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บทสรุป ผูบริหาร

ภูมิหลัง
• ปราสาท พระ วิหาร เปน โบราณสถาน ตามแบบ ศิลปะ ขอม ตั้งอยู บน ภูเขา ใน เทือกเขา 

พนมดงรัก บริเวณ ชายแดน ไทย กัมพูชา ตรงขาม บาน ภูมิซ รอล ตำบล บึง มะลู อำเภอ 

กันทรลักษ จังหวัด ศรีสะเกษ ปริมณฑล ของ ปราสาท และ แหลง โบราณคดี ซึ่ง เปน สวน ควบ 

และ สวนประกอบ สำคัญ ทาง โบราณคดีของ ปราสาท ตั้งอยู เปน บริเวณ กวาง ครอบคลุม 

พื้นที่ ใน ดินแดน ของ ไทย และ กัมพูชา ปราสาท แหงนี้ มี ความ สำคัญ ใน บริบท ทาง ประวัติ 

ศาสตร ของ ความ สัมพันธ ไทย – กัมพูชา เน่ืองจาก เคย เกิด กรณีพิพาท ใน เร่ือง กรรมสิทธ์ิ เหนือ 

ปราสาท ซึ่ง ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ (ศาลโลก) ได มี คำ ตัดสิน เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 

2505 วา ปราสาท พระ วิหาร ตั้งอยู ใน อาณาเขต ภายใต อธิปไตย ของ กัมพูชา

• หลังจากที่ ศาลโลก ได มี คำ พิพากษา  รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ขณะนั้น ได 

แถลง วา รัฐบาล ไทย ไม เห็นดวย กับ คำ พิพากษา ดังกลาว แต ใน ฐานะ ประเทศ สมาชิก ของ 

องคการ สหประชาชาติ ไทย ก็ จะ ปฏิบัติ ตาม พันธกรณี ตางๆ อัน เปนผล มาจาก คำ ตัดสิน 

ตามนัย ขอ 94 ของ กฎบัตร สหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทย ได คืนตัว ปราสาท พระ วิหาร ให แก 

กัมพชูา ไป ตัง้แต ป 2505 โดย คณะ รฐัมนตรใีน ขณะนัน้   ได ม ีมต ิให คนืตวั ปราสาท และ พืน้ที่ 

โดย รอบ ปราสาท ไป ตามที่ ศาลโลก ตัดสิน และ ได มีการ กำหนด ขอบเขต เสนเขตแดน ไทย 

บริเวณ น้ี ตามที ่ไทย ยึดถือ ใหม ซ่ึง ยังคง ยึดถือ แนว สันปนน้ำ เปนหลัก เพียงแต ได กันเอา เขต 

ตัว ปราสาท พระ วิหาร ออก คืน ไป ให กัมพูชา เสนเขตแดน ตามมติ คณะ รัฐมนตรี 2505 นี้ 

ยังเปน เสนเขตแดน ที่ หนวยราชการ ตางๆ ของ ไทย ยึดถือ มา จน ปจจุบัน นี้ ในขณะที่ ฝาย 

กัมพูชา ก็ ยึดถือ เสนเขตแดน ตาม แผนที่ ที่ จัดทำ โดย คณะกรรมการ ปกปนเขตแดน สยาม-

อินโดจีน ฝรั่งเศส มาตราสวน 1:200,000

• รัฐบาล ไทย ใน ขณะนั้น (2505) ได แจงสห ประชา ชาติ ดวยวา ไทย ขอ สงวน สิทธิ ที่ ไทย

 มี หรือ อาจ มี ใน อนาคต ท่ีจะ เรียกรองเอา ปราสาท พระ วิหาร กลับคืน มา โดย อาศัย กระบวนการ 

ทางกฎหมาย ที่ มี อยู  หรือที่จะ เกิดขึ้น ใน ภายหลัง อยางไรก็ดี ตาม ธรรมนูญ ศาลโลก 

คำ ตัดสิน ของ ศาลโลก ถือ เปนที่สุด ไมมี อุทธรณ แต ศาล อาจ รื้อฟน คดี ขึ้น มา พิจารณา

 ทบ ทวนคำ พิพากษา ใหม ได หาก มี การ คนพบหลักฐาน ใหม แต จะ ตอง กระทำ ภายใน 10 ป 

แต ใน ปจจุบัน นี้ (2551) เวลา ได ผาน ไปแลว 46 ป โดย ฝาย ไทย ไมได ดำเนินการ ขอ ทบทวน 

ดังนั้น ใน ระบบ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ใน ปจจุบัน จึง ถือวา พน เวลา ที่ ไทย จะ ขอ ทบ ทวน

คำ พิพากษา ดังกลาว แลว แตการสงวนสิทธิของไทยยังคงอยูตอไป 

• คำ ตัดสิน ของ ศาลโลก ที่ อางถึง ขางตน ตัดสิน เฉพาะ ประเด็น เรื่อง กรรมสิทธิ์ ใน ตัว ปราสาท 

ไมได ชี้ขาด เกี่ยวกับ แนว เสนเขตแดน ใน พื้นที่ ดังกลาว ฉะนั้น จึง ยังมี ความเห็น ตางกัน 
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ระหวาง ไทย – กัมพูชา ใน เรื่อง แนว เสนเขตแดน ใน บริเวณ ดังกลาว ที่ นอกเหนือ ตัว ปราสาท 

ซึ่ง ทำใหเกิด พื้นที่ ทับ ซอน (คือ พื้นที่ ที่ ทั้ง ฝาย ไทย และ กัมพูชา ตาง ก็ อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน) 

ทาง ทิศตะวันตก และ ทิศเหนือ ของ ตัว ปราสาท เปน พื้นที่ 4.6 ตาราง กิโลเมตร และ ยัง 

เปนเร่ือง ท่ี สองฝาย ยังคง ตองหา ขอยุติ ตอไป โดย มี กลไก คือ คณะ กรรมาธกิาร เขตแดน รวม

 ไทย-กัมพูชา  ซึ ่ง จัดตั ้ง ตาม บันทึก ความ เขาใจ ระหวาง ไทย – กัมพูชา ฉบับ ลงวันที ่ 

14 มิถุนายน 2543 จนกระทั่ง ปจจุบัน งาน สำรวจ และ จัดทำ หลัก เขตแดน ตาม บันทึก ความ 

เขาใจ ดังกลาว ยังอยู ระหวาง การ ดำเนินการ ใน พื้นที่ จังหวัด จันทบุรี และ จะ ตอง ใชเวลา อีก 

ระยะ หนึ่ง กวา จะ เขา พื้นที่ ปราสาทพระ วิหาร  จึง ยัง ไม ทราบ ชัดเจน วา เสนเขตแดน ระหวาง 

ไทย กับ กัมพูชา ใน บริเวณ ดังกลาว อยู ที่ใด แน  และ ทางราชการ ไทย ทุก หนวย ก็ ยังคง ยึดถือ 

แนวเขตแดน ไทย ตาม มติ คณะ รัฐมนตรี 2505 เปนหลัก

• ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก ทาง ศิลปะ และ วัฒนธรรม ที่ ตกทอด มาสู มวล มนุษยชาติ 

รัฐบาล ไทย ได พยายาม เสมอ ที่จะ ให สถานที่ แหงนี้ เปน สัญลักษณ แหง มิตรภาพ   และ 

ความ รวมมือ ท่ี แนนแฟน และ ย่ังยืน ระหวาง ไทย กับ กัมพูชา โดย ใน การ ประชุม คณะ รัฐมนตรี 

รวม ไทย – กัมพูชา เม่ือ เดือนมิถุนายน   2546   ท่ี เมือง เสียมราฐ และ จังหวัด อุบลราชธานี   ท่ีประชุม 

ได มี มติ รวมกัน เปน ครั้งแรก ให มี ความ รวมมือ พัฒนา เขา พระ วิหาร และบูร ณ ปฏิสังขรณ 

ปราสาท พระ วิหาร  เพื่อ เปน สัญลักษณ แหง มิตรภาพ และ ความ สัมพันธ ที่ แนนแฟน และ 

ยั่งยืน ระหวาง สอง ประเทศ และ เพื่อ ผลประโยชน รวมกัน ของ ประชาชน ไทย กับ กัมพูชา 

ใน ทุกๆ ดาน ซึ่ง คณะกรรมการ รวม เพื่อ พัฒนา เขา พระ วิหาร ได ประชุม รวมกัน เมื่อ วันที่ 

25 มีนาคม 2547 ที่ กรุงเทพฯ และ ตกลง หลักการ ขั้น พื้นฐาน เพื่อ พัฒนา เขา พระ วิหาร และ 

บูร ณ ปฏิสังขรณ ปราสาท พระ วิหาร รวมกัน โดย กัมพูชา ได ขอให ความ รวมมือ ใน เรื่อง นี้ เริ่ม 

ดำเนินการ หลังจากท่ี ได ข้ึน ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ซ่ึง ฝาย ไทย ได รับทราบ 

และ ขอให มี การ รวมมือ และ ปรึกษาหารือ รวมกัน ใน ทุก เรื่อง ที่ เกี่ยวของ อยาง ใกล ชิด

• อยางไรก็ดี ชวง ป 2548 – 2549 กัมพูชา ได ดำเนินการ ฝายเดียว ใน การ ยื่น ขอ จด ทะเบียน 

ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตอ องคการการ ศึกษา วิทยาศาสตร และ วัฒนธรรม 

แหง สหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) โดย ไมได หารือ ใดๆ กับ ไทย  นอกจากนั้น 

เอก สารประกอบ คำรอง ยื่น ขอ จด ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ของ กัมพูชา 

ได แนบ แผนที่ ที่ กำหนด เขต ตางๆ ใน อาณาบริเวณ ปราสาทพระ วิหาร แสดง ขอบเขต 

ตาม เสน ที่ พระ ราช กฤษฎีกา ของ กัมพูชา ลงวันที่ 13 เมษายน 2549 และ แผนที่ แนบ ระบุ วา 

เปน เสนเขตแดน ระหวาง ประเทศ ล้ำ เขามา ใน ดินแดน ที่ ไทย อาง สิทธิ 

• กระทรวง การ ตางประเทศ และ หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ของ ไทย เมื่อ ได ทราบ เกี่ยวกับ เอกสาร 

ของ กัมพูชา ก็ได ดำเนินการ ทางการ ทูต ตางๆ เพื่อ ชี้แจง ขอ กังวล ของ ไทย และ หา ทางแกไข 

ปญหา ทั้ง ตอ กัมพูชา เอง ตอ ยูเนสโก และ ตอ ประเทศ สมาชิก คณะกรรมการ มรดก โลก 21 
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ประเทศ เกี่ยวกับ การ ดำเนินการ ของ ไทยตอ กัมพูชา  รวมไปถึง การ โนมนาว เพื่อ ขอให ไทย 

และ กัมพูชา นำ ปราสาท พระ วิหาร และ โบราณสถาน อื่นๆ ที่ เปน สวนประกอบ ใน ฝง ไทย 

ไป ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก โลก รวมกัน เพื่อ ความ สมบูรณ ของ สถานะ มรดก โลก ของ ปราสาท 

พระ วิหาร ดวย โดย ไทย ได เสนอ ขอเสนอ เรื่อง ดังกลาว เมื่อ ป 2548 และ ป 2550 แต กัมพูชา 

ไม เห็นชอบ ดวย และ ยืนยัน ที่จะ ดำเนินการ ฝายเดียว เพื่อ นำ ปราสาท พระ วิหาร ซึ่ง กัมพูชา 

ถือวา เปนของ ตน อยาง ชัดเจน ไป ขอ ขึ้น ทะเบียน และ เห็นวาหาก ฝาย ไทย ประสงค ก็ อาจ 

นำ โบราณสถาน ที่อยู ใน เขต ไทย ไป ขอ ขึ้น ทะเบียน เอง ตอไป 

• ในที่สุด จาก การ รณรงค ชี้แจง ขอ กังวล ของ ฝาย ไทย และ โดย คำนึงถึง ปญหา เทคนิค 

อื่น ที่ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 31 ที่ เมือง ไค รส ตเชิรช ประเทศ นิวซีแลนด 

ได มี มติ เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ให เลื่อน การ พิจารณา การ ขึ้น ทะเบียน ของ กัมพูชา 

ออกไป และ ให ไทย และ กัมพูชา รวมมือกัน อยาง ใกล ชิด ทั้ง ใน การ ใหความสนใจ อยาง 

รบีดวน ใน การบรู ณ ะปฏสัิงขรณ ปราสาท และ การ จดัทำ แผน บรหิาร จดัการ เพือ่ การ ปกปอง 

คุมครอง ปราสาท โดย จะ มี การ พิจารณา เร่ือง น้ี อีกคร้ัง ใน การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก

สมัย ท่ี 32 ท่ี เมือง ควิเบก ประเทศ แคนาดา ใน ป 2551 ซ่ึง ใน โอกาส แรก หลัง การ ประชมุ สมัย 

ท่ี 31 ฝาย ไทย ได เปน ฝาย ริเร่ิม หารอื กับ กัมพชูา โดย ได เสนอ ใหการ ฝกอบรม ฝาย กัมพชูา ใน 

การ บูรณ ปฏิสังขรณ โบราณสถาน และ ให คำ แนะนำ ใน ทางวิชาการ อื่นๆ และ มี การ หารือ 

หลายครั้ง ใน ระดับสูง 

• ตอมา นายกรัฐมนตรี ของ ทั้งสอง ประเทศ คือ นาย สมัคร สุนทรเวช และ สมเด็จอัค คม หา 

เสนาบดี เดโช ฮุน เซน ได หารือ ใน ระหวาง การ เยือน กัมพูชา ของ นายกรัฐมนตร ีไทย  เม่ือ วันท่ี 

3 – 4 มีนาคม 2551 และ ใน ระหวาง การ ประชุม GMS Summit ที่ เวียงจันทน เมื่อ วันที่ 

30 มีนาคม 2551 ซึ่ง ใน การ หารือ ระดับ ผูนำ ใน วาระ ดังกลาว นั้น ฝาย กัมพูชา ได ชี้แจง วา

กัมพูชา ไมมี เจตนา ที่จะ ใหการ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก กอ ให เกิด 

ปญหา ความ ไม เขาใจกัน เก่ียวกับ เร่ือง เขตแดน และ จะ ขอ จด ทะเบียน เฉพาะ ปราสาท พระ 

วิหาร ซึ่ง ศาลโลก ได พิพากษา วา เปน กรรมสิทธิ์ ของ กัมพูชา เทานั้น ขึ้น เปน มรดก โลก

สถานะ ลาสุด
• จุด เปลี่ยน ใน ทาที ของ กัมพูชา เริ่ม เห็นไดชัด ขึ้น ใน การ หารือ ระหวาง นายนพดล ปทมะ  

รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ไทย กับนายสก อาน รอง นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรี ประจำ สำนัก นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ที่เกาะกง ประเทศ กัมพูชา เมื่อ วันที่

14 พฤษภาคม 2551 ซึง่ ฝาย กัมพชูา แจง วา เพือ่ คำนงึถงึ มติรภาพ และ สายสัมพนัธ อนั ดี 

ระหวาง ไทย-กัมพูชา ฝาย กัมพูชา ตกลง ที่จะ เปลี่ยน แผนที่ แนบ ใน เอกสาร คำขอ ยื่น ขึ้น 

ทะเบียน มรดก โลก (Nomination File) เพื่อ จำกัด ขอบเขต ของ คำ ขอให อยู เฉพาะการ ขึ้น 
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ทะเบียน ตัว ปราสาท พระ วิหาร (ซึ่ง ศาลโลก ไดพิ พากษา วา เปน กรรมสิทธิ์ ของ กัมพูชา) 

เทานั้น เปน มรดก โลก 

• เมื ่อ วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2551 นาย นพดล ปทมะ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง 

การ ตางประเทศ ได นำ คณะผูแทน ไทย ไป หารือ กับ คณะผูแทน กัมพูชา ซ่ึง มี นายสก อาน 

รอง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ประจำ สำนัก นายกรัฐมนตรี กัมพูชา เปน หัวหนา คณะ

ท่ี กรุง ปารีส ภายใต การ อุปถัมภ ของ สำนัก งานใหญ ยูเนสโก เพ่ือ ผลักดัน การ แกไข ปญหา 

ใน เรื่อง การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร ให ได ขอยุติ กอน การ ประชุม คณะกรรมการ 

มรดก โลก สมัย ที่ 32 ที่ เมือง ควิเบก ประเทศ แคนาดา สรุปสาระ ได วา

   - กัมพูชา จะ ขอ ขึ ้น ทะเบียน เฉพาะตัว ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก และ

 จะ ยังไม กำหนด พื้นที่ อนุรักษ ดาน ทิศเหนือ และ ทิศตะวันตก ของ ปราสาท (ซึ่ง เปนพื้นที่ 

ท่ี กัมพูชา อาง สิทธิทับ ซอน กับ ไทย) โดย กัมพูชา จะ สง แผนที ่ใหม แสดง ขอบเขต (perimeter)

 ตัว ปราสาท ที่จะ ขอ ขึ้น ทะเบียน  มา ให ฝาย ไทยและ ยูเนสโกพิจารณา และ หาก ทุกฝาย 

พิจารณา แลว ไมมี ขอขัดของ ก็ จะ ใช แผนที ่ ใหม นี ้ทดแทนแผนที ่ และ พิกัด อางอิง

 ทาง ภูมิศาสตร เดิม ทั ้งปวง ที ่ ได แนบ ประกอบ คำขอ ขึ ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร

เปน มรดก โลก

   - สำหรับ พื้นที่ ดาน ทิศเหนือ และ ทิศตะวันตก ของ ปราสาท พระ วิหาร ซึ่ง ยัง ไมมี

ความชัดเจน เรื่อง เขตแดน นั้น ไทย กับ กัมพูชา ได ตกลง ที่จะ ให เจาหนาที่ ผูมีอำนาจ ทั้ง 

สองฝาย ทำงาน รวมกัน อยาง สมานฉันท (in a concerted manner) เพื่อ จัดทำ แผน บริหาร 

จัดการ พ้ืนท่ี ซ่ึง จะ เปนสวนหน่ึง ของ แผน บริหาร จัดการ ปราสาท พระ วิหาร และ พ้ืนท่ี โดย รอบ

 ทั้งหมด ที่จะ ตอง เสนอ ตอศูนย มรดก โลก ภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 สำหรับ 

การ พิจารณา ของ คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 34 ป 2553

   - ขอตกลงและความตั้งใจ ระหวาง ไทย กับ กัมพูชา นี้ ไดรับ การ บันทึก เปน ราง 

คำ แถลงการณรวม (Joint Communiqué) ซึ่ง แตละ ฝาย จะ ตอง นำ กลับ ไป ขอ ความ 

เห็นชอบ จาก รัฐบาล ของ ตน กอน

• หลังจากนั้น ใน วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ฝาย กัมพูชา ได สง ราง แผนผัง ที่ ปรับ แกไข ใหม 

มา ให และ ฝาย ไทยได ตรวจสอบ ทางเทคนิค โดย กรม แผนที่ ทหารอยางรอบคอบ เพื่อให 

ม่ันใจ วา  ไมมี การ ล้ำ เขตแดน ไทย ตามที ่กำหนด โดย มติ ครม. 2505 หลังจากนัน้ สภา ความ 

