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ครม. รับทราบ 5 แนวทางติดตามโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ไทย
เดินหน้าติดตาม-ตรวจสอบ-จัดทาข้อมูลยืนยันจานวนโบราณวัตถุที่มีถิ่นกาเนิดในไทย
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบการนาเสนอรายงานความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุ
ของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องดัง กล่าวหลังจาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสาคัญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ
กลั บ คืน สู่ ป ระเทศไทย เพื่อ กาหนดมาตรการการดาเนิ นงานวางกรอบแนวทางการปฏิ บัติ ในการติด ตาม
โบราณวัตถุ รวมทั้งสารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามหรือขอคืนโบราณวัตถุของ
ไทยที่ อยู่ ในต่า งประเทศให้ กลั บ มาเป็ น สมบัติ และมรดกวัฒ นธรรมของชาติ โดยมี รมว.วธ.เป็น ประธาน
กรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการ
นายวีระ กล่าวว่า การดาเนินการดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยนั้นมี
ความคืบหน้าในด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯได้ประชุมจานวน 3 ครั้ง เพื่อกาหนดแนวทาง
และมาตรการเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย และติดตามความคืบหน้า
การดาเนิน งานซึ่งขณะนี้ได้ดาเนิน การ 5 แนวทาง ดังนี้ 1. ศึกษาทางวิชาการโบราณวัตถุของไทยในการ
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย สารวจ
ตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ และลาดับความสาคัญในการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนจากต่า งประเทศ ซึ่งที่
ผ่านมาคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ ได้ยืนยันข้อมูลโบราณวัตถุที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศไทยและใช้ในการ
ติดตามโบราณวัตถุกลับคืน ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น
จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ชุดแรกที่อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามกลับคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู
สหรัฐอเมริกา 17 รายการซึ่งสหรัฐอเมริกามีความประสงค์ส่งคืน โดยตรวจพิสูจน์ได้ว่ามีแหล่งกาเนิดในไทย14
รายการ และจัดทาข้อมูลโบราณวัตถุของไทยที่มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกนาออกไปจากไทยโดยผิดกฎหมายและ
เห็นสมควรติดตามกลับคืนมาเพิ่มเติมอีก 24 รายการ
2. การดาเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย กฎบัตรระหว่างประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย
เพื่อศึกษาแนวทางการใช้กฎหมายติดตามวัตถุโบราณของไทยกลับคืน และศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคี
สมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนาเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์การยูเนสโก ค.ศ. ๑๙๗๐ และอนุสัญญาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการทาให้
กฎหมายเอกชนมี เ อกภาพว่ า ด้ ว ยวั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมที่ ถู ก โจรกรรมหรื อ ส่ ง ออกโดยผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ จึงเห็นว่าต้องทาหนังสือถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงหลักฐานทางวิชาการ
เพิ่มเติมของทับ หลั งจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้ น จ.สระแก้ว และ
รายละเอียดของกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของไทย ก่อนปีที่คาดว่าทับหลังทั้ง 2 รายการ ถูกลักลอบ
นาออกไปจากประเทศไทย ตามที่สหรัฐอเมริกาขอ รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา
และผลักดันให้บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการติดตามโบราณวัตถุ
ของไทยกลับคืนสู่ประเทศไทย
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3. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการติดตาม
โบราณวัตถุ ของไทยในต่า งประเทศกลั บ คืน สู่ ประเทศไทย โดยเมื่อวั นที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ ผ่ า นมา
นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย พร้ อมเจ้าหน้าที่สานักงานสืบสวนเพื่อความ
มั่นคงแห่งมาตุภูมิ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่ายินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการ
ติดตามโบราณวัตถุไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งมอบบัญชีโบราณวัตถุที่เชื่อว่าเป็นโบราณวัตถุไทยใน
สหรัฐอเมริกา จานวน 133 รายการ ให้ฝ่ายสหรัฐอเมริกา วธ. โดยกรมศิลปากร และกระทรวงการต่างประเทศ
โดยกรมสารนิเทศ และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ ได้ดาเนินการตรวจสอบ
โบราณวัตถุของไทยที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศ สาหรับกรณีทับหลัง 2 รายการ ได้ประสานด้านข้อมูลวิชาการ
และกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของสานักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
สหรัฐอเมริกาในการติดตามโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศไทย และ 4.การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลั บคืนสู่ประเทศไทย โดยการเชิญชวนคนไทยที่อยู่ใน
ต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้วพบว่า มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เชื่อว่ามีแหล่งกาเนิดใน
ประเทศไทย สามารถถ่ายรูป หรือส่งข้อมูลแจ้งมาที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลและหลักฐานในการติดตามโบราณวัตถุกลับคืน รวมทั้งให้ภาคประชาชนร่วมสนับสนุนข้อมูล
หลั ก ฐาน เช่ น ภาพถ่ า ยเก่ า บั น ทึ ก สภาพโบราณสถานหรื อ พื้ น ที่ ก่ อ นที่ โ บราณวั ต ถุ จ ะสู ญ หายไปจาก
โบราณสถาน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามกลับคืน 5.เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ในการติดตาม
โบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและผลการประชุมของ
คณะกรรมการต่อสื่อมวลชนเพื่อให้การสื่อสารเรื่องดังกล่าวสู่สังคม และประชาชน มีความถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
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