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ภาคผนวก  ข 
กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน 

 
1. กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานและแหลงที่ต้ัง หรือ 

กฎบัตรเวนิช 
(เมืองเวนิช พฤษภาคม พ.ศ.2507 หรือ ค.ศ.1964) 

โบราณสถานที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นเปยมดวยเรื่องราวจากอดีตและคงอยู
มาจนถึงวันนี้เปนพยานหลักฐานของประเพณีอันเกาแกที่เคยมีมา ประชาชนในปจจุบันไดมีความ
สํานึกในเอกภาพของคุณคาแหงมนุษยชาติ และมองโบราณสถานในฐานะที่เปนมรดกของ
สวนรวม จึงเปนที่ยอมรับถึงความรับผิดชอบรวมกันในอันที่จะปกปองมรดกเหลานี้ไวใหอนุชน
รุนตอไป นับเปนหนาที่ของเราที่จะมอบมรดกเหลานี้โดยคงไวซ่ึงความเปนของแทดั้งเดิม 

ดังนั้น หลักการที่ใชแนะแนวทางในการสงวนรักษาและบูรณะอาคารโบราณจึงจําเปน 
ตองไดรับความเห็นชอบและจัดทําขึ้นเปนพื้นฐานในระดับระหวางประเทศ ซ่ึงแตละประเทศจะ
รับผิดชอบในการนําแผนนี้ไปประยุกตใชภายใตกรอบแหงวัฒนธรรมและประเพณีของตน 

การที่ไดกําหนดหลักการเบื้องตนในดานนี้เปนครั้งแรกในกฎบัตรเอเธนส ใน พ.ศ.2472 
(ค.ศ.1931) ไดนํามาสูการพัฒนางานในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง ในสวนที่เปนรูปธรรม 
อาทิ งานเอกสารระดับชาติ งานของสภาพิพิธภัณฑระหวางประเทศ (ICOM) และยูเนสโก และการ
จัดตั้งศูนยระหวางประเทศวาดวยการศึกษาดานอนุรักษและปฏิสังขรณมรดกทางวัฒนธรรม 
(ICCROM) ดวยสํานึกที่เพิ่มพูน และมีการศึกษาวิเคราะหมากขึ้นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซ่ึงนับวันจะ
ทวีความซับซอนและหลากหลาย บัดนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนกฎบัตรนี้อีกครั้ง เพื่อทําการศึกษา
หลักการที่เกี่ยวของอยางละเอียดและขยายขอบเขตงานในกฎบัตรฉบับใหม 

ดวยเหตุดังกลาวที่ประชุมระหวางประเทศ คร้ังที่ 2 ของสถาปนิกและชางผูปฏิบัติงานกับ
โบราณสถาน ระหวางวันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ.2507 (ค.ศ.1964) ณ เมืองเวนิช จึงไดลงมติ
เห็นชอบดังนี้ 
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คําจํากัดความ 
ขอ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโบราณสถานมิไดครอบคลุมแตเพียงสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรม

เทานั้น หากรวมถึงบริเวณเมืองหรือชนบทซึ่งเปนแหลงที่เราพบหลักฐานของอารยธรรมใด
อารยธรรมหนึ่ง หรือพัฒนาการที่สําคัญหรือเหตุการณประวัติศาสตร คําจํากัดความนี้มิไดเจาะจง
เฉพาะงานศิลปะที่ยิ่งใหญ หากหมายรวมถึงงานธรรมดาสามัญจากอดีตที่ไดเพิ่มพูนความสําคัญ
ในเชิงวัฒนธรรมตามกาลเวลาอีกดวย 

ขอ 2 การอนุรักษและบูรณะโบราณสถานจะตองนําเอาวิทยาการและเทคนิคในทุก
สาขาที่อาจนํามาใชในการศึกษาและคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมมาใชในการดําเนินการ 

ขอ 3 จุดมุงหมายในการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานอยูที่การคุมครองโบราณสถาน
เหลานั้นในความที่เปนงานศิลปะไมยิ่งหยอนไปกวาความเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร 

การอนุรักษ 
ขอ 4 การอนุรักษนั้น โบราณสถานจําเปนจะตองไดรับการดูแลรักษาอยางถาวรเปน

พื้นฐาน 
ขอ 5 การอนุรักษโบราณสถานจะดําเนินการสะดวกหากโบราณสถานนั้นสามารถ

สนองวัตถุประสงคบางประการที่เปนประโยชนตอสังคมดวย จึงควรสนับสนุนการใชสอยใน
ลักษณะนี้ แตจะตองไมเปลี่ยนแปลงผังบริเวณหรือการตกแตงของอาคาร  ความตองการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการใชสอยที่เปลี่ยนไปอาจไดรับอนุญาตใหกระทําไดภายในขอบเขตขางตนนี้
เทานั้น 