มั่นคง แหงชาติ จึง ได พิจารณา ใหความเห็น ชอบ เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2551 และ คณะ 

รัฐมนตรี ได ใหความเห็น ชอบ ราง คำ แถลงการณ รวม รวมท้ัง ราง แผนผังเม่ือ วันท่ี 17 มิถุนายน 

2551 และ ได อนุมัติ ให ฝาย ไทย ลงนาม ใน คำ แถลงการณ รวม ได เม่ือ วันท่ี 18 มิถุนายน 2551 

หลังจากนั้นรัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ จึง ได ลงนาม คำ แถลงการณ รวมกับ 

ฝาย กัมพูชา และ ยูเนสโก 
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จุดยืน ของ ไทย
1. ใน หลักการ ไทย ไม คัดคาน ความ ประสงค ของ กัมพูชา ที่จะ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร 

เปนมรดก โลก ตราบ เทาที่ การ ดำเนินการ ใน เรื่อง นี้ ไมมี ผลกระทบ ตอ สิทธิ ดาน เขตแดน 

และ อธิปไตย ของ ไทย เนื่องจาก ไทย เอง ก็ เห็น คุณคา ทาง วัฒนธรรม และ ประวัติ ศาสตร 

ของ ปราสาท พระ วิหาร และ ปฏิบัติ ตามคำ ตัดสิน ของ ศาลโลก ที่ พิพากษา วา ปราสาท 

พระ วิหาร อยู ในดินแดนภายใต อธิปไตย ของ กัมพูชา 

2. ที่ผานมาไทย ได ประทวง การ อาง สิทธิ ของ กัมพูชา ใน พื้นที่ ที่ ไทย ถือวา เปน ดินแดน ของ

ไทย กลาว คือ ประทวง พระ ราช กฤษฎีกา ของ กัมพูชา กำหนด ขอบเขต ของ ปราสาท

 พระ วิหาร และ แผนที่ แนบทายคำ รองขอ ขึ้น ทะเบียนฯ (ฉบับ แรก ที่ กัมพูชา เสนอ ตอ 

ยูเนสโก) เพื่อ รักษา สิทธิ ของ ไทย ใน พื้นที่ ที่ สองฝาย อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน การ ประทวง

 ดังกลาว เปนการ ประทวง ที ่ ชอบธรรม และ เปน กระบวนการ ปกติในทาง การเมือง

 ระหวาง ประเทศ ใน การ รักษา สิทธิ ทาง ดินแดน

3. เมื่อ ฝาย กัมพูชา ได ปรับ ทาที ของ ตน โดย เปลี่ยนแปลง แผนผัง แนบทาย คำรองฯ ใหม 

นำ เฉพาะตัว ปราสาท พระ วิหาร ซึ่ง อยู ภายใน เขตแดน กัมพูชา อยาง ชัดเจน ไป ดำเนินการ 

ขอ ขึ้น ทะเบียนฯ และ ฝาย ไทย ได ตรวจสอบ ยืนยัน ทางเทคนิค วา ไมมี สวน ใด ล้ำ เขามา 

ใน เขตแดน ไทย ตาม มติ ครม. 2505 แลว ไทย จึง สามารถ สนับสนุน ให กัมพูชา ดำเนินการ 

ตอ ไปได และ ได มี การ ลงนาม คำ แถลงการณ รวมระหวาง ไทย และ กัมพูชา รวมทั ้ง 

แผนผัง แนบทาย การ พิจารณา ของ ไทย เกี่ยวกับ คำ แถลงการณ รวม นี้ ได กระทำ โดย 

รอบคอบ และ ถี่ถวน โดย หนวยราชการ ไทย ทั้ง ฝาย ทหาร และ พลเรือน สภา ความ มั่นคง

 แหงชาติ กับ ทั้ง ไดรับ อนุมัติ จาก คณะ รัฐมนตรี และ เห็นวา เปน ทางออก ที่ ดีที่สุด ที่ ยอมรับ

ได ทั้ง สองฝาย ทั้งนี้ โดย เปนที่ เขาใจ อยาง ชัดเจน วา ประการแรก แม จะ มี การ ลงนาม

 คำ แถลงการณ รวม แลว การ ตัดสินใจ สุดทาย วา กัมพูชา จะ ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ

 ขึ ้น ทะเบียน ปราสาท  พระ  ว ิหาร  หร ือไม  เป นเร ื ่อง  ที ่ คณะกรรมการ  มรดก  โลก จะ 

ตดัสนิใจ ประการ ทีส่อง คำ แถลงการณ รวม ม ีขอความ ยืนยนั ชดัเจน วา การ ดำเนนิการ

 ข้ึน ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร จะ ไมมี ผลกระทบ ใดๆ ตอ สิทธิ ของ แตละ ฝายใน เร่ือง เขตแดน 

และ ไมมี ขอความ ใดๆ ใน คำ แถลงการณ รวม ที่จะ ตัด สิทธิ ที่ ไทย จะ นำ โบราณสถาน ใน ฝง 

ไทย ไปขอ ข้ึน ทะเบียน ใน ภายหลัง  ประการ ท่ี สาม คำ แถลงการณ รวม ระบุ เจตนารมณ ท่ี ไทย 

และ กัมพูชาจะ ทำงาน รวมกัน ตอไปอยาง สมานฉันท เพ่ือ วางแผน บริหาร จัดการ พ้ืนท่ี เสนอ 

ตอ ยูเนสโก ภายใน 2 ป ซึ่ง ไทย จะ มี สวนรวม เขาไป ดูแล พื้นที่ ที่ ไทย อาง สิทธิ อยู ดวย (ทั้งนี้ 

ไมมี ขอความ ใด ที่ แสดงวา ไทย ได สละ การ คัดคาน คำ พิพากษา ศาลโลก และ การ สงวน สิทธ ิ

ที่จะ เรียกรอง คืน หาก กฎหมาย ใน อนาคต เปดโอกาส ให ตามนัย หนังสือ รัฐมนตรี วาการ 

กระทรวง การ ตางประเทศ ไทย เมื่อ ป 2505)
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4. เรื ่อง ที่ มี ความ หวง กังวล กัน วา การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก จะ 

ทำให ไทย เสียดินแดน นั้น การ ตัดสิน ของ คณะกรรมการ มรดก โลก (World Heritage 

Committee) ไมวา จะ เปนไป ในทาง ใดก็ตาม จะ ไมมี ขอ ผูกพัน มาถึง การ กำหนด 

เสนเขตแดน ระหวาง ไทย-กัมพูชา เพราะ คณะกรรมการ ไมมี อาณัติ ใน การ พิจารณา เรื่อง 

เสนเขตแดน ระหวาง ประเทศ ซึ่ง ก็ มี การ ระบุ ชัดเจน ใน ขอ บท ของ อนุสัญญา มรดก โลก 

(Convention Concerning the World Cultural and Natural Heritage) ขอ 11 (3)

วา การ รวม เอา ทรัพยสิน ที่ ตั้งอยู ใน ดินแดนอธิปไตย หรือ เขต อำนาจ ที่ อาง สิทธิ โดย 

รัฐ มากกวา หนึ่ง รัฐ จะ ไม กระทบ กระเทือน สิทธิ ของ คูพิพาท ไมวา ในทาง ใด ทั้งนี้ เจาหนาที่ 

ระดับสูง ของ ยูเนสโก ก็ได ยืนยันกับ ไทย ถึง ผลบังคับ ทางกฎหมาย เชนนั้น นอกจากนี้ 

ไทย ได ดำเนินการ เพื่อ รักษา สิทธิ ตามกฎหมาย ระหวาง ประเทศ ของ ไทย มา อยาง เต็มที ่

ตลอดมา และ จะ ดำเนินการ ตอไป 

5. ประเด็น เรื่อง ที่ ยัง จะ ตอง หารือ แกไข กัน ตอไป มี อาทิ ความ แตกตาง ของ ความเห็น เกี่ยวกับ 

เสนเขตแดน ที่ ถูกตอง ไทย และ กัมพูชา มี กลไก แกไข อยู แลว ไดแก คณะ กรรมาธิการ 

เขตแดน รวม (Joint Boundary Commission – JBC) ไทย-กัมพูชา ซึ่ง ขณะนี้ กำลัง 

ดำเนินการ อยู  หรือ ปญหา การ ที ่ มี ชุมชน ชาว กัมพูชา รุก เขามา สราง สิ ่ง ปลูกสราง

 ใน ดินแดน ไทย ก็ สามารถ รวมกัน หารือ เพื่อ แกไข ได โดย ยึดถือ บันทึกความ เขาใจ ระหวาง 

ไทย กับ กัมพูชา พ.ศ. 2543 และ การ รวมมือกัน จัดทำ แผน บริหาร จัดการ พื้นที่รอบ ปราสาท

 พระ วิหาร ให มี การ จัด ระเบียบ ไดมาตรฐาน สากล ใน การ อนุรักษ โบราณ สถานที่ เปน

มรดก โลก 
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 นาย วีระ ศักดิ์ ฟู ตระกูล ปลัด กระทรวง การ ตางประเทศ กลาว วา 

”ความ สำเร็จ ใน การ เจรจา นั้น สวนหนึ่ง ตอง ให เครดิต กับ ฝาย ทหาร 

ที ่ ประสานงาน แบบ คู ขนาน ไป กับ ฝาย ทหาร กัมพูชา ดวย เปนการ 

ดำเนินงาน ใน ลักษณะ ที่ เรียกวา “กำปน เหล็กใน ถุงมือ แพร (An iron 

fist in the velvet glove)” กล่าว คือ กระทรวง การ ต่างประเทศ และ 

ทหาร  ร วมมือก ัน  ทำงาน  อยาง  ใกล  ชิด  โดย  ฝาย  ทหารเปร ียบ  เป น 

กำป น เหล็ก และ กระทรวง การ ตางประเทศ เปรียบ เปน ถุงมือ แพร ซึ ่ง จะ เห็นได วา ทั ้ง 

ทหาร และ กระทรวง การ ตางประเทศ มี ความเห็น ตรงกัน หนวยงาน ความ มั่นคง ของ ประเทศ 

ไทย ทั ้ง กระทรวง การ ตางประเทศ ฝาย ทหาร และ สมช. ทำงาน อยางตอเนื ่อง และ 

เต็มที ่ เพื ่อ รักษา อธิปไตย ของ ไทย ภายใต กรอบ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ที ่ มี อยู   ไมวา 

ก ัมพ ูชา  จะ  ข ึ ้น  ทะเบ ียน  ปราสาท  พระ  ว ิหาร  เป น  มรดก  โลก  สำเร ็จ  หร ือไม   ก ็ตาม  ก ็ 

ไมมี ขอ กังวล วา จะ มี ผลกระทบ ตอ การ เจรจา เรื ่อง พื้นที ่ ทับ ซอน หรือการ ปกปนเขตแดน

 ระหวาง สอง ประเทศ เนื ่องจาก เปนเร ื ่อง ที ่ คณะกรรมการ ปกปนเขตแดนเทานั ้น ที ่จะ 

มี สิทธิ ไป เจรจา” 

 พลเอก อนุ พงษ เผา จินดา ผู บัญชาการ ทหารบก กลาว วา “ตอง 

ยอมรับวา หลังจาก ป 2505 ตัว ปราสาท พระ วิหาร เปน กรรมสิทธิ  ์

ของกัมพูชา จาก การ ตัดสินของ ศาลโลก ขณะนี้กัมพูชา ขอ นำ ปราสาท 

พระ วิหาร ไป ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก โลก ไม ทราบ วา จะ นำไปสู การ เสีย

ดินแดนได อยางไร”

 พลเอก ทรง กิตติ  จักกาบาตร เสนาธิการ ทหาร กลาว วา “กองทัพ 

ยืนยัน วาแผนท่ี ของ กัมพูชา ท่ี นำ ปราสาท พระ วิหาร ไป เสนอ เปน มรดก โลก น้ัน 

ไมได ลวงล้ำ เขามา ใน ดินแดน ไทย ไมมี สวน ใด ที่ กัมพูชา จะ ไป ใช ประโยชน 

ได” 

- ช -



  พลโท แดน มี ชู อรรถ เจากรม แผนที่ ทหาร กลาว วา “จาก การ สำรวจ 

พื้นที่ และ รังวัด อยาง ละเอียด ขอ ยืนยัน วา ไมมี สวน ใด ใน ขอบเขต ที่ กัมพูชา 

ขอ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก ทับ ซอน หรือ เหลื่อมล้ำ เขามา ใน เขตแดน ไทย“

 

 

 นายกฤต ไกร จิต ต ิ อธิบดี กรม สนธิสัญญา และ กฎหมาย กระทรวง 

การ ตางประเทศ กลาว วา “สำหรับ คำ วิจารณ วา การ สนับสนุน ให กัมพูชา ข้ึน 

ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก เปนการ สละ สิทธิ ที่ ไทย เคย สงวน 

ไว ใน การ ท่ีจะ ทบ ทวนคำ พิพากษา น้ัน ตาม ธรรมนญู ของ ศาลโลก การ ขอ ทบ 

ทวนคำ พิพากษา จะ ตอง ทำ ภายใน 10 ป หลังจาก มี คำ พิพากษา บัดน้ี เวลา 

ผาน ไปแลว 46 ป จึง พนกำหนด เวลา ดังกลาว ไปแลว” 

****************************
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สวน ที่ 1 การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก 

 - รูจัก ปราสาท พระ วิหาร

 -  ความ รวมมือ เพื่อ พัฒนา ปราสาท พระ วิหาร

 -  การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ทำไม ไทย จึง มี ขอ กังวล

 -  การ หา ทางออก รวมกัน อยาง ฉันมิตร เพื่อ ผลประโยชน รวมกัน 

  ของ ทั้งสอง ประเทศ

 - การ ประชุม คณะ กรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 31

 -  การ ดำเนินการ ของ กระทรวง การ ตางประเทศ และ สถานะ ลาสุด 

สวน ที่ 2  สรุป สาระสำคัญ ของ เอกสาร ที่ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง 

   การตางประเทศได ใช ใน การ ชี้แจง ตอ สภา ผูแทน ราษฎร 

   กรณี การ ขึ้น ทะเบียนปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก 

   เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 

 1.  ปราสาท นี้ เปนของ ใคร? ศาลโลก ตัดสิน เรื่อง นี้ วา อยางไร?

 2. การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตามที่ กัมพูชา ได แกไข

  ขอบเขต แผนผัง ใหม ไม ทำให ไทย เสียดินแดน

 3.  การ ลงนาม ใน แถลงการณ รวม เพื่อ สนับสนุน ให กัมพูชา

  ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก เปนการ สละ สิทธิ ที่ ไทย

  จะ ทวง คืน ปราสาท พระ วิหาร หรือไม

 4.  กัมพูชา ยื่น ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตั้งแต เมื่อใด

  และ คำขอ ขึ้น ทะเบียน ที่ ยื่น ใน ป 2550 นั้น มี ปญหา อยางไร

 5. กระทรวง การ ตางประเทศ ได ดำเนินการ อยางไรบาง เกี่ยวกับ

  การ ขอ ขึ้น ทะเบียน จน เจรจา สำเร็จ และ ปกปอง ดินแดน ไทย ได

 6. การ เจรจา ระหวาง ฝาย ไทย กัมพูชา รวมกับ ยูเนสโก ที่ กรุง ปารีส 

  ประสบ ผลสำเร็จ อยางไร

 7.  พื้นที่ ทับ ซอน 4.6 ตาราง กิโลเมตร จะ จัดการ อยางไร

 8. แถลงการณ รวม เปน หนังสือ สัญญา ที่จะ ตอง ไดรับ ความ ยินยอม

  จาก รัฐสภา กอน ตาม บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 หรือไม
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 9.  การ ขึ้น ทะเบียน หาก ปราสาท พระ วิหาร ขึ้น เปน มรดก โลก 

  ไทย จะ ได ประโยชน อะไร บาง 

สวน ที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ การขึ้น ทะเบียน มรดก โลก 

 -  มรดก โลก คือ อะไร

 -  ใคร เปน ผู คัดเลือก สถานที่ เพื่อ ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก โลก

 -  การ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก มี กระบวนการ อยางไร

สวนที่ 4 ภาคผนวก 

 1.  มติ คณะ รัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2505

 2. หนังสือ กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ลงนาม โดย จอมพล ประภาส จารุ เสถียร 

  รัฐมนตรี วาการ กระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2505

 3. แผนที่ แสดง แนวเขตแดน ตาม มติ คณะ รัฐมนตรี เมื่อ ป 2505

 4. คำ ปราศรัย ของ ฯพณฯ จอมพล  สฤษดิ์ ธ นะ รัชต นายกรัฐมนตรี

  เกี่ยวกับคดี ปราสาท พระ วิหาร ทาง วิทยุ กระจาย เสียง และ วิทยุ โทรทัศน 

  4 กรกฏา คม 2505

 5. หนังสือ จาก พ.อ. ถนัด คอ มันตร รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ 

  ใน ขณะนั้น ถึง รักษาการ เลขาธิการ สหประชาชาติ

 6. แผนที่ ตามที่ ปรากฏ ใน Foreign Affairs Bulletin ของ กระทรวง 

  การ ตางประเทศ

 7. คำ แถลงการณ รวม ไทย กัมพูชา ยูเนสโก และ คำ แปล อยาง ไม เปนทางการ

 8.   ลำดับ เหตุการณ เกี่ยวกับ การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก
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สวนที่ 1
การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก

รูจัก ปราสาท พระ วิหาร

 ปราสาท พระ วิหาร เปน โบราณสถาน ตามแบบ ศิลปะ ขอม ตั้งอยู บน ภูเขา ใน เทือกเขา

พนมดงรกั บริเวณ ชายแดน ไทย - กัมพูชา ตรงขาม บาน ภูมิซ รอล ตำบล บึง มะลู อำเภอ กันทรลักษ 

จังหวดั ศรสีะเกษ ตัว ปราสาท ไล เรียง เปน ช้ันๆ เปน ทาง ยาว ตาม แกน ทิศเหนอื-ใต เร่ิมจาก เชิงเขา 

ดานลาง ทาง ทิศเหนือ ไป จน สุด ยอดเขา ซึ่ง อยู สูง จาก ระดับ 

น้ำทะเล ปานกลาง 657 เมตร 

 ตาม หลักฐาน ทาง ประวัติ ศาสตร ปราสาท พระ วิหาร 

สรางขึ ้น ราว พุทธศตวรรษ ที่ 15 - 16 เพื ่อ เปน ศาสนสถาน 

ตาม คติความ เชื่อ ใน ศาสนาฮินดู ลัทธิไศว นิกาย ที่ นับถือ พระศิวะ 

เปน เทพ สูงสุด ถือเปน รองรอย ของ ความ เจริญ รุงเรือง และ วิถี ชีวิต 

ของ ผูคน ในอดีต และ ยัง สะทอน ถึง ความ สำคัญ ของ ปราสาท ท่ี เปน 

เครือ่ง ยึดเหนีย่ว จิตใจ และ สราง ความ สัมพนัธ ท่ี ใกล ชิด ระหวาง ผู 

คนใน ชุมชน โบราณใน ดินแดน แถบ นี้ มา แต บรรพกาล

 ปราสาท พระ วิหาร มี ความ สำคัญ ใน บริบททาง ประวัติ-

ศาสตร ของ ความ สัมพันธ ไทย – กัมพูชา เนื ่องจาก เคย เกิด 

กรณีพิพาท เรื ่อง กรรมสิทธิ ์ เหนือ ปราสาท ซึ ่ง ศาลยุติธรรม 

ระหวาง ประเทศ (ศาลโลก) ได มี คำ ตัดสิน เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 

2505 วา ปราสาท พระ วิหาร ตั้งอยู ใน อาณาเขต ภายใตอธิปไตย 

ของ กัมพูชา (“the Temple of Preah Vihear is situated in 
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territory under the sovereignty of Cambodia”) 

 อยางไรก็ดี ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ ไมได ระบุ ใน คำ ตัดสิน ถึง แนว เสนเขตแดน 

ที่ ถูกตอง แนชัด ใน พื้นที่ ดังกลาว เพราะ แม ศาลโลก ได สรุปวา ตอง ใช แผนที่ คณะกรรมการ 

ปกปนเขตแดน สยาม– อินโดจีน ฝรั่งเศส มาตราสวน 1:200,000 เปน เหตุผล ใน การ วินิจฉัย แต 

ศาล ก็ ชี้ชัด วา ขอ เรียกรอง ของ กัมพูชา ที่ ขอให ศาล ประกาศ นิติ ฐานะ ของ เสนเขตแดน ตาม แผนที่ 

ดังกลาว น้ัน ศาล สามารถ พิจารณา ให ได เฉพาะ ใน ขอบเขต ท่ี เปน เคร่ือง แสดง เหตุผล เทาน้ัน และ 

ไมใช ใน ฐานะ เปน ขอ เรียกรอง ที่จะ ตัดสิน ให ใน ขอ บท ปฏิบัติ การ ของ คำ พิพากษา (“Referring 

fi nally to the Submissions presented at the end of the oral proceedings, the Court, for 

the reasons indicated at the beginning of the present Judgment, fi nds that Cambodia’s 

fi rst and second Submissions, calling for pronouncements on the legal status of the 

Annex 1 map and on the frontier line in the disputed region, can be entertained only 

to the extent that they give expression to grounds, and not as claims to be dealt with 

in the operative provisions of the Judgment.”)

