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ปราสาทพระวิหารเปนโบราณสถานตามแบบศิลปะขอม ตั้งอยูบนภูเขาในเทือกเขา
พนมดงรักบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา ตรงขามบานภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู อำเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมณฑลของปราสาทและแหลงโบราณคดีซึ่งเปนสวนควบ
และสวนประกอบสำคัญทางโบราณคดีของปราสาทตั้งอยูเปนบริเวณกวาง ครอบคลุม
พื้นที่ในดินแดนของไทยและกัมพูชา ปราสาทแหงนี้ มีความสำคัญในบริบททางประวัติ
์ อ
ศาสตรของความสัมพันธไทย – กัมพูชา เนือ่ งจากเคยเกิดกรณีพพิ าท ในเรือ่ งกรรมสิทธิเหนื
ปราสาท ซึ่งศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (ศาลโลก) ไดมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2505 วา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตยของกัมพูชา
หลังจากที่ศาลโลกไดมีคำพิพากษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศขณะนั้นได
แถลงวา รัฐบาลไทยไมเห็นดวยกับคำพิพากษาดังกลาว แตในฐานะประเทศสมาชิกของ
องคการสหประชาชาติ ไทยก็จะปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ อันเปนผลมาจากคำตัดสิน
ตามนัยขอ 94 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทยไดคืนตัวปราสาทพระวิหารใหแก
กัมพูชาไปตัง้ แตป 2505 โดยคณะรัฐมนตรีในขณะนัน้ ไดมีมติใหคืนตัวปราสาทและพืน้ ที่
โดยรอบปราสาทไปตามที่ศาลโลกตัดสิน และไดมีการกำหนดขอบเขตเสนเขตแดนไทย
บริเวณนีตามที
้
ไทย
่ ยึดถือใหม ซึง่ ยังคงยึดถือแนวสันปนน้ำ เปนหลัก เพียงแตไดกันเอาเขต
ตัวปราสาทพระวิหารออกคืนไปใหกัมพูชา เสนเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 นี้
ยังเปนเสนเขตแดนที่หนวยราชการตางๆ ของไทยยึดถือมาจนปจจุบันนี้ ในขณะที่ฝาย
กัมพูชาก็ยึดถือเสนเขตแดนตามแผนที่ที่จัดทำโดยคณะกรรมการปกปนเขตแดน สยามอินโดจีนฝรั่งเศส มาตราสวน 1:200,000
รัฐบาลไทยในขณะนั้น (2505) ไดแจงสหประชาชาติดวยวา ไทยขอสงวนสิทธิที่ไทย
มีหรืออาจมี ในอนาคตทีจ่ ะเรียกรองเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนการ
ทางกฎหมายที่มีอยู หรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อยางไรก็ดี ตามธรรมนูญศาลโลก
คำตัดสินของศาลโลกถือเปนที่สุด ไมมีอุทธรณ แตศาลอาจรื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณา
ทบทวนคำพิพากษาใหมไดหากมีการคนพบหลักฐานใหม แตจะตองกระทำภายใน 10 ป
แตในปจจุบันนี้ (2551) เวลาไดผานไปแลว 46 ป โดยฝายไทยไมไดดำเนินการขอทบทวน
ดังนั้น ในระบบกฎหมายระหวางประเทศในปจจุบัน จึงถือวา พนเวลาที่ไทยจะขอทบทวน
คำพิพากษาดังกลาวแลว แตการสงวนสิทธิของไทยยังคงอยูตอไป
คำตัดสินของศาลโลกที่อางถึงขางตน ตัดสินเฉพาะประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวปราสาท
ไมไดชี้ขาดเกี่ยวกับแนวเสนเขตแดนในพื้นที่ดังกลาว ฉะนั้น จึงยังมีความเห็นตางกัน
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ระหวางไทย – กัมพูชาในเรื่องแนวเสนเขตแดนในบริเวณดังกลาวที่นอกเหนือตัวปราสาท
ซึ่งทำใหเกิดพื้นที่ทับซอน (คือ พื้นที่ที่ทั้งฝายไทยและกัมพูชาตางก็อางสิทธิทับซอนกัน)
ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของตัวปราสาทเปนพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร และยัง
เปนเรือ่ งทีสองฝ
่ ายยังคงตองหาขอยุตติ อไป โดยมีกลไกคือคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม
ไทย-กัมพูชา ซึ่ง จัดตั้ง ตาม บันทึกความ เขาใจ ระหวาง ไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่
14 มิถุนายน 2543 จนกระทั่งปจจุบันงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามบันทึกความ
เขาใจดังกลาว ยังอยูระหวางการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจะตองใชเวลาอีก
ระยะหนึ่งกวาจะเขาพื้นที่ปราสาทพระวิหาร จึงยังไมทราบชัดเจนวาเสนเขตแดนระหวาง
ไทยกับกัมพูชาในบริเวณดังกลาวอยูที่ใดแน และทางราชการไทยทุกหนวยก็ยังคงยึดถือ
แนวเขตแดนไทยตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 เปนหลัก
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ตกทอดมาสูมวลมนุษยชาติ
รัฐบาลไทย ไดพยายามเสมอที่จะใหสถานที่แหงนี้เปนสัญลักษณแหงมิตรภาพ และ
ความรวมมือทีแน
่ นแฟน และยัง่ ยืนระหวางไทยกับกัมพูชา โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี
รวมไทย – กัมพูชา เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2546 ทีเมื
่ องเสียมราฐและจังหวัดอุบลราชธานี ทีป่ ระชุม
ไดมีมติรวมกันเปนครั้งแรกใหมีความรวมมือพัฒนาเขาพระวิหารและบูรณปฏิสังขรณ
ปราสาทพระวิหาร เพื่อเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพและความสัมพันธที่แนนแฟนและ
ยั่งยืนระหวางสองประเทศ และเพื่อผลประโยชนรวมกันของประชาชนไทยกับกัมพูชา
ในทุกๆ ดาน ซึ่งคณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาเขาพระวิหาร ไดประชุมรวมกันเมื่อวันที่
25 มีนาคม 2547 ทีกรุ
่ งเทพฯ และตกลงหลักการขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเขาพระวิหารและ
บูรณปฏิสังขรณปราสาทพระวิหารรวมกัน โดยกัมพูชาไดขอใหความรวมมือในเรื่องนี้เริ่ม
ดำเนินการหลังจากทีได
่ ขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ซึง่ ฝายไทยไดรับทราบ
และขอใหมีการรวมมือและปรึกษาหารือรวมกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
อยางไรก็ดี ชวงป 2548 – 2549 กัมพูชาไดดำเนินการฝายเดียวในการยื่นขอจดทะเบียน
ปราสาท พระวิหารเปนมรดกโลกตอองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) โดยไมไดหารือใดๆ กับไทย นอกจากนั้น
เอกสารประกอบคำรองยื่นขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกของกัมพูชา
ไดแนบแผนที่ที่กำหนดเขตตางๆ ในอาณาบริเวณปราสาทพระวิหาร แสดงขอบเขต
ตามเสนที่พระราชกฤษฎีกาของกัมพูชาลงวันที่ 13 เมษายน 2549 และแผนที่แนบระบุวา
เปนเสนเขตแดนระหวางประเทศ ล้ำเขามาในดินแดนที่ไทยอางสิทธิ
กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เมื่อไดทราบเกี่ยวกับเอกสาร
ของกัมพูชา ก็ไดดำเนินการทางการทูตตางๆ เพื่อชี้แจงขอกังวลของไทยและหาทางแกไข
ปญหา ทั้งตอกัมพูชาเอง ตอยูเนสโก และตอประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก 21
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ประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยตอกัมพูชา รวมไปถึงการโนมนาวเพื่อขอใหไทย
และกัมพูชานำปราสาทพระวิหารและโบราณสถานอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบในฝงไทย
ไปขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกรวมกันเพื่อความสมบูรณของสถานะมรดกโลกของปราสาท
พระวิหารดวย โดยไทยไดเสนอขอเสนอเรื่องดังกลาวเมื่อป 2548 และป 2550 แตกัมพูชา
ไมเห็นชอบดวยและยืนยันที่จะดำเนินการฝายเดียวเพื่อนำปราสาทพระวิหาร ซึ่งกัมพูชา
ถือวาเปนของตนอยางชัดเจนไปขอขึ้นทะเบียน และเห็นวาหากฝายไทยประสงค ก็อาจ
นำโบราณสถานที่อยูในเขตไทย ไปขอขึ้นทะเบียนเองตอไป
ในที่สุด จากการรณรงคชี้แจงขอกังวลของฝายไทย และโดยคำนึงถึงปญหาเทคนิค
อื่น ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 ที่เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด
ไดมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ใหเลื่อนการพิจารณาการขึ้นทะเบียนของกัมพูชา
ออกไป และใหไทยและกัมพูชารวมมือกันอยางใกลชิด ทั้งในการใหความสนใจอยาง
รีบดวนในการบูรณะปฏิสงั ขรณปราสาทและการจัดทำแผนบริหารจัดการเพือ่ การปกปอง
คุม ครองปราสาท โดยจะมีการพิจารณาเรือ่ งนีอี้ กครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยที่ 32 ทีเมื
่ องควิเบก ประเทศแคนาดา ในป 2551 ซึง่ ในโอกาสแรกหลังการประชุมสมัย
ที่ 31 ฝายไทยไดเปนฝายริเริม่ หารือกับกัมพูชา โดยไดเสนอใหการฝกอบรมฝายกัมพูชาใน
การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานและใหคำแนะนำในทางวิชาการอื่นๆ และมีการหารือ
หลายครั้งในระดับสูง
ตอมานายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ คือ นายสมัคร สุนทรเวช และสมเด็จอัคคมหา
เสนาบดีเดโช ฮุน เซน ไดหารือในระหวางการเยือนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีไทย เมือ่ วันที่
3 – 4 มีนาคม 2551 และในระหวางการประชุม GMS Summit ที่เวียงจันทน เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2551 ซึ่งในการหารือระดับผูนำในวาระดังกลาวนั้น ฝายกัมพูชาไดชี้แจงวา
กัมพูชาไมมีเจตนาที่จะใหการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกกอใหเกิด
ปญหาความไมเขาใจกันเกีย่ วกับเรือ่ งเขตแดน และจะขอจดทะเบียนเฉพาะปราสาทพระ
วิหาร ซึ่งศาลโลกไดพิพากษาวาเปนกรรมสิทธิ์ของกัมพูชาเทานั้น ขึ้นเปนมรดกโลก

สถานะลาสุด

•

จุดเปลี่ยนในทาทีของกัมพูชาเริ่มเห็นไดชัดขึ้น ในการหารือระหวางนายนพดล ปทมะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย กับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2551 ซึง่ ฝายกัมพูชาแจงวาเพือ่ คำนึงถึงมิตรภาพและสายสัมพันธอันดี
ระหวางไทย-กัมพูชา ฝายกัมพูชาตกลงที่จะเปลี่ยนแผนที่แนบในเอกสารคำขอยื่นขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก (Nomination File) เพื่อจำกัดขอบเขตของคำขอใหอยูเฉพาะการขึ้น
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ทะเบียนตัวปราสาทพระวิหาร (ซึ่งศาลโลกไดพิพากษาวาเปนกรรมสิทธิ์ของกัมพูชา)
เทานั้น เปนมรดกโลก
เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2551 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ ไดนำคณะผูแ ทนไทยไปหารือกับคณะผูแ ทนกัมพูชา ซึง่ มีนายสก อาน
รอง นายกรั ฐ มนตรี / รั ฐ มนตรี ประจำ สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี กั ม พู ช า เป น หั ว หน า คณะ
ทีกรุ
่ งปารีส ภายใตการอุปถัมภของสำนักงานใหญยูเนสโก เพือ่ ผลักดันการแกไขปญหา
ในเรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารใหไดขอยุติ กอนการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก สมัยที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา สรุปสาระไดวา
- กั ม พู ช า จะ ขอ ขึ ้ น ทะเบี ย น เฉพาะตั ว ปราสาท พระ วิ ห าร เป น มรดก โลก และ
จะยังไมกำหนดพื้นที่อนุรักษดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของปราสาท (ซึ่งเปนพื้นที่
ทีกั่ มพูชาอางสิทธิทบั ซอนกับไทย) โดยกัมพูชาจะสงแผนทีใหม
่ แสดงขอบเขต (perimeter)
ตัวปราสาทที่จะขอขึ้นทะเบียน มาใหฝายไทยและยูเนสโกพิจารณา และหากทุกฝาย
พิ จ ารณา แล ว ไม ม ี ข อ ขั ด ข อ ง ก็ จะ ใช แผนที ่ ใหม นี ้ ท ดแทนแผนที ่ และ พิ ก ั ด อ า งอิ ง
ทาง ภู ม ิ ศ าสตร เดิ ม ทั ้ ง ปวง ที ่ ได แนบ ประกอบ คำขอ ขึ ้ น ทะเบี ย น ปราสาท พระ วิ ห าร
เปนมรดกโลก
- สำหรับพื้นที่ดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหาร ซึ่งยังไมมี
ความชัดเจนเรื่องเขตแดนนั้น ไทยกับกัมพูชาไดตกลงที่จะใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจทั้ง
สองฝายทำงานรวมกันอยางสมานฉันท (in a concerted manner) เพื่อจัดทำแผนบริหาร
จัดการพืน้ ที่ ซึง่ จะเปนสวนหนึง่ ของแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารและพืน้ ทีโดย
่ รอบ
ทั้งหมด ที่จะตองเสนอตอศูนยมรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 สำหรับ
การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 34 ป 2553
- ขอตกลงและความตั้งใจ ระหวาง ไทย กับกัมพูชา นี้ ไดร ับการ บันทึกเปน ร าง
คำแถลงการณรวม (Joint Communiqué) ซึ่งแตละฝายจะตองนำกลับไปขอความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของตนกอน
หลังจากนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ฝายกัมพูชาไดสงรางแผนผังที่ปรับแกไขใหม
มาให และฝายไทยไดตรวจสอบทางเทคนิคโดยกรมแผนที่ทหารอยางรอบคอบ เพื่อให
มัน่ ใจวา ไมมการ
ี ล้ำเขตแดนไทยตามทีกำหนด
่
โดยมติ ครม. 2505 หลังจากนัน้ สภาความ
มั่นคงแหงชาติจึงไดพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 และคณะ
รัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบรางคำแถลงการณรวม รวมทัง้ รางแผนผังเมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน
2551 และไดอนุมตั ให
ิ ฝายไทยลงนามในคำแถลงการณรวมไดเมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2551
หลังจากนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจึงไดลงนามคำแถลงการณรวมกับ
ฝายกัมพูชาและยูเนสโก