ขอ 6 การอนุรักษโบราณสถานหมายรวมถึงการสงวนรักษาบริเวณแหลงที่ตั้งใน
ขอบเขตที่เหมาะสมกับขนาดของโบราณสถานดวย ที่ใดก็ตามที่แหลงที่ตั้งเดิมยังคงสภาพปรากฏ
อยูจะตองเก็บรักษาไว จะยินยอมใหมีส่ิงปลูกสรางใหม มีการรื้อทําลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
แกไขที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธของมวลและสีในแหลงที่ตั้งโบราณสถานนั้นไมได 

ขอ 7 โบราณสถานไมสามารถถูกแยกออกจากประวัติศาสตรในสวนที่โบราณสถาน
เองเปนประจักษพยาน และไมสามารถแยกออกจากแหลงที่ตั้งที่โบราณสถานนั้นถูกสรางขึ้น จึงไม
อนุญาตใหมีการเคลื่อนยายโบราณสถาน ไมวาจะเปนการยายทั้งแหลงหรือเพียงบางสวน เวนแต
เมื่อไดพิสูจนแลวดวยเหตุผลที่สําคัญยิ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ขอ 8 งานประติมากรรม งานจิตรกรรมหรือส่ิงตกแตงซึ่งเปนองคประกอบที่รวมเขา
เปนโบราณสถานจะถูกแยกออกจากโบราณสถานไดในกรณีที่เปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะสงวนรักษา
องคประกอบนั้นๆ ไวได 

การบูรณะ 
ขอ 9 ขั้นตอนของการบูรณะเปนการดําเนินการที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะ

สาขาวิชา โดยมุงที่จะสงวนรักษาและแสดงคุณคาแหงสุนทรียภาพและประวัติศาสตรของ
โบราณสถาน รวมทั้งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเคารพตอวัสดุดั้งเดิมและเอกสารที่เปนของแท 
การบูรณะจะตองหยุดทันที ณ จุดที่เราตองคาดคะเน สันนิษฐาน ในกรณีที่มีความจําเปนสวนที่
เพิ่มเติมเขาไปนั้นจะตองระบุใหชัดเจนสามารถแยกออกไดจากองคประกอบทางสถาปตยกรรม
เดิมของโบราณสถานและมีการประทับตราระบุเวลาที่ดําเนินการ การบูรณะในกรณีใดๆ ก็ตาม
จะตองมีการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรเกี่ยวกับโบราณสถานกอนเสมอ 

ขอ 10 ในกรณีที่เทคนิคที่ใชมาดั้งเดิมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การเสริมความมั่นคง
แข็งแรงของโบราณสถานอาจสัมฤทธิ์ผลไดโดยการใชเทคนิคสมัยใหมในการอนุรักษและ
การกอสราง ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเทคนิคจะตองมีขอมูลทางวิชาการยืนยันและมีประสบการณ
การนํามาใชเปนเครื่องพิสูจน 

ขอ 11 จะตองเคารพสิ่งกอสรางในทุกยุคสมัยของโบราณสถาน เพราะเอกภาพของ
รูปแบบเพียงยุคใดยุคหนึ่งไมใชเปาหมายของการบูรณะโบราณสถาน เมื่ออาคารประกอบดวยการ
กอสรางของยุคตางๆ ซอนทับกันไว การเปดเผยใหเห็นชั้นสวนลางที่ซอนอยูกระทําไดในกรณี
พิเศษเทานั้น โดยมีขอแมวาชั้นที่ร้ือออกไปนั้นมีส่ิงที่นาสนใจอยูเพียงเล็กนอยและวัสดุสวนลางที่
นําเสนอจะตองมีคุณคาอยางสูงทางดานประวัติศาสตร โบราณคดีและสุนทรียภาพ และอยูใน
สภาพที่ดีพอที่จะดําเนินการได การประเมินความสําคัญขององคประกอบที่เกี่ยวของและการ
ตัดสินใจที่อาจเปนการทําลายจะขึ้นอยูกับผูที่รับผิดชอบการทํางานเพียงผูเดียวมิได 

ขอ 12 การซอมแซมแทนที่สวนที่ขาดหายไปตองมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวม  
แตในขณะเดียวกันจะตองเห็นไดถึงความแตกตางไปจากสวนดั้งเดิม เพื่อที่วาการบูรณะจะไมสราง
หลักฐานทางดานศิลปะหรือประวัติศาสตรที่เปนเท็จ 
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ขอ 13 ไมสามารถทําการตอเติมใดใดได ยกเวนแตสวนที่ตอเติมนั้นไมมีผลกระทบตอ
สวนที่ เปนจุดสนใจของอาคารโบราณสาน  แหลงที่ตั้งดั้งเดิมของโบราณสถาน  สมดุลของ
องคประกอบ และความสัมพันธของโบราณสถานนั้นตอส่ิงแวดลอม 

แหลงประวัติศาสตร 
ขอ 14 จะตองดูแลแหลงที่ตั้งของโบราณสถานเปนพิเศษ เพื่อรักษาลักษณะที่กลมกลืน

