เขาพระวิหารสมบัติของสองชาติ
(ไทย-เขมร)
สุดจิต นิมิตกุล
เมื่อป 2505 สมัยผูเขียนเรียนอยูป 4 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวม
เดินขบวนกับนิสิตจุฬาฯ
เพื่ อ คั ด ค า นคํ า ตั ด สิ น
ของศาลโลกที่ตัดสินให
เขาพระวิ ห ารเป น ของ
กั ม พู ช า หลั ง จากนั้ น ก็
เงี ย บหายไปไม มี ใ คร
ส น ใ จ ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ
กั ม พู ช า เข า ใจว า ใน
กั ม พู ช ามี ก ารสู ร บกั น
ตลอดเวลา มี ก ารฆ า
ลางเผาพันธุคนตายเปนลาน สวนประเทศไทยนั้นก็ไมมีใครใหความสนใจเพราะนอกจากจะ
อยูหางไกลถึงจังหวัดศรีษะเกษ มาเมื่อ 2-3 ปนี้ เขาพระวิหารไดรับความสนใจอีกครั้งเมื่อ
กัมพูชาจะขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเปนมรดกโลก แตไทยคัดคาน คนทั่วไปเขาใจมาตลอดวา
ศาลโลกตัดสินใหเขาพระวิหารเปนของกัมพูชา และคนไทยไดรับแจงวาเฉพาะตัวเขาพระ
วิหารเทานั้นที่เปของกัมพูชา สวนพื้นที่รอบๆ เปนของไทย ความเขาใจของคนไทยเขาใจใน
แนวนี้มาตลอด และขอเท็จจริงแต เดิมทางขึ้นเขาพระวิหารขึ้นไดทางเดียวคือทางไทย ดังได
กลาวมาแลววาแตเดิมทั้งสองประเทศไมไดสนใจเพราะมีเรื่องอื่นที่จะทํามีมาก ผูเขียนเอง
หลังจากป 2505 มาแลวก็ไมไดสนใจอีกเลย จนเมื่อมาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการเรงรัด

พัฒนาชนบท เมื่อป 2544 และปตอๆ มาได พยายามติดตอเพื่อจะหาโอกาสไปศึกษา แต
ไดรับแจงมาตลอดวา เขาพระวิหารปดตลอดมา เปนอันวาไมไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมหรือ
ศึกษา ผูเขียนสนใจเรื่องเขาพระวิหารในหลายมิติ กลาวคือ กัมพูชาเปนประเทศเพื่อนบาน
ไทย มีรากเหงาและประเพณีตางๆ คลายคลึงกับไทย กัมพูชาขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหาร
เป น มรดกโลกเป น อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ที่ ผู เ ขี ย นมี ป ระสบการณ ที่ เ คยเป น ผู แ ทนไทยร ว มไปกั บ
ศาสตราจารย อดุ ล วิ เ ชี ย รเจริ ญ และเจ า หน า ที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมไปเขาประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอีกมิติหนึ่ง ครอบครัวของผูเขียนเคยรับ
ราชการที่จังหวัดปราจีนบุรีทั้งที่ยังมิไดแยกเปนจังหวัดสระแกว และแยกแลว โดยผูเขียน
พิจารณาเห็นวาจังหวัดปราจีนบุรีเปนเสมือนบานแหงที่สองของครอบครัว นิมิตกุล โดยที่
รําไพ นิมิตกุล ซึ่งเปนพี่ชายคนโตเคยเปนนายอําเภอหลายอําเภอ ทั้งอําเภอกบินทรบุรี
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอเมืองปราจีนบุรี แ ละขึ้นเปนปลัดจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัด และไปเปนผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร สวนผูเ ขียนเปนผูวาราชการจังหวัด
ปราจีนบุรีในภายหลัง
ในฐานะกัมพูชาเปนเพื่อนบานไทย มีประวัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาคลายคลึง
กับไทย จากความรูและประสบการณของผูเขียน ผูเขียนเขาใจวาไทยเริ่มเปนรัฐไทยเมื่อ 800
ป ที่แลว สมัยกรุงสุโขทัย สมัยพอขุนรามคําแหง ในสมัยนั้นกอนที่กรุงสุโขทัยจะเปนราชธานี
ก็ ป รากฏว า มี ช นชาวจี น มอญ ไทย และเขมร อยู ป ะปนกั น มาก อ น มี ค วามคุ น เคย