-จ-

จุดยืนของไทย
1. ในหลักการ ไทยไมคัดคานความประสงคของกัมพูชาที่จะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลก ตราบเทาที่การดำเนินการในเรื่องนี้ไมมีผลกระทบตอสิทธิดานเขตแดน
และอธิปไตยของไทย เนื่องจากไทยเองก็เห็นคุณคาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ของปราสาทพระวิหาร และปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลกที่พิพากษาวา ปราสาท
พระวิหารอยูในดินแดนภายใตอธิปไตยของกัมพูชา
2. ที่ผานมาไทยไดประทวงการอางสิทธิของกัมพูชาในพื้นที่ที่ไทยถือวาเปนดินแดนของ
ไทย กลาวคือ ประทวงพระ ราชกฤษฎีกาของ กัมพูชากำหนด ขอบเขต ของ ปราสาท
พระวิหาร และแผนที่แนบทายคำรองขอขึ้นทะเบียนฯ (ฉบับแรกที่กัมพูชาเสนอตอ
ยูเนสโก) เพื่อรักษาสิทธิของไทยในพื้นที่ที่สองฝายอางสิทธิทับซอนกัน การประทวง
ดั ง กล า ว เป น การ ประท ว ง ที ่ ชอบธรรม และ เป น กระบวนการ ปกติ ใ นทาง การเมื อ ง
ระหวางประเทศในการรักษาสิทธิทางดินแดน
3. เมื่อฝายกัมพูชาไดปรับทาทีของตน โดยเปลี่ยนแปลงแผนผังแนบทายคำรองฯ ใหม
นำเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารซึ่งอยูภายในเขตแดนกัมพูชาอยางชัดเจนไปดำเนินการ
ขอขึ้นทะเบียนฯ และฝายไทย ไดตรวจสอบยืนยันทางเทคนิควา ไมมีสวนใดล้ำเขามา
ในเขตแดนไทยตามมติ ครม. 2505 แลว ไทยจึงสามารถสนับสนุนใหกัมพูชาดำเนินการ
ต อ ไปได และ ได มี การ ลงนาม คำ แถลงการณ ร ว มระหว า ง ไทย และ กั ม พู ช า รวมทั ้ ง
แผนผังแนบทาย การพิจารณาของไทยเกี่ยวกับคำแถลงการณรวมนี้ ไดกระทำโดย
รอบคอบและถี่ถวน โดยหนวยราชการไทยทั้งฝายทหารและพลเรือน สภาความมั่นคง
แหงชาติกับทั้งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเห็นวาเปนทางออกที่ดีที่สุดที่ยอมรับ
ไดทั้งสองฝาย ทั้งนี้ โดยเปนที่เขาใจอยางชัดเจนวา ประการแรก แมจะมีการลงนาม
คำแถลงการณรวมแลว การตัดสินใจสุดทายวากัมพูชาจะประสบความสำเร็จในการ
ขึ ้ น ทะเบี ย น ปราสาท พระ วิ ห าร หรื อ ไม เป น เรื ่ อ ง ที ่ คณะกรรมการ มรดก โลก จะ
ตัดสินใจ ประการทีส่ อง คำแถลงการณรวมมีขอความยืนยันชัดเจนวา การดำเนินการ
ขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหาร จะไมมผลกระทบ
ี
ใดๆ ตอสิทธิของแตละฝายในเรือ่ ง เขตแดน
และไมมีขอความใดๆ ในคำแถลงการณรวมที่จะตัดสิทธิที่ไทย จะนำโบราณสถานในฝง
ไทยไปขอขึน้ ทะเบียนในภายหลัง ประการทีสาม
่ คำแถลงการณรวมระบุเจตนารมณทีไทย
่
และกัมพูชาจะทำงานรวมกันตอไปอยางสมานฉันท เพือ่ วางแผนบริหารจัดการพืน้ ทีเสนอ
่
ตอยูเนสโกภายใน 2 ป ซึ่งไทยจะมีสวนรวมเขาไปดูแลพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิอยูดวย (ทั้งนี้
ไมมีขอความใดที่แสดงวาไทยไดสละการคัดคานคำพิพากษาศาลโลกและการสงวนสิทธิ
ที่จะเรียกรองคืน หากกฎหมายในอนาคตเปดโอกาสให ตามนัยหนังสือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศไทยเมื่อป 2505)

-ฉ4. เรื่องที่มีความหวงกังวลกันวา การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกจะ
ทำใหไทยเสียดินแดนนั้น การตัดสินของคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage
Committee) ไม ว  า จะ เป น ไป ในทาง ใดก็ ต าม จะ ไม ม ี ข อ ผู ก พั น มาถึ ง การ กำหนด
เสนเขตแดนระหวางไทย-กัมพูชา เพราะคณะกรรมการไมมีอาณัติในการพิจารณาเรื่อง
เสนเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งก็มีการระบุชัดเจนในขอบทของอนุสัญญามรดกโลก
(Convention Concerning the World Cultural and Natural Heritage) ขอ 11 (3)
วา การรวมเอาทรัพยสินที่ตั้งอยูในดินแดนอธิปไตย หรือเขตอำนาจที่อางสิทธิโดย
รัฐมากกวาหนึ่งรัฐ จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของคูพิพาทไมวาในทางใด ทั้งนี้ เจาหนาที่
ระดับสูงของยูเนสโกก็ไดยืนยันกับไทยถึงผลบังคับทางกฎหมายเชนนั้น นอกจากนี้
ไทยไดดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศของไทยมาอยางเต็มที่
ตลอดมา และจะดำเนินการตอไป
5. ประเด็นเรื่องที่ยังจะตองหารือแกไขกันตอไป มีอาทิ ความแตกตางของความเห็นเกี่ยวกับ
เสนเขตแดน ที่ถูกตอง ไทยและกัมพูชามีกลไกแกไขอยูแลว ไดแก คณะกรรมาธิการ
เขตแดนรวม (Joint Boundary Commission – JBC) ไทย-กัมพูชา ซึ่งขณะนี้กำลัง
ดำเนิ น การ อยู  หรื อ ป ญ หา การ ที ่ มี ชุ ม ชน ชาว กั ม พู ช า รุ ก เข า มา สร า ง สิ ่ ง ปลู ก สร า ง
ในดินแดนไทย ก็สามารถรวมกันหารือเพื่อแกไขไดโดยยึดถือบันทึกความเขาใจระหวาง
ไทยกับกัมพูชา พ.ศ. 2543 และการรวมมือกันจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาท
พระวิหาร ใหมีการจัดระเบียบไดมาตรฐานสากลในการอนุรักษโบราณสถานที่เปน
มรดกโลก

-ชนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กลาววา
”ความสำเร็จ ในการเจรจานั้น สวนหนึ่งตองใหเครดิตกับฝายทหาร
ที ่ ประสานงาน แบบ คู  ข นาน ไป กั บ ฝ า ย ทหาร กั ม พู ช า ด ว ย เป น การ
ดำเนินงานในลักษณะที่เรียกวา “กำปนเหล็กในถุงมือแพร (An iron
fist in the velvet glove)” กล่าวคือ กระทรวง การต่างประเทศ และ
ทหาร ร ว มมื อ กั น ทำงาน อย า ง ใกล ชิ ด โดย ฝ า ย ทหารเปรี ย บ เป น
กำป  น เหล็ ก และ กระทรวง การ ต า งประเทศ เปรี ย บ เป น ถุ ง มื อ แพร ซึ ่ ง จะ เห็ น ได ว า ทั ้ ง
ทหารและกระทรวงการตางประเทศมีความเห็นตรงกัน หนวยงานความมั่นคงของประเทศ
ไทย ทั ้ ง กระทรวง การ ต า งประเทศ ฝ า ย ทหาร และ สมช. ทำงาน อย า งต อ เนื ่ อ ง และ
เต็ ม ที ่ เพื ่ อ รั ก ษา อธิ ป ไตย ของ ไทย ภายใต กรอบ กฎหมาย ระหว า ง ประเทศ ที ่ มี อยู  ไม ว  า
กั ม พู ช า จะ ขึ ้ น ทะเบี ย น ปราสาท พระ วิ ห าร เป น มรดก โลก สำเร็ จ หรื อ ไม ก็ ต าม ก็
ไม ม ี ข อ กั ง วล ว า จะ มี ผลกระทบ ต อ การ เจรจา เรื ่ อ ง พื ้ น ที ่ ทั บ ซ อ น หรื อ การ ป ก ป น เขตแดน
ระหว า ง สอง ประเทศ เนื ่ อ งจาก เป น เรื ่ อ ง ที ่ คณะกรรมการ ป ก ป น เขตแดนเท า นั ้ น ที ่ จ ะ
มีสิทธิไปเจรจา”
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก กลาววา “ตอง
ยอมรั บ ว า หลั ง จาก ป 2505 ตั ว ปราสาท พระ วิ ห าร เป น กรรมสิ ท ธิ ์
ของกัมพูชาจากการตัดสินของศาลโลก ขณะนี้กัมพูชาขอนำปราสาท
พระวิหารไปขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ไมทราบวาจะนำไปสูการเสีย
ดินแดนไดอยางไร”

พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร เสนาธิการทหาร กลาววา “กองทัพ
ยืนยันวาแผนทีของ
่ กัมพูชาทีนำ
่ ปราสาทพระวิหารไปเสนอเปนมรดกโลกนัน้
ไมไดลวงล้ำเขามาในดินแดนไทย ไมมีสวนใดที่กัมพูชาจะไปใชประโยชน
ได”

-ซพลโท แดน มีชูอรรถ เจากรมแผนที่ทหาร กลาววา “จากการสำรวจ
พื้นที่และรังวัดอยางละเอียด ขอยืนยันวา ไมมีสวนใดในขอบเขตที่กัมพูชา
ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทับซอนหรือเหลื่อมล้ำเขามาในเขตแดนไทย“

นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การตางประเทศ กลาววา “สำหรับคำวิจารณวา การสนับสนุนใหกัมพูชาขึน้
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกเปนการสละสิทธิที่ไทยเคยสงวน
ไวในการทีจ่ ะทบทวนคำพิพากษานัน้ ตามธรรมนูญของศาลโลกการขอทบ
ทวนคำพิพากษาจะตองทำ ภายใน 10 ป หลังจากมีคำพิพากษา บัดนี้ เวลา
ผานไปแลว 46 ป จึงพนกำหนดเวลาดังกลาวไปแลว”
****************************