ของโบราณสถานนั้นไว และเพื่อใหแนใจวาแหลงโบราณสถานนั้นมีความชัดเจนและไดรับการ
นําเสนอในสภาพที่เหมาะสม การอนุรักษและบูรณะที่ดําเนินการในแหลงดังกลาวจะตองคํานึงถึง
หลักการตางๆ ขางตนดวย 

การขุดคน 
ขอ 15 การขุดคนโบราณสถาน ควรจะดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานตามหลัก

วิชาการและขอแนะนําที่กําหนดหลักการระหวางประเทศสําหรับการขุดคนทางโบราณคดีซ่ึง
ยูเนสโกมีมติรับรองใน พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) 

 จะตองบํารุงรักษาซากโบราณสถานและจะตองมีมาตรการที่จําเปนสําหรับ
การอนุรักษอยางถาวร มีการปกปองคุมครองรูปลักษณทางสถาปตยกรรมและวัตถุที่คนพบ 
ยิ่งกวานั้นจะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะเอื้ออํานวยตอการทําความเขาใจโบราณสถาน และ
นําเสนอโบราณสถานโดยไมบิดเบือนความหมายใดๆ 

 อยางไรก็ตามกอนอื่นควรงดเวนการปฏิสังขรณ นอกจากจะใชวิธีการประกอบ
คืนสภาพ (อนัสติโลซิส) ซ่ึงเปนการนําชิ้นสวนที่มีอยูแตกระจัดกระจายมาประกอบใหมเทานั้น 
วัสดุที่นํามาใชประสานชิ้นสวนเขาดวยกันจะตองแตกตางจากวัสดุเดิมเสมอ และจะตองใชนอย
ที่สุดเทาที่จําเปนตอการอนุรักษโบราณสถาน และการทําใหรูปทรงของโบราณสถานกลับสูสภาพเดิม 

เอกสารสิ่งพิมพ 
ขอ 16 ในการดําเนินงานทุกดานของการสงวนรักษา การบูรณะหรือการขุดคนจะตองมี

การบันทึกขอมูลอยางชัดเจนในรูปแบบของรายงานการวิเคราะหวิจารณ พรอมกับผังรูปแบบ
ลายเสนและรูปถายประกอบเสมอ 

 ทุกขั้นตอนของการทํางานตั้งแต งานแผวถาง การเสริมความมั่นคงแข็งแรง 
การจัดองคประกอบใหม และการทําใหผสานกลมกลืน ตลอดจนภาพลักษณทั้งทางดานเทคนิค
และรูปทรงที่เห็นไดในระหวางการดําเนินงานจะตองบันทึกรวบรวมไว ตองเก็บบันทึกรายงานนี้
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ไวในหอจดหมายเหตุของสถาบันสาธารณะ ใหนักศึกษาวิจัยสามารถคนควาได และควรจัดพิมพ
เผยแพรรายงานนี้ดวย 

คณะบุคคลดังรายนามตอไปนี้เปนผูรวมดําเนินการในคณะกรรมาธิการเพื่อรางกฎบัตร
ระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานขางตน 
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Mr. Jose BASSEGODA – NONELL (สเปน) 
Mr. Luis BONAVENTE (โปรตุเกส) 
Mr. Djurdje BOSKOVIC (ยูโกสลาเวีย) 
Mr. Hiroshi DAIFUKU (ยูเนสโก) 
Mr. P.L.DE VRIEZE (เนเธอรแลนด) 
Mr. Harald LANGBERG (เดนมารค) 
Mr. Mario MATTEUCCI (อิตาลี) 
Mr. Jean MERLET (ฝร่ังเศส) 
Mr. Carlos FLORESMARINI (เม็กซิโก) 
Mr. Roberto PANE (อิตาลี) 
Mr. S.C.J. PAVEL (เช็กโกสโลวาเกีย) 
Mr. Paul PHILIPPOT (ICCROM) 
Mr. Victor PIMENTEL (เปรู) 
Mr. Harold J.PLENDERLEITH (ICCROM) 
Mr. Deoclecio REDIG DE CAMPOS (วาติกัน) 
Mr. Jean SONNIER (ฝร่ังเศส) 
Mr. Francois SORLIN (ฝร่ังเศส) 
Mr. Eustathios STIKAS (กรีซ) 
Mrs. Gertrude TRIPP (ออสเตรีย) 
Mr. Jan  ZACHWATOVICZ (โปแลนด) 
Mr. Mustafa S. ZBISS (ตูนีเซีย) 
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2. กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร 
(Washington Charter 1987) (พ.ศ.2530) 

คํานําและคําจํากัดความ 
1. ชุมชนเมือง ไมวาจะเปนชุมชนที่พัฒนาอยางคอยเปนคอยไปตามกาลเวลาหรือ

ชุมชนที่เจริญขึ้นตามแผนพัฒนา เปนสิ่งแสดงถึงความหลากหลายของสังคมในประวัติศาสตร 
2. กฎบัตรฉบับนี้เกี่ยวของครอบคลุมพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตรทั้งใหญและเล็ก       

