อใหมี
คุณคาคลุมถึง Criteria อีก 2 ขอ โดยกําหนดไวท่ีเดือน กพ.ปหนา เช่ือวาจะเปนสิ่งท่ีเปนไปได
หรือ 

- ทายน้ีก็หวังวาผูท่ี revised รายงานการประเมินของอิโคโมสน้ีจะไมใชหน่ึงในคณะ
ผูเช่ียวชาญนานาชาติท่ี ยูเนสโกแนะนําใหไปชวยกัมพูชาในการจัดทําแผนการจัดการและ
รายงานความคืบหนา เพราะจะเทากับวาไดประเมินสิ่งท่ีตนไดมีสวนรวมในการจัดทํา ซึ่งถือวาผิด
มารยาทไมเหมาะสมอยางยิ่ง เน่ืองจากบังเอิญผมไดทราบวาผูเช่ียวชาญของอิโคโมสท่ีประเมิน
เอกสารเมื่อปท่ีแลว ไดรับการแนะนําจากยูเนสโกใหมาชวยกัมพูชาในคณะผูเช่ียวชาญนานาชาติ
ดวย 

ท้ังหมดน้ีเปนความคืบหนาลาสุดท่ีเกี่ยวของกับผม หวังวาคณะผูแทนไทยในการประชุม
ท่ีควิเบคจะทําเพื่อประเทศไทย และคุณคาท่ีสมบูรณครบถวนของปราสาทพระวิหาร ใหดีท่ีสุด  

ผมเองในฐานะท้ังขาราชการกรมศิลปากรและกรรมการบริหารของอิโคโมสไทย ขอสง
กําลังใจไปให และขอตั้งอธิษฐานจิตขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแหงปราสาทพระวิหารโปรดดล
บันดาลใหความยุติธรรมยังคงมีอยูในโลกน้ีดวย...โอม 

วสุ โปษยะนันทน 

 

 

(โปรดอานรายงานขอโตแยงการประเมินของอิโคโมส และแผนการบริหารจัดการ ซึ่งจัดทําโดยกรมศิลปากรและอิ
โคโมสไทย ไดทางเว็บไซตอิโคโมสไทย http://www.icomosthai.org) 
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