สารบัญ
สวนที่ 1 การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
-

รูจักปราสาทพระวิหาร
ความรวมมือเพื่อพัฒนาปราสาทพระวิหาร
การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ทำไมไทยจึงมีขอกังวล
การหาทางออกรวมกันอยางฉันมิตร เพื่อผลประโยชนรวมกัน
ของทั้งสองประเทศ
- การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31
- การดำเนินการของกระทรวงการตางประเทศและสถานะลาสุด
สวนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของเอกสารที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศไดใชในการชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎร
กรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551
1. ปราสาทนี้เปนของใคร? ศาลโลกตัดสินเรื่องนี้วาอยางไร?
2. การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตามที่กัมพูชาไดแกไข
ขอบเขตแผนผังใหม ไมทำใหไทยเสียดินแดน
3. การลงนามในแถลงการณรวมเพื่อสนับสนุนใหกัมพูชา
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก เปนการสละสิทธิที่ไทย
จะทวงคืนปราสาทพระวิหารหรือไม
4. กัมพูชายื่นขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตั้งแตเมื่อใด
และคำขอขึ้นทะเบียนที่ยื่นในป 2550 นั้นมีปญหาอยางไร
5. กระทรวงการตางประเทศไดดำเนินการอยางไรบางเกี่ยวกับ
การขอขึ้นทะเบียน จนเจรจาสำเร็จและปกปองดินแดนไทยได
6. การเจรจาระหวางฝายไทย กัมพูชา รวมกับยูเนสโก ที่กรุงปารีส
ประสบผลสำเร็จอยางไร
7. พื้นที่ทับซอน 4.6 ตารางกิโลเมตร จะจัดการอยางไร
8. แถลงการณรวมเปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความยินยอม
จากรัฐสภากอนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค 2 หรือไม
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9. การขึ้นทะเบียนหากปราสาทพระวิหารขึ้นเปนมรดกโลก
ไทยจะไดประโยชนอะไรบาง
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
- มรดกโลกคืออะไร
- ใครเปนผูคัดเลือกสถานที่เพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
- การขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีกระบวนการอยางไร
สวนที่ 4 ภาคผนวก
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505
2. หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามโดยจอมพลประภาส จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2505
3. แผนที่แสดงแนวเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป 2505
4. คำปราศรัยของ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
4 กรกฏาคม 2505
5. หนังสือจาก พ.อ. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในขณะนั้น ถึงรักษาการเลขาธิการสหประชาชาติ
6. แผนที่ตามที่ปรากฏใน Foreign Affairs Bulletin ของกระทรวง
การตางประเทศ
7. คำแถลงการณรวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก และคำแปลอยางไมเปนทางการ
8. ลำดับเหตุการณเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
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สวนที่ 1
การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
รูจักปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหารเปนโบราณสถานตามแบบศิลปะขอม ตั้งอยูบนภูเขาในเทือกเขา
พนมดงรักบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ตรงขามบานภูมซิ รอล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ ตัวปราสาทไลเรียงเปนชัน้ ๆ เปนทางยาวตามแกนทิศเหนือ-ใต เริม่ จากเชิงเขา
ดานลาง ทางทิศเหนือ ไปจนสุดยอดเขาซึ่งอยูสูงจากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง 657 เมตร
ตาม หลั ก ฐาน ทาง ประวั ต ิ ศาสตร ปราสาท พระ วิ ห าร
สรางขึ้น ราว พุทธศตวรรษ ที่ 15 - 16 เพื่อ เปน ศาสนสถาน
ตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายที่นับถือพระศิวะ
เปนเทพสูงสุด ถือเปนรองรอยของความเจริญรุง เรืองและวิถชีี วติ
ของผูค นในอดีต และยังสะทอนถึงความสำคัญของปราสาททีเป
่ น
เครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจและสรางความสัมพันธทีใกล
่ ชิดระหวางผู
คนในชุมชนโบราณในดินแดนแถบนี้มาแตบรรพกาล
ปราสาทพระวิหารมีความสำคัญในบริบททางประวัติศาสตรของความสัมพันธไทย – กัมพูชา เนื่องจากเคยเกิด
กรณีพ ิพ าท เรื่อง กรรมสิทธิ์เหนือ ปราสาท ซึ ่ง ศาลยุ ต ิ ธ รรม
ระหวางประเทศ (ศาลโลก) ไดมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2505 วา ปราสาทพระวิหารตั้งอยูในอาณาเขตภายใตอธิปไตย
ของกัมพูชา (“the Temple of Preah Vihear is situated in
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อยางไรก็ดี ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไมไดระบุในคำตัดสินถึงแนวเสนเขตแดน
ที่ถูกตองแนชัดในพื้นที่ดังกลาว เพราะแมศาลโลกไดสรุปวาตองใชแผนที่คณะกรรมการ
ปกปนเขตแดน สยาม– อินโดจีนฝรั่งเศส มาตราสวน 1:200,000 เปนเหตุผลในการวินิจฉัย แต
ศาลก็ชี้ชัดวาขอเรียกรองของกัมพูชา ที่ขอใหศาลประกาศนิติฐานะของเสนเขตแดนตามแผนที่
ดังกลาวนัน้ ศาลสามารถพิจารณาใหไดเฉพาะ ในขอบเขตทีเป
่ นเครือ่ งแสดงเหตุผลเทานัน้ และ
ไมใชในฐานะเปนขอเรียกรองที่จะตัดสินใหในขอบทปฏิบัติการของคำพิพากษา (“Referring
finally to the Submissions presented at the end of the oral proceedings, the Court, for
the reasons indicated at the beginning of the present Judgment, finds that Cambodia’s
first 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.”)
ภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505
แลว รัฐบาลไทยไดแถลงวารัฐบาลไทยไมเห็นดวย (disagreement) กับคำพิพากษาดังกลาว
แต ใน ฐานะ ประเทศ สมาชิ ก ของ องค ก าร สหประชาชาติ ไทย ก็ จะ ปฏิ บ ั ต ิ ตาม พั น ธกรณี
ตางๆ อันเปนผลมาจากคำพิพากษา ตามขอ 94 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งนี้ โดยมติ คณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505 รัฐบาลไทยไดคืนตัวปราสาทพระวิหารใหแกกัมพูชา
โดยกำหนดขอบเขตพืน้ ทีที่ คื่ นใหแกฝายกัมพูชาทางทิศเหนือทีระยะ
่
20 เมตรจากบันไดนาคไป
ทางตะวันออกจนถึงชองบันไดหัก และทางทิศตะวันตกทีระยะ
่ 100 เมตร จากแกนของตัวปราสาท
ไปทางทิศใตจนจรดขอบหนาผา ดร. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวง การตางประเทศ
ไทยในขณะนั้น ไดแจงการปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกลาวแกเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อ
้
กำหนด
่
ขางตนตลอดมาหากกัมพูชา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2505 และยึดถือเขตแดนบริเวณนีตามที
ยืนยันอางสิทธิตางจากไทย ก็เปนเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะตองเจรจากันอยางฉันมิตรบน
พื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศตอไป
ในหนังสือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศถึงเลขาธิการสหประชาชาติ
ไดแจงดวยวา ไทยขอสงวนสิทธิที่ไทยมีหรืออาจมีในอนาคตที่จะเรียกเอาปราสาทพระวิหาร
กลับคืนมา โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยูหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อยางไรก็ดี
การสงวนสิทธิของไทยจะเปนไปไดเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูว าสิทธินัน้ เปนสิทธิทีไทย
่ มีอยูตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ หรือไม และตามระบบกฎหมาย ระหวางประเทศ ในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ธรรมนูญศาลโลกขอ 60 และ 61 ไดกำหนดวา คำตัดสินของศาลโลกถือเปนที่สุด ไมมี
อุทธรณ ฎีกา แตอาจมีการขอใหศาลพิจารณาทบทวนคำพิพากษาไดหากมีหลักฐานใหม ทั้งนี้

-3การ ขอให ศาล ทบ ทวนคำ พิ พ ากษา จะ ต อ ง กระทำภายใน 10 ป นั บ แต มี คำ พิ พ ากษา
แตเวลาไดผานไปแลว 46 ป นับแตที่ศาลโลกไดมีคำพิพากษา โดยฝายไทยมิไดดำเนินการ
ขอใหทบทวนคดี ดังนัน้ ในระบบกฎหมายระหวางประเทศในปจจุบนั จึงถือวาในขณะนี้ พนเวลา
ที่ไทยจะขอทบทวน คำพิพากษาดังกลาวแลว
สระตราว
แนวเขตแดนตามที่ กพช. ยึดถือ

แนวตาม มติ ครม. ๒๕๐๕
แผนที่ ๑ : ๒๐๐,๐๐๐

แน

ส
าม
ต
ว

นน
นั ป

้ํา

ภาพสังเขปแสดงการยึดถือเสนเขตแดนที่แตกตางกัน

ภาพสังเขปแสดงการยึดถือเสนเขตแดนที่แตกตางกัน
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ความรวมมือเพื่อพัฒนาปราสาทพระวิหาร
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตสูปจจุบัน
ถือเปนสมบัติรวมกันของมวลมนุษยชาติที่ทรงคุณคา ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา
หลังจากทีสั่ นติภาพและความสงบสุขไดเกิดขึน้ ในภูมภิ าคนี้ ชาวไทยและชาวกัมพูชาทัง้ สองฝง
ตางก็ไดมีโอกาสชืน่ ชมความงดงามดานสถาปตยกรรมของปราสาทพระวิหารและโบราณสถาน
อื่นๆ ที่ตั้งอยูรายรอบอันเกิดจากฝมือของมนุษย
ดวยคุณคาเชิงสัญลักษณ รัฐบาลไทยไดพยายามเสมอมาที่จะใหสถานที่แหงนี้เปน
สัญลักษณแหงมิตรภาพและความรวมมือที่แนนแฟนและยั่งยืนระหวางไทยกับกัมพูชา เพื่อ
ใหเกิดการรวมพัฒนาเพื่อผลประโยชนรวมกันทั้งในสวนของตัวปราสาทและอาณาบริเวณ
โดยรอบ โดยการดำเนินการของ ไทยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนี้ไดรับการเห็นพองดวย
จากกัมพูชาในการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย - กัมพูชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง
วันที่ 1 มิถุนายน 2546 โดยที่ประชุมไดมีมติรวมกันเปนครั้งแรกที่จะใหมีความรวมมือ
กันพัฒนาเขาพระวิหารและบูรณปฏิสงั ขรณปราสาท
พระวิหารเพือ่ เปนสัญลักษณแหงมิตรภาพและความ
สัมพันธที่แนนแฟนและยั่งยืนระหวางสองประเทศ
และ เพื ่ อ ผลประโยชน ร ว มกั น ของประชาชน ไทย
กั บ กั ม พู ช า ใน ทุ ก ๆ ด า น เช น การ สร า ง รายได
แกประชาชนในทองถิน่ จากการสงเสริม การทองเทีย่ ว
การ สนั บ สนุ น การ เรี ย นรู  เชิ ง ประวั ต ิ ศาสตร และ
ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษและรักษาคุณคาทาง
โบราณคดีและประวัตศาสตร
ิ
ศิลปะของโบราณสถาน
และ การ บริ ห าร จั ด การ และ อนุ ร ั ก ษ สิ ่ ง แวดล อ ม
ตามธรรมชาติ เปนตน
ทีผ่ า นมา ทัง้ สองฝายไดดำเนินการหลายประการเพือ่ ปฏิบตั ให
ิ เปนไปตามมติทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรีรวมไทย – กัมพูชาดังกลาว โดยไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนา
เขาพระวิหาร และกัมพูชาไดจัดตั้งคณะกรรมการระหวางกระทรวงเพื่อเตรียมการพัฒนา
พื้นที่ชองตาเฒาและ เขาพระวิหารเพื่อเปนกลไกหลักในการทำงานรวมกัน โดยไดมีการจัด
ประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมไดตกลงในหลักการ
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนารวมเขาพระวิหารและบูรณปฏิสังขรณปราสาทพระวิหาร โดยกัมพูชาได
รองขอวาความรวมมือระหวางไทย - กัมพูชาในเรื่องนี้ จะเริ่มขึ้นหลังจากที่องคการการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดขึ้นทะเบียน
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ปรึกษาหารือ อยางใกลชิดในทุกสวนที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก การพัฒนา
พื้นที่ และการบูรณปฏิสังขรณปราสาทพระวิหาร

การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ทำไมไทยจึงมีขอกังวล
ในชวงป พ.ศ. 2548-2549 กัมพูชาไดดำเนินกระบวนการยื่นขอจดทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกตอยูเนสโก โดยไมไดปรึกษาหารือกับไทยตามที่เคยหารือกันไว
ในกรอบคณะกรรมการ รวมเพื่อพัฒนาเขาพระวิหาร และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวม
ไทย - กัมพูชา ซึ่งเห็นชอบ ใหทั้งสองฝายรวมมือกันดำเนินการพัฒนาปราสาทพระวิหารและ
พื้นที่โดยรอบ
ปญหาสำคัญที่สรางขอกังวลใหไทย คือ เอกสารประกอบคำรองยื่นขอจดทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก (Nomination File) ของกัมพูชา ไดแนบแผนที่กำหนดเขต
อนุรักษ (Core Zone) เขตกันชน (Buffer Zone) และเขตพัฒนา (Development Zone) ของ
อาณาบริเวณปราสาทพระวิหาร ที่กัมพูชาจะยื่นขอจดทะเบียนเปนมรดกโลก ซึ่งแสดงขอบเขต
ตามเสนที่พระราชกฤษฎีกาฉบับลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2549 ของกัมพูชา (Décret royal
portant délimitation du site protégé du temple de Preah Vihear, NS/RKP/0406/183)
และแผนที่แนบ ระบุวาเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศ ซึ่งล้ำเขามาในดินแดนไทย
การ กำหนด ขอบเขต ดั ง กล า ว ตั ้ ง อยู  บน พื ้ น ฐาน ความ เข า ใจ ของ กั ม พู ช า ใน เรื ่ อ ง
เสนเขตแดน ซึ่งทำใหบางสวนของพื้นที่เขตอนุรักษและเขตพัฒนาที่ฝายกัมพูชาระบุล้ำเขามา
ในดินแดนทีไทย
่ อางสิทธิ กลาวอีกนัยหนึง่ คือเสนเขตแดนทีกั่ มพูชายึดถือและกฎหมายภายใน
ที่กัมพูชาประกาศ ไดทำใหเกิดพื้นที่ ทับซอนกับไทย ซึ่งจะกอปญหาในเรื่องเสนเขตแดนและ
อธิปไตยขึ้นได เนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชาสวนนี้ยังไมไดรับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนใหชัดเจน และศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ก็มิไดชี้ขาดหรือใหขอยุติในเรื่องนี้
ในการนี้ ใน ฐานะ ที่ไทย เปนสมาชิกยูเนสโก และ เปนภาคีใน World Heritage
Convention หากไทยมิไดทักทวงในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ตอขอเสนอของกัมพูชา ก็อาจจะถูก
นำไปอางอิงไดวา ไทยยอมรับการใชอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาในพื้นที่ดังกลาว การนิ่งเฉย
อาจจะสงผลกระทบตอ การอางสิทธิของฝายไทยเรือ่ งเขตแดนในบริเวณพืน้ ทีดั่ งกลาวในโอกาส
ตอไป
ดังนั้น แมไทยจะไมคัดคานความประสงคของกัมพูชาที่จะใหปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลก และยืนยันทีจ่ ะรักษาความสัมพันธฉันมิตรเพือ่ นบานทีดี่ กับกัมพูชา แตฝายไทยก็
มีความจำเปน ทีจ่ ะตองปกปองรักษาสิทธิอันชอบธรรมของไทย และอำนาจอธิปไตยของไทยใน
พืน้ ทีซึ่ ง่ ตางฝายตางยังคงอางสิทธิทับซอนกัน จนกวาจะไดมีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
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คงจะตองดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

แผนที่แสดงเขตพื้นที่อนุรักษปราสาทพระวิหาร(ฉบับแรกที่กัมพูชายื่นตอยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. 2549)
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกาของกัมพูชา พ.ศ. 2549 เมื่อเปรียบเทียบโดยประมาณกับเสน
เขตแดนของไทยจะเห็นวามีพื้นที่ทับซอนกันอยูบางสวน ซึ่งเปนพื้นที่พระราชกฤษฎีกากัมพูชา
กำหนดใหเปนพื้นที่อนุรักษปราสาทพระวิหารและพื้นที่พัฒนา ประมาณ 3,000 ไร หรือ 4.6 ตร.กม.
ทับซอนกันอยูกับดินแดนไทย
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ภาพสังเขปแสดงพื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาทพระวิหาร อันเนื่องมาจากการยึดถือแนวเสน
เขตแดนที่ตางกันระหวางไทยกับกัมพูชา

.........