ทั้งเมืองและใจกลางเมืองหรือยานประวัติศาสตร รวมถึงสิ่งแวดลอมของพื้นที่นั้นทั้งที่ เปน
ธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น นอกเหนือจากบทบาทในฐานะที่เปนเอกสารทางประวัติศาสตรแลว 
พื้นที่เหลานี้ยังเปนแหลงรวมคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีนิยมของชุมชนดวย ทุกวันนี้พื้นที่
เหลานี้หลายแหงกําลังถูกคุกคาม ทําใหเสื่อมลงทางกายภาพ ทําใหเสียหาย หรือแมแตถูกทําลาย 
จากผลกระทบของการพัฒนาเมืองอันเนื่องมาจากการอุตสาหกรรมในสังคมทุกแหง 

3. จากการเผชิญกับสถานการณดังกลาวซึ่งมักจะนําไปสูความสูญเสียทั้งดาน
วัฒนธรรมสังคม และแมแตเศรษฐกิจที่ไมสามารถแกไขได สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ 
(ICOMOS) จึงไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎบัตรระหวางประเทศสําหรับเมืองและ
ชุมชนเมืองประวัติศาสตร ที่จะเสริมกฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและการบูรณะ
โบราณสถาน หรือโดยทั่วไปถูกเรียกวา กฎบัตรเวนิช (Venice Charter) ขอความใหมนี้ไดอธิบาย
ถึงหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการที่จําเปนตอการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง สงเสริมใหเกิด
ความกลมกลืนของทั้งวิถีชีวิตความเปนสวนตัวและสังคมชุมชนในพื้นที่นั้นๆ และกระตุนใหเกิด
การอนุรักษสมบัติทางวัฒนธรรม ซ่ึงกอใหเกิดความทรงจําแหงมนุษยชาติ 

4. ตามที่กําหนดในขอแนะนําของ UNESCO วาดวยเรื่องการคุมครองและบทบาทใน
ปจจุบันของพื้นที่ประวัติศาสตร (Warsaw-Nairobi 1976) และในเอกสารระหวางประเทศอื่นๆ นั้น 
การอนุรักษเมือง และชุมชนเมืองประวัติศาสตร เปนที่เขาใจวา หมายถึง ขั้นตอนที่จําเปนสําหรับ
การปกปอง การอนุรักษ และการบูรณะของเมือง และพื้นที่ดังกลาว เทียบเทากับการพัฒนาและ
การปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตรวมสมัย 
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หลักการและวัตถุประสงค 
1. การอนุรักษเมืองประวัติศาสตร และชุมชนเมืองอื่นๆ จะตองผสานเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมและของการวางผังเมือง ผังภูมิภาคในทุกระดับ 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. คุณลักษณะที่จะตองสงวนรักษาไวประกอบดวย ลักษณะทางประวัติศาสตร
ของเมือง และชุมชนเมืองและองคประกอบทางวัตถุและทางจิตใจซึ่งแสดงถึงลักษณะทาง
ประวัติศาสตรนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ก) รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นไดจากการแบงพื้นที่ดินและโครงขายถนน 
ข) ความสัมพันธระหวางอาคารและพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลง 
ค) รูปลักษณภายในและภายนอกของอาคารที่เห็นไดจากสัดสวน ขนาด รูปแบบ 

การกอสราง วัสดุ สี และการตกแตง 
ง) ความสัมพันธระหวางเมืองหรือชุมชนเมืองและแหลงที่ตั้งที่แวดลอมอยูทั้งที่

เปนธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น 
จ) การใชสอยท่ีหลากหลายที่มีอยูในเมือง หรือชุมชนเมือง ตามกาลเวลา 
การกระทําใดๆ ก็ตามตอคุณลักษณะดังกลาวมาแลวนั้นจะตองคํานึงถึงความเปน

ของดั้งเดิมของเมือง และชุมชนเมืองประวัติศาสตร 
3. การเขามามีสวนรวมของผูอาศัยในพื้นที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของแผนงาน

การอนุรักษ และควรไดรับการสนับสนุนการอนุรักษเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตรจะ
เกี่ยวของกับผูอยูอาศัยในพื้นที่เปนอันดับแรก 

4. การอนุรักษในเมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตรตองการความรอบคอบการเขา
ดําเนินงานที่เปนระบบและความมีวินัยควรหลีกเลี่ยงความยึดมั่นในแนวใดแนวหนึ่งเพราะใน
แตละกรณีซ่ึงเปนเอกเทศอาจมีปญหาที่แตกตางกันได 

5. การวางแผนการอนุรักษเมือง และชุมชนเมืองประวัติศาสตร ควรมีการศึกษาใน
หลายสาขาวิชา 

- แผนการอนุรักษตองใหความสนใจปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
โบราณคดี ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม เทคนิคตางๆ สังคมศาสตร และ
เศรษฐศาสตร 
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- ควรระบุ วัตถุประสงคหลักของแผนการอนุรักษใหชัดเจน เพื่อใหมาตรการ
ทางกฎหมาย ทางการบริหาร และทางการเงินบรรลุตามวัตถุประสงคนั้นๆ 

