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บทบาทลาสุดของอิโคโมสกรณีปราสาทพระวิหาร
เวลาตี 3 เชาวันที่ 5 ก.ค. 51 เวลาในประเทศไทย ผมไดรับโทรศัพทของ ผอ.ธราพงศ
เลขานุการอิโคโมสไทย เปนเสียงจากเมืองควิเบค ประเทศแคนาดา สถานที่จัดการประชุมมรดก
โลกสมัยที่ 32 บอกผมวาใหเปดดูอีเมลที่สงมาใหโดยดวนในตอนเชา เปนขอมูลของรายงานการ
ประเมินเอกสารคําขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกโดยอิโคโมสฉบับลาสุดที่จะ
นํ า เสนอเขา สู ว าระการประชุ ม ขอให ผ มรี บ ศึก ษา ตรวจสอบความถู กต อง และตั้ งเป น ประเด็ น
ขอสังเกตไว เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตามแตสถานการณจะเปนอยางไร
ผมเห็นวาขอสังเกตของผมสําหรับเอกสารฉบับนี้นาจะเปนสื่อกลางที่นาสนใจอยางหนึ่งที่
จะช ว ยให สั งคมได ทราบข อ มู ลล า สุ ด ที่ ทัน เหตุ ก ารณ เป นข อ มู ลที่ ม าจากข อเท็ จจริ งที่ ไ ม ต อ ง
จินตนาการ และเห็นถึงการทํางานของกรมศิลปากร และอิโคโมสไทย ในกรณีของปราสาทพระ
วิหารนี้ จึงอยากที่จะไดแบงปนขอมูลนี้ใหกับทุกทานที่สนใจและรักในความยุติธรรม
หลังจากที่ไดอานรายงานการประเมินของอิโคโมส 2008 โดยละเอียดในตอนเชา ผมขอ
ตั้งขอสังเกต ดังนี้
- Official name ของมรดกที่ขอเสนอขึ้นเปนมรดกโลก ยังคงเหมือนเดิม ไมได
เปลี่ยนเปนเฉพาะ Temple ดังที่คนไทยทั่วไปเขาใจตามคําแถลงการณรวม
- การอางถึงมติใน WHC-07/31.COM จากการประชุมที่ Christchurch มีความคลาด
เคลื่อนตรงที่ระบุวา Recognized คุณคาตาม criteria i, iii, iv ทั้งที่ตามเอกสารคือ i, ii และ
iv เห็นไดวาเปนการแกไขขอมูลที่อิโคโมสไดทํารายงานการประเมินในคราวที่แลวไวไมถูกตอง
ตามที่อิโคโมสไทยไดทํารายงานขอโตแยงการประเมินของอิโคโมสไวแลวในขอที่ 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
ขณะนี้ และมีการลงวันที่ที่แตกตางกัน มีทั้ง 22nd May, 23rd May ซึ่งก็ไมตรงกับวันที่เซ็นจริงๆ
- ในหนา 2 ของรายงานบรรยายขอความใน Joint Communique ที่กลาวถึงพื้นที่ N1
N2 N3 ซึ่งไมมีขอบเขตชัดเจน แตบอกวาไมมีการเปลี่ยนแปลงใน Nomination Dossier ที่แจง
การเปลี่ยนขอบเขตนี้
- คําบรรยายเรื่อง Description ของปราสาทพระวิหาร ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคราวที่
แลว ซึ่งขอมูลที่ทางกัมพูชาเสนอและไดรับการประเมินแลวนี้ เราไดมีขอโตแยงในรายงานขอที่
4 (ดูรายงาน)
- การระบุวาในบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตเปนแหลงตัดหิน ถือวาใหขอมูลไมครบถวน
เนื่องจากเปนแหลงตัดหินทั้งภูเขารวมทั้งบริเวณที่อยูในประเทศไทยดวย
- ในขอ 3 เรื่อง Integrity ในรายงานการประเมิน 2007 เราไดมีขอโตแยงในประเด็นนี้ใน
ขอ 2 ในกรอบสรุปความเห็นของ ICOMOS จึงควรระบุวา เพื่อใหมีบูรณภาพควรรวมองคประกอบ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องใหครบถวน ซึ่งรวมถึงที่อยูในประเทศไทยดวย
- ความเห็นของอิโคโมสในหัวขอ Comparative Analysis ได เพิ่มเติมจากเดิมในเรื่อง
เอกลักษณความสัมพันธระหวางศาสนสถานและภูมิทัศนทางธรรมชาติ ซึ่งความจริงแลวถือวาไม
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สอดคลองกับการกําหนด Core Zone ที่จํากัดเฉพาะตัวปราสาทเทานั้น ความจริงในรายงานขอ
โตแยงที่ทําไปในขอที่ 3 เรายังไดชูประเด็นในเรื่องความสัมพันธระหวางศาสนสถานและชุมชน