 ภายหลัง จากที่ ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ มี คำ ตัดสิน เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2505 

แลว รัฐบาล ไทย ได แถลง วา รัฐบาล ไทย ไม เห็นดวย (disagreement) กับ คำ พิพากษา ดังกลาว 

แต ใน ฐานะ ประเทศ สมาชิก ของ องคการ สหประชาชาติ ไทย ก็ จะ ปฏิบัติ ตาม พันธกรณ  ี

ตางๆ อัน เปนผล มาจาก คำ พิพากษา ตาม ขอ 94 ของ กฎบัตร สหประชาชาติ ทั้งนี้ โดย มติ  คณะ 

รัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2505 รัฐบาล ไทย ได คืนตัว ปราสาท พระ วิหาร ให แก กัมพูชา 

โดย กำหนด ขอบเขต พืน้ที ่ที ่คนืให แก ฝาย กัมพชูา ทาง ทศิเหนอื ที ่ระยะ 20 เมตร จาก บันได นาค ไป

ทาง ตะวันออก จนถึง ชอง บันได หัก และ ทาง ทิศตะวันตก ท่ี ระยะ 100 เมตร จาก แกน ของ ตัว ปราสาท 

ไป ทางทิศใต จน จรด ขอบ หนาผา ดร. ถนัด คอ มันตร รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ 

ไทย ใน ขณะนั้น ได แจง การ ปฏิบัติ ตาม คำ พิพากษา ดังกลาว แก เลขาธิการ สหประชาชาติเมื่อ 

วันที ่6 กรกฎาคม 2505 และ ยึดถอื เขตแดน บรเิวณ นี ้ตามที ่กำหนด ขางตน ตลอดมาหาก กัมพชูา 

ยืนยัน อาง สิทธิ ตาง จาก ไทย ก็ เปนเรื่อง ที่ ทั้งสอง ประเทศ จะ ตอง เจรจา กัน อยาง ฉันมิตร บน 

พื้นฐาน ของ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ตอไป 

 ใน หนังสือ ของ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ถึง เลขาธิการ สหประชาชาติ 

ได แจง ดวยวา ไทย ขอ สงวน สิทธิ ที่ ไทย มี หรือ อาจ มี ใน อนาคต ที่จะ เรียกเอา ปราสาท พระ วิหาร 

กลับคืน มา โดย อาศัย กระบวนการ ทางกฎหมาย ที่ มี อยู หรือ ที่จะ เกิดขึ้น ใน ภายหลัง อยางไรก็ดี 

การ สงวน สิทธิ ของ ไทย จะ เปนไปได เพียงใด น้ัน ข้ึนอยู วา สิทธิ น้ัน เปน สิทธิ ท่ี ไทย มี อยู ตามกฎหมาย 

ระหวาง ประเทศ หรือไม และ ตาม ระบบ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ใน ปจจุบัน โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง ธรรมนูญ ศาลโลก ขอ 60 และ 61 ได กำหนด วา คำ ตัดสิน ของ ศาลโลก ถือ เปนที่สุด ไมมี 

อุทธรณ ฎีกา แต อาจ มี การ ขอให ศาล พิจารณา ทบ ทวนคำ พิพากษา ได หาก มี หลักฐาน ใหม ทั้งนี้ 
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แนว
ตาม

สันป
นน้ํา

แนวตาม มติ ครม. ๒๕๐๕

แนวเขตแดนตามที่ กพช. ยึดถือ

สระตราว

แผนที่ ๑ : ๒๐๐,๐๐๐

ภาพ สังเขป แสดง การยึดถือ เสนเขตแดน ที่แตกตาง กัน

การ ขอให ศาล ทบ ทวนคำ พิพากษา จะ ตอง กระทำภายใน 10 ป นับแต มี คำ พิพากษา

แต เวลา ได ผาน ไปแลว 46 ป นับแต ที่ ศาลโลก ได มี คำ พิพากษา โดย ฝาย ไทย มิได ดำเนินการ

 ขอให ทบทวน คดี ดังน้ัน ใน ระบบ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ใน ปจจุบัน จึง ถือวา ใน ขณะน้ี พน เวลา 

ที่ ไทย จะ ขอ ทบทวน คำ พิพากษา ดังกลาว แลว

ภาพ สังเขป แสดง การยึดถือ เสนเขตแดน ที่แตกตาง กัน
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ความ รวมมือ เพื่อ พัฒนา ปราสาท พระ วิหาร
  ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก ทาง ศิลปะ และ วัฒนธรรม ที่ ตกทอด จาก อดีต สู ปจจุบัน 

ถือเปน สมบัติ รวมกัน ของ มวล มนุษยชาติ ที่ ทรงคุณคา ตลอด ระยะเวลา หลาย ป ที่ผานมา 

หลังจากที ่สันตภิาพ และ ความ สงบสุข ได เกิดขึน้ ใน ภูมิภาค น้ี ชาวไทย และ ชาว กัมพชูา ท้ังสอง ฝง 

ตาง ก็ได มี โอกาส ช่ืนชม ความ งดงาม ดาน สถาปตยกรรม ของ ปราสาท พระ วิหาร และ โบราณสถาน 

อื่นๆ ที่ ตั้งอยู รายรอบ อัน เกิด จาก ฝมือของ มนุษย 

  ดวย คุณคา เชิง สัญลักษณ รัฐบาล ไทย ได พยายาม เสมอมา ที่จะ ให สถานที่ แหงนี้ เปน 

สัญลักษณ แหง มิตรภาพ และ ความ รวมมือ ที่ แนนแฟน และ ยั่งยืน ระหวาง ไทย กับ กัมพูชา เพื่อ

ให เกิด การ รวม พัฒนา เพื่อ ผลประโยชน รวมกัน ทั้ง ใน สวน ของ ตัว ปราสาท และ อาณาบริเวณ 

โดย รอบ โดย การ ดำเนินการ ของ ไทย เพื ่อให บรรลุ วัตถุ ประสงค นี้ ไดรับ การ เห็นพอง ดวย

 จาก กัมพูชา ใน การ ประชุม คณะ รัฐมนตรี รวม ไทย - กัมพูชา เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 

วันที่ 1 มิถุนายน 2546 โดย ที่ประชุม ได มี มติ รวมกัน เปนครั้งแรก ที่จะ ให มี ความ รวมมือ

กัน พัฒนา เขา พระ วิหาร และบูร ณ ปฏิสังขรณ ปราสาท 

พระ วิหาร เพ่ือ เปน สัญลักษณแหง มิตรภาพ และ ความ 

สัมพันธ ที่ แนนแฟน และ ยั่งยืนระหวางสอง ประเทศ

และ เพื ่อ ผลประโยชน รวมกัน ของประชาชน ไทย 

กับ กัมพูชา ใน ทุก ๆ ดาน เชน การ สราง รายได 

แก ประชาชน ใน ทองถ่ิน จาก การ สงเสริม  การ ทองเท่ียว 

การ สนับสนุน การ เร ียนรู  เชิง ประวัติ ศาสตร และ 

ศิลป วัฒนธรรม การ อนุรักษ และ รักษา คุณคา ทาง 

โบราณคดี และ ประวัติ ศาสตร ศิลปะ ของ โบราณสถาน 

และ การ บริหาร จัดการ และ อนุร ักษ สิ ่งแวดลอม 

ตาม ธรรมชาติ เปนตน

  ทีผ่านมา ทัง้ สองฝาย ได ดำเนนิการ หลาย ประการ เพือ่ ปฏบัิต ิให เปนไปตาม มต ิทีป่ระชมุ 

คณะ รัฐมนตรี รวม ไทย – กัมพูชา ดังกลาว โดย ไทย ได จัดตั้ง คณะกรรมการ รวม เพื่อ พัฒนา

 เขา พระ วิหาร และ กัมพูชา ได จัดตั้ง คณะกรรมการ ระหวาง กระทรวง เพื่อ เตรียมการ พัฒนา 

พื้นที่ ชอง ตา เฒา และ เขา พระ วิหาร เพื่อ เปน กลไก หลัก ใน การ ทำงาน รวมกัน โดย ได มี การ จัด 

ประชุม รวมกัน เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่ กรุงเทพฯ ซึ่ง ที่ประชุม ได ตกลง ใน หลักการ 

ขั้น พื้นฐาน เพื่อ พัฒนา รวม เขา พระ วิหาร และบูร ณ ปฏิสังขรณ ปราสาท พระ วิหาร โดย กัมพูชา ได 

รองขอ วาความ รวมมือ ระหวาง ไทย - กัมพูชา ใน เรื่อง นี้ จะ เริ่มขึ้น หลังจากที่ องคการการ ศึกษา 

วิทยาศาสตร และ วัฒนธรรม แหง สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได ขึ้น ทะเบียน 
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ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ซึ่ง ใน ครั้งนั้น ฝาย ไทย ได รับทราบ โดย ขอให มีการ รวมมือ และ 

ปรึกษาหารือ  อยาง ใกล ชิด ใน ทุก สวน ที่ เกี่ยวของ กับ การ ขอ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก การ พัฒนา 

พื้นที่ และ การบูร ณ ปฏิสังขรณ ปราสาท พระ วิหาร

การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ทำไม ไทย จึง มี ขอ กังวล

  ใน ชวง ป พ.ศ. 2548-2549 กัมพูชา ได ดำเนิน กระบวนการ ยื่น ขอ จด ทะเบียน ปราสาท

พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตอ ยูเนสโก โดย ไมได ปรึกษาหารือ กับ ไทย ตามที่ เคย หารือ กัน ไว 

ใน กรอบ คณะกรรมการ รวม เพื่อ พัฒนา เขา พระ วิหาร และ มติ ที่ประชุม คณะ รัฐมนตรี รวม

 ไทย - กัมพูชา ซึ่ง เห็นชอบ ให ทั้ง สองฝาย รวมมือกัน ดำเนินการ พัฒนา ปราสาท พระ วิหาร และ 

พื้นที่ โดย รอบ

  ปญหา สำคัญ ที่ สราง ขอ กังวล ให ไทย คือ เอก สารประกอบ คำรอง ยื่น ขอ จด ทะเบียน 

ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก (Nomination File) ของ กัมพูชา ได แนบ แผนที่ กำหนด เขต 

อนุรักษ (Core Zone) เขต กันชน (Buffer Zone) และ เขต พัฒนา (Development Zone) ของ 

อาณาบริเวณ ปราสาท พระ วิหาร ที่ กัมพูชา จะ ยื่น ขอ จด ทะเบียน เปน มรดก โลก ซึ่ง แสดง ขอบเขต 

ตาม เสน ที่ พระ ราช กฤษฎีกา ฉบับ ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2549 ของ กัมพูชา (Décret royal 

portant délimitation du site protégé du temple de Preah Vihear, NS/RKP/0406/183) 

และ แผนที่ แนบ ระบุ วา เปน เสนเขตแดน ระหวาง ประเทศ ซึ่ง ล้ำ เขามาใน ดินแดน ไทย

  การ กำหนด ขอบเขต ดังกลาว ตั้งอยู  บน พื้นฐาน ความ เขาใจ ของ กัมพูชา ใน เรื ่อง 

เสนเขตแดน ซึ่ง ทำให บางสวน ของ พื้นที่ เขต อนุรักษ และ เขต พัฒนา ที่ ฝาย กัมพูชา ระบุ ล้ำ เขามา 

ใน ดนิแดน ที ่ไทย อาง สิทธ ิกลาว อกีนยัหนึง่ คอื เสนเขตแดน ที ่กัมพชูา ยึดถอื และ กฎหมาย ภายใน 

ที่ กัมพูชา ประกาศ ได ทำใหเกิด พื้นที่ ทับ ซอน กับ ไทย ซึ่ง จะ กอ ปญหา ใน เรื่อง เสนเขตแดน และ 

อธิปไตย ขึ้น ได เนื่องจาก พื้นที่ ชายแดน ไทย - กัมพูชา สวน นี้ ยัง ไม ไดรับ การ สำรวจ และ จัดทำ 

หลัก เขตแดน ให ชัดเจน และ ศาลยุติธรรม ระหวาง ประเทศ ก็ มิได ชี้ขาด หรือ ให ขอยุติ ใน เรื่อง นี้

  ในการนี ้ ใน ฐานะ ที่ ไทย เปนสมาชิก ยูเนสโก และ เปน ภาคี ใน World Heritage 

Convention หาก ไทย มิได ทักทวง ใน รูปแบบ ใด รูปแบบ หนึง่ ตอ ขอเสนอ ของ กัมพชูา ก็ อาจจะ ถูก 

นำไป อางอิง ได วา ไทย ยอมรับ การ ใช อำนาจ อธิปไตย ของ กัมพูชา ใน พื้นที่ ดังกลาว การ นิ่งเฉย 

อาจจะ สงผลกระทบ ตอ การ อาง สิทธิ ของ ฝาย ไทย เร่ือง เขตแดน ใน บริเวณ พ้ืนท่ี ดังกลาว ใน โอกาส 

ตอไป 

  ดังนั้น แม ไทย จะ ไม คัดคาน ความ ประสงค ของ กัมพูชา ที่จะ ให ปราสาท พระ วิหาร 

เปนมรดก โลก และ ยืนยัน ท่ีจะ รักษา ความ สัมพันธ ฉันมิตร เพ่ือนบาน ท่ี ดี กับ กัมพูชา แต ฝาย ไทย ก็ 

มี ความ จำเปน ท่ีจะ ตอง ปกปอง รักษา สิทธิ อัน ชอบธรรม ของ ไทย และ อำนาจ อธิปไตย ของ ไทย ใน 

พ้ืนท่ี ซ่ึง ตาง ฝาย ตาง ยังคง อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน จนกวา จะ ได มี การ สำรวจ และ จัดทำ หลัก เขตแดน 
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กัน อยาง ชัดเจน ซึ่ง ไมวา จะ เปน ประเทศ ใด หรือ แมแต กัมพูชา หาก อยู ใน สถานะ เดียว กับ ไทย ก ็

คงจะ ตอง ดำเนินการ ใน ลักษณะ เดียวกัน 

แผนที่ แสดง เขต พื้นที่ อนุรักษ ปราสาท พระ วิหาร(ฉบับ แรก ที่ กัมพูชา ยื่น ตอ ยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. 2549) 

ประกาศ ตาม พระ ราช กฤษฎีกา ของ กัมพูชา พ.ศ. 2549 เมื่อ เปรียบเทียบ โดย ประมาณ กับ เสน

เขตแดน ของ ไทย จะ เห็นวา มี พื้นที่ ทับ ซอนกัน อยู บางสวน ซึ่ง เปน พื้นที่ พระ ราช กฤษฎีกา กัมพูชา

กำหนด ให เปน พื้นที่ อนุรักษ ปราสาท พระ วิหาร และ พื้นที่ พัฒนา ประมาณ 3,000 ไร หรือ 4.6 ตร.กม.

ทับ ซอนกัน อยู กับ ดินแดน ไทย
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ภาพสังเขปแสดงพื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาทพระวิหาร อันเนื่องมาจากการยึดถือแนวเสน

เขตแดนที่ตางกันระหวางไทยกับกัมพูชา

  เสนแสดงเขตแดนที่ไทยยึดถือภายหลังจากคำพิพากษาศาลโลก 

 คดีปราสาทพระวิหาร เมื่อป 2505

 เสนแสดงเขตดานทิศเหนือของพื้นที่อนุรักษปราสาทพระวิหาร 

 ที่เสนอโดยกัมพูชาในคำขอยื่นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน 

 มรดกโลก เมื่อป 2549

.........
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การ หา ทางออก รวมกัน อยาง ฉันมิตร เพื่อ ผลประโยชน รวมกันของ ทั้งสอง 
ประเทศ

 การ ดำเนินการ ของ รัฐบาล ไทย ใน เร ื ่อง ปราสาท พระ วิหาร เปนเร ื ่อง ที ่ เกี ่ยวโยง

ครอบคลุม หลาย หนวยงาน หาก แต มี หนวยงาน รับผิดชอบ หลัก อยู 4 หนวยงาน ไดแก 

(1) กระทรวง การ ตางประเทศ ซึ่ง ดำเนินการ ดาน การ เจรจา ทางการ ทูต และ กฎหมาย ระหวาง 

ประเทศ (2) กระทรวง วัฒนธรรม ซึ่ง ดำเนินการ เพื่อ ใหการ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก เปนไปตาม 

หลักการ ทางวิชาการ ประวัติ ศาสตร และ โบราณคดี อยาง ถูกตอง ตามหลัก วิชา รวมทั ้ง 

ให ความ รวมมือ ชวยเหลือ ทางวิชาการ กับ กัมพูชา รวมกับ ผู เชี ่ยวชาญ ชาติ ตางๆ ในดาน 

การบูร ณ ปฏิสังขรณ (3) กระทรวง กลาโหม หรือ ฝาย ทหาร ซึ ่ง มี หนาที ่ ความ รับผิดชอบ 

ใน การ ดูแล เขต อำนาจ อธิปไตย ตลอด แนวชายแดน ทุก ดาน ของ ไทย และ มี กองกำลัง ใน พ้ืนท่ี และ 

(4) กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม ซึ่ง ดูแล รับผิดชอบ เปนผูแทน ไทย ทั้ง ใน การ

 ประชุม และ การ ประสานงาน รวมกับ คณะกรรมการ มรดก โลก นอกจากนั้น ยังมี หนวยงาน

 เกี ่ยวของ อื ่นๆ เชน กรม อุทยาน แหงชาติ สัตวปา และ พันธุ พ ืช กระทรวง ศึกษาธิการ

กระทรวง มหาดไทย สภา ความ มั่นคง แหงชาติ และ สวน ราชการ/หนวยงาน อื่น ใน พื้นที่ 

  การ ตัดสิน วา โบราณสถาน แหงใด สมควรจะ ไดรับ การ ข้ึน ทะเบียน เปน มรดก โลก หรือไม 

นั้น โดย สารัตถะ แลวจะ คำนึงถึง คุณคา อันเปน สากล ที่ โดดเดน (Outstanding Universal 

Value) ของ โบราณสถาน นั้นๆ เปนสำคัญ และ ไมมี ผลกระทบ กระเทือน ตอ เรื่อง เขตแดน และ

 อัน ที่จริง แลว ทั้ง ยูเนสโก และ คณะกรรมการ มรดก โลก ก็ ยืนยัน มา โดย ตลอด วา ไมมี อาณัติ หรือ 

อำนาจ หนาท่ี เก่ียวของ กับ เร่ือง เขตแดน ระหวาง ประเทศ ดัง ปรากฏ ใน ขอ บท ของ อนุสัญญา มรดก 

โลก (Convention Concerning the World Cultural and Natural Heritage) ขอ 11 (3) ซึ่ง ระบุ 

วา การ รวม เอา ทรัพยสิน ที่ ตั้งอยู ใน ดินแดน อธิปไตย หรือ เขต อำนาจ ที่ อาง สิทธิ โดย รัฐ มากกวา 

หนึ่ง รัฐ จะ ไม กระทบ กระเทือน สิทธิ ของ คูพิพาท ไมวา ในทาง ใด (...The inclusion of a property 
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situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than 

one State shall in no way prejudice the rights of the parties to the dispute.)