- แผนการอนุรักษควรมีเปาหมายในการสรางความตอเนื่องที่กลมกลืนระหวาง
ชุมชนเมืองประวัติศาสตร และเมืองในสวนอื่นทั้งหมด 

- แผนการอนุรักษควรกําหนดวาอาคารใดตองรักษาไว อาคารใดควรรักษาไว
ภายใตขอแมบางประการ อาคารใดที่นาจะสามารถรื้อถอนได ซ่ึงจะตองเปน
กรณีพิเศษจริงๆ 

- กอนการดําเนินการใดๆ จะตองเก็บขอมูลสภาพที่เปนอยูโดยละเอียด 
- แผนการอนุรักษ ควรไดรับการสนับสนุนจากผูอยูอาศัยในพื้นที่ประวัติศาสตร

นั้นๆ 
6. เมื่อแผนการอนุรักษเปนที่รับรองแลว ไมวาจะเปนกิจกรรมการอนุรักษที่มีความ

จําเปนใดๆ ก็ตามควรจะตองสอดคลองกับหลักการและเปาหมายของกฎบัตรนี้ และกฎบัตรเวนิช 
7. การบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมีความสําคัญมากตอการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง

ประวัติศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 
8. การใชสอยและกิจกรรมใหมควรจะเขากันไดกับลักษณะของเมืองและชุมชนเมือง

ประวัติศาสตร การประยุกตการใชสอยพื้นที่ เหลานี้ใหเขากับวิถีชีวิตในปจจุบันตองมีการ
ดําเนินการหรือการปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการดวยความระมัดระวัง 

9. การปรับปรุง การพักอาศัยควรเปนวัตถุประสงคพื้นฐานขอหนึ่งของการอนุรักษ 
10. เมื่อมีความจําเปนตองกอสรางอาคารใหมหรือตองปรับปรุงอาคารที่มีอยูแลวควร

เคารพตอลักษณะขอบเขตที่วางเดิมของพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของสัดสวนและขนาดที่ดิน
ไมควรปฏิเสธ การเพิ่มเติมองคประกอบตางๆ ในปจจุบันที่สอดคลองกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม
เนื่องจากสิ่งเหลานี้จะชวยสรางคุณคาความสมบูรณของพื้นที่ได 

11. ความรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรของเมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตรควร
ครอบคลุมถึงเนื้อหาเรื่องการตรวจสอบดานโบราณคดี และการนําเสนอหลักฐานทางโบราณคดีที่
พบอยางเหมาะสม 
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12. ตองมีการควบคุมการจราจรภายในเมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตรและวางผัง
กําหนดพื้นที่จอดรถ เพื่อไมใหส่ิงเหลานี้สรางความเสียหายแกส่ิงปลูกสรางที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร หรือแกสภาพแวดลอมโดยรอบ 

13. เมื่อมีการวางผังเมืองหรือผังภูมิภาคซึ่งมีการกําหนดแนวการกอสรางทางหลวง
สายหลักจะตองไมใหทางเหลานั้นผานเขาไปในพื้นที่เมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตร แตควร
ปรับปรุงเสนทางเขาถึงจากพื้นที่เมืองออกไปสูทางหลักเหลานั้น 

14. เมืองประวัติศาสตรควรไดรับการปกปองคุมครองจากภัยธรรมชาติและสิ่งรบกวน
ตางๆ เชน มลภาวะ และแรงสั่นสะเทือนเพื่อรักษาสภาพของมรดกวัฒนธรรม และเพื่อความ
ปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของผูอยูอาศัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอเมืองหรือชุมชน
เมืองประวัติศาสตรขึ้นจะตองนํามาตรการในการปองกันและซอมแซมมาประยุกตใชใหเหมาะสม
ตามลักษณะเฉพาะของแตละที่ที่เกี่ยวของ 

15. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ควรจัดใหมีแผนงานเผยแพรขอมูลแก
ผูอยูอาศัยในพื้นที่ โดยเริ่มจากเด็กในวัยเรียนควรสนับสนุนการปฏิบัติการขององคกรตางๆ 
เพื่อปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรม และควรมีมาตรการชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อการอนุรักษ
และบูรณะ 

16. ควรจัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางแกผูปฏิบัติการอนุรักษในทุกสาขาวิชาชีพ 
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3. กฎบัตรเพื่อการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.1990 
(พ.ศ.2533) 
โดยคณะกรรมการระหวางประเทศเพื่อการจัดการมรดกทางโบราณคดี (ICAHM) 
และไดรับความเห็นชอบจากการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ  
คร้ังที่ 9 ณ เมืองโลซานน ในป ค.ศ.1990 

บทนํา 
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาความรูและความเขาใจในตนกําเนิดและพัฒนาการ

ของสังคมมนุษยเปนสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติในการบงชี้รากฐานทางวัฒนธรรมและ
สังคม 