เสนแสดงเขตแดนที่ไทยยึดถือภายหลังจากคำพิพากษาศาลโลก
คดีปราสาทพระวิหาร เมื่อป 2505
เสนแสดงเขตดานทิศเหนือของพื้นที่อนุรักษปราสาทพระวิหาร
ที่เสนอโดยกัมพูชาในคำขอยื่นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลก เมื่อป 2549
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การหาทางออกรวมกันอยางฉันมิตร เพื่อผลประโยชนรวมกันของทั้งสอง
ประเทศ

การ ดำเนิ น การ ของ รั ฐ บาล ไทย ใน เรื ่ อ ง ปราสาท พระ วิ ห าร เป น เรื ่ อ ง ที ่ เกี ่ ย วโยง
ครอบคลุมหลายหนวยงาน หากแตมีหนวยงาน รับผิดชอบ หลักอยู 4 หนวยงาน ไดแก
(1) กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งดำเนินการดานการเจรจาทางการทูตและกฎหมายระหวาง
ประเทศ (2) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการเพื่อใหการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเปนไปตาม
หลั ก การ ทางวิ ช าการ ประวั ต ิ ศาสตร และ โบราณคดี อย า ง ถู ก ต อ ง ตามหลั ก วิ ช า รวมทั ้ ง
ใหความรวมมือชวยเหลือทางวิชาการกับกัมพูชารวมกับผูเชี่ยวชาญชาติตางๆ ในดาน
การบู ร ณ ปฏิ ส ั ง ขรณ (3) กระทรวง กลาโหม หรื อ ฝ า ย ทหาร ซึ ่ ง มี หน า ที ่ ความ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดูแลเขตอำนาจอธิปไตยตลอดแนวชายแดนทุกดานของไทยและมีกองกำลังในพืน้ ที่ และ
(4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งดูแลรับผิดชอบเปนผูแทนไทยทั้งในการ
ประชุม และการประสานงานรวมกับคณะกรรมการมรดกโลก นอกจากนั้นยังมีหนวยงาน
เกี ่ ย วข อ ง อื ่ น ๆ เช น กรม อุ ท ยาน แห ง ชาติ สั ต ว ป  า และ พั น ธุ  พ ื ช กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแหงชาติ และสวนราชการ/หนวยงานอื่นในพื้นที่
การตัดสินวาโบราณสถานแหงใดสมควรจะไดรบั การขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลกหรือไม
นั้น โดยสารัตถะแลวจะคำนึงถึงคุณคาอันเปนสากลที่โดดเดน (Outstanding Universal
Value) ของโบราณสถานนั้นๆ เปนสำคัญ และไมมีผลกระทบกระเทือนตอเรื่องเขตแดน และ
อันที่จริงแลวทั้งยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกก็ยืนยันมาโดยตลอดวา ไมมีอาณัติหรือ
อำนาจหนาทีเกี
่ ย่ วของกับเรือ่ งเขตแดนระหวางประเทศ ดังปรากฏในขอบทของอนุสญ
ั ญามรดก
โลก (Convention Concerning the World Cultural and Natural Heritage) ขอ 11 (3) ซึ่งระบุ
วา การรวมเอาทรัพยสินที่ตั้งอยูในดินแดน อธิปไตย หรือเขตอำนาจที่อางสิทธิโดยรัฐมากกวา
หนึ่งรัฐจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของคูพิพาทไมวาในทางใด (...The inclusion of a property
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one State shall in no way prejudice the rights of the parties to the dispute.)
การดำเนินการของฝายกัมพูชาเพื่อพยายามขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดก
โลกครั้งนี้เกี่ยวของกับไทยในฐานะผูมีสวนไดเสียดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่สำคัญคือ
การรักษาไวและดำเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันไวกอนหนานี้
คือ การทีจ่ ะใหปราสาทพระวิหารเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพและความสัมพันธทีแน
่ นแฟนและ
ยั่งยืนระหวางสองประเทศไดบรรลุเปาหมาย
นอกจากนี้ การที่จะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ตองคำนึงดวยวา
โดยที่การอนุรักษและบริหารจัดการปราสาทพระวิหารมีสวนที่เขามาเกี่ยวของกับเขตพื้นที่ที่
ไทยและกัมพูชาตางอางสิทธิทับซอนกัน การพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะมรดกโลกจะ
ไมสามารถกระทำไดเลย หากไทยและกัมพูชาไมตกลงกันเสียกอนในเรื่องหลักการเกี่ยวกับ
วิธีบริหารจัดการในเขตพื้นที่ที่อางสิทธิทับซอนกัน อีกทั้งจะเสี่ยงตอการกระทบกระทั่งระหวาง
เจาหนาที่ชายแดนทั้งสองฝายที่ปฎิบัติงานอยูในพื้นที่
สวนการแกไขปญหาดานเขตแดนนั้น ไทยกับกัมพูชามีกลไกปรึกษาหารือเพื่อแกไข
ปญหากันอยูแลว ไดแก คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – กัมพูชา (Joint Boundary Commission- JBC) และขอตกลงระหวางไทยกับกัมพูชาตามบันทึกความเขาใจวาดวยการสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย - กัมพูชา ค.ศ. 2000 ซึง่ ขอ 5 ของบันทึกความเขาใจดังกลาว
ระบุไววา ระหวางทีการ
่ ดำเนินการในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหวางทัง้ สองประเทศ
ยังไมเสร็จสิ้นนั้น ทั้งสองฝายจะไมดำเนินการใดๆ ที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่ชายแดน
โดยที่คำนึงถึงมิตรไมตรีที่มีตอกัน รัฐบาลไทยไดติดตามพัฒนาการในเรื่องนี้ และ
พยายามดำเนินการทางการเมืองและการทูตอยางสรางสรรค เพื่อรวมกันหาทางออกที่จะให
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกบรรลุผล โดยใหคำนึงวาความตองการและ
ขอหวงกังวลตางๆ ของทั้งไทยและกัมพูชาในฐานะมิตรประเทศที่ดีตอกันควรจะตองไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางพอเพียง

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31
ใน การ ประชุ ม คณะกรรมการ มรดก โลก
สมั ย ที ่ 31 ที ่ เมื อ ง ไค รส ต เ ชิ ร  ช นิ ว ซี แ ลนด
เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ฝายไทยไดรณรงคทาง
การเมืองและการทูต โดยมีวัตถุประสงคที่จะให
ผูเกี่ยวของไดเขาใจวา ไทยไมไดคัดคานการที่กัมพูชาจะยื่นขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร

- 10 เปนมรดกโลก แตไทยมีขอหวงกังวลวา หากไทยและกัมพูชายังไมไดตกลงกันในเรื่องหลักการ
เกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการในเขตพื้นที่ที่ตางฝายตางอางสิทธิทับซอนกันเสียกอนอยางเปน
กิจจะลักษณะ แมปราสาทพระวิหารจะไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก แตการดูแลและพัฒนา
ปราสาทตอไปใหเปนผลไดจริงในทางปฏิบตั ิ ก็จะไมสามารถกระทำไดอยางจริงจังและปราศจาก
ปญหาอยูดี
ในที่สุด จากการรณรงคและชี้แจงของ
ไทย ให ประเทศ สมาชิ ก คณะกรรมการ มรดก
โลกตระหนักถึงปญหาที่จะกระทบตอการอาง
สิทธิทางดินแดนของไทย รวมทั้งปญหาเทคนิค
อื่น ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่ 31
ไดมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ใหเลื่อน
การ พิ จ ารณา การ ขึ ้ น ทะเบี ย น ของ กั ม พู ช า
ออกไป และ ให ไทย และ กั ม พู ช า ร ว มมื อ กั น
อยางใกลชิด ทั้งในการใหความสนใจอยางรีบดวนในการบูรณปฏิสังขรณปราสาทและการ
จัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อการปกปองคุมครองปราสาท โดยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 32 ที่เมืองควิเบก แคนาดา ในเดือนกรกฎาคม
ป 2551 1

การดำเนินการของกระทรวงการตางประเทศ และสถานะลาสุด
ใน การดำเนินการ ของ ฝายไทย เพื่อพยายาม หาทางแกไข ปญหา รวมกันกับฝาย
กัมพูชานั้น ฝายไทยไดเสนอในหลายโอกาสใหฝายกัมพูชาถอนคำขอขึ้นทะเบียนเดิมของ
ตนและใหกัมพูชาและไทยรวมกันนำปราสาทพระวิหารในพื้นที่ฝงกัมพูชา รวมทั้งโบราณ
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 financial
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;

- 11 สถานที่เกี่ยวของกับปราสาทที่อยูในพื้นที่ ฝงไทย เชน สระตราว สถูปคู แหลงตัดหิน ไปขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก เชน ในระหวางการหารือกับฝายกัมพูชาโดยนายเตช บุนนาค อดีตปลัด
กระทรวง การตางประเทศ และประธานคณะกรรมการ สมาคมวัฒนธรรม ไทย – กัมพูชา
เมื่อป 2549 และในการหารือระหวาง ดร. มนัสพาสน ชูโต ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ และประธานคณะทำงานพิเศษวาดวยการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เป น มรดก โลก กั บ ฝ า ย กั ม พู ช า เมื ่ อ ป 2550 แต ฝ า ย กั ม พู ช า ไม ร ั บ ข อ เสนอ ดั ง กล า ว ของ
ไทย เนื่องจากเห็นวาปราสาทพระวิหารตั้งอยูในดินแดนภายใตอธิปไตยของกัมพูชาอยาง
ชัดเจน ดังนั้น การที่กัมพูชาจะนำปราสาทพระวิหารไปขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกจึงเปน สิ่งที่
กัมพูชาสามารถกระทำไดเองฝายเดียว โดยหากฝายไทยประสงคจะนำโบราณสถานที่ตั้งอยู
ในเขตแดนไทยไปดำเนินการขอขึ้นทะเบียนบาง ก็สามารถกระทำไดเองเชนกัน
ท า ที ของ ฝ า ย กั ม พู ช า หลั ง จาก การ ประชุ ม คณะกรรมการ มรดก โลก สมั ย ที ่ 31
ทัง้ ในการหารือระดับนายกรัฐมนตรีสองฝายทีกรุ
่ งพนมเปญระหวางนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทร
เวช กับสมเด็จอัคค มหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เมื่อวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2551 หรือการหารือ
ระหวางรัฐมนตรีตางประเทศ นพดล ปทมะ และรัฐมนตรีตางประเทศ ฮอร นัมฮง ทีสิ่ งคโปร เมือ่
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 ฝายไทย ไดยืนยันวา ไทยไมขัดขวางการเสนอขอขึน้ ทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกของกัมพูชา แตการขึน้ ทะเบียนจะตองไมกระทบสิทธิเรือ่ งเขตแดนและ
อธิปไตยของไทย ซึง่ กัมพูชารับรองวา การขึน้ ทะเบียนจะไมมผลกระทบ
ี
ตอเขตแดน ทัง้ นี้ รัฐมนตรี
ตางประเทศกัมพูชาไดมีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ยืนยันวา การกำหนดเขตขึน้ ทะเบียน
จะไมถือวาเปนการปกปนเขตแดนระหวางกัน
ตอมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2551 นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ไดหารือกับสมเด็จ
อัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน อีกครั้งในระหวางการประชุม GMS Summit ที่เวียงจันทน และ
เสนอใหมี การจัดทำแผนบริหารจัดการรวมกัน (Joint Management) ในพื้นที่รอบปราสาท ซึ่ง
เปนแนวทางทีช่ วยแกไขปญหาพืน้ ทีที่ ทั่ ง้ สองฝายอางสิทธิทับซอนกัน อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรี
กัมพูชายืนยันวาจะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท และไมเกี่ยวกับเสนเขตแดน สวนพื้นที่
บริเวณรอบตัวปราสาท ฝายกัมพูชายังไมไดพิจารณาวาควรจัดตั้งกรรมการรวมกันรูปแบบ
ใด และทราบดีวาพื้นที่รอบปราสาทนั้น ดานหนึ่งเปนของไทย นายกรัฐมนตรีกัมพูชาแจงวา
จะมอบหมายใหนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
มาหารือกับไทยตอไป
นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดมอบหมายใหปลัด
กระทรวงการตางประเทศเดินทางไปพบหารือกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เพื่อหาทางออก
เรื่องปญหาพื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาท โดยมีผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก

- 12 กรมกิจการชายแดนทหาร และกรมแผนที่ทหาร รวมเดินทางไปดวย ผลการหารือคือ ทั้ง
สองฝายเห็นชอบใหมีการลงนามในคำแถลง (Joint Statement) เพื่อรักษาสิทธิดานเขตแดน
ของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ ฝายกัมพูชามีทาทีรับฟงฝายไทยและผอนปรน มากขึ้น ในสวนของ
การพัฒนาพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารรวมกัน อยางไรก็ดี ฝายกัมพูชายังยืนยันวาไมมีพื้นที่
อางสิทธิทับซอนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ซึ่งทั้งสองฝายจะหารือรวมกันเพื่อหาขอยุติเกี่ยวกับ
ราง Joint Statement ตอไป
ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ ไดหารือกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา ภายหลังการเขารวมพิธีเปดถนนหมายเลข 48
(เกาะกง – สแรอัมเบิล) และสะพานอีก 4 แหง ซึง่ เปนโครงการความชวยเหลือเพือ่ การพัฒนาทีไทย
่
ใหกับกัมพูชาตั้งแตป 2544 ซึ่งในการพบกัน ในครั้งนี้ สองฝายไดหารือกันเกี่ยวกับปญหา
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก โดยฝายกัมพูชาไดย้ำวา จะขึ้นทะเบียน
เฉพาะตัวปราสาทเปนมรดกโลก และรับจะไปหารือกับองคการยูเนสโกเกีย่ วกับ ความเปนไปได
ที่จะดำเนินการในลักษณะดังกลาวโดยเร็ว
ตอมา ระหวางวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2551 นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ไดรับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีใหนำคณะผูแทนไทยไปหารือ
กับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุงปารีส
ภายใตการอุปถัมภของ สำนักงานใหญยูเนสโก เพื่อผลักดันการแกไขปญหาในเรื่องการขอ
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารใหไดขอยุติกอนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 32
ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ซึ่งผลของการหารือ สรุปได ดังนี้
หนึ่ง กัมพูชายอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร โดยจะ
ขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก และในชั้นนี้จะไมมีการกำหนด
ี
ชัดเจน
พืน้ ทีอนุ
่ รกั ษดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหาร ซึง่ ยังไมมความ
เรือ่ งเขตแดน เพราะมีบริเวณทีไทย
่ และกัมพูชาตางอางสิทธิทับซอนกันอยู โดยกัมพูชาใหคำมัน่
วาจะสงแผนที่ใหมแสดงขอบเขตตัวปราสาทพระวิหารที่จะขึ้นทะเบียนมาใหฝายไทยและฝาย
ยูเนสโกพิจารณาภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 และหากทุกฝายไมมีขอขัดของก็จะใชแผนที่
ใหมนี้ทดแทนแผนที่เดิมที่กัมพูชาไดแนบประกอบการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลก
สอง สำหรับพื้นที่ดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหาร ซึ่งยังไมมี
ความชัดเจนเรือ่ งเขตแดนนัน้ ไทยกับกัมพูชาจะรวมกันจัดทำแผนบริหารจัดการพืน้ ที่ โดย
แผนบริหารจัดการดังกลาวนีจะ
้ เปนสวนหนึง่ ของแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร
และพื้นที่โดยรอบทั้งหมด ซึ่งจะตองเสนอตอศูนยมรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ

- 13 2553 สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 34 ในป 2553
สาม การดำเนินการขางตนจะไมกระทบตอสิทธิของไทยและกัมพูชาในการสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ของทั้งสองประเทศ
สี ่ ข อ ตกลง ระหว า ง ไทย กั บ กั ม พู ช า ที ่ กรุ ง ปารี ส ได ร ั บ การ บั น ทึ ก ไว เป น ร า ง คำ
แถลงการณรวม หรือ Joint Communiqué ซึง่ ไดตกลงกันอยางชัดเจนวา แตละฝายจะตองนำ
กลับไปเพือ่ ขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของตนกอน โดยไทยจะตองพิจารณาดูวาแผนที่
ที่กัมพูชารับไปแกไขนั้นมีความเหมาะสมแลวหรือไมเพียงใด

แผนภาพที่ 1: แผนที่แนบทายคำขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกของกัมพูชาเมื่อป 2549
ซึ่งขึ้นทะเบียนทั้งสวนที่ 1 และ 2 โดยมีพื้นที่ทับซอนกับแนวเขตแดนของไทย (สีมวง)
ประมาณ 4.6 ตร.กม.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดรายงาน
ผล การ เจรจา ที ่ กรุ ง ปารี ส ต อ คณะ รั ฐ มนตรี ซึ่งคณะ รัฐมนตรีไดรับทราบ และ อนุมัติ
ในหลักการใหดำเนินการตอไป ดังนั้นเมื่อฝายไทยไดรับแผนที่ใหมแสดงขอบเขตตัวปราสาท
พระวิหารที่จะขึ้นทะเบียน ซึ่งกัมพูชาจะตองสงมาใหฝายไทยและฝายยูเนสโกพิจารณาภายใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2551 แลว หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย อาทิ สภาความมั่นคงแหงชาติ
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย จะตองนำแผนที่ใหม
ดังกลาวมาพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งวา แผนที่ใหมนี้ยังคงแสดงเขต
อนุรักษใดๆ ล้ำเขามาในดินแดนไทยหรือไม โดยไมมีขอผูกมัดใดๆ วาฝายไทยจำเปน
ตองยอมรับแผนที่ที่ฝายกัมพูชาเสนอแตอยางใด
วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เปนวันที่ฝายกัมพูชาเสนอแผนผังใหมแกไทย และสองฝาย
ไดจัดการหารือกันในระดับเจาหนาที่เทคนิคที่เมืองเสียมราฐ โดยฝายไทยแจงถึงความจำเปน
ทีจ่ ะตองขอนำแผนผังดังกลาวไปตรวจสอบในรายละเอียดกอน และฝายกัมพูชาก็ไดแจงความ

- 14 พรอมที่จะใหความรวมมือกรณีที่ไทยจะตองเขาไปในพื้นที่เพื่อสำรวจขอมูลตางๆ ประกอบ
การตรวจสอบพื้นที่ดวย
กระบวนการตรวจสอบแผนผังไดเริ่มขึ้นและดำเนินไปดวยความละเอียดรอบคอบ
โดยเจาหนาทีของ
่ กรมแผนทีทหาร
่
กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2551 จากนั้นไทยไดจัดคณะผูแทนซึ่ง
ประกอบดวยเจาหนาทีกระทรวง
่
การตางประเทศและกรมแผนทีทหาร
่ ไปหารือกับฝายกัมพูชาที่
กรุงพนมเปญ อีก 2 ครั้ง ระหวางวันที่ 12 – 13 มิถุนายน และ 17 มิถุนายน 2551 เพื่อหารือและ
เจรจาใหกัมพูชาแกไขแผนผังจนไทยมัน่ ใจไดอยางสมบูรณวา แผนผังดังกลาวของกัมพูชาไมมี
สวนหนึ่งสวนใดลวงล้ำเขตแดนไทย ซึ่งกัมพูชาไดใหความรวมมือดวยดี จนสามารถหาขอยุติ
ทั้งหมดเกี่ยวกับแผนผังไดในที่สุด

แผนภาพที่ 2: แผนผังแนบทายคำขอขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกทีฝ่ ายกัมพูชาแกไขใหม
โดยขอขึ้นทะบียนเฉพาะตัวปราสาท (1) ในพื้นที่ของกัมพูชา (สีเขียว) โดยไมล้ำเขามา
ในแนวเสนเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 (2)

การที่รัฐบาลไทยและกัมพูชา ซึ่งตางก็ไดรับกระแสความกดดันจากภายในประเทศ
ของตนอยางมาก สามารถหันหนาเขาหากัน และตกลงรวมกันเพื่อแกไขปญหาการขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก บนพื้นฐานของผลประโยชนสูงสุดในการอนุรักษปราสาทซึ่งมี
คุณคาโดดเดนทีเป
่ นสากล ถือเปนการยืนยันถึงความเขาใจอันดีของทัง้ สองประเทศซึง่ เปน
เพือ่ นบานทีมี่ ความสัมพันธใกลชิดและตางเปนสมาชิกอาเซียนดวยกัน การแกไขปญหา
อยางฉันมิตรและเปนประโยชนรวมกันถือเปนพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสูการกระชับความรวมมือ
ในดานตางๆ ในอนาคตเพื่อการพัฒนาของประเทศทั้งสองซึ่งรัฐบาลไทยจะดำเนินการทุก
วิถีทางที่จะทำใหสิทธิอันชอบธรรมของไทยในเรื่องอธิปไตยและ เขตแดนไดรับการ
คุมครองอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสัมพันธกับกัมพูชาอยางสรางสรรค
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สวนที่ 2

สรุปสาระสำคัญของเอกสารที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไดใชในการชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎร
กรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551
1. ปราสาทนี้เปนของใคร? ศาลโลกตัดสินเรื่องนี้วาอยางไร?
1.1 คำพิพากษา

ในป 2505 ศาลโลก ที่กรุงเฮก ไดมีคำพิพากษาตัดสินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505 วา
ปราสาท พระ วิหาร ตั้ง อยู ใน ดิน แดน ที่ อยู ภาย ใต อธิปไตย ของ กัมพูชา หรือ พูด สั้นๆ วา
ศาลโลกตัดสินใหตัวปราสาทพระวิหารเปนของกัมพูชา (โดยไมไดชี้วาเสนเขตแดนใน
บริเวณดังกลาวเปนไปเชนไร)

1.2 คำตัดสินศาลโลกถือเปนที่สุด

ตามธรรมนูญศาลโลกขอ 60 คำพิพากษาของศาลโลกถือเปนทีสิ่ น้ สุดและไมมอุี ทธรณ และ
ตามขอ 61 หากคูความ

ประสงคจะขอทบทวนคำพิพากษา จะตองกระทำภายใน 10 ป หลัง
จากการตัดสินในการขอรื้อฟนคดีหากมีหลักฐานที่คนพบใหม แตไมไดทำ และบัดนี้เวลา
ไดผานมากวา 46 ปแลว จึงไมอาจรื้อฟนคดีนี้ไดอีกตอไป

1.3 หนังสือรัฐมนตรีตางประเทศ ถนัด คอมันตร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2505 ดร. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ได มี หนังสือ ถึง เลขาธิการ สหประชาชาติ วา รัฐบาล ไทย แม แสดง ความ ไม เห็น ดวย กับ
คำตัดสินของศาล แตจะยอมทำตามคำตัดสิน ในฐานะทีไทย
่ เปนสมาชิกของสหประชาชาติ
และไดขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรองเอาตัวปราสาทคืนตามกระบวนการกฎหมายที่มี อยู
ในอนาคต

1.4 การคืนตัวปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505 คณะรัฐมนตรีในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต มีมติใหคืน
ปราสาทพระวิหารแกกัมพูชาไป เพือ่ ปฏิบตั ตาม
ิ คำตัดสินของศาลโลก ซึง่ มติคณะรัฐมนตรี
ก็ไดกำหนด แนวขอบเขตตัวปราสาทไวดวย แตเสนเขตแดนอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังคงใช
แนวสันปนน้ำจนทุกวันนี้
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1.5 เวลาผานไป 46 ปไมเคยขอคืน

ตลอดชวงเวลา 46 ปที่ผานมา ประเทศไทยยอมรับวาปราสาทพระวิหารเปนของกัมพูชา
และประเทศไทยไมเคยเรียกรองเอาตัวปราสาทคืน และหนวยงานของรัฐก็ไดใชแผนที่
L7017 ในการปฏิบัติงานมาตลอด แผนที่ L7017 ไดแสดงเสนเขตแดนเปนไปตามที่ไทย
คืนตัวปราสาทแลว

2. การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตามที่กัมพูชาไดแกไข
ขอบเขตแผนผังใหม ไมทำใหไทยเสียดินแดน
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกไมทำใหไทยเสียดินแดน เพราะ

2.1 กัมพูชาขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท

โดยไดเสนอแผนผังขอบเขตตัวปราสาทซึ่งระบุคาพิกัดทางภูมิศาสตรมาใหฝายไทย
พิจารณา

2.2 กรมแผนที่ทหารเปนผูตรวจสอบ

กระทรวงการตางประเทศไดขอใหกรมแผนทีท่ หาร กองบัญชาการกองทัพไทย ใหตรวจสอบ
รวมทัง้ การตรวจสอบในพืน้ ทีจ่ ริงดวย เนือ่ งจากกรมแผนทีท่ หารเปนหนวยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบการจัดทำแผนที่ และปกปนเขตแดน และกรมแผนที่ทหารไดตรวจสอบแผนผังแลว
รายงานวาไมมสี ว นใดของขอบเขตตัวปราสาทตามทีฝ่ า ยกัมพูชาเสนอมาใหมลำ้ เขามาใน
ดินแดนไทย พูดงายๆ คือ ตัวปราสาท ที่ฝายกัมพูชาขึ้นทะเบียน ไมไดรุกล้ำเขามาใน
แผนดินไทยแมแตตารางนิ้วเดียว

2.3 สภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแลว

หากขอบเขตตัวปราสาทล้ำเขามาในดินแดนไทย กระทรวงการตางประเทศและ ฝายทหาร
คงไมยอม ทัง้ นี้ แถลงการณรว มและแผนแนบไดผา นความเห็นชอบจากสภาความมัน่ คง
แหงชาติ ซึง่ มีปลัดกระทรวงกลาโหม ผูแ ทนผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผูบ ญ
ั ชาการเหลาทัพ
ตางๆ และสวนราชการดานความมั่นคงอื่นๆ อยูดวย และไดผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีถึง 2 ครั้ง

2.4 การขอขึ้นทะเบียนตัวปราสาทจะไมล้ำเขามาในเขตไทย

มีบางทานกลาววา หากคณะกรรมการมรดกโลกอนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียนตัวปราสาท จะทำให

- 17 เขาอนุมัติสวนพื้นที่เขามาในบริเวณของไทยดวย ซึ่งคำตอบคือไมจริง คณะกรรมการฯ
จะขึ้นทะเบียนเฉพาะสวนของกัมพูชาเทานั้น ไมกินเขามาในพื้นที่ของไทย (เพราะฉะนั้น
(1) สระตราว (2) แหลงตัดหิน (3) สถูปคู (4) ภาพสลักนูนต่ำ ผามออีแดง ซึ่งอยูในฝงไทย
จะไมถูกกัมพูชานำขึ้นทะเบียนดวย)

3. การ ลง นาม ใน แถลงการณ ร ว ม เพื่ อ สนั บ สนุ น ให กั ม พู ช า ขึ้ น ทะเบี ย น
ปราสาท พระ วิหาร เปน มรดก โลก เปนการ สละ สิทธิ ที่ ไทย จะ ทวง คืน
ปราสาทพระวิหารหรือไม
3.1 แถลงการณรว มไมเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2
แถลงการณรวมไมเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา

3.2 ไมมีขอความสละสิทธิในแถลงการณรวม

สมมุติวาไทยมีสิทธิที่จะเรียกคืนตัวปราสาท ในแถลงการณรวมดังกลาวไมมีขอความใด
ที่ระบุวาไทยสละสิทธิการเรียกรองเอาปราสาทพระวิหารคืน

3.3 ไมกระทบตอการสำรวจและจัดทำเขตแดนของคณะกรรมการเขตแดนรวม
นอกจากนี้ ในขอ 5 ของแถลงการณรวมดังกลาว ยังระบุไวชัดเจนวาไมกระทบตอสิทธิ
ของไทยกับกัมพูชาในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม

3.4 อนุสัญญามรดกโลก ขอ 11 วรรค 3

ยิง่ กวานัน้ อนุสญ
ั ญามรดกโลก ค.ศ. 1972 ไดใหความคุม ครองสิทธิของไทยไวแลว ดังระบุไว
ในขอ 11 วรรค 3 อยางชัดเจนวาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของสถาน ที่ที่มีรัฐมากกวา
1 รัฐอางสิทธิเหนือดินแดนอธิปไตยหรือเขตอำนาจรัฐ จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของ
รัฐที่เปนคูพิพาท

3.5 สิทธิที่สงวนไวมีอยูอยางไร ก็เปนอยางนั้น

สิทธิทีไทย
่ เคยสงวนไวเมือ่ ป 2505 ในหนังสือจากทานรัฐมนตรีถนัด คอมันตร ถึงเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ จะมีหรือไม ตองดูวากฎหมายระหวางประเทศใหสิทธินั้นแกไทย

- 18 หรือไม อยางไร และในการสงวนสิทธินั้น ผูสงวนจะตองมีสิทธิเสียกอน
- ดังที่กลาวในตอนตนวา ในระบบกฎหมายของสหประชาชาติ ซึ่งก็คือกฎหมายระหวาง
ประเทศทีใช
่ กันอยูใน
 ปจจุบนั คำพิพากษาศาลโลกถือเปนทียุ่ ตและ
ิ ไมมอุี ทธรณ สิทธิทีจะ
่
ขอทบทวน คำพิพากษาจะตองกระทำภายใน 10 ปหลังจากมีคำพิพากษา
- ไทย เรา ได มี มติ คณะ รัฐมนตรี คืน ปราสาท พรอม พื้นที่ รอบ ปราสาท ให กัมพูชา ไป แลว
เมื่อป 2505 ขณะนี้เวลาผานไปแลว 46 ป ถือวาพนเวลาขอทบทวน

3.6 หากมีสิทธิในอนาคต ไทยก็มีสิทธินั้น

อยางไรก็ดี หากจะถือวาไทยมีสิทธิที่ขอเอาปราสาทพระวิหารคืนในอนาคตเมื่อกฎหมาย
ระหวางประเทศมีพัฒนาการไป ทำใหเรามีสิทธิ หรือเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป และทำให
เราไดสิทธิมา ประเทศไทยก็ยอมมีสิทธินั้น

3.7 ย้ำไมมีขอความสละสิทธิ

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
สละสิทธิการเรียกรองเอาปราสาทพระวิหารคืน

4. กัมพูชายื่นขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตั้งแตเมื่อใด?
และคำขอขึ้นทะเบียนที่ยื่นในป 2549 นั้นมีปญหาอยางไร?
4.1 เคยขอขึ้นรวม แตถูกปฏิเสธ

กอนหนานี้ รัฐบาลไทยเคยเสนอที่จะรวมมือกับกัมพูชาพัฒนาปราสาทพระวิหาร แตฝาย
กัมพูชาปฏิเสธคำขอของไทย ตอมาในป 2548 ฝายกัมพูชาไดดำเนินการไปฝายเดียว
โดยพยายามที่จะขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโกโดยไมไดแจงไทย แตไมสำเร็จ
เพราะเอกสารไมพรอม

4.2 คำขอป 2549 รุกล้ำเขามาในพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิ

ตอมา กัมพูชาไดยื่นคำขออีกเมื่อป 2549 เพื่อเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
มรดกโลกในป 2550 ในเอกสารคำขอของกัมพูชามีปญหาสำคัญที่ไทยไมสามารถรับได
คือ การที่แผนที่ ซึ่งกัมพูชาแนบประกอบคำรองขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลก มีการแสดงขอบเขตพืน้ ทีอาณา
่
บริเวณปราสาทพระวิหารและพืน้ ทีอนุ
่ รกั ษทีล้่ ำ
เขามาในพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิวาเปนของเรา ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ยังไมไดปกหลักเขตแดน

- 19 ยังไมมีความชัดเจนวาเสนเขตแดน อยูตรงไหนแน เหมือนกับตางฝายตางถือโฉนดกัน
คนละฉบับรอเจาหนาที่มาทำการรังวัด สรุปก็คือ การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
ของกัมพูชาขณะนั้น ล้ำเขามาในพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิ และกัมพูชาก็อางสิทธิดวย นั่นก็คือ
พื้นที่ทับซอน 4.6 ตร.กม.