  การ ดำเนินการ ของ ฝาย กัมพูชา เพื่อ พยายาม ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก 

โลก ครั้งนี้ เกี่ยวของ กับ ไทย ใน ฐานะ ผูมีสวน ไดเสีย ดวย อยาง หลีกเลี่ยง ไมได สิ่ง ที่ สำคัญ คือ 

การ รักษา ไว และ ดำเนินการ ให เปนไปตาม เจตนารมณ ที่ ทั้ง สองฝาย ได ตกลง กัน ไว กอนหนา นี้

คือ การ ท่ีจะ ให ปราสาท พระ วิหาร เปน สัญลักษณ แหง มิตรภาพ และ ความ สัมพันธ ท่ี แนนแฟน และ 

ยั่งยืน ระหวาง สอง ประเทศ ได บรรลุ เปาหมาย 

  นอกจากนี้ การ ที่จะ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตอง คำนึง ดวยวา

โดย ที่ การ อนุรักษ และ บริหาร จัดการ ปราสาท พระ วิหาร มี สวน ที่ เขามา เกี่ยวของ กับ เขต พื้นที่ ที ่

ไทย และ กัมพูชา ตาง อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน การ พัฒนา ปราสาท พระ วิหาร ใน ฐานะ มรดก โลก จะ 

ไม สามารถ กระทำ ได เลย หาก ไทย และ กัมพูชา ไม ตกลง กัน เสีย กอน ใน เรื่อง หลักการ เกี่ยวกับ 

วิธี บริหาร จัดการ ใน เขต พื้นที่ ที่ อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน อีกทั้ง จะ เสี่ยง ตอ การ กระทบ กระทั่ง ระหวาง 

เจาหนาที่ ชายแดน ทั้ง สองฝาย ที่ ปฎิบั ติ งาน อยู ใน พื้นที่

  สวน การ แกไข ปญหา ดาน เขตแดน นั้น ไทย กับ กัมพูชา มี กลไก ปรึกษาหารือ เพื่อ แกไข 

ปญหา กัน อยู แลว ไดแก คณะ กรรมาธิการ เขตแดน รวม ไทย – กัมพูชา (Joint Boundary Com-

mission- JBC) และ ขอตกลง ระหวาง ไทย กับ กัมพูชา ตาม บันทึก ความ เขาใจ วาดวย การ สำรวจ 

และ จัดทำ หลัก เขตแดน ทางบก ไทย - กัมพูชา ค.ศ. 2000 ซ่ึง ขอ 5 ของ บันทึก ความ เขาใจ ดังกลาว 

ระบ ุไว วา ระหวางที ่การ ดำเนนิการ ใน การ สำรวจ และ จัดทำ หลัก เขตแดน ระหวาง ท้ังสอง ประเทศ 

ยัง ไม เสร็จสิ้น นั้น ทั้ง สองฝาย จะ ไม ดำเนินการ ใดๆ ที่ มี ผล เปนการ เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอม 

ใน บริเวณ พื้นที่ ชายแดน

  โดย ที่ คำนึงถึง มิตรไมตรี ที่ มี ตอกัน รัฐบาล ไทย ได ติดตาม พัฒนาการ ใน เรื่อง นี้ และ 

พยายาม ดำเนินการ ทาง การเมือง และ การ ทูต อยาง สรางสรรค เพื่อ รวมกัน หา ทางออก ที่จะ ให

การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก บรรลุผล โดย ให คำนึง วาความ ตองการ และ 

ขอ หวง กังวล ตางๆ ของ ทั้ง ไทย และ กัมพูชา ใน ฐานะ มิตร ประเทศ ที่ ดี ตอกัน ควร จะ ตอง ไดรับ การ 

ดูแล เอาใจใส อยาง พอเพียง 

การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 31 
 ใน การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก 

สมัย ที ่ 31 ที ่ เมือง ไค รส ตเช ิร ช นิวซีแลนด 

เมื่อ เดือนมิถุนายน 2550 ฝาย ไทย ได รณรงค ทาง 

การเมือง และ การ ทูต โดย มี วัตถุ ประสงค ที่จะ ให

 ผู เกี่ยวของ ได เขาใจ วา ไทย ไมได คัดคาน การ ที่ กัมพูชา จะ ยื่น ขอ จด ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร 
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เปน มรดก โลก แต ไทย มี ขอ หวง กังวล วา หาก ไทย และ กัมพูชา ยัง ไมได ตกลง กัน ใน เรื่อง หลักการ 

เกี่ยวกับ วิธี บริหาร จัดการ ใน เขต พื้นที่ ที่ ตาง ฝาย ตาง อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน เสีย กอน อยาง เปน

 กิจจะ ลักษณะ แม ปราสาท พระ วิหาร จะ ได ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก โลก แต การ ดูแล และ พัฒนา 

ปราสาท ตอไป ให เปน ผลได จริง ในทาง ปฏิบัติ ก็ จะ ไม สามารถ กระทำ ได อยาง จริงจัง และ ปราศจาก 

ปญหา อยู ดี 

  ในที่สุด จาก การ รณรงค และ ชี้แจง ของ 

ไทย ให ประเทศ สมาชิก คณะกรรมการ มรดก 

โลก ตระหนักถึง ปญหา ที่จะ กระทบ ตอ การ อาง 

สิทธิ ทาง ดินแดน ของ ไทย รวมทั้ง ปญหา เทคนิค 

อื่น ที่ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 31 

ได มี มติ เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ให เลื่อน 

การ  พิจารณา  การ  ข ึ ้น  ทะเบ ียน  ของ  ก ัมพ ูชา 

ออกไป และ ให ไทย และ กัมพูชา ร วมมือกัน 

อยาง ใกล ชิด ทั้ง ใน การ ใหความสนใจ อยาง รีบดวน ใน การบูร ณ ปฏิสังขรณ ปราสาท และ การ 

จัดทำ แผน บริหาร จัดการ เพื่อ การ ปกปอง คุมครอง ปราสาท โดย จะ มี การ พิจารณา เรื่อง นี้ อีกครั้ง  

ในการประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 32 ที่ เมือง ควิเบก แคนาดา  ใน เดือน กรกฎาคม 

ป 2551 1

การ ดำเนินการ ของ กระทรวง การ ตางประเทศ และ สถานะ ลาสุด
  ใน การ ดำเนินการ ของ ฝาย ไทย เพื ่อ พยายาม หา ทางแกไข ปญหา รวมกัน กับ ฝาย 

กัมพูชา นั้น ฝาย ไทย ได เสนอ ใน หลาย โอกาส ให ฝาย กัมพูชา ถอน คำขอ ขึ้น ทะเบียน เดิม ของ 

ตน และ ให กัมพูชา และ ไทย รวมกัน นำ ปราสาท พระ วิหาร ใน พื้นที่ ฝง กัมพูชา รวมทั้ง โบราณ 

1… Accordingly, Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose the site for formal 

inscription on the World Heritage List at the 32nd session of the World Heritage Committee 

in 2008 with the active support of Thailand.

  - They also agree that the site is in need of urgent attention and requires international fi nancial 

and technical assistance and close cooperation between them.
  - They further agree that it is essential to strengthen conservation and management at the 

site including by the development of an appropriate management plan, as required under 

paragraph 108 of the Operational Guidelines, that will ensure the future protection of this 

property.

  - Requests the State Party of Cambodia to strengthen conservation and management at the site 

by making progress in developing an appropriate management plan, which progress will enable 

its formal inscription by the Committee at its 32nd session in 2008;
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สถานที่ เกี่ยวของ กับ ปราสาท ที่อยู ใน พื้นที่ ฝง ไทย เชน สระต ราว สถูป คู แหลง ตัด หิน ไป ขึ้น 

ทะเบียน เปน มรดก โลก เชน ใน ระหวาง การ หารือ กับ ฝาย กัมพูชา โดย นายเตช บุนนาค อดีต ปลัด

 กระทรวง การ ตางประเทศ และ ประธาน คณะกรรมการ สมาคม วัฒนธรรม ไทย – กัมพูชา 

เมื่อ ป 2549 และ ใน การ หารือ ระหวาง ดร. มนัส พาสน ชู โต ที่ปรึกษา รัฐมนตรี วาการ กระทรวง 

การ ตางประเทศ และ ประธาน คณะทำงาน พิเศษ วาดวย การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาทพระ วิหาร 

เปน มรดก โลก กับ ฝาย กัมพูชา เมื ่อ ป 2550 แต ฝาย กัมพูชา ไมรับ ขอเสนอ ดังกลาว ของ 

ไทย เนื่องจาก เห็นวา ปราสาท พระ วิหาร ตั้งอยู ใน ดินแดน ภายใต อธิปไตย ของ กัมพูชา อยาง

 ชัดเจน ดังนั้น การ ที่ กัมพูชา จะ นำ ปราสาท พระ วิหาร ไป ขอ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก จึง เปน สิ่ง ที่ 

กัมพูชา สามารถ กระทำ ได เอง ฝายเดียว โดย หาก ฝาย ไทย ประสงค จะ นำ โบราณ สถานที่ ตั้งอยู 

ใน เขตแดน ไทย ไป ดำเนินการ ขอ ขึ้น ทะเบียน บาง ก็ สามารถ กระทำ ได เอง เชนกัน

  ทาที ของ ฝาย กัมพูชา หลังจาก การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 31 

ทัง้ ใน การ หารอื ระดบั นายกรฐัมนตร ีสองฝาย ที ่กรงุ พนมเปญ ระหวาง นายกรฐัมนตร ีสมคัร สุนทร 

เวช กับ สมเด็จ อัคค มหา เสนาบดี เดโช ฮุน เซน เมื่อ วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2551 หรือ การ หารือ 

ระหวาง รฐัมนตร ีตางประเทศ นพดล ปทมะ และ รฐัมนตร ีตางประเทศ  ฮอร  นมัฮง ที ่สิงคโปร เมือ่ 

วันที ่21 กุมภาพนัธ 2551 ฝาย ไทย ได ยืนยัน วา ไทย ไม ขัดขวาง การ เสนอ ขอ ข้ึน ทะเบยีน ปราสาท 

พระ วิหาร เปน มรดก โลก ของ กัมพชูา แต การ ขึน้ ทะเบยีน จะ ตอง ไม กระทบ สิทธ ิเรือ่ง เขตแดน และ 

อธิปไตย ของ ไทย ซ่ึง กัมพูชา รับรอง วา การ ข้ึน ทะเบียน จะ ไมมี ผลกระทบ ตอ เขตแดน ท้ังน้ี รัฐมนตรี 

ตางประเทศ กัมพูชา ได มี หนังสือ ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 ยืนยัน วา การ กำหนด เขต ข้ึน ทะเบียน 

จะ ไม ถือวา เปนการ ปกปนเขตแดน ระหวาง กัน 

  ตอมา เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2551 นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทร เวช ได หารือ กับ สมเด็จ 

อัค คม หา เสนาบดี เดโช ฮุน เซน อีกครั้ง ใน ระหวาง การ ประชุม GMS Summit ที่ เวียงจันทน และ 

เสนอให ม ีการ จัดทำ แผน บริหาร จัดการ รวมกัน (Joint Management) ใน พื้นที่ รอบ ปราสาท ซึ่ง 

เปน แนวทาง ท่ี ชวย แกไข ปญหา พ้ืนท่ี ท่ี ท้ัง สองฝาย อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตร ี

กัมพูชา ยืนยัน วา จะ ขึ้น ทะเบียน เฉพาะตัว ปราสาท และ ไม เกี่ยวกับ เสนเขตแดน สวน พื้นที่ 

บริเวณ รอบตัว ปราสาท ฝาย กัมพูชา ยัง ไมได พิจารณา วา ควร จัดตั้ง กรรมการ รวมกัน รูปแบบ 

ใด และ ทราบ ดี วา พื้นที่ รอบ ปราสาท นั้น ดาน หนึ่ง เปนของ ไทย นายกรัฐมนตรี กัมพูชา แจง วา 

จะ มอบหมายให นายสก อาน รอง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ประจำ สำนัก นายกรัฐมนตรี กัมพูชา 

มา หารือ กับ ไทย ตอไป

  นาย นพดล ปทมะ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ได มอบหมายให ปลัด 

กระทรวง การ ตางประเทศ เดินทาง ไปพบ หารือ กับ นายสก อาน รอง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ประจำ 

สำนัก นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ที่ กรุง พนมเปญ เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เพื่อ หา ทางออก

 เรื ่อง ปญหา พื้นที่ ทับ ซอน บริเวณ ปราสาท โดย มี ผูแทน จาก สวน ราชการ ที่ เกี่ยวของ ไดแก 



 - 12 -

กรม กิจการ ชายแดน ทหาร และ กรม แผนที่ ทหาร รวม เดินทาง ไป ดวย ผล การ หารือ คือ ทั้ง 

สองฝาย เห็นชอบ ให มี การ ลงนาม ใน คำ แถลง (Joint Statement) เพื่อ รักษา สิทธิ ดาน เขตแดน 

ของ ทั้ง สองฝาย ทั้งนี้ ฝาย กัมพูชา มี ทาที รับฟง ฝาย ไทย และ ผอนปรน มากขึ้น ใน สวน ของ 

การ พัฒนา พื้นที่ รอบ ปราสาท พระ วิหาร รวมกัน อยางไรก็ดี ฝาย กัมพูชา ยัง ยืนยัน วา ไมมี พื้นที ่

อาง สิทธิ ทับ ซอน ใน บริเวณ พื้นที่ ดังกลาว ซึ่ง ทั้ง สองฝาย จะ หารือ รวมกัน เพื่อ หา ขอยุติ เกี่ยวกับ

 ราง Joint Statement ตอไป

 ตอมา เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 นาย นพดล ปทมะ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง 

การ ตางประเทศ ได หารือ กับ นายสก อาน รอง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ประจำ สำนัก นายก-

รัฐมนตรี กัมพูชา ที่เกาะกง ประเทศ กัมพูชา ภายหลัง การ เขารวม พิธีเปด ถนน หมายเลข 48 

(เกาะกง –  สแรอัมเบิล) และ สะพาน อีก 4 แหง ซ่ึง เปน โครงการ ความ ชวยเหลือ เพ่ือ การ พัฒนา ท่ี ไทย

 ให กับ กัมพูชา ตั้งแต ป 2544 ซึ่ง ใน การ พบกัน ใน ครั้งนี้ สองฝาย ได หารือ กัน เกี่ยวกับ ปญหา

 การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก โดย ฝาย กัมพูชา ได ย้ำ วา จะ ขึ้น ทะเบียน 

เฉพาะตวั ปราสาท เปน มรดก โลก และ รับ จะ ไป หารือ กับ องคการ ยูเนสโก เก่ียวกับ ความ เปนไปได 

ที่จะ ดำเนินการ ใน ลักษณะ ดังกลาว โดย เร็ว

  ตอมา ระหวาง วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2551 นาย นพดล ปทมะ รัฐมนตรี วาการ 

กระทรวง การ ตางประเทศ ไดรับ มอบอำนาจ จาก คณะ รัฐมนตรี ให นำ คณะผูแทน ไทย ไป หารือ 

กับ นายสก อาน รอง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ประจำ สำนัก นายกรัฐมนตรี กัมพูชา ที่ กรุง ปารีส 

ภายใต การ อุปถัมภ ของ สำนัก งานใหญ ยูเนสโก เพื่อ ผลักดัน การ แกไข ปญหา ใน เรื่อง การ ขอ 

ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร ให ได ขอยุติ กอน การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 32 

ที่ เมือง ควิเบก ประเทศแคนาดา ซึ่ง ผล ของ การ หารือ สรุป ได ดังนี้

  หนึ่ง กัมพูชา ยอมรับ ที่จะ เปลี่ยนแปลง การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร โดย จะ 

ขอ ขึ้น ทะเบียน เฉพาะตัว ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก และ ใน ชั้น นี้ จะ ไมมี การ กำหนด 
พ้ืนท่ี อนุรักษ ดาน ทิศเหนือ และ ทิศตะวันตก ของ ปราสาท พระ วิหาร ซ่ึง ยัง ไมมี ความ ชัดเจน 

เร่ือง เขตแดน เพราะ มี บริเวณ ท่ี ไทย และ กัมพูชา ตาง อาง สิทธิ ทับ ซอนกัน อยู โดย กัมพูชา ใหคำม่ัน 

วา จะ สง แผนที่ ใหม แสดง ขอบเขต ตัว ปราสาท พระ วิหาร ที่จะ ขึ้น ทะเบียน มา ให ฝาย ไทย และ ฝาย 

ยูเนสโก พิจารณา ภายใน วันที่ 6 มิถุนายน 2551 และ หาก ทุกฝาย ไมมี ขอขัดของ ก็ จะ ใช แผนที ่

ใหม นี้ ทดแทน แผนที่ เดิม ที่ กัมพูชา ได แนบ ประกอบการ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน 

มรดก โลก

  สอง สำหรับ พื้นที่ ดาน ทิศเหนือ และ ทิศตะวันตก ของ ปราสาท พระ วิหาร ซึ่ง ยัง ไมมี 

ความ ชัดเจน เร่ือง เขตแดน น้ัน ไทย กับ กัมพูชา จะ รวมกัน จัดทำ แผน บริหาร จัดการ พ้ืนท่ี โดย 
แผน บริหาร จัดการ ดังกลาว น้ี จะ เปน สวนหน่ึง ของ แผน บริหาร จัดการ ปราสาท พระ วิหาร 
และ พื้นที่ โดย รอบ ทั้งหมด ซึ่ง จะ ตอง เสนอ ตอ ศูนย มรดก โลก ภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ 
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2553 สำหรับ การ พิจารณา ของ คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 34 ใน ป 2553

  สาม การ ดำเนินการ ขางตน จะ ไม กระทบ ตอ สิทธิ ของ ไทย และ กัมพูชา ใน การ สำรวจ 

และ จัดทำ หลัก เขตแดน ของ คณะ กรรมาธิการ เขตแดน รวม (JBC) ของ ทั้งสอง ประเทศ

  สี ่ ขอตกลง ระหวาง ไทย กับ กัมพูชา ที ่ กรุง ปารีส ไดรับ การ บันทึก ไว เปน ราง คำ 

แถลงการณ รวม หรือ Joint Communiqué ซ่ึง ได ตกลง กัน อยาง ชัดเจน วา แตละ ฝาย จะ ตอง นำ 
กลับ ไป เพ่ือ ขอ ความ เห็นชอบ จาก รัฐบาล ของ ตน กอน โดย ไทย จะ ตอง พิจารณา ดู วา แผนท่ี 
ที่ กัมพูชา รับ ไป แกไข นั้น มี ความ เหมาะสม แลว หรือไม เพียงใด

แผนภาพ ที่ 1:  แผนที่ แนบทาย คำขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ของ กัมพูชา เมื่อ ป 2549

 ซึ่ง ขึ้น ทะเบียน ทั้ง สวน ที่ 1 และ 2 โดย มี พื้นที่ ทับ ซอน กับ แนวเขตแดน ของ ไทย (สีมวง) 

 ประมาณ 4.6 ตร.กม.

  เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ได รายงาน

ผล การ เจรจา ที่ กรุง ปารีส ตอ คณะ รัฐมนตรี ซึ่ง คณะ รัฐมนตรี ได รับทราบ และ อนุมัต  ิ

ใน หลักการ ให ดำเนินการ ตอไป ดังนั้น เมื่อ ฝาย ไทย ไดรับ แผนที่ ใหม แสดง ขอบเขต ตัว ปราสาท

 พระ วิหาร ที่จะ ขึ้น ทะเบียน ซึ่ง กัมพูชา จะ ตอง สง มา ให ฝาย ไทย และ ฝาย ยูเนสโก พิจารณา ภายใน 

วันที่ 6 มิถุนายน 2551 แลว หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ของ ไทย อาทิ สภา ความ มั่นคง แหงชาต ิ

กระทรวง การ ตางประเทศ กระทรวง กลาโหม และ กระทรวง มหาดไทย จะ ตอง นำ แผนที่ ใหม 
ดังกลาว มา พิจารณา อยาง ละเอียด รอบคอบ อีก คร้ังหนึ่ง วา แผนที่ ใหม นี้ ยังคง แสดง เขต 
อนุรักษ ใดๆ ล้ำ เขามา ใน ดินแดน ไทย หรือไม โดย ไมมี ขอ ผูกมัด ใดๆ วา ฝาย ไทย จำเปน 
ตอง ยอมรับ แผนที่ ที่ ฝาย กัมพูชา เสนอ แตอยางใด
 วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เปน วันที่ ฝาย กัมพูชา เสนอ แผนผัง ใหม แก ไทย และ สองฝาย 

ได จัดการ หารือ กัน ใน ระดับ เจาหนาที่ เทคนิค ที่ เมือง เสียมราฐ โดย ฝาย ไทย แจง ถึง ความ จำเปน 

ท่ีจะ ตอง ขอ นำ แผนผงั ดังกลาว ไป ตรวจสอบ ใน รายละเอยีด กอน และ ฝาย กัมพชูา ก็ได แจงความ 
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พรอมที่จะ ให ความ รวมมือ กรณีที่ ไทย จะ ตอง เขาไป ใน พื้นที่ เพื่อ สำรวจ ขอมูล ตางๆ ประกอบ

การ ตรวจสอบ พื้นที่ ดวย

 กระบวนการ ตรวจสอบ แผนผัง ได เริ่มขึ้น และ ดำเนิน ไป ดวย ความ ละเอียด รอบคอบ 

โดย เจาหนาท่ี ของ กรม แผนท่ี ทหาร กอง บัญชาการ กองทัพ ไทย และ กรม สนธิสัญญา และ กฎหมาย 

กระทรวง การ ตางประเทศ ระหวาง วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2551 จากนั้น ไทย ได จัด คณะผูแทน ซึ่ง 

ประกอบดวย เจาหนาท่ี กระทรวง การ ตางประเทศ และ กรม แผนที ่ทหาร ไป หารือ กับ ฝาย กัมพูชา ท่ี 

กรุง พนมเปญ อีก 2 ครั้ง ระหวาง วันที่ 12 – 13 มิถุนายน และ 17 มิถุนายน 2551 เพื่อ หารือ และ 

เจรจา ให กัมพูชา แกไข แผนผัง จน ไทย ม่ันใจ ได อยาง สมบูรณ วา  แผนผัง ดังกลาว ของ กัมพูชา ไมมี 

สวนหนึ่ง สวน ใด ลวงล้ำ เขตแดน ไทย ซึ่ง กัมพูชา ได ให ความ รวมมือ ดวยดี จน สามารถ หา ขอยุติ 

ทั้งหมด เก่ียวกับ แผนผัง ได ในที่สุด

แผนภาพ ที่ 2:  แผนผงั แนบทาย คำขอ ข้ึน ทะเบยีน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ท่ี ฝาย กัมพชูา แกไข ใหม 

 โดย ขอ ขึ้นทะ บียน เฉพาะตัว ปราสาท (1) ใน พื้นที่ ของ กัมพูชา (สีเขียว) โดย ไม ล้ำ เขามา

  ใน แนว เสนเขตแดน ตาม มติ คณะ รัฐมนตรี 2505 (2)

  การ ที่ รัฐบาล ไทย และ กัมพูชา ซึ่ง ตาง ก็ ไดรับ กระแสความ กดดัน จาก ภายใน ประเทศ 

ของ ตน อยาง มาก สามารถ หันหนา เขาหา กัน และ ตกลง รวมกัน เพื่อ แกไข ปญหา การ ขึ้น ทะเบียน 

ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก บน พื้นฐาน ของ ผลประโยชน สูงสุด ใน การ อนุรักษ ปราสาท ซึ่ง มี 

คุณคา โดดเดน ท่ี เปน สากล ถือ เปนการ ยืนยัน ถึง ความ เขาใจ อัน ดี ของ ท้ังสอง ประเทศ ซ่ึง เปน 
เพือ่นบาน ท่ี มี ความ สัมพันธ ใกล ชิด และ ตาง เปนสมาชิก อาเซยีน ดวยกัน การ แกไข ปญหา 

อยาง ฉันมิตร และ เปน ประโยชน รวมกัน ถือเปน พื้นฐาน ที่ ดี ที่จะ นำไปสู การ กระชับ ความ รวมมือ 

ในดาน ตางๆ ใน อนาคต เพื่อ การ พัฒนา ของ ประเทศ ทั้งสอง ซึ่ง รัฐบาล ไทย จะ ดำเนินการ ทุก 
วิถีทาง ที่จะ ทำ ใหสิทธิ อัน ชอบธรรม ของ ไทย ใน เรื่อง อธิปไตย และ เขตแดน ไดรับ การ 
คุมครอง อยาง เหมาะสม โดย คำนึงถึง ความ สัมพันธกับ กัมพูชา อยาง สรางสรรค 
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สวนที่ 2
สรุป สาระ สำคัญ ของ  เอกสาร ที่ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตาง ประเทศ 

 ได ใช ใน การ ชี้แจง ตอ สภา ผู แทน ราษฎร 
 กรณี การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก 

 เมื่อ วัน ที่   24   มิถุนายน   2551

1 .  ปราสาท นี้ เปน ของ ใคร ?   ศาลโลก ตัดสิน เรื่อง นี้ วา อยางไร ?   
 

 1.1   คำ พิพากษา 
   ใน ป   2505   ศาลโลก   ที่ กรุง เฮก   ได มี คำ พิพากษา ตัดสิน เมื่อ วัน ที่   15   มิถุนายน   2505   วา 

 ปราสาท พระ วิหาร ตั้ง อยู ใน ดิน แดน ที่ อยู ภาย ใต อธิปไตย ของ กัมพชูา   หรือ พูด สั้นๆ   วา   

ศาลโลก ตัดสิน ให ตัว ปราสาท พระ วิหาร เปน ของ กัมพูชา   ( โดย ไม ได ชี้ วา เสน เขตแดน ใน 

บริเวณ ดัง กลาว เปน ไป เชน ไร ) 

 

 1.2   คำ ตัดสิน ศาลโลก ถือ เปน ที่สุด 
  ตาม ธรรมนญู ศาลโลก ขอ   60   คำ พพิากษา ของ ศาลโลก ถอื เปน ที ่สิน้ สดุ และ ไมม ีอทุธรณ   และ 

ตาม ขอ   61   หาก คู ความ ประสงค จะ ขอ ทบทวน คำ พพิากษา   จะ ตอง กระทำ ภายใน   10   ป   หลัง 

จาก การ ตัดสิน ใน การ ขอ รื้อฟน คดี หาก มี หลัก ฐาน ที่ คน พบ ใหม   แต ไม ได ทำ   และ บัดนี้ เวลา 

ได ผาน มากวา   46   ป แลว   จึง ไม อาจ รื้อฟน คดี นี้ ได อีก ตอ ไป 

 

 1.3   หนังสือ รัฐมนตรี ตาง ประเทศ   ถนัด   คอ มัน ตร 
  เมื่อ วัน ที่   6   กรกฎาคม   2505   ดร .   ถนัด   คอ มัน ตร   รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตาง ประเทศ   

ได มี หนังสือ ถึง เลขาธิการ สหประชาชาติ วา   รัฐบาล ไทย แม แสดง ความ ไม เห็น ดวย กับ

 คำ ตดัสิน ของ ศาล   แต จะ ยอม ทำ ตาม คำ ตดัสิน   ใน ฐานะ ที ่ไทย เปน สมาชกิ ของ สหประชาชาติ   

และ ได ขอ สงวน สิทธิ ที่ จะ เรียก รอง เอา ตัว ปราสาท คืน ตาม กระบวนการ กฎหมาย ที่ มี อยู 

ใน อนาคต 

 

 1.4   การ คืนตัว ปราสาท ตาม มติ คณะ รัฐมนตรี 
  เมื่อ วัน ที่   10   กรกฎาคม   2505   คณะ รัฐมนตรี ใน สมัย จอม พล  สฤษดิ์   ธนะ รัช ต   มี มติ ให คืน 

ปราสาท พระ วหิาร แก กมัพูชา ไป   เพ่ือ ปฏิบตั ิตาม คำ ตดัสิน ของ ศาลโลก   ซึง่ มต ิคณะ รฐัมนตร ี

ก็ได กำหนด   แนว ขอบเขต ตัว ปราสาท ไว ดวย   แต เสน เขต แด นอื่นๆ   นอกจาก นี้   เรา ยัง คง ใช 

แนว สัน ปน น้ำ จน ทุก วัน นี้ 
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 1.5   เวลา ผาน ไป   46   ป ไม เคย ขอ คืน 
     ตลอด ชวง เวลา   46   ป ที่ ผาน มา   ประเทศไทย ยอมรับ วา ปราสาท พระ วิหาร เปน ของ กัมพูชา   

และ ประเทศไทย ไม เคย เรียก รอง เอา ตัว ปราสาท คืน   และ หนวย งาน ของ รัฐ ก็ได ใช แผนที่   

L7017   ใน การ ปฏิบัติ งาน มา ตลอด   แผนที่   L7017   ได แสดง เสน เขตแดน เปน ไป ตาม ที่ ไทย 

คืนตัว ปราสาท แลว 

 2 .   การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตาม ที่ กัมพูชา ได แกไข 
 ขอบเขต แผนผัง ใหม   ไม ทำให ไทย เสีย ดิน แดน 
 

     การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ไม ทำให ไทย เสีย ดิน แดน   เพราะ 

2.1 กัมพูชาขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท
   โดยไดเสนอแผนผังขอบเขตตัวปราสาทซ่ึงระบุคาพิกัดทางภูมิศาสตรมาใหฝายไทย

 พิจารณา

2.2 กรมแผนที่ทหารเปนผูตรวจสอบ 
   กระทรวงการตางประเทศไดขอใหกรมแผนทีท่หาร กองบญัชาการกองทัพไทย ใหตรวจสอบ 

 รวมท้ังการตรวจสอบในพ้ืนทีจ่รงิดวย เนือ่งจากกรมแผนทีท่หารเปนหนวยงานหลักทีร่บัผดิ-

 ชอบการจัดทำแผนที่ และปกปนเขตแดน และกรมแผนท่ีทหารไดตรวจสอบแผนผังแลว 

 รายงานวาไมมสีวนใดของขอบเขตตัวปราสาทตามท่ีฝายกัมพูชาเสนอมาใหมลำ้เขามาใน

 ดินแดนไทย พูดงายๆ คือ ตัวปราสาท ที่ฝายกัมพูชาขึ้นทะเบียน ไมไดรุกล้ำเขามาใน

 แผนดินไทยแมแตตารางนิ้วเดียว

2.3 สภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแลว 
   หากขอบเขตตัวปราสาทลำ้เขามาในดนิแดนไทย กระทรวงการตางประเทศและ ฝายทหาร

 คงไมยอม ทัง้นี ้แถลงการณรวมและแผนแนบไดผานความเห็นชอบจากสภาความม่ันคง

 แหงชาต ิซึง่มปีลดักระทรวงกลาโหม ผูแทนผูบญัชาการทหารสูงสุด ผูบญัชาการเหลาทัพ

 ตางๆ และสวนราชการดานความม่ันคงอ่ืนๆ อยูดวย และไดผานความเห็นชอบจาก

 คณะรัฐมนตรีถึง 2 ครั้ง 

2.4 การขอขึ้นทะเบียนตัวปราสาทจะไมล้ำเขามาในเขตไทย
   มบีางทานกลาววา หากคณะกรรมการมรดกโลกอนุมตักิารข้ึนทะเบียนตัวปราสาท จะทำให
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 เขาอนุมัติสวนพื้นท่ีเขามาในบริเวณของไทยดวย ซึ่งคำตอบคือไมจริง คณะกรรมการฯ 

 จะขึ้นทะเบียนเฉพาะสวนของกัมพูชาเทานั้น ไมกินเขามาในพ้ืนท่ีของไทย (เพราะฉะน้ัน 

 (1) สระตราว (2) แหลงตัดหิน (3) สถูปคู (4) ภาพสลักนูนต่ำ ผามออีแดง ซึ่งอยูในฝงไทย

 จะไมถูกกัมพูชานำขึ้นทะเบียนดวย)  

3 .     การ ลง นาม ใน แถลงการณรวม เพื่อ สนับสนุน ให กัมพูชา ขึ้นทะเบียน
 ปราสาท พระ วิหาร เปน   มรดก โลก เปนการ สละ สิทธิ ที่ ไทย จะ ทวง คืน
 ปราสาท พระ วิหาร หรือ ไม 

 

 3.1  แถลงการณรวม ไม เปน หนงัสอื สญัญา ตาม รฐัธรรมนูญ   มาตรา   190   วรรค   2   
  แถลงการณรวม ไม เปน หนังสือ สัญญา ที่ มี บท เปล่ียน แปลง อาณาเขต ไทย หรือ พื้นท่ี นอก 

 อาณาเขต ซึ่ง ประเทศไทย มี สิทธิ อธิปไตย   หรือ มี เขต อำนาจ ตาม หนังสือ สัญญา หรือ ตาม 

 กฎหมาย ระหวาง ประเทศ   หรือ จะ ตอง ออก พระ ราช บัญญัติ เพื่อ ใหการ เปน ไป ตาม หนังสือ 

 สัญญา 

 

 3.2  ไมมี ขอความ สละ สิทธิ ใน แถลงการณรวม 
    สมมุติ วา ไทย มี สิทธิ ที่ จะ เรียก คืนตัว ปราสาท   ใน แถลงการณรวม ดัง กลาว ไมมี ขอความ ใด   

 ที่ ระบุ วา ไทย สละ สิทธิ การ เรียก รอง เอา ปราสาท พระ วิหาร คืน 

 

 3.3  ไม กระทบ ตอ การ สำรวจ และ จัด ทำ เขตแดน ของ คณะ กรรมการ เขตแดน รวม 
   นอกจาก นี้   ใน ขอ   5   ของ แถลงการณรวม ดัง กลาว   ยัง ระบุ ไว ชัดเจน วา ไม กระทบ ตอ สิทธิ   

 ของ ไทย กบั กมัพูชา ใน การ สำรวจ และ จดั ทำ หลัก เขตแดน ของ คณะ กรรมาธิการ เขตแดน รวม

 

 3.4   อนุสัญญา มรดก โลก   ขอ   11   วรรค   3 
       ยิง่ กวา นัน้   อนุสญัญา มรดก โลก   ค . ศ .   1972   ได ให ความ คุมครอง สทิธิ ของ ไทย ไว แลว   ดงั ระบ ุไว

  ใน ขอ   11   วรรค   3   อยาง ชัดเจน วาการ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก ของ สถาน ที่ ที่ มี รัฐ มากกวา   

 1   รัฐ อาง สิทธิ เหนือ ดิน แดน อธิปไตย หรือ เขต อำนาจ รัฐ   จะ ไม กระทบ กระเทือน สิทธิ ของ 

 รัฐ ที่ เปน คู พิพาท 

 

 3.5   สิทธิ ที่ สงวน ไว มี อยู อยางไร   ก็ เปน อยาง นั้น 
       สทิธิ ที ่ไทย เคย สงวน ไว เม่ือ ป   2505   ใน หนังสือ จาก ทาน รฐัมนตรี ถนัด   คอ มนั ตร   ถงึ เลขาธิการ 

 องคการ สหประชาชาติ   จะ มี หรือ ไม   ตอง ดู วา กฎหมาย ระหวาง ประเทศ ให สิทธิ นั้น แก ไทย 
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 หรือ ไม   อยางไร   และ ใน การ สงวน สิทธิ นั้น   ผู สงวน จะ ตอง มี สิทธิ เสีย กอน 

 -  ดัง ที่ กลาว ใน ตอน ตน วา   ใน ระบบ กฎหมาย ของ สหประชาชาติ   ซึ่ง ก็ คือ กฎหมาย  ระหวาง

   ประเทศ ที ่ใช กนั อยู ใน ปจจุบนั   คำ พพิากษา ศาลโลก ถอื เปน ที ่ยตุ ิและ ไมม ีอทุธรณ   สทิธิ ที ่จะ 

   ขอ ทบทวน   คำ พิพากษา จะ ตอง กระทำ ภายใน   10   ป หลัง จาก มี คำ พิพากษา  

  -   ไทย เรา ได มี มติ คณะ รัฐมนตรี คืน ปราสาท พรอม พื้นท่ี รอบ ปราสาท ให กัมพูชา ไป แลว

    เมื่อ ป   2505   ขณะ นี้ เวลา ผาน ไป แลว   46   ป   ถือวา พน เวลา ขอ ทบทวน 

 

 3.6   หาก มี สิทธิ ใน อนาคต   ไทย ก็ มี สิทธิ นั้น   
       อยางไร ก็ ดี   หาก จะ ถือวา ไทย มี สิทธิ ที่ ขอ เอา ปราสาท พระ วิหาร คืน ใน อนาคต เมื่อ กฎหมาย 

 ระหวาง ประเทศ มี พัฒนาการ ไป   ทำให เรา มี สิทธิ   หรือ เม่ือ โลก เปล่ียนแปลง ไป   และ ทำให 

 เรา ได สิทธิ มา   ประเทศไทย ก็ ยอม มี สิทธิ นั้น   

 

 3.7   ย้ำ ไมมี ขอความ สละ สิทธิ 
       ใน คำแถลง การณ รวม ที่ รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตาง ประเทศ ได ลง นาม ไป   โดย

  ความ เห็น ชอบ ของ สภาค วาม มั่นคง แหง ชาติ และ คณะ รัฐมนตรี   ไม ได มี ขอความ ใด ที่ 

 สละ สทิธิ การ เรียก รอง เอา ปราสาท พระ วิหาร คืน 

 

 4 .   กัมพูชา ยื่น ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก ตั้งแต เมื่อ ใด ?   
 และ คำขอ ขึ้น ทะเบียน ที่ ยื่น ใน ป   2549   นั้น มี ปญหา อยางไร ?   
 