มรดกทางโบราณคดีเปนสวนประกอบของการบันทึกขั้นพื้นฐานของกิจกรรมของมนุษย
ในอดีตดังนั้นการปกปองคุมครองและการจัดการที่ เหมาะสมจะทําใหนักโบราณคดีและ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ สามารถศึกษาและตีความมรดกทางโบราณคดีไดเพื่อประโยชนของคนในรุน
ปจจุบันและในอนาคต 

การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีไมสามารถตั้งอยูบนพื้นฐานการปรับใชเทคนิค
ทางวิชาโบราณคดีเทานั้น แตตองมีพื้นฐานที่กวางขึ้นในเรื่องความรูและทักษะตามสายวิชาชีพและ
วิชาการอื่นๆ ดวย องคประกอบบางอยางของมรดกทางโบราณคดีอาจเปนสวนประกอบของ
โครงสรางทางสถาปตยกรรม ในกรณีเชนวานี้จึงตองมีการปกปองคุมครองตามมาตรฐานดังที่
บัญญัติไวในกฎบัตรเวนิชวาดวยการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานในป ค.ศ.1966 สําหรับ
องคประกอบอื่นของมรดกทางโบราณคดีซ่ึงเปนสวนประกอบของประเพณีที่ยังคงอยูของผูคนใน
ทองถ่ิน การมีสวนรวมของกลุมวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นถือวามีความสําคัญในการปกปอง
คุมครองและสงวนรักษามรดกทางโบราณคดีนั้นอยางยิ่ง 

ดวยเหตุผลดังกลาวและอื่นๆ การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีจึงตองอยูบน
พื้นฐานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพของบุคคลจากหลายสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังตองมีความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนและมหาชนและ
สาธารณชนทั่วไป ดังนั้น กฎบัตรนี้จึงไดวางหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับแงมุมที่แตกตางกันของ
การจัดการมรดกทางโบราณคดีรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐและฝายนิติ
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บัญญัติ หลักการเกี่ยวกับการดําเนินการทางวิชาชีพในกระบวนการจัดทําทะเบียนมรดกทาง
โบราณคดี การสํารวจ การขุดคน การจัดเก็บขอมูล การวิจัย การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู 
การใหขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขาถึง และการใชประโยชนมรดกทางโบราณคดีโดย
สาธารณชน รวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการปกปองคุมครองมรดก
ทางโบราณคดี 

กฎบัตรนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของกฎบัตรเวนิชในฐานะที่เปนแนวทาง
และแหลงความคิดสําหรับนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาล ของผูทรงคุณวุฒิและมืออาชีพ
ทั้งหลาย 

กฎบัตรนี้จะตองสะทอนถึงหลักการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกันใน
ระดับโลก ดวยเหตุนี้เองจึงไมอาจกลาวไดวากฎบัตรนี้มีไวสําหรับปญหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
หรือความเปนไปไดสําหรับบางประเทศหรือบางภูมิภาคเทานั้น ดังนั้น กฎบัตรนี้จึงควรไดรับการ
เพิ่มเติมในระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาค ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตอไปนี้เพื่อสนอง
กับความตองการของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ 