ขนบธรรมเนียม ความเป นอยู และภาษาไทยกับลาวใกลชิดกันมากในอีสาน ทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน แตเราไมเคยคุนเคยกับกัมพูชามากนัก ทั้งๆ ที่ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
หลายตัวเขียนเหมือนกัน เชน เลข ๑ กัมพูชาก็เขียน ๑ เหมือนกัน อธิบดีกัมพูชาอานวา อธิป
ใด และรัฐมนตรี กัมพูชาเรียกและอานว า รัฐมนไตร เปนตน ฉะนั้น ยังมีภาษาพูดและภาษา
เขียนอีกเปนจํานวนมากที่เขียนและอาจเหมือนหรือคลายคลึงกันถาเราสนใจ และพยายาม
เขาใจก็จะเห็นไดวา เราอาจจะมาจากรากเดียวกันไมมากก็นอย การแสดง การรํา แทบจะ
กลาวไดวา เหมือนกัน ชาวตางชาติอาจะแยกไมออกวาเปนไทย หรือ เขมร สรุป ประเพณี
วัฒนธรรม การเขียน และการพูด คลายคลึงกันมาก อาจจะมาจากแหลงเดียวกัน ถาให
ความสนใจ และเขาใจสิ่งตางๆ ก็นาจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคลายลาวกับไทย ที่พิจารณา
วาเปนบานพี่เมืองนอง ซึ่งในอนาคตไทยกับกัมพูชาหรือเขมร อาจเปนบานพี่เมืองน องเชนกัน
ผูเขียนเขาใจวาชาวบานที่อาศัยอยูในบริเ วณชายแดนอาจมีญาติ และขามไปมาหาสูกัน
อาจจะรูสึกเชนนั้นไมมากก็นอย

ในสวนที่เกี่ยวกับมิติจังหวัดปราจีนบุรี เปนบานแหงที่สองของครอบครัว นิมิตกุล คือ
ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา ชายแดนไทย-กัมพูชา ในบริเวณอรัญประเทศ และปอยเปต อยู
หางจากกรุงเทพฯ ไมไกลนัก เดินทางไมเกิน 2 โมงก็ถึงชายแดนแลว ตามความรูสึกของ
ผูเขียน เมื่อเขาไปรับหนาที่ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณแถวนี้ถูกทิ้งไปคอยไดรับ
ความสนใจ ฉะนั้น ถายายไปเมื่อป พ.ศ. 2490 กวาๆ จะแทบไมคอยมีการพัฒนาพื้นที่เทาใด
นัก ชาวบานอยูตามมีตามเกิด โครงการจากรัฐบาลมีนอยมาก อาจกลาวไดวาปราจีนบุรีเปน
จังหวัดที่ดอยที่สุดในบรรดาจังหวัดภาคตะวันออกดวยกัน เชน ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด มีความเจริญรุงเรืองมาก ปราจีนบุรี ขาดแคลนทั้งโครงสรางพื้นฐานหลักๆ การพัฒนา
เรื่องตางๆ ยังลาหลัง แมการศึกษา กลาวไดวาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีไมมีโอกาส
เหมือนเยาวชนในจังหวัดภาคตะวันออกอื่นๆ
เมื่ อ สิ บ กว า ป ม านี้ มี ก ารรบพุ ง กั น ในเขมร บริ เ วณนี้ ไ ด รั บ ความสนใจมากขึ้ น
โดยเฉพาะรัฐบาลโดยเฉพาะผูนําและนายทหารเดินทางเขาออกบอย แตก็เฉพาะบริเวณ
อําเภอชายแดนเทานั้น สวนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี และสระแกว ก็ยังคงลาหลังและ
พัฒนาไมมากนัก เมื่อ 4-5 ปที่แลว การเดินทางจากอรัญประเทศในนครวัด นครทม ตองใช
เวลาไมนอยกวา 5-6 ชั่วโมง ทั้งนี้เพราะการเดินทางไมสะดวกเป นทางชนบท ซึ่งระยะทาง
เพียง 150 กิโลเมตร เทานั้น เดี๋ยวนี้ทางเขมรสรางทางเสร็จแลวใชเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30
นาที เทานั้น เมื่อ 10 ปกอน ผูเขียนเคยไปราชการที่เขมร ทั้งที่พนมเปญ และนครวัด นครทม
โดยทางเครื่องบิน ไดสังเกตเห็นชาวยุโรปจํานวนมากยืนเขาคิวชมพิพิธ ภัณฑ ซึ่งมีของเกา
นานาชนิด รวมทั้งนครวัด และนครธม ก็มีฝรั่งมากเชนกัน ตกเย็นไปทานอาหารเย็น นอกจาก
มีการแสดงรํา ในชุด ตางๆ แลว มีการแสดงรามเกี ยรติด วย เหมื อนไทยทุก อยา ง ผู เ ขีย น
ประทับใจในการบริหารจัดการเขาชมนครวัด และนครทม ที่เก็บเงินเปนดอลลารสหรัฐฯ
รวมทั้งโรงแรมตางๆ คิดคาใชจายเปนดอลลารสหรัฐฯ เชนกัน ผูเขียนคาดการณตั้งแตวันนั้น