4.3 ไทยประทวงอยางตอเนื่อง

ไทย จึง ได ดำเนิน การ ตางๆ อาทิ การ ประทวง แผนที่ ประกาศ เขต อนุรักษ ของ กัมพูชา
การชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิของไทยในเรื่องเขตแดนในการประชุมระหวางประเทศ
ตางๆ การทำความเขาใจกับนานาประเทศ เพื่อเปนหลักฐานทางกฎหมายไว

5. กระทรวงการตางประเทศไดดำเนินการอยางไรบางเกี่ยวกับการขอขึ้น
ทะเบียน จนเจรจาสำเร็จและปกปองดินแดนไทยได?
5.1 การทักทวงของไทยที่ไครสตเชิรช

ทันทีทีกระทรวง
่
การตางประเทศทราบวา กัมพูชาไดนำปราสาทพระวิหารไปขอขึน้ ทะเบียน
เปนมรดกโลก ก็ไดไปตรวจสอบพบวา แผนที่ที่กัมพูชาเสนอขอขึ้นมีสวนล้ำเขามาในเขต
ดินแดน ที่ไทยอางสิทธิ จากนั้นก็ไดทักทวงกับยูเนสโกและกัมพูชา กระทรวงการตาง
ประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายไดสงหนังสือประทวงคัดคานการขึ้นทะเบียน
เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2550 และไดสงคณะเจาหนาทีไป
่ ทักทวงในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก ครั้งที่ 31 ที่เมืองไครสตเชิรช นิวซีแลนด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 จนที่ประชุม
รับฟงคำทักทวงของไทยและไดเลื่อนการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชาออกไป
เพื่อ ให ไทยและกัมพูชา ตกลง กัน เสีย กอน โดย ระบุ วา จะ ตัดสิน ใจ อีก ครั้ง หนึ่ง ใน การ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครัง้ ที่ 32 ในเดือนกรกฎาคม 2551 ทีเมื
่ องควิเบก ประเทศ
แคนาดา

5.2 ยิ่งเนิ่นชา ยิ่งสุมเสี่ยงตออธิปไตยของไทย

ฝายไทยไดยืนกรานกับฝายกัมพูชาวา จะไมยินยอมใหเรื่องนี้มาพาดพิงถึงเขตแดนที่
ไทยอางสิทธิ และจากการดำเนินการอยางเปนระบบ กระทรวงการตางประเทศไดพูดคุย
โนม นาว กับ ผูนำ ระดับ ตาง ๆ ของ ฝาย กัมพูชา ให แก ปญหา ใน เรื่อง นี้ บน พื้น ฐาน ของ
ความสัมพันธที่ดี
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5.3 รัฐมนตรีตางประเทศพบรองนายกรัฐมนตรี สก อาน

เมื่อจวนเจียนเวลากับการตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองควิเบก ในเดือน
กรกฎาคม 2551 เขามาทุกที ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศไดพบกับ รองนายกรัฐมนตรี สก อาน ของกัมพูชา ทีจั่ งหวัดเกาะกง กัมพูชา
และไดมีการหยิบยกเรือ่ งนีขึ้ น้ มาหารือกันอีก โดยฝายไทยยืนยันวาปญหาอยูที การ
่ กำหนด
เสนเขตพืน้ ทีอนุ
่ รกั ษรอบปราสาทล้ำเขามาในเขตไทย การหารือกันครัง้ นัน้ ทำใหทัง้ สองฝาย
เขาใจทาทีของกันและกันชัดเจนขึ้น และมีความหวังที่จะหาทางแกปญหารวมกันได โดย
ฝายกัมพูชาไดแจงวา จะเปลี่ยนแปลงแผนที่เสียใหม คือจะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท
พระวิหาร ซึ่งอยูในเขตกัมพูชา

6. การเจรจาระหวางฝายไทย กัมพูชา รวมกับยูเนสโก ที่กรุงปารีส ประสบ
ผลสำเร็จอยางไร?
6.1 ผลการเจรจาที่กรุงปารีส

หลังจากการหารือเบื้องตนกับฝายกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศและรองนายกรัฐมนตรีสก อาน ของกัมพูชา ไดเดินทางไปเจรจา
รวมกับฝายยูเนสโก ที่กรุงปารีส การเจรจาประสบความสำเร็จ โดยมีขอสรุปวา กัมพูชา
ตกลงจะขึน้ ทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท พระวิหาร และจะเสนอแผนผังใหมใหไทยพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนที่จะยื่นตอคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งทำใหไทยสามารถปกปอง
อธิปไตยและเขตแดนไดอยางสมบูรณ

6.2 แผนผังใหม

กัมพูชายืน่ แผนผังใหมใหไทยเมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2551 ซึง่ เปนแผนผังตัวปราสาททีจะ
่ ยืน่
ตอคณะกรรมการมรดกโลก เพราะไมมีเสนเขตแดนระหวางประเทศปรากฏอยู กระทรวง
การตางประเทศ ไดขอเวลาใหเจาหนาทีกรม
่ แผนทีทหาร
่ ไปพิสจู นในพืน้ ที่ โดยใชหลักวิชา
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เพื่อใหแนใจวา จุดพิกัดแผนผังตัวปราสาทไมล้ำเขามา
ในเขตไทย ซึ่งเมื่อตรวจแลว เจาหนาที่กรมแผนที่ทหารก็ยืนยันวา ไมมีสวนใดในแผนผัง
ดังกลาวยื่นเขามาในเขตไทย เราจึงยอมรับแผนผังนี้ และไดแจงใหกัมพูชาทราบ

7. พื้นที่ทับซอน 4.6 ตารางกิโลเมตร จะจัดการอยางไร?
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7.1 กอนการปกปน ตองบริหารจัดการพื้นที่ทับซอนรวมกัน

สวนพืน้ ทีทั่ บซอน 4.6 ตารางกิโลเมตร คือ พืน้ ทีที่ ไทย
่ และกัมพูชาตางก็อางวาเปนของตน
และอยูบริ
 เวณเนินหรือเชิงเขาทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของตัวปราสาทพระวิหาร
ฝายไทยและฝายกัมพูชาไดหารือกันที่กรุงปารีส เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ในระหวาง
ที่ ทั้ง สอง ฝาย ยัง ไม สามารถ ปก หลัก เขตแดน ใน พื้นที่ บริเวณ ปราสาท พระ วิหาร นี้ ได
ทัง้ สองประเทศจะตองรวมกันทำแผนบริหารจัดการพืน้ ทีดั่ งกลาวใหไดมาตรฐานสากลของ
การอนุรกั ษพืน้ ทีบริ
่ เวณปราสาทพระวิหาร แลวเสนอใหคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 หรือภายใน 2 ปขางหนา เพื่อที่คณะกรรมการมรดกโลก
จะไดนำแผนบริหารจัดการพืน้ ทีทั่ บซอนนี้ ไปรวมกับแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร
ตอไป

7.2 การปกปนเขตแดนตองหารือภายใตคณะกรรมการเขตแดนรวม

นาจะไดกลาวในทีนี่ ด้ วยวา การทีมี่ การอางสิทธิในพืน้ ทีบริ
่ เวณตางๆ ทับซอนกันเนือ่ งจาก
เสนเขตแดนยังไมชัดเจนนัน้ ไมใชเรือ่ งแปลกประหลาดอะไรเพราะเกือบทุกประเทศในโลก
ทีมี่ พรมแดนติดกันจะตองมีการเจรจาปกปนเขตแดนแทบทัง้ สิน้ และทัง้ ไทยและกัมพูชาได
จัดตัง้ คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย - กัมพูชา (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
เขาพระวิหารนี้

8. แถลงการณรว มเปนหนังสือสัญญาทีจะ
่ ตองไดรับความยินยอมจากรัฐสภา
กอนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค 2 หรือไม?
8.1 คำแถลงการณรวมไมใชสนธิสัญญา เปนเจตนารมณทางการเมือง

ไม เปน สนธิ สัญญา เนื่องจาก คำแถลง การณ รวม ดัง กลาว เปนการ แสดง เจตนารมณ
ทางการเมืองทีไทย
่ สนับสนุนการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก และกัมพูชา
แถลงยืนยันวา จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกเฉพาะปราสาทพระวิหาร ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ที่อยู
ภายใตอธิปไตยของกัมพูชา ซึ่งไทยไดสงมอบใหกัมพูชาตามคำพิพากษาศาลโลกตั้งแต
พ.ศ. 2505 โดยไมมีสวนใดลวงล้ำเขามาในเขตแดนไทย หรือพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชา
ยังอางสิทธิทับซอนกันอยู

8.2 ไมมีผลกระทบใดตอเขตแดน หรือเสนเขตแดน

คำแถลงการณรวมจึงไมสงผลกระทบใดๆ ตอเขตแดนไทย-กัมพูชา เสนเขตแดนระหวาง

- 22 ประเทศทัง้ สองยังเหมือนเดิม ไมเปลีย่ นแปลงตัวอาณาเขตไทย และขณะนี้ ยังอยูระหว
 าง
การรอปกปน เขตแดนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศทั้งสองภายใต กรอบ
คณะกรรมการเขตแดนรวม

8.3 ไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน

ดวยเหตุดังกลาว คำแถลงการณรวมจึงไมไดเปนหนังสือสัญญาทีมี่ บทบัญญัตเปลี
ิ ย่ นแปลง
อาณาเขต ไทย หรือ เปลี่ยนแปลง พื้นที่ นอก อาณาเขต ที่ ไทย มี เขต อำนาจ รัฐ หรือ สิทธิ
อธิปไตยตามสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศ และไมตองมีการออกพระราชบัญญัติเปนไปตามหนังสือสัญญา ดังนั้น รัฐบาลจึงสามารถลงนามคำแถลงการณรวม
โดยไมตองขอความยินยอมจากรัฐสภากอน เพราะไมเขาขาย ตามบทบัญญัติมาตรา
190 วรรค 2

9. การ ขึ้น ทะเบียน หาก ปราสาท พระ วิหาร ขึ้น เปน มรดก โลก ไทย จะ ได
ประโยชนอะไรบาง?
9.1 มรดกโลกดึงดูดนักทองเที่ยว และตองขึ้นจากฝงไทย

การอนุรกั ษ ทะนุถนอม ดูแลปราสาทพระวิหาร จะมีระดับมาตรฐานสากล เพราะองคการ
ยูเนสโกจะเขามาชวยสนับสนุนแนะนำ และกระตุนกัมพูชาในเรื่องนี้ ซึ่งจะทำใหปราสาท
พระวิหารสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากขึ้น และขอเท็จจริงที่วา การเดินทางเขาออก
พื้นที่ปราสาทพระวิหารทำไดโดยสะดวกกวาจากไทย เราก็จะไดประโยชนทางเศรษฐกิจ
จากพัฒนาการนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดขางเคียง
นอกจากนั้น เงื่อนไขการเปนมรดกโลก จะทำใหตองมีการจัดระเบียบพื้นที่ ซึ่งนาจะ
มีสวนชวยใหรานคา แผงลอย สิง่ ปลูกสราง ทีรุ่ กล้ำเขามาและเปนปญหาอยู จะตองรือ้ ถอน
จัดระเบียบใหมดวย

9.2 ความรวมมือทวิภาคี สามเหลี่ยมมรกต และ ACMECS

เปนการสงเสริมความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับกัมพูชา โดยเปนการรวมกันพัฒนา
พืน้ ทีที่ มี่ ศักยภาพรวมกัน นอกจากความรวมมือทวิภาคีแลว ยังสามารถบูรณาการเขากับ
โครงการสามเหลี่ยมมรกตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวระหวางลาว กัมพูชา กับภาคตะวัน
ออก เฉียง เหนือ ตอน ลาง และ ใน กรอบ ของ ACMECS หรือ ยุทธศาสตร ความ รวม มือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง และสงเสริมความเปนเพือ่ นบานทีดี่ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
มรดกโลกคืออะไร