ขอ 1 คําจํากัดความ 
  “มรดกทางโบราณคดี” คือสวนของมรดกที่เปนวัตถุที่ใหขอมูลเบื้องตนตาม
วิธีการทางโบราณคดี ประกอบดวยรองรอยทั้งหมดที่แสดงถึงความมีอยูของมนุษยและรวมทั้ง
สถานที่ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของกิจกรรมของมนุษย โครงสรางที่ถูกละทิ้งและซากที่คง
เหลืออยูทั้งหลาย (รวมถึงแหลงโบราณคดีใตดินและแหลงโบราณคดีใตน้ํา) พรอมทั้งโบราณวัตถุ
ที่อาจเคลื่อนยายไดซ่ึงเปนสวนประกอบของแหลงโบราณสถานนั้น 
 ขอ 2 นโยบายการปกปองคุมครองท่ีผสานกลมกลืน 
  มรดกทางโบราณคดีเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปราะบางและไมสามารถ
สรางขึ้นใหมได ดังนั้น จะตองมีการจัดทําและควบคุมแผนการใชที่ดิน เพื่อที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายตอมรดกทางโบราณคดีใหนอยที่สุด 
  นโยบายสําหรับการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีควรเปนสวนประกอบ
ที่ผสานกลมกลืนของนโยบายที่เกี่ยวกับการใชที่ดิน การพัฒนาและการวางแผนเชนเดียวกันกับ
นโยบายทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมตางๆ และการศึกษา นโยบายสําหรับการปกปองคุมครอง
มรดกทางโบราณคดี ควรมีการทบทวนอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอ การสราง
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โครงขายขอมูลทางโบราณคดี ควรจะตองกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายเหลานั้นดวย     
การวางนโยบายการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีควรจะตองเปนไปในแนวทางที่
สอดคลองกันในทุกระดับไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับระหวาง
ประเทศ 
  การมีสวนรวมของสาธารณชนโดยทั่วไปที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดี ประเด็นนี้เปนสิ่งสําคัญในกรณีที่กลุมคน
พื้นเมืองมีความเกี่ยวของกับมรดกทางโบราณคดีนั้นดวย การมีสวนรวมตองมีพื้นฐานอยูบน
ความรูที่มีความจําเปนในทุกการตัดสินใจ ดังนั้นการเตรียมขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
โดยทั่วไปจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการปกปองคุมครองที่ผสานกลมกลืน 
 ขอ 3 กฎหมายและการเงิน 
  การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีถือเปนพันธกรณีทางจริยธรรมของมวล
มนุษยซึ่งสาธารณชนจะตองมีความรับผิดชอบรวมกัน พันธกรณีดังกลาวตองไดรับการยอมรับ
ผานทางกระบวนการนิติบัญญัติที่เกี่ยวของและมีการจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการสนับสนุน
โครงการที่มีความจําเปนตอการจัดการมรดกทางโบราณคดีที่มีประสิทธิภาพ 
  มรดกทางโบราณคดีเปนของสวนรวมของสังคมมนุษยทั้งมวล ดังนั้นจึงควรเปน
หนาที่ของทุกประเทศในการจัดเตรียมเงินทุนไวใหเพียงพอสําหรับการปกปองคุมครอง 
  บทบัญญัติของกฎหมายควรระบุใหมีการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดี
ใหเหมาะสมกับความตองการกับประวัติศาสตรและจารีตประเพณีของแตละประเทศและภูมิภาค 
ในการจัดเตรียมการปกปองคุมครองมรดกโบราณคดีในสถานที่ตั้งนั้น และการคนควาวิจัยที่มี
ความจําเปนอยางยิ่ง 
  กฎหมายควรตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วา มรดกทางโบราณคดีคือมรดกของ
มนุษยชาติทั้งมวลและของกลุมผูคนทั้งหลายไมจํากัดวาเปนของใครหรือชาติหนึ่งชาติใด 
  ตามกฎหมายควรหามมิใหมีการทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือเปลี่ยนแปลงแหลง
โบราณคดีหรือโบราณสถานหรือบริเวณโดยรอบโดยปราศจากความยินยอมของหนวยงานที่
เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับงานโบราณคดี 
  โดยหลักการแลวกฎหมายควรกําหนดใหมีการสํารวจทางโบราณคดีและการ
จัดเก็บขอมูลอยางเต็มรูปแบบในกรณีที่มีการอนุญาตใหร้ือถอนมรดกทางโบราณคดีนั้นได 
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  กฎหมายควรตระเตรียมการและกําหนดใหมีการบํารุงรักษา มีการจัดการและการ
อนุรักษมรดกทางโบราณคดีที่เหมาะสม ควรมีบทลงโทษทางกฎหมายที่เพียงพอหากมีการฝาฝน
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับมรดกทางโบราณคดี 
  หากบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหมีการปกปองคุมครองเฉพาะองคประกอบ
ของมรดกทางโบราณคดีซ่ึงอยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับเลือกใหขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ก็ควรจัด
ใหมีการปกปองคุมครองแบบชั่วคราวสําหรับโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดีที่ยังไมไดรับการ
ขึ้นทะเบียนหรือที่ไดมีการคนพบใหมจนกวาจะมีการประเมินคุณคาทางโบราณคดีดวย 
  โครงการพัฒนาเปนสวนหนึ่งของภัยคุกคามที่ใหญหลวงที่มีตอมรดกทาง