โบราณ การเชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่กับ"คน" ผูมีจิตศรัทธา นี่จึงจะเปนความหมายที่
แทจริงของปราสาทพระวิหาร
- เรายังไดมีใหเหตุผลโตแยงการตีความของโบราณสถานตามรายละเอียดในรายงานขอ
ที่ 4 (ดูรายงาน)
- การตีความในรายงานฉบับใหม(2008)ที่กัมพูชาเสนอวาใหความสําคัญกับภูเขาสามลูก
ที่มีเขาพระวิหารอยูตรงกลาง สื่อความหมายถึงตรีมูรติ ไดแก พระศิวะ พระนารายณ และพระ
พรหมนั้น ดูจะเปนขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ เพราะกอนหนานี้ในรายงานของผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส
ที่ ยูเนสโกไดแนะนําใหมาชวยกัมพูชานั้น บอกวาที่ตั้งของปราสาทพระวิหารนี้คือจุดที่เห็นภูเขา
5 ยอด เมื่อมองจากดานกัมพูชา สื่อถึงเขาพระสุเมรุ โดยเขียนภาพราง และถายรูปใหเห็นภูเขา 5
ยอด เปนหลักฐาน แตในเอกสารลาสุดดังกลาวกลับลดรูปลงมาใหเห็นเพียงภูเขา 3 ยอดเพียง
เพื่อเปนการสนับสนุนแนวคิดที่เสนอมาใหมนี้เทานั้น ทั้งหมดลวนเปนการตีความจากมุมองและ
แนวคิดของคนในปจจุบัน ไมไดมีขอมูลจากจารึกของสมัยนั้นบันทึกไว
- ในทางกลับกันหากพิจารณาจากลักษณะทางภูมิประเทศของเขาพระวิหารที่ลาดลงใน
ฝง ประเทศไทย
ทางน้ํ า จากบนเขาไหลลงหล อ เลี้ย งชุ ม ชนเชิ งเขาซึ่ง จากหลั ก ฐานทาง
โบราณคดีและจารึกสนับสนุนวาเปนชุมชนโบราณที่เปนผูดูแลปราสาทพระวิหารนี้ ที่สําคัญเมื่อ
มองจากชุมชนเบื้องลางตั้งแต บานภูมิซรอล ไปจนถึง โดนเอาว ขึ้นไปยังดานเขาพระวิหาร จะ
สามารถเห็นเขาพระวิหารเปนยอดแหลมเห็นปราสาทอยูบนยอดอยางชัดเจนจากทุกๆจุด นี่คือ
หลักฐานของความเปนศูนกลางแหงความศรัทธามาแตอดีตกาล
- การประเมินครั้งใหมหลังจากที่มีการเปลี่ยนขอบเขตของ Core Zone ที่ทําใหอิโคโมสมี
ความเห็นวาผานเกณฑเฉพาะใน criteriaที่ i เทานั้น มีความเห็นวาไมนาจะเหมาะสม เพราะ
ความเปน Masterpiece of Human Creative Genius ไมควรจํากัดอยูแคเพียง Unique
Architectural Ensemble ความจริงแลวสวนทํานบโบราณและบารายซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของ
ปราสาทพระวิหาร ทั้งสวนสระตราวและ อีกแหงที่อยูขางบันไดใหญทางทิศตะวันตกในพื้นที่ทับ
ซอน ก็นาจะเปนสวนสําคัญของคุณคานี้ดวย เนื่องจากที่นี่เปนบารายที่อยูบนเขา เปนการกั้น
เขื่อนหินขวางลําน้ําบนลานหินทรายที่มีการยกและบีบตัวเปนแองรูปตัววีกลายเปนที่เก็บน้ํา ตาง
จากบารายที่อยูในที่ราบที่เปนการสรางคันดินขวางทางน้ําแลวทําเปนขอบคันลอมรอบ ไมตองมี
การสรางเขื่อนหิน การประเมินเชนนี้จึงเห็นไดวาไมไดมีการศึกษาขอมูลที่ครบถวน
- ในเกณฑ criteria ที่ iv ที่ระบุถึงความเปนตัวอยางของ Type of Building,
Architectural or Technological Ensemble กลับประเมินวาไมผานทั้งที่นัยของคุณคาดังกลาว
ก็มิไดแตกตางไปจาก criteriaที่ i มากนัก เมื่อเกณฑนี้ประเมินวาไมผานแลวใหผานในเกณฑ
แรกไดอยางไร
- ในขอ 4 เรื่องความกดดันจากการพัฒนา ที่เคยระบุถึงการตั้งชุมชนใหมในพื้นที่ใน
รายงาน2007 ในครั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนขอบเขต Core Zoneจึงไดระบุเพียงวาไปอยูนอกเขตแลว
แสดงถึงการไมตระหนักถึงผลกระทบที่ยังมีอยู ซึ่งมีความสําคัญตอการรักษาคุณคาของแหลง
มรดกโลก ของผูประเมิน
- ในสวน Disputed frontierที่กลาววา สวนหนึ่งของ Buffer Zone อยูในพื้นที่ทับซอน