วา การทองเที่ยวของเขมรจะเปนที่นิยมทั้งจากประเทศไทย และตางประเทศมาจนบัดนี้
ความจริงดังกลาวก็เกิดขึ้นใหเห็นไดชัดตามที่ คาดการณไวแทบทุกประการ ฉะนั้น อนาคต
เขมรจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และจะมีผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรุดหนาไป
อยางมากมาย อันจะสงผลใหเกิดการกินดีอยูดีแกประชาชนโดยทั่วไป ผลจากนครวัด นคร
ทม ซึ่งเปนมรดกโลก และมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิ ภาพ เปนแนวทางซึ่งผูเขียนเชื่อ
วามีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เปนแนวทางซึ่งผูเขียนเชื่อวารัฐบาลเขมรจะใชเปน
แนวทางบริหารจัดการเขาพระวิหารตอไป

สําหรับมิติมรดกโลก เนื่องจากผูเขียนไดกลาวแลววาไดเคยมีประสบการณไปประชุม
ในนามรัฐบาลไทยเปนครั้งแรก เพื่ อเสนอหวยขาแขงเปนมรดกโลกเมื่อป 2534 ยูเ รสโก
สหประชาชาติเปนองคกรรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับมรดกโลก ซึ่งปกติจะแบงมรดกโลกเปน
2 ประเทศ คือ มรดกโลกทางธรรมชาติ (Nature) กับมรดกโลกที่มนุษยสรางขึ้น (Man made)
มรดกทางธรรมชาติ ไดแก ปาไม เขตรักษาพันธุสัตว ภูเขา ทะเล อุทยาน แหลงน้ํา และมรดก
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ สวนมรดกที่คนทําขึ้นนั้นไดแก ศาสนสถาน อาคารเกาแก วัดวา
อาราม ที่อยูอาศัย เปนตน เมื่อป 2534 จึงเปนครั้งแรกที่ไดเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ คือ หวยขาแขง ซึ่งเปนเขตรักษาพันธุ สัตวปาที่มีเอกลักษณเดน ทั้งแงมีสัตวปา
นานาชนิดที่หายาก และกําลังจะสูญพันธุ เชน เสือ กระทิง ควายปา นกยูง เปนตน มีลําหวย
ไหลผานกลางเขต และเขตปามีความสมบูรณ ควรแกการอนุรักษ อีกประการหนึ่ง การเปน
ผูแทนของไทยไปประชุม คณะกรรมการมรดกโลกครั้งแรกและครั้ งนี้ ไดเ ชิญผูวาราชการ
จังหวัดซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ในระดับพื้นที่ ซึ่ง ดร. อดุลย วิเชียรเจริญ ในฐานะหัวหนา
คณะไดแนะนําแกที่ประชุม และที่ประชุม เห็นเปนตัวอยางที่ดี ที่ประเทศของตนจะไดนํา
แนวความคิดนี้ไปปฏิบัติบาง รูปแบบนี้หรือ Model นี้ นอกจากจะเปนผูรับผิดชอบโครงการ
แลว เมื่อไดรับอนุมัติใหไทยขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแลว หนาที่สําคัญจะตองมีแผนบริหาร
จัดการมรดกโลกนั้นในการดูแลและอนุรักษตอไป จากตัวอยางของหวยขาแขง ผูเขียนใน
ฐานะผูวาราชการจังหวัดเจาของพื้นที่ไดตระหนักและมีภาระ (Commitment) ที่จะไปตอง
กลับมาทําแผนบริหารจัดการอยางจริงจังตามที่ไดเสนอไวกับคณะกรรมการมรดกโลก งาน
ชิ้นแรกก็คือ ประชาสัมพันธใหคนไทยและคนทั่วโลกรูวา บัดนี้หวยขาแขงเปนมรดกโลกแลว
โดยการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อปลุกกระแสอนุรักษปาไมและสัตวปา โดยจัดใหมีการ
ฉลองวันมรดกโลก ซึ่งจัดมาถึงปจจุบัน ในการจัดทําแผนบริหารจัดการหวยขาแขงมรดกโลก
ผูเขียนไดริเริ่มใหมีการจัดทําแผนจัดการเขตกันชนขึ้น (Buffer Zone Management Plan)
โดยเชิญ อาจารย ดร. อมรา พงศสาทิศ ผูอํานวยการสถาบันสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษา และจังหวัดอุทัยธานีไดขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุน
สัตวปาโลก (World Wildlife Fund ; W.W.F.) ตอมา ครม. ไดมีมติเมื่อป 2535 โดยทําแผน
จัดการเขตกันชนอนุมัติใหจังหวัดอุทัยธานีดําเนินตามแผนดังกลาว ในแผนดังกลาวเปนเวลา
5 ป (พ.ศ. 2536- พ.ศ. 2540) ไดเปนผังการสงเสริมอาชีพของประชาชนในเขตกันชนการ
พัฒนาสังคม ตอมาการพัฒนาเขตกันชนนี้ไดรับการสนับสนุนจากองคการนานาชาติอยาง
กวา งขวาง ปฏิเ สธไมไ ดวา การจัด การพื้นที่ กันชนหรื อในภาษาชาวบ านคือ โครงการนุ ง
ผาขาวมาเฝาเพชร ซึ่งหมายความวา หวยขาแข็งมรดกโลกเปรียบเสมือนเพชรอันล้ําคา สวน

ชาวบานที่อยูรอบๆ มีความเปนอยูยากจน เดิมใชเขตหวยขาแขงเปนตลาดซื้อสินคา (Super
Market) คือ ตัดไมทําลายปา ลาสัตว ชาวบานมีผาขาวมาผืนเดียวจึงเปรียบวาคนจนดูแล
เพชร ซึ่งทางราชการตองใหการดูแล เพราะคนเหลานี้เปนหูเปนตาใหแก ทางราชการในการ
ดูแลปา และอนุรักษสัตวปา
ตอมาอุทยานแหงชาติเขาใหญซึ่งเปนอุทยานแหงแรกของประเทศไทยไดขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยแหงที่ 2 ปรากฏวาพื้นที่สวนใหญของเขาใหญ
ขึ้นอยูกับจังหวัดปราจีนบุรี สวนที่เหลือขึ้นอยูกับจังหวัดนครราชสีมา และนครนายก ผูเขียน
ไดมีโครงการจัดทําโครงการ ทั้งสงเสริม อนุรักษมรดกโลกดังกลาวอยางนอย 2 โครงการ
ไดแก โครงการอยูกับเขาใหญ และโครงการลองแหงหินเพิง ผูเขียนไดกลาวมาแลววาไดเคย
เขารวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก และไดติดตามงานดานนี้มาตลอดอาจกลาวไดวา
ปจจัยที่เปนอันตรายแกมรดกโลก อยางนอยมี 2 สวน คือ โครงการของทางราชการ และ
ประชาชนโดยทั่วไป ฉะนั้น ถาจะคงรักษา อนุรักษมรดกโลกใหยั่งยืนจะตองดูแลจัดการกับ
ปจจัยทั้งสองเรื่องนี้อยางใกลชิด ในโอกาสที่เขมรกําลังจะเสนอเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางศิลปกรรม และเขมรเองก็มีมรดกโลกแหงหนึ่งคือ นครวัด นครทม ซึ่งอยูใกล
กับชายแดนของไทยมากดังไดกลาวมาแลว ผูเขียนเห็นวา มรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เปนสมบัติของชาวโลกที่ไดรับการยกยองและทั้งสองประเทศคือไทยและเขมร ซึ่ง
เขตแดนติดตอกัน ไทยมี มรดกโลกทางธรรมชาติที่ดีเดน ทั้งหวยขาแขง และอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ สวนเขมรมีมรดกโลกทางศิลปกรรม คือ นครวัด นครทม และกําลังจะขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางศิลปกรรมอีกแหงหนึ่ง คือ เขาพระวิหาร ผูเขียนเห็นวาจากขอเท็จจริง ศาลโลก
ไดตัดสินเขาพระวิหารเปนของเขมร ส วนบริเวณรอบพื้นที่เปนของไทย และอยูติดชายแดน
ไทย-เขมร ควรมีแผนบริหารจัดการทั้ง 2 ประเทศรวมกัน จัดการทั้งสองประเทศรวมกันดูแล
และจัดการผลประโยชนรวมกัน เราจะชอบหรือไมชอบอยางไรในฐานะทั้งสองประเทศมีเขต
แดนติดตอกันเราคงตองยอมรับสภาพและเจรจาตอไป อาจะถูกใจบางไมถูกใจบางก็คงตอง
รับสภาพตอไป ผูเขียนไดเคยมีโอกาสตอนรับทั้งนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน และภรรยา ที่
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเอกชนเชิญมา เคยนั่งคุยกันและแจงใหทานทราบวา ปราจีนบุรีอยูใกล
ชายแดนมาก ควรมีการเขาออกบอยๆ เพื่อสานสัมพันธตอไป สวนรองนายกรัฐมนตรีซอเขง
ก็ ไ ด พ บ 2-3 ครั้ ง ทั้ ง ที่ ก รุ ง เทพฯ และที่ ภู เ ก็ ต ไทยก็ ค งต อ งติ ด ต อ กั น ให ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ
ความสัมพันธอันดี