 4.1   เคย ขอ ขึ้น รวม   แต ถูก ปฏิเสธ 
       กอน หนา นี้   รัฐบาล ไทย เคย เสนอ ที่ จะ รวม มือ กับ กัมพูชา พัฒนา ปราสาท พระ วิหาร   แต ฝาย 

 กัมพูชา ปฏิเสธ คำขอ ของ ไทย   ตอ มา ใน ป   2548   ฝาย กัมพูชา ได ดำเนิน การ ไป ฝาย เดียว 

 โดย พยายาม ที่ จะ ขอ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก กับ ยู เนส โก โดย ไม ได แจง ไทย   แต ไม สำเร็จ 

 เพราะ เอกสาร ไม พรอม 

 

 4.2   คำขอ ป   2549   รุก ล้ำ เขา มา ใน พื้นที่ ที่ ไทย อาง สิทธิ 
    ตอ มา   กัมพูชา ได ยื่น คำขอ อีก เม่ือ ป   2549   เพ่ือ เขา สู การ พิจารณา ของ คณะ กรรมการ  

  มรดก โลก ใน ป   2550   ใน เอกสาร คำขอ ของ กัมพูชา มี ปญหา สำคัญ ที่ ไทย ไม สามารถ รับ ได   

 คือ   การ ที่ แผนท่ี   ซึ่ง กัมพูชา แนบ ประกอบ คำรอง ขอ จด ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน 

 มรดก โลก   ม ีการ แสดง ขอบเขต พืน้ท่ี อาณา บริเวณ ปราสาท พระ วหิาร และ พืน้ท่ี อนุรักษ ที ่ลำ้ 

 เขา มา ใน พื้นที่ ที่ ไทย อาง สิทธิ วา เปน ของ เรา   ซึ่ง พื้นที่ บริเวณ นี้ ยัง ไม ได ปก หลัก เขตแดน   
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 ยัง ไมมี ความ ชัดเจน วา เสน เขตแดน   อยู ตรง ไหน แน   เหมือน กับ ตาง ฝาย ตาง ถือ โฉนด กัน 

 คนละ ฉบับ รอ เจา หนาท่ี มา ทำการ รังวัด   สรุป ก็ คือ   การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร 

 ของ กัมพูชา ขณะ นั้น   ล้ำ เขา มา ใน พื้นที่ ที่ ไทย อาง สิทธิ   และ กัมพูชา ก็ อาง สิทธิ ดวย   นั่น ก็ คือ   

 พื้นที่ ทับ ซอน   4.6   ตร . กม .   

 

 4.3   ไทย ประทวง อยาง ตอ เนื่อง 
    ไทย จึง ได ดำเนิน การ ตางๆ   อาทิ   การ ประทวง แผนท่ี ประกาศ เขต อนุรักษ ของ กัมพูชา   

 การ ชี้แจง ขอ เท็จ จริง เกี่ยว กับ สิทธิ ของ ไทย ใน เรื่อง เขตแดน ใน การ ประชุม ระหวาง ประเทศ 

 ตางๆ   การ ทำความ เขาใจ กับ นานา ประเทศ   เพื่อ เปน หลัก ฐาน ทาง กฎหมาย ไว 

 

 

 5 .   กระทรวง การ ตาง ประเทศ ได ดำเนิน การ อยางไร บาง เก่ียว กับ การ ขอ ขึ้น 
 ทะเบียน   จน เจรจา สำเร็จ และ ปกปอง ดิน แดน ไทย ได ? 
 

 5.1    การ ทักทวง ของ ไทย ที่ ไค รสตเชิรช 
       ทนัท ีที ่กระทรวง การ ตาง ประเทศ ทราบ วา   กมัพชูา ได นำ ปราสาท พระ วหิาร ไป ขอ ขึน้ ทะเบียน   

 เปน มรดก โลก   ก็ได ไป ตรวจ สอบ พบ วา   แผนท่ี ที่ กัมพูชา เสนอ ขอ ขึ้น มี สวน ล้ำ เขา มา ใน เขต

  ดิน แดน  ที่ ไทย อาง สิทธิ   จาก นั้น ก็ได ทักทวง กับ ยู เนส โก และ กัมพูชา   กระทรวง การ ตาง 

 ประเทศ   โดย กรม สนธิ สัญญา และ กฎหมาย ได สง หนังสือ ประทวง คัดคาน การ ขึ้น ทะเบียน   

 เมือ่ เดอืน พฤษภาคม   2550   และ ได สง คณะ เจา หนาที ่ไป ทกัทวง ใน การ ประชมุ คณะ กรรมการ 

 มรดก โลก   ครั้ง ที่   31   ที่ เมือง ไค รสตเชิรช   นิวซีแลนด   เมื่อ เดือน กรกฎาคม  2550   จน ที่ ประชุม 

 รับ ฟง คำ ทักทวง ของ ไทย และ ได เลื่อน การ พิจารณา คำขอ ขึ้น ทะเบียน ของ กัมพูชา ออก ไป

   เพ่ือ ให ไทย และ กัมพูชา ตกลง กัน เสีย กอน   โดย ระบุ วา   จะ ตัดสิน ใจ อีก ครั้ง หน่ึง ใน การ 

 ประชมุ คณะ กรรมการ มรดก โลก   ครัง้ ที ่  32   ใน เดอืน กรกฎาคม   2551   ที ่เมอืง ค วเิบก   ประเทศ 

 แคนาดา 

 

 5.2   ยิ่ง เนิ่น ชา   ยิ่ง สุม เสี่ยง ตอ อธิปไตย ของ ไทย 
    ฝาย ไทย ได ยืน กราน กับ ฝาย กัมพูชา วา   จะ ไม ยินยอม ให เร่ือง นี้ มา พาดพิง ถึง เขตแดน ที่ 

 ไทย อาง สิทธิ   และ จาก การ ดำเนิน การ อยาง เปน ระบบ   กระทรวง การ ตาง ประเทศ ได พูด คุย 

 โนม นาว กับ ผูนำ ระดับ ตาง ๆ    ของ ฝาย กัมพูชา   ให แก ปญหา ใน เร่ือง นี้ บน พื้น ฐาน ของ 

 ความ สัมพันธ ที่ ดี 
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 5.3   รัฐมนตรี ตาง ประเทศ พบ รอง นายก รัฐมนตรี   สก   อาน 
    เมื่อ จวน เจียน เวลา กับ การ ตัดสิน ใจ ของ คณะ กรรมการ มรดก โลก ที่ เมืองค วิเบก  ใน เดือน 

 กรกฎาคม   2551   เขา มา ทุกที   ใน วัน ที่   14   พฤษภาคม   2551   รัฐมนตรี วาการ กระทรวง 

 การ ตาง ประเทศ ได พบ กบั   รอง นายก รฐัมนตร ี  สก   อาน   ของ กมัพูชา   ที ่จงัหวัด เกาะ กง   กมัพูชา   

 และ ได ม ีการ หยบิยก เรือ่ง นี ้ขึน้ มา หารอื กนั อกี   โดย ฝาย ไทย ยนืยนั วา ปญหา อยู ที ่การ กำหนด 

เสน เขต พืน้ที ่อนรุกัษ รอบ ปราสาท ลำ้ เขา มา ใน เขต ไทย   การ หารือ กนั ครัง้ นัน้ ทำให ทัง้ สอง ฝาย 

เขาใจ ทาที ของ กัน และ กัน ชัดเจน ขึ้น   และ มี ความ หวัง ที่ จะ หา ทาง แก ปญหา รวม กัน ได   โดย 

ฝาย กัมพูชา ได แจง วา   จะ เปล่ียนแปลง แผนที่ เสีย ใหม   คือ จะ ขึ้น ทะเบียน เฉพาะ ตัว ปราสาท 

พระ วิหาร   ซึ่ง อยู ใน เขต กัมพูชา 

 

 

 6 .   การ เจรจา ระหวาง ฝาย ไทย   กัมพูชา   รวม กับ ยู เนส โก   ที่ กรุง ปารีส   ประสบ 
 ผล สำเร็จ อยางไร ?
   

 6.1   ผล การ เจรจา ที่ กรุง ปารีส 
    หลัง จาก การ หารือ เบื้อง ตน กับ ฝาย กัมพูชา   เมื่อ วัน ที่   22   พฤษภาคม   2551   รัฐมนตรี วาการ 

 กระทรวง การ ตาง ประเทศ และ รอง นายก รฐัมนตร ีสก   อาน   ของ กมัพูชา   ได เดิน ทาง ไป เจรจา 

 รวม กับ ฝาย ยู เนส โก   ที่ กรุง ปารีส   การ เจรจา ประสบ ความ สำเร็จ   โดย มี ขอ สรุป วา   กัมพูชา 

 ตกลง จะ ขึน้ ทะเบียน เฉพาะ ตวั ปราสาท   พระ วหิาร   และ จะ เสนอ แผนผัง ใหม ให ไทย พจิารณา 

 ให ความ เห็น ชอบ กอน ที่ จะ ยื่น ตอ คณะ กรรมการ มรดก โลก   ซึ่ง ทำให ไทย สามารถ ปกปอง 

 อธิปไตย และ เขตแดน ได อยาง สมบูรณ   

 

 6.2   แผนผัง ใหม 
      กมัพูชา ยืน่ แผนผงั ใหม ให ไทย เม่ือวันท่ี   5   มถินุายน   2551   ซึง่ เปน แผนผงั ตวั ปราสาท ที ่จะ ยืน่

  ตอ คณะ กรรมการ มรดก โลก   เพราะ ไมมี เสน เขตแดน ระหวาง ประเทศ ปรากฏ อยู   กระทรวง 

 การ ตาง ประเทศ   ได ขอ เวลา ให เจา หนาท่ี กรม แผนท่ี ทหาร ไป พสิจูน ใน พืน้ท่ี   โดย ใช หลัก วชิา 

 และ เคร่ือง มือ ทาง วิทยาศาสตร   เพ่ือ ให แนใจ วา   จุด พิกัด แผนผัง ตัว ปราสาท ไม ล้ำ เขา มา 

 ใน เขต ไทย   ซึ่ง เมื่อ ตรวจ แลว   เจา หนาที่ กรม แผนท่ี ทหาร ก็ ยืนยัน วา   ไมมี สวน ใด ใน แผนผัง 

 ดัง กลาว ยื่น เขา มา ใน เขต ไทย   เรา จึง ยอมรับ แผนผัง นี้   และ ได แจง ให กัมพูชา ทราบ   

 7 .   พื้นที่ ทับ ซอน   4.6   ตาราง กิโลเมตร   จะ จัดการ อยางไร ? 
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 7.1   กอน การ ปกปน   ตอง บริหาร จัดการ พื้นที่ ทับ ซอน รวม กัน 
    สวน พืน้ท่ี ทบั ซอน   4.6   ตาราง กโิลเมตร   คอื   พืน้ท่ี ที ่ไทย และ กมัพูชา ตาง ก ็อาง วา เปน ของ ตน   

 และ อยู บรเิวณ เนิน หรอื เชงิ เขา ทาง ดาน ทศิ เหนือ และ ทศิ ตะวัน ตก ของ ตวั ปราสาท พระ วหิาร   

 ฝาย ไทย และ ฝาย กัมพูชา ได หารือ กัน ที่ กรุง ปารีส  เมื่อ เดือน พฤษภาคม   2551   ใน ระหวาง 

 ที่ ทั้ง สอง ฝาย ยัง ไม สามารถ ปก หลัก เขตแดน ใน พื้นที่ บริเวณ ปราสาท พระ วิหาร นี้ ได   

 ทัง้ สอง ประเทศ จะ ตอง รวม กนั ทำ แผน บรหิาร จดัการ พืน้ที ่ดงั กลาว ให ได มาตรฐาน สากล ของ 

 การ อนุรกัษ พืน้ท่ี บริเวณ ปราสาท พระ วหิาร   แลว เสนอ ให คณะ กรรมการ มรดก โลก พจิารณา 

 ภายใน วัน ที่   1   กุมภาพันธ   2553   หรือ ภายใน   2   ป ขาง หนา   เพื่อ ที่ คณะ กรรมการ มรดก โลก 

 จะ ได นำ แผน บริหาร จดัการ พืน้ท่ี ทบั ซอน นี ้  ไป รวม กบั แผน บริหาร จดัการ ปราสาท พระ วหิาร 

 ตอ ไป 

 

 7.2   การ ปกปน เขตแดน ตองหา รือ ภาย ใต คณะ กรรมการ เขตแดน รวม 
    นา จะ ได กลาว ใน ที ่นี ้ดวย วา   การ ที ่ม ีการ อาง สทิธ ิใน พืน้ที ่บรเิวณ ตางๆ   ทบั ซอน กนั เน่ืองจาก 

 เสน เขตแดน ยงั ไม ชดัเจน นัน้   ไมใช เรือ่ง แปลก ประหลาด อะไร เพราะ เกอืบ ทกุ ประเทศ ใน โลก 

 ที ่ม ีพรมแดน ตดิ กนั จะ ตอง ม ีการ เจรจา ปกปน เขตแดน แทบ ทัง้ สิน้   และ ทัง้ ไทย และ กมัพชูา ได 

 จัด ตัง้ คณะ กรรมาธกิาร เขตแดน รวม ไทย   -   กมัพูชา   ( Joint   Boundary   Commission   –   JBC )   

 ขึ้น มา รวม กัน ทำงาน ใน เรื่อง นี้   ซึ่ง ก็ กำลัง ทำงาน กัน อยู   แต ยัง สำรวจ มา ไม ถึง บริเวณ

  เขา พระ วิหาร นี้ 

 

 8 .   แถลงการณรวม เปน หนังสอื สญัญา ที ่จะ ตอง ได รบั ความ ยนิยอม จาก รฐัสภา 
 กอน ตาม บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา   190   วรรค   2   หรือ ไม ?
 

 8.1   คำแถลง การณ รวม ไมใช สนธิ สัญญา   เปน เจตนารมณ ทางการ เมือง 
    ไม เปน สนธิ สัญญา   เนื่องจาก คำแถลง การณ รวม ดัง กลาว เปนการ แสดง เจตนารมณ 

 ทางการ เมอืง ที ่ไทย สนบัสนุน การ ขึน้ ทะเบียน ปราสาท พระ วหิาร เปน มรดก โลก   และ กมัพชูา 

 แถลง ยืนยัน วา   จะ ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก เฉพาะ ปราสาท พระ วิหาร   ซึ่ง ตั้ง อยู บน พื้นท่ี ที่ อยู 

 ภาย ใต อธิปไตย ของ กัมพูชา   ซึ่ง ไทย ได สง มอบ ให กัมพูชา ตาม คำ พิพากษา ศาลโลก ตั้งแต   

 พ . ศ .   2505   โดย ไมมี สวน ใด ลวง ล้ำ เขา มา ใน เขตแดน ไทย   หรือ พื้นท่ี ที่ ไทย และ กัมพูชา 

 ยัง อาง สิทธิ ทับ ซอน กัน อยู 

 

 8.2   ไมมี ผลก ระ ทบ ใด ตอ เขตแดน   หรือ เสน เขตแดน 
    คำแถลง การณ รวม จึง ไม สง ผลก ระ ทบ ใดๆ   ตอ เขตแดน ไทย - กัมพูชา   เสน เขตแดน ระหวาง 
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 ประเทศ ทัง้ สอง ยงั เหมือน เดิม   ไม เปล่ียนแปลง ตวั อาณาเขต ไทย   และ ขณะ นี ้  ยงั อยู ระหวาง 

 การ รอ ปกปน   เขตแดน ระหวาง หนวย งาน ที่ เก่ียวของ ของ ประเทศ ทั้ง สอง ภาย ใต กรอบ

  คณะ กรรมการ เขตแดน รวม 

 8.3   ไม ตอง ขอ ความ เห็น ชอบ จาก รัฐสภา กอน 
    ดวย เหต ุดงั กลาว   คำแถลง การณ รวม จงึ ไม ได เปน หนังสือ สญัญา ที ่ม ีบทบญัญัต ิเปลีย่นแปลง 

 อาณาเขต ไทย   หรือ เปล่ียนแปลง พื้นที่ นอก อาณาเขต ที่ ไทย มี เขต อำนาจ รัฐ   หรือ สิทธิ 

 อธิปไตย ตาม สนธิ สัญญา หรือ กฎหมาย ระหวาง ประเทศ   และ ไม ตอง มี การ ออก พระ ราช- 

 บัญญัติ เปน ไป ตาม หนังสือ สัญญา   ดัง นั้น   รัฐบาล จึง สามารถ ลง นาม คำแถลง การณ รวม 

 โดย ไม ตอง ขอ ความ ยินยอม จาก รัฐสภา กอน   เพราะ ไม เขา ขาย   ตาม บทบัญญัติ มาตรา   

 190   วรรค   2   

 

 9 .   การ ขึ้น ทะเบียน หาก ปราสาท พระ วิหาร ขึ้น เปน มรดก โลก   ไทย จะ ได 
 ประโยชน อะไร บาง ? 
 