มรดกโลกคือสถานที่ที่มีคุณคาอันเปนสากล (universal value) ควรแกการอนุรักษ และ
ทำนุบำรุงเพื่ออนุชนรุนหลัง อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage) ป 2515 ขององคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) (เรียกสั้นๆ วาอนุสัญญาวาดวยมรดกโลก) กำหนดใหประเทศภาคีเสนอสถานที่ที่มี
คุณคาในประเทศของตนเพือ่ ขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก พรอมกับนำเสนอแผนการบริหารจัดการ
(management plan) ในการอนุรักษคุมครองสถานที่ดังกลาว
ปจจุบนั มีประเทศตางๆ เขาเปนภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยมรดกโลก 185 ประเทศ ประเทศไทย
เขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 และมีสถานที่ที่ไดรับการประกาศจากยูเนสโกใหเปน
มรดกโลก 5 แหง ไดแก
1) มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหง คือ นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (2534)
เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (2534) และแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัด
อุดรธานี (2535)
2) มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แหง คือ เขตอนุรกั ษพันธุสั ตวปาทุง ใหญนเรศวร-หวยขาแขง
(2534) ครอบคลุมพื้นที่ใน 5 อำเภอของ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุทัยธานี (อำเภอบานไร
และอำเภอบานสัก) จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรและ
ี อำเภอทองผาภูม)ิ และจังหวัดตาก
(อำเภออุมผาง) และพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ (2548) ครอบคลุมพื้นที่ใน 6 จังหวัด
ไดแก สระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแกวและบุรีรัมย ประกอบดวยเขตอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ-ทับลาน-ปางสีดา-ตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ
นอกจากนี้ ไทยกำลังเตรียมเสนอชื่อ อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท (จังหวัดอุดรธานี)
และเสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวของ ปราสาทหิน
พนมรุงและปราสาทหินเมืองต่ำ (จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกกับยูเนสโกตอไปดวย

ใครเปนผูคัดเลือกสถานที่เพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก

การ พิจารณา ขึ้น ทะเบียน มรดก โลก จะ กระทำ โดย คณะ กรรมการ มรดก โลก ( World
Heritage Committee) ที่ตั้งขึ้นตามอนุสัญญาวาดวยมรดกโลก

- 24 คณะกรรมการนีประกอบ
้
ดวยสมาชิกทีเป
่ นภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยมรดกโลกทีได
่ รับเลือกตัง้
จำนวน 21 ประเทศ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 6 ป โดยไทยเคยดำรงตำแหนงสมาชิก
คณะกรรมการมรดกโลกชวงป 2532 – 2538 และ 2540 – 2546
สมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกปจจุบัน จำนวน 21 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย บาหเรน
บารเบโดส บราซิล แคนาดา จีน คิวบา อียปิ ต อิสราเอล จอรแดน เคนยา มาดากัสการ มอริเชียส
โมร็อกโก ไนจีเรีย เปรู เกาหลีใต สเปน สวีเดน ตูนิเซีย และสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการมรดกโลกจะประชุมกันปละ 1 ครัง้ โดยจะมีการพิจารณาคำขอขึน้ ทะเบียน
เปนมรดกโลกของรัฐภาคีในระหวางการประชุมดวย การประชุมครัง้ ลาสุด (ครัง้ ที่ 31) จัดขึน้ ทีเมื
่ อง
ไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 การประชุมครั้งตอไป (ครั้งที่ 32)
จะจัดขึ้นที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2551

การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกมีกระบวนการอยางไร

ใน การ ขอ ขึ้น ทะเบียน สถาน ที่ ที่ มี คุณคา ทาง ธรรมชาติ หรือ วัฒนธรรม เปน มรดก โลก
ประเทศทีประสงค
่
จะขอขึ้นทะเบียนจะตองสงคำขอขึน้ ทะเบียนไปยังศูนยมรดกโลก (WHC) ซึ่ง
ตั้งอยู ณ กรุงปารีส เพื่อพิจารณา โดยคำขอขึ้นทะเบียนจะตองประกอบดวยขอมูลแผนบริหาร
จัดการพื้นทีที่ ขอ
่ ขึน้ ทะเบียน (core zone) การกำหนดพืน้ ทีอนุ
่ รักษรอบสถานทีที่ ขอ
่ ขึน้ ทะเบียน
(buffer zones) เพื่อกำหนดมาตรการอนุรักษคุมครองสถานที่ที่ขอขึ้นทะเบียน และตองแนบ
แผนที่กำหนดเสนเขตแดนที่ชัดเจนของสถานที่และพื้นที่อนุรักษดังกลาว
จาก นั้น ศูนย มรดก โลก จะ สง ทีม องคกร ที่ ปรึกษา ของ คณะ กรรมการ มรดก โลก คือ
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) ซึ่งทำหนาที่กลั่นกรองคำขอขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกไปสำรวจสถานที่ และจัดทำรายงานขอเสนอแนะ (recommendations)
เกี่ยวกับขอมูลดานวัฒนธรรมและดานเทคนิค และรางคำตัดสิน (draft decision) เสนอเพื่อ
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งแนวทางการตัดสินใจเปนไป
ได 3 แนว คือ (1) สนับสนุนการขึ้นทะเบียน (2) ไมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน หรือ (3) ใหยื่น
คำขอใหมเนื่องจากเอกสารไมสมบูรณ โดยสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกทั้ง 21 ประเทศจะ
เปนผูพิจารณาตัดสินคำขอขึ้นทะเบียนของรัฐภาคีตอไป
****************************

สวนที่ 4

ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505
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ภาคผนวก 2
หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามโดย
จอมพล ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2505
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ภาคผนวก 3
แผนที่แสดงแนวเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป 2505
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ภาคผนวก 4
คำปราศรัย ของ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 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 วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 23.35 น.
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ไดมีการประชุมระหวางนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชากับนายนพดล ปทมะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของราชอาณาจักรไทย เพื่อสานตอการหารือเกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก การประชุมดังกลาวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ
ยูเนสโก กรุงปารีส โดยมีนางฟรองซัวส ริวิแยร ผูชวยผูอำนวยการใหญฝายวัฒนธรรมของ
ยูเนสโก เอกอัครราชทูตฟรานเชสโก คารูโซ นายอเซดีน เบสชาวุช นางปาโอลา ลีออนซินี
บารโตลี และนายจีโอวานนี บอคคารดี เขารวมการประชุมดวย
การประชุมเปนไปอยางฉันมิตรและดวยความรวมมืออันดี
ในระหวางการประชุม ทั้งสองฝายไดตกลงกัน ดังนี้
1. ราชอาณาจักรไทยสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
ซึ่งเสนอโดยกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการ มรดกโลก สมัยที่ 32 (ณ เมืองควิเบก
ประเทศแคนาดา ในเดือนกรกฎาคม 2551) ขอบเขตของปราสาทปรากฏตาม N. 1 ในแผนที่
ที่จัดทำโดยเจาหนาที่ผูมีอำนาจของกัมพูชาตามที่แนบมาพรอมนี้ ทั้งนี้ แผนที่ดังกลาวได
กำหนดเขตอนุรกั ษ (buffer zone) ทางทิศตะวันออกและทิศใตของตัวปราสาทไวดวยดังปรากฏ
ตาม N.2
2. ดวยเจตนารมณแหงไมตรีจติ และการประนีประนอม ราชอาณาจักรกัมพูชายอมรับ
วาปราสาทพระวิหารจะไดรบั การเสนอใหขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก โดยในชัน้ นีไม
้ มเขต
ี อนุรกั ษ
ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของตัวปราสาท
3. ใหใชแผนที่ที่ระบุในยอหนาที่ 1 แทน แผนที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ และรวมทั้ง
“Schéma Directeur pour la Zonage de Preah Vihear” ตลอดจนการอางอิงโดยรูปภาพตางๆ
ทัง้ หมดทีแสดงให
่
เห็นถึงเขตคุม ครอง (core zone) หรือการกำหนดเขตอืน่ ๆ (zonage) ในบริเวณ
ปราสาทพระวิหารตามที่ระบุในเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชา
4. ในระหวางทียั่ งไมมผี ลของการปฏิบตั งาน
ิ ของคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC)
ในพืน้ ทีรอบตั
่
วปราสาทพระวิหารทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือดังปรากฏตาม N. 3 ในแผนที่
ที่ระบุในยอหนาที่ 1 ขางตน แผนบริหารจัดการในพื้นที่ดังกลาวจะไดรับการจัดทำขึ้นรวมกัน
ระหวางเจาหนาที่ผูมีอำนาจของกัมพูชาและของไทย โดยสอดคลองกับมาตรฐานการอนุรักษ
ระดับสากล เพื่อรักษาคุณคาอันเปนสากลที่โดดเดนของปราสาท ทั้งนี้ ใหบรรจุแผนการบริหาร

- 39 จัดการดังกลาวไวในแผนบริหารจัดการ ฉบับสุดทายสำหรับตัวปราสาทและพื้นที่รอบๆ ตัว
ปราสาท ซึง่ จะตองเสนอตอศูนยมรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 สำหรับการพิจารณา
ของคณะกรรมการมรดกโลกในสมัยที่ 34 ในป 2553
5. การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกจะไมมีผลกระทบตอสิทธิของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนของคณะ
กรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ของทั้งสองประเทศ
6. ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่ง
ตอผูอำนวยการใหญยูเนสโก นายโคอิชิโร มัตซุอุระ สำหรับความชวยเหลือในการอำนวย
ความสะดวกในกระบวนการอันนำไปสูการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก

- 40 -

ภาคผนวก 8
ลำดับเหตุการณเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลก
วัน/เดือน/ป
พ.ศ. 2501

เหตุการณ

• ไทยกับกัมพูชามีขอพิพาทกรณีกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทพรวิหาร และ

4 ส.ค. 01

•

1 ธ.ค. 01

•

6 ต.ค. 02

•

พ.ศ. 2503 – 2518
10 ก.ค. 05
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2518

•
•
•
•

9 ม.ค. 35

•

ก.ค. 36
20 – 23 มี.ค. 40

•
•

24 ก.ค. 41

•

มีการกลาวโจมตีซง่ึ กันและกันผานชองทางตาง ๆ และรวมทัง้ สือ่ มวลชน
รัฐบาลไทยประกาศสถานการณฉุกเฉินทางชายแดนไทยดานกัมพูชา
รวม 5 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ และอำเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รัฐบาลกัมพูชาประกาศตัดความสัมพันธทางการทูตกับไทย หลังจาก
ที่การเจรจาไมบรรลุผล
รัฐบาลกัมพูชายื่นฟองตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ โดยขอใหศาล
วินิจฉัยใหไทยถอนกำลังออกจากเขาพระวิหาร และชี้ขาดเกี่ยวกับ
อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร
สงครามอินโดจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติคืนตัวปราสาทพระวิหารใหแกกัมพูชา
มีการเปดเขาพระวิหารใหนักทองเที่ยวเขาชม
ปดเขาพระวิหาร เนื่องจากเขมรแดงเขายึดอำนาจการปกครอง
ประเทศ
เปดเขาพระวิหารใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมหลังจากชัยชนะของ
รัฐบาลกัมพูชาภายใตการนำของฝาย CPP
ปดปราสาทเขาพระวิหาร เนื่องจากเขมรแดงเขายึดครองพื้นที่
ที่ประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 ไทยกับกัมพูชาเห็นชอบใน
หลักการที่จะสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางของไทยกับจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาเมื่อสถานการณ
เอื้ออำนวย
พลตรี วิวัตน สาตรักษ ผูบังคับการกองกำลังสุรนารี และพลตรี
สไล ลึก ผูบ ญ
ั ชาการกองกำลังฝาย CPP ในพืน้ ที่ (ซึง่ ไดรบั มอบอำนาจ
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1 ส.ค. 41

•

14 มิ.ย. 43

•

18 – 19 มิ.ย. 44

•

17 ก.ค. 44

•

17 ธ.ค. 44

•

จาก พลเอก เตีย บันห รัฐมนตรีกลาโหม) ไดเจรจาตกลงรวมทดลอง
เปดจุดผานแดน ณ เขาพระวิหาร โดยอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขา
เที่ยวชมไดระหวาง เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยฝายกัมพูชาเก็บคา
ผานแดนคนไทย 30 บาท (นักเรียนในเครื่องแบบ และพระภิกษุ
5 บาท และตอมาขึ้นเปน 10 บาท) คนตางชาติ 100 บาท เด็กตางชาติ
50 บาท โดยกองกำลังสุรนารีชวยดำเนินการในเรื่องการเก็บกูทุน
ระเบิด
ทดลองเปดเขาพระวิหารเปนแหลงทองเที่ยว แตการทดลองเปด
เขาพระวิหารเปนแหลงทองเที่ยวไดกอใหเกิดปญหา (1) การเพิ่มขึ้น
ของขยะมูลฝอย (2) น้ำเสียจากรานอาหารไหลลงแหลงน้ำ (3) หอง
สุขาที่ขาดระบบบำบัดน้ำเสียกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม และ
(4) อนามัยของอาหารและน้ำดื่ม
ไทย – กัมพูชา ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการสำรวจและ
จัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย – กัมพูชา ซึ่งขอ 5 ของเอกสาร
ดังกลาวระบุวา ระหวางที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหวาง
ทั้งสองประเทศยังไมเสร็จสิ้นนั้น ทั้งสองฝายจะไมดำเนินการใด ๆ
ที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่ชายแดน
ในการเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทย
กับกัมพูชาไดตกลงในหลักการที่จะรวมพัฒนาเขาพระวิหารใหเปน
สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีม่ คี วามปลอดภัย และสะดวกตอการเดินทางเขาถึง
โดยแบงผลประโยชนรวมกัน
นายโส มารา ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวกัมพูชา และประธาน
คณะกรรมการเพื ่ อ ดู แ ลและพั ฒ นาการท อ งเที ่ ย วปราสาทเขา
พระวิหาร (ฝายกัมพูชา) ถูกปลดออกจากตำแหนง เนือ่ งจากไดลงนาม
ในบันทึกการประชุมความรวมมือในการพัฒนาเขาพระวิหารใหเปน
แหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติระหวางไทย – กัมพูชาเมื่อ 1 มิ.ย. 44
ฝายไทย (โดยกองกำลังสุรนารี) ปดจุดผานแดนเขาพระวิหาร
เนื่องจากฝายกัมพูชาไมยอมใหความรวมมือในการแกไขปญหา
น้ำเสียไหลลงแหลงน้ำในฝงไทย
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• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย – กัมพูชา ที่เมืองเสียมราฐ ไดมีมติ