ควรจะตองแกเปน สวนหนึ่งของ Core Zone และ Development Zone (เดิม) อยูในพื้นที่ทับ
ซอน
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- ในเรื่องการกําหนดขอบเขตพื้นที่ ซึ่งอิโคโมสกลาววาไมสามารถใหความเห็นทั้งๆที่ไม
เห็นดวย และรูถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไมชัดเจนนี้ ถือเปนการเอาตัวรอดจากความ
รับผิดชอบในฐานะองคกรที่ปรึกษา อิโคโมสควรยึดมั่นในความเปนองคกรทางดานวิชาการที่มุง
ที่จะรักษาผลประโยชนของโบราณสถานเปนสําคัญ สิ่งที่จะมีผลกระทบตอการจัดการและการ
ปกปองโบราณสถานจึงนาที่จะใหความเห็นได
- ในขอการจัดการมีการกลาวถึงการทําเอกสารที่มีการเชิญผูเชี่ยวชาญชาติตางๆ รวมทั้ง
ไทยไปเขารวม Workshop ที่ถูกตองควรระบูใหชัดเจนดวยวา ฝายไทยไดประกาศแยกตัว และ
ตองบอกดวยวาแยกตัวเพราะที่ประชุมไมยอมรับฟงความเห็นและขอโตแยงของฝายไทย หรือ
มิฉะนั้นก็ไมควรกลาวถึงประเทศไทยลอยๆวาไดรับเชิญ อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเราเห็น
ดวยกับขอมูลของกัมพูชาและผูเชี่ยวชาญนานาชาติได
ความเห็ น เรื่ อ งการจั ด การพื้ น ที่ ที่ จ ะเป น ป ญ หา มี เ พี ย งการอ า งถึ ง Joint
Communique วาจะตองมีทําแผนการจัดการรวมกัน แตกลาวถึงหนวยงานที่จะทําหนาที่ดูแล
เพียง ANPV ที่เอาแบบอยางมาจาก APSARA ของเสียมเรียบเทานั้น ไมมีการเสนอใหฝายไทย
จัดตั้งหนวยงานเพื่อการจัดการรวมแตอยางใด
- รายละเอียดของแผนการจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งการกําหนด Core Zone ที่จะ
ครอบคลุมพื้นที่ที่สื่อถึง Outstanding Universal Value ของปราสาทพระวิหารไดอยางครบถวน
ไดจัดทําไวแลวใน Management plan of Preah Vihear Mountain and Its Setting ที่จัดทํา
โดยกรมศิลปากร และอิโคโมสไทย
- อิโคโมส ตองการใหขึ้นเปนมรดกโลกไปกอนแลวใหทั้งสองฝายรีบทําผังกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจนของ พื้นที่กันชน รวมถึงการขยายเขต Core Zone ใหเหมาะสม เพื่อใหมี
คุณคาคลุมถึง Criteria อีก 2 ขอ โดยกําหนดไวที่เดือน กพ.ปหนา เชื่อวาจะเปนสิ่งที่เปนไปได
หรือ
- ทายนี้ก็หวังวาผูที่ revised รายงานการประเมินของอิโคโมสนี้จะไมใชหนึ่งในคณะ
ผูเชี่ยวชาญนานาชาติที่
ยูเนสโกแนะนําใหไปชวยกัมพูชาในการจัดทําแผนการจัดการและ
รายงานความคืบหนา เพราะจะเทากับวาไดประเมินสิ่งที่ตนไดมีสวนรวมในการจัดทํา ซึ่งถือวาผิด
มารยาทไมเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากบังเอิญผมไดทราบวาผูเชี่ยวชาญของอิโคโมสที่ประเมิน
เอกสารเมื่อปที่แลว ไดรับการแนะนําจากยูเนสโกใหมาชวยกัมพูชาในคณะผูเชี่ยวชาญนานาชาติ
ดวย
ทั้งหมดนี้เปนความคืบหนาลาสุดที่เกี่ยวของกับผม หวังวาคณะผูแทนไทยในการประชุม
ที่ควิเบคจะทําเพื่อประเทศไทย และคุณคาที่สมบูรณครบถวนของปราสาทพระวิหาร ใหดีที่สุด
ผมเองในฐานะทั้งขาราชการกรมศิลปากรและกรรมการบริหารของอิโคโมสไทย ขอสง
กํ า ลั ง ใจไปให และขอตั้ ง อธิ ษ ฐานจิ ต ขออํ า นาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห ง ปราสาทพระวิ ห ารโปรดดล
บันดาลใหความยุติธรรมยังคงมีอยูในโลกนี้ดวย...โอม
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(โปรดอานรายงานขอโตแยงการประเมินของอิโคโมส และแผนการบริหารจัดการ ซึ่งจัดทําโดยกรมศิลปากรและอิ
โคโมสไทย ไดทางเว็บไซตอิโคโมสไทย http://www.icomosthai.org)