 9.1   มรดก โลก ดึงดูด นัก ทอง เที่ยว   และ ตอง ขึ้น จาก ฝง ไทย 
    การ อนุรกัษ   ทะนุถนอม   ดแูล ปราสาท พระ วหิาร   จะ ม ีระดับ มาตรฐาน สากล   เพราะ องค การ 

 ยู เนส โก จะ เขา มา ชวย สนับสนุน แนะนำ   และ กระตุน กัมพูชา ใน เรื่อง นี้   ซึ่ง จะ ทำให ปราสาท 

 พระ วิหาร สามารถ ดึงดูด นัก ทอง เที่ยว ได มาก ขึ้น   และ ขอ เท็จ จริง ที่ วา   การ เดิน ทาง เขา ออก 

 พื้นที่ ปราสาท พระ วิหาร ทำได โดย สะดวก กวา จาก ไทย   เรา ก็ จะ ได ประโยชน ทาง เศรษฐกิจ 

 จาก พัฒนาการ นี้   โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ประชาชน   ใน จังหวัด ศรีสะเกษ และ จังหวัด ขาง เคียง   

 นอกจาก นั้น   เง่ือนไข การ เปน มรดก โลก   จะ ทำให ตอง มี การ จัด ระเบียบ พื้นที่   ซึ่ง นา จะ 

 ม ีสวน ชวย ให ราน คา   แผงลอย   สิง่ ปลกู สราง   ที ่รกุ ลำ้ เขา มา และ เปน ปญหา อยู   จะ ตอง รือ้ ถอน

   จัด ระเบียบ ใหม ดวย 

 

 9.2   ความ รวม มือ ทวิภาคี   สามเหลี่ยม มรกต   และ   ACMECS 
    เปนการ สง เสริม ความ รวม มือ ทวิภาคี ระหวาง ไทย กับ กัมพูชา   โดย เปนการ รวม กัน พัฒนา   

 พืน้ท่ี ที ่ม ีศกัยภาพ รวม กนั   นอกจาก ความ รวม มอื ทวิภาค ีแลว   ยงั สา มา รถ บรูณ า การ เขา กบั 

 โครงการ  สามเหลี่ยม มรกต เพ่ือ สง เสริม การ ทอง เท่ียว ระหวาง ลาว   กัมพูชา   กับ ภาค ตะวัน 

 ออก เฉียง เหนือ ตอน ลาง   และ ใน กรอบ ของ   ACMECS   หรือ ยุทธศาสตร ความ รวม มือ 

 ทาง เศรษฐ กจิ อ ิระ วดี - เจาพระยา - แม โขง   และ สง เสริม ความ เปน เพ่ือน บาน ที ่ด ีตาม นโยบาย 

 ของ รัฐบาล
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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 

 มรดก โลก คือ อะไร  
     มรดก โลก คือ สถาน ที่ ที่ มี คุณคา อัน เปน สากล   ( universal   value )   ควร แก การ อนุรักษ   และ

ทำนุ บำรุง เพ่ือ อนุชน รุน หลัง   อนุสัญญา วา ดวย การ คุมครอง มรดก โลก ทาง วัฒนธรรม และ ทาง 

ธรรมชาติ   ( Convention   concerning   the   Protection   of   the   World   Cultural   and   Natural   

Heritage )   ป   2515   ของ องคการ การ ศึกษา   วิทยาศาสตร และ วัฒนธรรม แหง สหประชาชาติ   

( ยู เนส โก )   ( เรียก สั้น ๆ    วา อนุสัญญา  วา ดวย มรดก โลก )   กำหนด ให ประเทศ ภาคี เสนอ สถาน ที่ ที่ มี 

คณุคา ใน ประเทศ ของ ตน เพ่ือ ขึน้ ทะเบียน เปน มรดก โลก   พรอม กบั นำ เสนอ แผนการ บริหาร จดัการ   

( management   plan )   ใน การ อนุรักษ คุมครอง สถาน ที่ ดัง กลาว   

     ปจจบุนั ม ีประเทศ ตาง ๆ    เขา เปน ภาค ีอนสุญัญา วา ดวย มรดก โลก   185   ประเทศ   ประเทศไทย 

เขา เปน ภาคี เมื่อ วัน ที่   17   กันยายน   2530   และ มี สถาน ที่ ที่ ได รับ การ ประกาศ จาก ยู เนส โก ให เปน 

มรดก โลก   5   แหง   ไดแก 

  1 )   มรดก โลก ทาง วัฒนธรรม   3   แหง   คือ   นคร ประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา   ( 2534 )   

เมือง ประวัติศาสตร สุโขทัย และ เมือง บริวาร   ( 2534 )   และ แหลง โบราณคดี บาน เชียง  จังหวัด 

อุดรธานี   ( 2535 ) 

     2 )  มรดก โลก ทาง ธรรมชาติ   2   แหง   คอื   เขต อนุรกัษ พนัธุ สตัว ปา ทุงใหญ นเรศวร - หวย ขา แขง   

( 2534 )   ครอบคลุม พื้นที่ ใน   5   อำเภอ ของ   3   จังหวัด   ไดแก   จังหวัด อุทัยธานี   ( อำเภอ บานไร 

และ อำเภอ บาน สกั )   จงัหวดั กาญจนบุร ี  ( อำเภอ สงัขละบุร ีและ อำเภอ ทองผาภมู ิ)   และจงัหวดั ตาก

  ( อำเภอ อุมผาง )   และ พื้นที่ กลุม ปาดง พญา เย็น - เขา ใหญ   ( 2548 )   ครอบคลุม พื้นท่ี ใน   6   จังหวัด   

ไดแก   สระบุรี   นครนายก   นครราชสีมา   ปราจีนบุรี   สระแกว และ บุรีรัมย  ประกอบ ดวย เขต อุทยาน 

แหง ชาติ เขา ใหญ - ทับ ลาน - ปาง สี ดา - ตาพระยา   และ เขต รักษา พันธุ สัตว ปาดง ใหญ 

     นอกจาก นี้   ไทย กำลัง เตรียม เสนอ ชื่อ   อุทยาน ประวัติศาสตร ภู พระบาท   ( จังหวัด อุดรธานี )   

และ เสน ทาง เช่ือม ตอ ทาง วัฒนธรรม   ปราสาท หิน พิมาย กับ ศาสน สถาน ที่ เก่ียวของ   ปราสาท หิน 

พนม รุง และ ปราสาท หิน เมือง ต่ำ   ( จังหวัด นครราชสีมา และ บุรีรัมย )   เพื่อ ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก 

โลก กับ ยู เนส โก ตอ ไป ดวย 

 

 ใคร เปน ผู คัด เลือก สถาน ที่ เพื่อ ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก โลก 
     การ พิจารณา ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก จะ กระทำ โดย คณะ กรรมการ มรดก โลก   ( World   

Heritage   Committee )   ที่ ตั้ง ขึ้น ตาม อนุสัญญา วา ดวย มรดก โลก   
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     คณะ กรรมการ นี ้ประกอบ ดวย สมาชกิ ที ่เปน ภาค ีอนสุญัญา วา ดวย มรดก โลก ที ่ได รบั เลอืก ตัง้   

จำนวน   21   ประเทศ   มี วาระ การ ดำรง ตำแหนง คราว ละ   6   ป   โดย ไทย เคย ดำรง ตำแหนง สมาชิก 

คณะ กรรมการ มรดก โลก ชวง ป   2532   –   2538   และ   2540   –   2546 

     สมาชิก คณะ กรรมการ มรดก โลก ปจจุบัน   จำนวน   21   ประเทศ   ไดแก   ออสเตรเลีย   บาหเรน   

บารเบโดส   บราซิล   แคนาดา   จนี   ควิบา   อยีปิต   อสิราเอล   จอรแดน   เคนยา   มาดากัสการ   มอรเิชยีส   

โมร็อกโก   ไนจีเรีย   เปรู   เกาหลีใต   สเปน   สวีเดน   ตูนิเซีย   และ สหรัฐอเมริกา   

     คณะ กรรมการ มรดก โลก จะ ประชมุ กนั ป ละ   1   ครัง้   โดย จะ ม ีการ พจิารณา คำขอ ขึน้ ทะเบยีน 

เปน มรดก โลก ของ รฐั ภาคี ใน ระหวาง การ ประชมุ ดวย   การ ประชมุ ครัง้ ลาสดุ   ( ครัง้ ที ่  31 )   จดั ขึน้ ที ่เมอืง

 ไค รสตเชิรช   ประเทศ นิวซีแลนด   เมื่อ เดือน มิถุนายน   2550   การ ประชุม ครั้ง ตอ ไป   ( ครั้ง ที่   32 )   

จะ จัด ขึ้น ที่ เมือง ค วิเบก   ประเทศ แคนาดา   ระหวาง วัน ที่   2   –   10   กรกฎาคม   2551   

 

 การ ขึ้น ทะเบียน เปน มรดก โลก มี กระบวนการ อยางไร 
     ใน การ ขอ ขึ้น ทะเบียน สถาน ที่ ที่ มี คุณคา ทาง ธรรมชาติ หรือ วัฒนธรรม เปน มรดก โลก  

ประเทศ  ที ่ประสงค จะ ขอ ขึ้น ทะเบียน จะ ตอง สง คำขอ ขึน้ ทะเบียน ไป ยัง ศูนย มรดก โลก   ( WHC )   ซึ่ง 

ตั้ง อยู   ณ   กรุง ปารีส    เพื่อ พิจารณา   โดย คำขอ ขึ้น ทะเบียน จะ ตอง ประกอบ ดวย ขอมูล แผน บริหาร 

จดัการ พื้นท่ี ที ่ขอ ขึน้ ทะเบียน   ( core   zone )   การ กำหนด พืน้ท่ี อนุรักษ รอบ สถาน ที ่ที ่ขอ ขึน้ ทะเบยีน   

( buffer   zones )   เพื่อ กำหนด มาตรการ อนุรักษ คุมครอง สถาน ที่ ที่ ขอ ขึ้น ทะเบียน   และ ตอง แนบ 

แผนที่ กำหนด เสน เขตแดน ที่ ชัดเจน ของ สถาน ที่ และ พื้นท่ี อนุรักษ ดัง กลาว   

     จาก นั้น   ศูนย มรดก โลก จะ สง ทีม องคกร ที่ ปรึกษา ของ คณะ กรรมการ มรดก โลก   คือ   

International   Council   on   Monuments   and   Sites   ( ICOMOS )   ซึ่ง ทำ หนาท่ี กลั่น กรอง คำขอ ขึ้น 

ทะเบียน เปน มรดก โลก ไป สำรวจ สถาน ที่   และ จัด ทำ รายงาน ขอ เสนอ แนะ   ( recommendations )

  เก่ียว กับ ขอมูล  ดาน วัฒนธรรม และ ดาน เทคนิค   และ ราง คำ ตัดสิน   ( draft   decision )   เสนอ เพ่ือ 

บรรจุ ใน ระเบียบวาระ การ ประชุม ของ คณะ กรรมการ มรดก โลก   ซึ่ง แนวทาง การ ตัดสิน ใจ เปน ไป 

ได   3   แนว   คือ   ( 1 )   สนับสนุน การ ขึ้น ทะเบียน    ( 2 )   ไม สนับสนุน การ ขึ้น ทะเบียน   หรือ   ( 3 )   ให ยื่น 

คำขอ ใหม เนื่องจาก เอกสาร ไม สมบูรณ   โดย สมาชิก คณะ กรรมการ มรดก โลก ทั้ง   21   ประเทศ จะ 

เปน ผู พิจารณา ตัดสิน คำขอ ขึ้น ทะเบียน ของ รัฐ ภาคี ตอ ไป 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



สวนที่ 4

ภาค ผนวก
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ภาคผนวก 1

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505
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ภาคผนวก 2
หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามโดย

 จอมพล ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2505
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ภาคผนวก 3
แผนที่แสดงแนวเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป 2505
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ภาคผนวก 4
คำปราศรัย ของ ฯ พณฯ  จอมพล สฤษดิ์ ธน ะรัชต นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 5
หนังสือจาก พ.อ. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศในขณะนัน้ ถึงรักษาการเลขาธิการสหประชาชาติ
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ภาคผนวก 6
แผนที่ตามที่ปรากฏใน Foreign Affairs Bulletin 

ของกระทรวงการตางประเทศ
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ภาคผนวก 7
คำแถลงการณรวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก
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(คำแปลอยางไมเปนทางการ)
คำแถลงการณรวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก

ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 23.35 น.

 เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ได มี การ ประชุม ระหวาง นายสก อาน รอง นายกรัฐมนตรี  

และ รัฐมนตรี ประจำ สำนัก นายกรัฐมนตรี ของ ราชอาณาจักร กัมพูชา กับ นาย นพดล ปทมะ 

รัฐมนตรี วาการ กระทรวง การ ตางประเทศ ของ ราชอาณาจักร ไทย เพื่อ สานตอ การ หารือ เกี่ยวกับ

การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก การ ประชุม ดังกลาว จัด ขึ้น ณ สำนัก งานใหญ

ยูเนสโก กรุง ปารีส โดย มี นางฟ รอง ซัวส  ริวิแยร ผูชวย ผู อำนวยการ ใหญ ฝาย วัฒนธรรม ของ

ยูเนสโก เอกอัครราชทูต ฟรานเชสโก คา รูโซ นายอ เซ ดีน เบส ชาวุช นาง ปา โอลา ลีออน ซินี 

บาร โต ลี  และ นาย จีโอ วานนี บอค คาร ดี เขารวม การ ประชุม ดวย

 การ ประชุม เปนไป อยาง ฉันมิตร และ ดวย ความ รวมมือ อัน ดี

 ใน ระหวาง การ ประชุม ทั้ง สองฝาย ได ตกลง กัน ดังนี้

 1. ราชอาณาจักร ไทย สนับสนุน การ ขอ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก 

ซึ่ง เสนอ โดย กัมพูชา ใน การ ประชุม คณะกรรมการ มรดก โลก สมัย ที่ 32 (ณ เมือง ควิเบก 

ประเทศ แคนาดา ใน เดือน กรกฎาคม 2551) ขอบเขต ของ ปราสาท ปรากฏ ตาม N. 1 ใน แผนที่

ที่ จัดทำ โดย เจาหนาที่ ผูมีอำนาจ ของ กัมพูชา ตามที่ แนบ มา พรอม นี้ ทั้งนี้ แผนที่ ดังกลาว ได

กำหนด เขต อนุรักษ (buffer zone) ทาง ทิศตะวนัออก และ ทิศใต ของ ตัว ปราสาท ไว ดวย ดัง ปรากฏ

ตาม N.2

 2. ดวย เจตนารมณ แหง ไมตรีจิต และ การ ประนีประนอม ราชอาณาจกัร กัมพูชา ยอมรับ

วา ปราสาท พระ วิหาร จะ ไดรับ การ เสนอให ข้ึน ทะเบียน เปน มรดก โลก โดย ใน ช้ัน น้ี ไมมี เขต อนุรักษ 

ใน พื้น ที่ทาง ทิศตะวันตก และ ทิศเหนือ ของ ตัว ปราสาท

 3. ให ใช แผนที่ ที่ ระบุ ใน ยอ หนาที่ 1 แทน แผนที่ ตางๆ ที่ เกี ่ยวของ และ รวมทั้ง 

“Schéma Directeur pour la Zonage de Preah Vihear” ตลอดจน การ อางองิ โดย รูปภาพ ตางๆ 

ท้ังหมด ท่ี แสดงใหเห็น ถึง เขต คุมครอง (core zone) หรือ การ กำหนด เขต อ่ืน ๆ  (zonage) ใน บริเวณ 

ปราสาท พระ วิหาร ตามที่ ระบุ ใน เอก สารประกอบ คำขอ ขึ้น ทะเบียน ของ กัมพูชา

 4. ใน ระหวางที ่ยัง ไมมีผล ของ การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมาธกิาร เขตแดน รวม (JBC) 

ใน พ้ืนท่ี รอบตัว ปราสาท พระ วิหาร ทาง ทิศตะวันตก และ ทาง ทิศเหนือ ดัง ปรากฏ ตาม N. 3 ใน แผนท่ี 

ที่ ระบุ ใน ยอ หนาที่ 1 ขางตน แผน บริหาร จัดการ ใน พื้นที่ ดังกลาว จะ ไดรับ การ จัด ทำขึ้น รวมกัน 

ระหวาง เจาหนาที่ ผูมีอำนาจ ของ กัมพูชา และ ของ ไทย โดย สอดคลองกับ มาตรฐาน การ อนุรักษ 

ระดับ สากล เพื่อ รักษา คุณคา อันเปน สากล ที่ โดดเดน ของ ปราสาท ทั้งนี้ ให บรรจุ แผนการ บริหาร 
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จัดการ ดังกลาว ไว ใน แผน บริหาร จัดการ ฉบับ สุดทาย สำหรับ ตัว ปราสาท และ พื้นที่ รอบๆ ตัว 

ปราสาท ซึง่ จะ ตอง เสนอ ตอ ศนูย มรดก โลก ภายใน วันที ่1 กุมภาพนัธ 2553  สำหรบั การ พจิารณา 

ของ คณะกรรมการ มรดก โลก ใน สมัย ที่ 34 ใน ป 2553

 5. การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก จะ ไมมี ผลกระทบ ตอ สิทธิ ของ 

ราชอาณาจักร กัมพูชา และ ราชอาณาจักร ไทย ใน การ สำรวจ และ จัดทำ หลัก เขตแดน ของ คณะ 

กรรมาธิการ เขตแดน รวม (JBC) ของ ทั้งสอง ประเทศ

 6. ราชอาณาจักร กัมพูชา และ ราชอาณาจักร ไทย ขอ แสดง ความ ขอบคุณ เปน อยางยิ่ง 

ตอ ผู อำนวยการ ใหญ ยูเนสโก นาย โค อิชิโร  มัตซุ อุระ  สำหรับ ความ ชวยเหลือ ใน การ อำนวย 

ความ สะดวก ใน กระบวนการ อัน นำไปสู การ ขึ้น ทะเบียน ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก
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  วัน/เดือน/ป เหตุการณ

พ.ศ. 2501 • ไทยกับกัมพูชามีขอพิพาทกรณีกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทพรวิหาร และ

มีการกลาวโจมตีซ่ึงกันและกันผานชองทางตาง ๆ และรวมท้ังส่ือมวลชน

4 ส.ค. 01 • รัฐบาลไทยประกาศสถานการณฉุกเฉินทางชายแดนไทยดานกัมพูชา

รวม 5 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ และอำเภอ

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 ธ.ค. 01 • รัฐบาลกัมพูชาประกาศตัดความสัมพันธทางการทูตกับไทย หลังจาก

ที่การเจรจาไมบรรลุผล 

6 ต.ค. 02 • รัฐบาลกัมพูชายื่นฟองตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ โดยขอใหศาล

วินิจฉัยใหไทยถอนกำลังออกจากเขาพระวิหาร และชี้ขาดเกี่ยวกับ

อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร

พ.ศ. 2503 – 2518 • สงครามอินโดจีน

10 ก.ค. 05 • คณะรัฐมนตรีมีมติคืนตัวปราสาทพระวิหารใหแกกัมพูชา 

พ.ศ. 2513  • มีการเปดเขาพระวิหารใหนักทองเที่ยวเขาชม

พ.ศ. 2518 • ปดเขาพระวิหาร  เนื ่องจากเขมรแดงเขายึดอำนาจการปกครอง

ประเทศ

9 ม.ค. 35 • เปดเขาพระวิหารใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมหลังจากชัยชนะของ

รัฐบาลกัมพูชาภายใตการนำของฝาย CPP

ก.ค. 36 • ปดปราสาทเขาพระวิหาร เนื่องจากเขมรแดงเขายึดครองพื้นที่

20 – 23 มี.ค. 40 • ที่ประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 ไทยกับกัมพูชาเห็นชอบใน

หลักการที่จะสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางของไทยกับจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาเมื่อสถานการณ
เอื้ออำนวย

24 ก.ค. 41  • พลตรี วิวัตน สาตรักษ  ผูบังคับการกองกำลังสุรนารี  และพลตร ี

สไล ลึก ผูบัญชาการกองกำลงัฝาย CPP ในพืน้ที ่(ซึง่ไดรบัมอบอำนาจ

ภาคผนวก 8
ลำดับเหตุการณเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร

เปนมรดกโลก
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จาก พลเอก เตีย บันห รัฐมนตรีกลาโหม) ไดเจรจาตกลงรวมทดลอง