31 พ.ค. 46
25 มี.ค. 47

•
•

25 พ.ย. 47

•

ม.ค. 48
8 มี.ค. 48

•
•

19 ก.ย. 48

•

ใหจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาเขาพระวิหาร โดยฝายไทยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และฝาย
กัมพูชามีนายสก อาน รัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กัมพูชาเปนประธาน
เปดเขาพระวิหารเปนแหลงทองเที่ยว
คณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาเขาพระวิหารไดจัดประชุมที่กรุงเทพฯ
และไดตกลงในหลักการเกีย่ วกับความรวมมือพัฒนารวมเขาพระวิหาร
โดยกัมพูชาเห็นชอบกับหลักการพืน้ ฐานในการพัฒนารวมเขาพระวิหาร
ตามที่ไดหารือกับฝายไทย อยางไรก็ดี ไดรองขอกับฝายไทยวา
ความรวมมือนี้ควรเริ่มดำเนินการหลังจากที่ปราสาทพระวิหารไดขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกแลว
กระทรวงการตางประเทศประทวงกัมพูชากรณีการกอตัง้ ชุมชนกัมพูชา
บริเวณทางขึ้นปราสาทพระวิหารเพราะขัดขอตกลงไทย – กัมพูชา
วาดวยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกรวมไทย – กัมพูชา
ป 2543 และกอปญหาขยะมูลฝอยและปญหาน้ำเสียซึ่งสงผลกระทบ
ตอชุมชนไทย รวมทั้งไดประทวงการกอสรางที่ทำการของหนวยงาน
ทองถิ่น กัมพูชาบริเวณดังกลาวดวย
กัมพูชายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
กระทรวงการตางประเทศประทวงตอกัมพูชาเกี่ยวกับการกอสราง
พัฒนาถนนจากบานโกมุยขึ้นสูปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝายยังมีความเห็น
แตกตางกันในเรื่องเขตแดน
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ปารี ส ได ร ายงานผลการหารื อ กั บ
ศูนยมรดกโลกสรุปไดวา (1) กัมพูชายื่นจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลกตั้งแตเดือน ม.ค. 48 แตศูนยมรดกโลกไดขอใหกัมพูชา
เสนอเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนใหม โดยเฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวของกับแผนที่เขตกันชน ซึ่งกัมพูชากำหนดพื้นที่ครอบคลุม
ทั้งของกัมพูชาและไทย (2) คณะทำงานของศูนยมรดกโลก (3) หาก
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30 ม.ค. 49

•

20 มี.ค. 50

•

17 พ.ค. 50

•

พ.ค. – มิ.ย. 50

•

กัมพูชาจะรวมมือกับไทยในเรื่องนี้ โดยขอใหไทยกำหนดเขตกันชน
ในเขตของไทยก็จะทำใหการยื่นขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลกของกัมพูชามีน้ำหนักมากขึ้น
กัมพูชาไดยื่นเอกสารตอศูนยมรดกโลกเพื่อขอขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกอีกครั้งหนึ่ง และยูเนสโกไดขอให ICOMOS
ประเมินคำขอของกัมพูชาและใหขอเสนอแนะ กอนที่จะเสนอใหที่
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่ 31 พิจารณาในเดือน ก.ค. 50
ที่เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด
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
กระทรวงการต า งประเทศได ย ื ่ น บั น ทึ ก ช ว ยจำแก เ อกอั ค รราชทู ต
กัมพูชาประจำประเทศไทยเพื่อคัดคานการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ
วิหารเปนมรดกโลก ทั้งนี้ ไดสงสำเนาใหประธานคณะกรรมการ
มรดกโลกทราบและพิจารณาดวย
ฝายไทยไดดำเนินการทั้งในสวนที่เปนเอกสารทางกฎหมาย จัดทำ
เอกสารโตแยงขอพิจารณาของ ICOMOS รวมทั้งเอกสารโตแยงทาที
ของกัมพูชาเกี่ยวกับการตีความคำพิพากษาศาลโลกในคดีปราสาท
พระวิหาร และยังไดดำเนินการทางการทูตเพือ่ ชีแ้ จงใหประเทศสมาชิก
ของคณะกรรมการมรดกโลกทราบถึงปญหาดังกลาว เพื่อใหที่ประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกที่กำลังจะมีขึ้น ลงมติใหเลื่อนการพิจารณา
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19 – 20 มิ.ย. 50

•

28 มิ.ย. 50

•

15 – 17 ส.ค. 50

•

11 – 13 ม.ค. 51

•

14 ม.ค. 51

•

ออกไป เพื่อให กัมพูชาหันกลับมาเจรจากับไทยใหไดขอยุติเกี่ยวกับ
ปญหาเขตแดนและการใชอำนาจอธิปไตยเสียกอนแลวจึงยื่นคำขอ
ใหมรวมกัน
นายฮอร นัมฮอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศกัมพูชาและคณะ เยือนไทยเพื่อหารือกับรัฐมนตรี
ว า การกระทรวงการต า งประเทศในการขอรั บ การสนั บ สนุ น กรณี
กัมพูชาเสนอขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ซึ่งจะมี
การพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 ที่
เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด (23 มิ.ย. - 2 ก.ค. 50) แตไม
สามารถตกลงกันได
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 ไดมีมติเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกใหเลื่อนการพิจารณาการขึ้นทะเบียน
ของกัมพูชาออกไปและใหไทยและกัมพูชารวมมือกันอยางใกลชิด
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อเจรจา
หารือกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรีกัมพูชา และมอบหนังสือจากนายกรัฐมนตรี ที่มีถึงสมเด็จ
อัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ใหแกฝายกัมพูชาเพื่อใหทราบถึง
ความตั้งใจจริงและเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะรวมมือกับฝายกัมพูชา
กัมพูชาจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศที่เสียมราฐ ใน
ระหวางการประชุมผูเชี่ยวชาญตางชาติไดเสนอรายงานที่มีความ
คลาด เคลื ่ อ น หลาย ประเด็ น และ ละเลย ที ่ จ ะ กล า ว ถึ ง ประเด็ น ที ่
เกี่ยวของกับเขตแดน รวมทั้งใชแผนที่แสดงเขตแดนกัมพูชา ซึ่ง
ทับซอนกับแนวเขตแดนที่ไทยอางสิทธิ แมผูเชี่ยวชาญไทยจะไดแสดง
ความเห็นโตแยงเชิงวิชาการและแสดงขอหวงกังวลของฝายไทยและ
อำนาจอธิปไตยของไทยแลว ที่ประชุมก็ยังคงละเลยขอทักทวงของ
ฝายไทย ผูเชี่ยวชาญไทยจึงไดกลาวแถลงการณประทวงและถอนตัว
ออกจากการทำรายงานรวม
กัมพูชาจัดการประชุมสรุปรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญตางชาติตอ
นายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กัมพูชา แตรางรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญยังคงปรากฏแผนที่ที่
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21 ก.พ. 51

•

27 ก.พ. 51

•

แสดงเสนเขตแดนตามที่ฝายกัมพูชาอางและยังคงเพิกเฉยตอขอ
ทักทวงของไทย นายชโลทร เผาวิบูล อัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
จึงไดกลาวแถลงการณประทวง ชี้แจงทาทีของไทย แตนายสก อาน
กลาววา การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนเรื่องทางวัฒนธรรม
ไมเกี่ยวกับเขตแดน และยูเนสโก ไมมีอาณัติที่จะพิจารณาเรื่องเขต
แดนจึงขอใหหารือในเรือ่ งนีต้ อ ไป และขอใหนายวาร คิม ฮอง เปนผูร เิ ริม่
ดำเนินการกับฝายไทยเพื่อแกไขปญหาเขตแดนบริเวณดังกลาว
ในระหวางการประชุมรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศอาเซียน
อยางไมเปนทางการที่สิงคโปร และการเยือนสิงคโปรอยางเปนทาง
การของนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
นายฮอร นัมฮอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา
แจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทยวา การขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกจะไมสงผลกระทบตอการเจรจาเรื่อง
เขตแดนที่ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – กัมพูชา
ซึ่งกัมพูชาก็พรอมที่จะออกแถลงการณยืนยันในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้
กัมพูชายินดีที่ไทยจะเขารวมในการพัฒนาเขาพระวิหาร ซึ่งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศตอบชี้แจงวา ไทยมิไดคัดคาน การขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกของ กัมพูชาแตตองการ
ความมั่นใจวาเรื่องดังกลาวจะไมกระทบตอการเจรจาเสนเขตแดนใน
อนาคต
นายฮอร นัมฮอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา
ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทยแจงวา
ฝายกัมพูชาไดจัดทำรายงานสงใหศูนยมรดกโลกเมื่อวันที่ 28 ม.ค.
51 ตามขอตกลงของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31
พรอมกับยืนยันวาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกไม
เกี่ยวของกับปญหาการปกปนเขตแดน และการกำหนดพื้นที่อนุรักษ
ในเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไมถือเปนการกำหนดเสนเขตแดน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – กัมพูชาจะเจรจากันในเรื่อง
ปญหาเสนเขตแดนตอไป
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• ในระหวางการเดินทางเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการ นายสมัคร

30 มี.ค. 51

•

10 เม.ย. 51

•

11 เม.ย. 51

•

สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไดยืนยันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาวา ไทย
ไมขัดขวางการเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
ของกัมพูชา แตการขึ้นทะเบียนจะตอง ไมกระทบสิทธิเรื่องเขตแดน
และอธิปไตยของไทย และไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทั้งสองฝาย
หารือกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ฝายกัมพูชาไดเสนอราง
แถลงการณรวมใหฝายไทยพิจารณา ซึ่งระบุวาไทยสนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก และการกำหนดพื้นที่
อนุ ร ั ก ษ ต ามที ่ ป รากฏในแผนที ่ แ นบท า ยเอกสารประกอบการขึ ้ น
ทะเบียนไมถือเปนการกำหนดเสนเขตแดนระหวางประเทศ รวมทั้ง
เสนอใหมีการจัดประชุมรวมกันในกรอบคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการที่เกี่ยวของตาง ๆ
นายกรั ฐ มนตรี พ บกั บ นายกรั ฐ มนตรี ก ั ม พู ช าที ่ เ วี ย งจั น ทน และ
เสนอใหมีการจัดทำแผนบริหารจัดการรวมกันในพื้นที่รอบปราสาท
อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันวาจะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัว
ปราสาท และไม เ กี ่ ย วกั บ เส น เขตแดน ส ว นพื ้ น ที ่ บ ริ เ วณรอบตั ว
ปราสาท ฝายกัมพูชายังไมไดพิจารณาวา ควรจัดตั้งกรรมการรวมกัน
รูปแบบใด และทราบดีวาพื้นที่รอบปราสาทนั้น ดานหนึ่งเปนของไทย
โดยจะมอบหมายให นายสก อาน รองนายกรัฐมนตรี มาหารือเรื่องนี้
กับไทย
กระทรวงการตางประเทศ เชิญเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศ
ไทยมาพบเพื่อยื่นบันทึกชวยจำ (Aide Memoire) ของไทย ประทวง
กัมพูชาที่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของไทย การมี
ชุมชนกัมพูชาตั้งอยูในพื้นที่ที่ไทยอางสิทธิ รวมทั้งขอใหถอนกำลัง
ทหารและตำรวจที่อยูในพื้นที่ดังกลาว
นายอุก บอริท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา
ไดเชิญ นายวีรพันธุ วัชราทิตย เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
ไปพบเพื่อมอบเอกสาร ซึ่งปฏิเสธขอกลาวหาของไทยทุกประการ โดย
ชี้วาไมมีกองกำลังทหารและตำรวจบนเขาพระวิหาร ชุมชนที่ตั้งอยูก็มี
มานานแลวและตามคำตัดสินของศาลโลก เรื่องเสนเขตแดนชัดเจน
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6 พ.ค. 51

•

14 พ.ค. 51

•

22 – 23 พ.ค. 51

•

5 มิ.ย. 51
9 – 11 มิ.ย. 51

•
•

แลว จึงไมมีปญหาพื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาทพระวิหาร โดยทหาร
กัมพูชาไดรื้อบานพักบริเวณปราสาทพระวิหารออก รวม 18 หลัง
นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศมอบหมาย
ใหนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการตางประเทศเดินทางไป
พบหารือกับฝายกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ เพื่อหาทางออกเรื่องปญหา
พื้นที่ทับซอนบริเวณปราสาท โดยมีผูแทนจากกรมกิจการชายแดน
ทหาร และกรมแผนที่ทหาร รวมเดินทางไปดวย ผลการหารือ คือ ฝาย
กัมพูชารับฟงฝายไทยและผอนปรนในสวนของการพัฒนาพื้นที่รอบ
ปราสาท พระวิหารรวมกัน อยางไรก็ดี กัมพูชายังยืนยันวา ไมมีพื้นที่
อางสิทธิทับซอนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ซึ่งทั้งสองฝายจะตองหารือ
รวมกันเพื่อหาขอยุติเกี่ยวกับรางแถลงการณรวมเพื่อรักษาสิทธิดาน
เขตแดนของทั้งสองฝายตอไป
ภายหลังเขารวมพิธีเปดถนนหมายเลข 48 (เกาะกง - สแรอัมเบิล)
และสะพาน 4 แหงที่จังหวัดเกาะกง กัมพูชา นายนพดล ปทมะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดหารือกับ นายสก อาน
รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เกี่ยวกับปญหาการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลก และการกำหนดเขตทางทะเลระหวางไทยกับ
กัมพูชาและพื้นที่พัฒนารวมบริเวณไหลทวีปที่ไทยและกัมพูชาอาง
สิทธิทับซอนกัน โดยฝายกัมพูชาไดเสนอที่จะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัว
ปราสาทเปนมรดกโลกและจะไปหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเปน
ไปไดในเรื่องนี้ตอไป
นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศนำคณะ
ผูแทนไทยไปหารือกับนายสก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุง
ปารีส ภายใตการอุปถัมภของสำนักงานใหญยูเนสโก เพื่อผลักดัน
การแกไขปญหาในเรื่องนี้ใหไดขอยุติกอนการประชุม คณะกรรมการ
มรดกโลก สมัยที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา
กัมพูชาเสนอรางแผนผังฉบับปรับปรุงใหไทยพิจารณา
เจาหนาที่กรมแผนที่ทหารสำรวจพื้นที่ปราสาทพระวิหารตามแผนผัง
ที่ไดรับจากกัมพูชา

- 48 วัน/เดือน/ป
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• สภาความมั่นคงแหงชาติเห็นชอบรางคำแถลงการณรวมไทยกัมพูชา

17 มิ.ย. 51

•

18 มิ.ย. 51

•

ยูเนสโก เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร รวมทั้งแผนผัง
ที่กัมพูชาสงใหไทยกอนเสนอยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางคำแถลงการณรวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก รวมทั้ง
แผนผังที่กัมพูชาสงใหไทย
นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนาม
ในคำแถลงการณ รวมไทย กัมพูชา ยูเนสโก วาดวยการขึ้นทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
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