เปดจุดผานแดน ณ เขาพระวิหาร โดยอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขา

เที่ยวชมไดระหวาง เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยฝายกัมพูชาเก็บคา

ผานแดนคนไทย 30 บาท (นักเรียนในเครื่องแบบ และพระภิกษ ุ

5 บาท และตอมาขึ้นเปน 10 บาท) คนตางชาติ 100 บาท เด็กตางชาติ 

50 บาท  โดยกองกำลังสุรนารีชวยดำเนินการในเรื่องการเก็บกูทุน

ระเบิด

1 ส.ค. 41 • ทดลองเปดเขาพระวิหารเปนแหลงทองเที ่ยว แตการทดลองเปด

เขาพระวิหารเปนแหลงทองเที่ยวไดกอใหเกิดปญหา (1) การเพิ่มขึ้น

ของขยะมูลฝอย (2) น้ำเสียจากรานอาหารไหลลงแหลงน้ำ (3) หอง

สุขาที่ขาดระบบบำบัดน้ำเสียกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม และ 

(4) อนามัยของอาหารและน้ำดื่ม

14 มิ.ย. 43 • ไทย – กัมพูชา ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการสำรวจและ

จัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย – กัมพูชา   ซึ่งขอ 5 ของเอกสาร

ดังกลาวระบุวา ระหวางที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหวาง

ทั้งสองประเทศยังไมเสร็จสิ้นนั้น  ทั้งสองฝายจะไมดำเนินการใด ๆ 

ที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่ชายแดน

18 – 19 มิ.ย. 44 • ในการเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทย

กับกัมพูชาไดตกลงในหลักการที่จะรวมพัฒนาเขาพระวิหารใหเปน

สถานทีท่องเทีย่วท่ีมีความปลอดภยั  และสะดวกตอการเดนิทางเขาถึง 

โดยแบงผลประโยชนรวมกัน

17 ก.ค. 44 • นายโส มารา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวกัมพูชา  และประธาน

คณะกรรมการเพ ื ่อด ูแลและพัฒนาการทองเท ี ่ยวปราสาทเขา

พระวหิาร (ฝายกัมพชูา) ถูกปลดออกจากตำแหนง เนือ่งจากไดลงนาม

ในบันทึกการประชุมความรวมมือในการพัฒนาเขาพระวิหารใหเปน

แหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติระหวางไทย – กัมพูชาเมื่อ 1 มิ.ย. 44

17 ธ.ค. 44 • ฝายไทย  (โดยกองกำลังสุรนารี)  ปดจุดผานแดนเขาพระวิหาร 

เนื ่องจากฝายกัมพูชาไมยอมใหความรวมมือในการแกไขปญหา

น้ำเสียไหลลงแหลงน้ำในฝงไทย

  วัน/เดือน/ป เหตุการณ
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31 พ.ค – 1 มิ.ย. 46 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย – กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ ไดมีมติ

ใหจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาเขาพระวิหาร  โดยฝายไทยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน  และฝาย

กัมพูชามีนายสก อาน รัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กัมพูชาเปนประธาน

31 พ.ค. 46 • เปดเขาพระวิหารเปนแหลงทองเที่ยว

25  มี.ค. 47 • คณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาเขาพระวิหารไดจัดประชุมที่กรุงเทพฯ 

และไดตกลงในหลกัการเก่ียวกับความรวมมือพัฒนารวมเขาพระวหิาร 

โดยกัมพูชาเห็นชอบกับหลักการพ้ืนฐานในการพัฒนารวมเขาพระวิหาร

ตามที่ไดหารือกับฝายไทย   อยางไรก็ดี  ไดรองขอกับฝายไทยวา 

ความรวมมือนี้ควรเริ่มดำเนินการหลังจากที่ปราสาทพระวิหารไดขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกแลว

25 พ.ย. 47 • กระทรวงการตางประเทศประทวงกัมพูชากรณกีารกอต้ังชุมชนกมัพูชา

บริเวณทางขึ้นปราสาทพระวิหารเพราะขัดขอตกลงไทย – กัมพูชา 

วาดวยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกรวมไทย – กัมพูชา 

ป 2543 และกอปญหาขยะมูลฝอยและปญหาน้ำเสียซึ่งสงผลกระทบ

ตอชุมชนไทย รวมทั้งไดประทวงการกอสรางที่ทำการของหนวยงาน

ทองถิ่น กัมพชูาบริเวณดังกลาวดวย

ม.ค. 48 • กัมพูชายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก

8 มี.ค. 48 • กระทรวงการตางประเทศประทวงตอกัมพูชาเกี่ยวกับการกอสราง

พัฒนาถนนจากบานโกมุยขึ้นสูปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีผลเปนการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝายยังมีความเห็น

แตกตางกันในเรื่องเขตแดน

19 ก.ย. 48 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ไดรายงานผลการหารือกับ

ศูนยมรดกโลกสรุปไดวา (1) กัมพูชายื่นจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร

เปนมรดกโลกตั้งแตเดือน ม.ค. 48 แตศูนยมรดกโลกไดขอใหกัมพูชา

เสนอเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนใหม โดยเฉพาะในสวน

ที่เกี่ยวของกับแผนที่เขตกันชน  ซึ่งกัมพูชากำหนดพื้นที่ครอบคลุม   

ทั้งของกัมพูชาและไทย  (2) คณะทำงานของศูนยมรดกโลก  (3) หาก

  วัน/เดือน/ป เหตุการณ
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กัมพูชาจะรวมมือกับไทยในเรื่องนี้ โดยขอใหไทยกำหนดเขตกันชน

ในเขตของไทยก็จะทำใหการยื่นขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร

เปนมรดกโลกของกัมพูชามีน้ำหนักมากขึ้น

30 ม.ค. 49  • กัมพูชาไดยื่นเอกสารตอศูนยมรดกโลกเพื่อขอขึ้นทะเบียนปราสาท

พระวิหารเปนมรดกโลกอีกครั้งหนึ่ง และยูเนสโกไดขอให ICOMOS 

ประเมินคำขอของกัมพูชาและใหขอเสนอแนะ กอนที่จะเสนอใหที่

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่ 31 พิจารณาในเดือน ก.ค. 50 

ที่เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด

20 มี.ค. 50 • ผูแทนกระทรวงการตางประเทศไดหารือกับผูแทนกัมพูชาซึ่งเดินทาง

มาเยือนไทยภายใตภารกิจของยูเนสโก โดย (1) ฝายไทยแจงขอหวง

กังวลเกี่ยวกับเขตแดนใหฝายกัมพูชาทราบอยางตรงไปตรงมาพรอม

กับขอเสนอแนะตาง ๆ และไดยื่นเอกสารแสดงทาทีขอหวงกังวลของ

ไทย และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตาง ๆ เชน การจดทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกรวมกันในลักษณะสถานที่ที่ตั้งอยูใน

พื้นที่คาบเกี่ยว (transboundary property) ดวย  (2) ฝายกัมพูชารับ

ทราบปญหาและขอหวงกังวลเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของไทย ซึ่งฝาย

กัมพูชาชี้แจงวาเปน “ปญหาทางกายภาพ” และรับที่จะนำปญหาและ

ขอเสนอแนะแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปองกันปญหาดาน

เขตแดน

17 พ.ค. 50 • กระทรวงการตางประเทศไดยื ่นบันทึกชวยจำแกเอกอัครราชทูต

กัมพูชาประจำประเทศไทยเพื่อคัดคานการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ

วิหารเปนมรดกโลก  ทั้งนี้  ไดสงสำเนาใหประธานคณะกรรมการ

มรดกโลกทราบและพิจารณาดวย

พ.ค. – มิ.ย. 50 • ฝายไทยไดดำเนินการทั้งในสวนที่เปนเอกสารทางกฎหมาย จัดทำ

เอกสารโตแยงขอพิจารณาของ ICOMOS รวมทั้งเอกสารโตแยงทาที

ของกัมพูชาเกี่ยวกับการตีความคำพิพากษาศาลโลกในคดีปราสาท

พระวิหาร และยังไดดำเนินการทางการทตูเพ่ือช้ีแจงใหประเทศสมาชกิ

ของคณะกรรมการมรดกโลกทราบถึงปญหาดังกลาว เพื่อใหที่ประชุม 

คณะกรรมการมรดกโลกที่กำลังจะมีขึ้น ลงมติใหเลื่อนการพิจารณา

  วัน/เดือน/ป เหตุการณ
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ออกไป เพื่อให กัมพูชาหันกลับมาเจรจากับไทยใหไดขอยุติเกี่ยวกับ

ปญหาเขตแดนและการใชอำนาจอธิปไตยเสียกอนแลวจึงยื่นคำขอ

ใหมรวมกัน

19 – 20 มิ.ย. 50 • นายฮอร นัมฮอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศกัมพูชาและคณะ เยือนไทยเพื่อหารือกับรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศในการขอรับการสนับสนุนกรณี

กัมพูชาเสนอขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ซึ่งจะมี

การพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก  สมัยที่ 31 ที่

เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด (23 มิ.ย. - 2 ก.ค. 50) แตไม

สามารถตกลงกันได 

28 มิ.ย. 50 • คณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 ไดมีมตเิกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกใหเลื่อนการพิจารณาการขึ้นทะเบียน

ของกัมพูชาออกไปและใหไทยและกัมพูชารวมมือกันอยางใกลชิด

15 – 17 ส.ค. 50 • ผูแทนกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อเจรจา

หารือกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายก

รัฐมนตรีกัมพูชา และมอบหนังสือจากนายกรัฐมนตรี ที่มีถึงสมเด็จ

อัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน   ใหแกฝายกัมพูชาเพื่อใหทราบถึง

ความตั้งใจจริงและเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะรวมมือกับฝายกัมพูชา 

11 – 13 ม.ค. 51 • กัมพูชา จัดการ ประชุม ผู เชี ่ยวชาญ ระหวาง ประเทศ ที่ เสียมราฐ ใน

ระหวาง การ ประชุม ผู เชี ่ยวชาญ ตางชาติ ได เสนอ รายงาน ที่ มี ความ

คลาด เคลื ่อน หลาย ประเด็น  และ ละเลย ที่จะ กลาว ถึง ประเด็น ที่

เกี่ยวของ กับ เขตแดน  รวมทั้ง ใช แผนที่ แสดง เขตแดน กัมพูชา  ซึ่ง

ทับ ซอน กับ แนวเขตแดน ที่ ไทย อาง สิทธิ แม ผู เชี่ยวชาญ ไทย จะ ได แสดง

ความเห็น โตแยง เชิง วิชาการ และ แสดง ขอ หวง กังวล ของ ฝาย ไทย และ 

อำนาจ อธิปไตย ของ ไทย แลว ที่ประชุม ก็ ยังคง ละเลย ขอ ทักทวง ของ

ฝาย ไทย ผู เชี่ยวชาญ ไทย จึง ได กลาว แถลงการณ ประทวง และ ถอนตัว

 ออกจาก การ ทำ รายงาน รวม

14 ม.ค. 51 • กัมพูชาจัดการประชุมสรุปรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญตางชาติตอ

นายสก อาน  รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กัมพูชา  แตรางรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญยังคงปรากฏแผนที่ที่
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แสดงเสนเขตแดนตามที่ฝายกัมพูชาอางและยังคงเพิกเฉยตอขอ

ทักทวงของไทย นายชโลทร เผาวิบูล อัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

จึงไดกลาวแถลงการณประทวง ชี้แจงทาทีของไทย แตนายสก อาน 

กลาววา การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนเรื่องทางวัฒนธรรม

ไมเกี่ยวกับเขตแดน และยูเนสโก ไมมีอาณัติที่จะพิจารณาเรื่องเขต

แดนจึงขอใหหารือในเร่ืองน้ีตอไป และขอใหนายวาร คิม ฮอง เปนผูริเร่ิม

ดำเนินการกับฝายไทยเพื่อแกไขปญหาเขตแดนบริเวณดังกลาว

21 ก.พ. 51 • ในระหวางการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซยีน

อยางไมเปนทางการที่สิงคโปร และการเยือนสิงคโปรอยางเปนทาง

การของนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

นายฮอร นัมฮอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา 

แจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทยวา การขึ้นทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกจะไมสงผลกระทบตอการเจรจาเรื่อง

เขตแดนที่ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – กัมพูชา 

ซึ่งกัมพูชาก็พรอมที่จะออกแถลงการณยืนยันในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ 

กัมพูชายินดีที่ไทยจะเขารวมในการพัฒนาเขาพระวิหาร ซึ่งรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศตอบชี้แจงวา ไทยมิไดคัดคาน การขึ้น

ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกของ กัมพูชาแตตองการ

ความมั่นใจวาเรื่องดังกลาวจะไมกระทบตอการเจรจาเสนเขตแดนใน

อนาคต

27 ก.พ. 51  • นายฮอร นัมฮอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา

ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทยแจงวา

 ฝายกัมพูชาไดจัดทำรายงานสงใหศูนยมรดกโลกเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 

51 ตามขอตกลงของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 

พรอมกับยืนยันวาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกไม

เกี่ยวของกับปญหาการปกปนเขตแดน และการกำหนดพื้นที่อนุรักษ

ในเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไมถือเปนการกำหนดเสนเขตแดน 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – กัมพูชาจะเจรจากันในเรื่อง

ปญหาเสนเขตแดนตอไป
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3 – 4 มี.ค. 51 • ในระหวางการเดินทางเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการ นายสมัคร 

สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไดยืนยันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาวา ไทย

ไมขัดขวางการเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก

ของกัมพูชา แตการขึ้นทะเบียนจะตอง ไมกระทบสิทธิเรื่องเขตแดน

และอธิปไตยของไทย  และไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทั้งสองฝาย

หารือกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้  ทั้งนี้ ฝายกัมพูชาไดเสนอราง

แถลงการณรวมใหฝายไทยพิจารณา ซึ่งระบุวาไทยสนับสนุนการ

ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก และการกำหนดพื้นที่

อนุรักษตามที ่ปรากฏในแผนที่แนบทายเอกสารประกอบการขึ ้น

ทะเบียนไมถือเปนการกำหนดเสนเขตแดนระหวางประเทศ รวมทั้ง

เสนอใหมีการจัดประชุมรวมกันในกรอบคณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการที่เกี่ยวของตาง ๆ

30 มี.ค. 51  • นายกรัฐมนตรีพบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที ่เว ียงจันทน และ

เสนอใหมีการจัดทำแผนบริหารจัดการรวมกันในพื้นที่รอบปราสาท 

อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันวาจะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัว

ปราสาท และไมเกี ่ยวกับเสนเขตแดน สวนพื ้นที ่บริเวณรอบตัว

ปราสาท ฝายกัมพูชายังไมไดพิจารณาวา ควรจัดตั้งกรรมการรวมกัน

รูปแบบใด และทราบดีวาพื้นที่รอบปราสาทนั้น ดานหนึ่งเปนของไทย 

โดยจะมอบหมายให นายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี มาหารือเรื่องนี้

กับไทย 

10 เม.ย. 51 • กระทรวงการตางประเทศ เชิญเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศ

ไทยมาพบเพื่อยื่นบันทึกชวยจำ (Aide Memoire) ของไทย ประทวง

กัมพูชาที่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของไทย การมี

ชุมชนกัมพูชาตั้งอยูในพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิ รวมทั้งขอใหถอนกำลัง

ทหารและตำรวจที่อยูในพื้นที่ดังกลาว 

11 เม.ย. 51  • นายอุก บอริท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา

ไดเชิญ นายวีรพันธุ วัชราทิตย เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

ไปพบเพื่อมอบเอกสาร ซึ่งปฏิเสธขอกลาวหาของไทยทุกประการ โดย

ชี้วาไมมีกองกำลังทหารและตำรวจบนเขาพระวิหาร ชุมชนที่ตั้งอยูก็มี 

มานานแลวและตามคำตัดสินของศาลโลก เรื่องเสนเขตแดนชัดเจน
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แลว จึงไมมีปญหาพื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาทพระวิหาร โดยทหาร

กัมพูชาไดรื้อบานพักบริเวณปราสาทพระวิหารออก รวม 18 หลัง

6 พ.ค. 51  • นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศมอบหมาย

ใหนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการตางประเทศเดินทางไป

พบหารือกับฝายกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ เพื่อหาทางออกเรื่องปญหา

พื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาท โดยมีผูแทนจากกรมกิจการชายแดน

ทหาร และกรมแผนที่ทหาร รวมเดินทางไปดวย ผลการหารือ คือ ฝาย

กัมพูชารับฟงฝายไทยและผอนปรนในสวนของการพัฒนาพื้นที่รอบ

ปราสาท พระวิหารรวมกัน อยางไรก็ดี กัมพูชายังยืนยันวา ไมมีพื้นที่

อางสิทธิทับซอนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ซึ่งทั้งสองฝายจะตองหารือ

รวมกันเพื่อหาขอยุติเกี่ยวกับรางแถลงการณรวมเพื่อรักษาสิทธิดาน

เขตแดนของทั้งสองฝายตอไป

14 พ.ค. 51 • ภายหลังเขารวมพิธีเปดถนนหมายเลข 48 (เกาะกง - สแรอัมเบิล) 

และสะพาน 4 แหงที่จังหวัดเกาะกง กัมพูชา นายนพดล ปทมะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรว งการตางประเทศ ไดหารือกับ นายสก อาน 

รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เกี่ยวกับปญหาการขึ้นทะเบียนปราสาท

พระวิหารเปนมรดกโลก และการกำหนดเขตทางทะเลระหวางไทยกับ

กัมพูชาและพื้นที่พัฒนารวมบริเวณไหลทวีปที่ไทยและกัมพูชาอาง

สิทธิทับซอนกัน โดยฝายกัมพูชาไดเสนอที่จะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัว

ปราสาทเปนมรดกโลกและจะไปหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเปน

ไปไดในเรื่องนี้ตอไป

22 – 23 พ.ค. 51 • นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศนำคณะ

ผูแทนไทยไปหารือกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุง

ปารีส ภายใตการอุปถัมภของสำนักงานใหญยูเนสโก เพื่อผลักดัน

การแกไขปญหาในเรื่องนี้ใหไดขอยุติกอนการประชุม คณะกรรมการ

มรดกโลก สมัยที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

5 มิ.ย. 51  • กัมพูชาเสนอรางแผนผังฉบับปรับปรุงใหไทยพิจารณา

9 – 11 มิ.ย. 51  • เจาหนาที่กรมแผนที่ทหารสำรวจพื้นที่ปราสาทพระวิหารตามแผนผัง

ที่ไดรับจากกัมพูชา 
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16 มิ.ย. 51  • สภาความมั่นคงแหงชาติเห็นชอบรางคำแถลงการณรวมไทยกัมพูชา 

ยูเนสโก เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร รวมทั้งแผนผัง

ที่กัมพูชาสงใหไทยกอนเสนอยูเนสโก

17 มิ.ย. 51  • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางคำแถลงการณรวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก 

เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก  รวมทั้ง

แผนผังที่กัมพูชาสงใหไทย

18 มิ.ย. 51 • นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนาม

ในคำแถลงการณ รวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก วาดวยการขึ้นทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
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