โบราณคดี ดังนั้นจึงควรระบุในกฎหมายวา ถือเปนหนาที่ของผูลงทุนที่จะตองรับประกันวาจะมี
การศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอมรดกทางโบราณคดีกอนที่จะมีการดําเนินการตามแผนการพัฒนา 
โดยมีเงื่อนไขวาคาใชจายในการศึกษาจะตองรวมอยูในคาใชจายของโครงการดวย และควรวาง
หลักการไวในกฎหมายดวยวา แผนการพัฒนาควรตองเปนไปในแนวทางที่จะลดผลกระทบที่มีตอ
มรดกทางโบราณคดีใหมีนอยที่สุด 
 ขอ 4 การสํารวจ 
  การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีตองอยูบนพื้นฐานของความรูที่สมบูรณ
ที่สุดเทาที่ เปนไปไดของขอบเขตและธรรมชาติของแหลง ดังนั้นการสํารวจทรัพยากรทาง
โบราณคดีโดยทั่วไปจึงเปนเครื่องมือการทํางานที่จําเปนในการพัฒนากลยุทธสําหรับการปกปอง
คุมครองมรดกทางโบราณคดี ผลที่ตามมาคือ การสํารวจทางโบราณคดีจึงถือเปนงานที่ตองปฏิบัติ
เปนพื้นฐานในการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี 
  ในขณะเดียวกัน การจัดทําบัญชีรายชื่อมรดกทางโบราณคดีจะเปนการสราง
ฐานขอมูลเบื้องตนในการศึกษาและการวิจัย ดังนั้นจึงควรถือวาการจัดทํารายชื่อนี้เปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง บัญชีรายช่ือมรดกทางโบราณคดีควรประกอบดวยขอมูลหลายระดับของ
ความสําคัญและความนาเชื่อถือ แมเปนเพียงความรูที่ผิวเผินก็สามารถเปนจุดเริ่มตนสําหรับ
มาตรการในการปกปองคุมครองได 
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 ขอ 5 การคนควา 
  ตามหลักการแลวความรูดานโบราณคดีนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของการคนควาทาง
วิทยาศาสตรของมรดกทางโบราณคดี การคนควานั้นจะครอบคลุมถึงวิธีการทุกประเภทนับตั้งแต
วิธีที่ไมกอใหเกิดความเสียหายกับแหลงโดยการเก็บตัวอยางไปจนถึงการขุดคนอยางเต็มพื้นที่ 
  จะตองรับเปนหลักการวา การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมรดกทางโบราณคดีจะตอง
ไมทําลายหลักฐานทางโบราณคดีมากไปกวาความจําเปนเพื่อบรรลุถึงเปาหมายในการปกปอง
คุมครองหรือตามวัตถุประสงคทางวิชาการ ดังนั้นเทคนิคที่ไมทําใหเกิดความเสียหาย อาทิ 
การสํารวจทางอากาศและทางภาคพื้นดิน และการเก็บตัวอยาง ควรไดรับการสนับสนุนเมื่อใดก็ตาม   
ที่มีความเปนไปไดมากกวาการขุดคนแหลงมรดกทางโบราณคดีอยางเต็มพื้นที่ 
  เปนที่เขาใจโดยนัยวา การขุดคนมักจะมีความจําเปนในการคัดเลือกหลักฐาน
เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูล และสงวนรักษาไว ที่อาจมีคาเทากับการทําใหสูญเสียขอมูลอ่ืนได หรือ
แมแตอาจเปนการทําลายโบราณสถานทั้งหมดโดยสิ้นเชิง การตัดสินใจที่จะขุดคนจึงควรมีขึ้น
หลังจากที่มีการไตรตรองอยางถี่ถวนแลวเทานั้น 
  การขุดคนควรกระทําในแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานที่ถูกคุกคามโดยการ
พัฒนา โดยการเปลี่ยนแปลงจากการใชประโยชนที่ดิน การปลนสะดม หรือความเสื่อมสภาพตาม
ธรรมชาติ 
  ในกรณียกเวนอาจมีการขุดคนแหลงโบราณคดีที่ยังไมถูกคุกคามขึ้นไดเพื่อแกไข
ประเด็นปญหาในการคนควาวิจัยใหกระจาง หรือเพื่อตีความแหลงโบราณคดีใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชนในการนําเสนอแหลงโบราณคดีตอสาธารณชน ในกรณีเชนนี้การขุดคนจะตองกระทํา
ภายหลังการประเมินความสําคัญของแหลงโบราณคดีตามหลักวิชาการแลว การขุดคนควรกระทํา
เพียงบางสวน และเก็บสวนที่เหลือที่ไมมีการรบกวนไวเพื่อการวิจัยตอไปในอนาคต 
  ควรจัดทํารายงานที่เปนไปตามมาตรฐานที่ไดตกลงกันเพื่อเสนอตอกลุมวิชาการ
ทั่วไป และควรนํามารวมเขากับบัญชีรายช่ือมรดกทางโบราณคดีที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่
สมควรภายหลังจากการสรุปผลการขุดคน 
  การขุดคนควรดําเนินการตามหลักการที่ระบุไวในขอเสนอแนะของยูเนสโก
วาดวยหลักการสากลในการปฏิบัติในการขุดคนทางโบราณคดีของยูเนสโก ค.ศ. 1956 และตาม
มาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและในระดับระหวางประเทศ 
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 ขอ 6 การบํารุงรักษาและการอนุรักษ 
  เปาหมายโดยภาพรวมของการจัดการมรดกทางโบราณคดีควรไดแก การสงวน
รักษาโบราณสถานไว ณ บริเวณที่คนพบ รวมถึงการอนุรักษ การเก็บรักษาขอมูลและสิ่งของที่ได
รวบรวมไวในระยะยาวอยางเหมาะสม การเคลื่อนยายองคประกอบของมรดกทางโบราณคดีไปยัง
แหลงที่ตั้งใหมแสดงใหเห็นถึงการฝาฝนหลักการวาดวยการสงวนรักษามรดกทางโบราณคดีใน
บริบทดั้งเดิม หลักการนี้เนนย้ําถึงความตองการบํารุงรักษาการอนุรักษและการจัดการที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังไมควรนําเสนอมรดกทางโบราณคดีโดยปลอยทิ้งไวในสภาพหลังการขุดคนหากไม
สามารถรับประกันไดวามีมาตรการในการบํารุงรักษาและการจัดการที่เหมาะสมที่จะสามารถ
อนุรักษมรดกทางโบราณคดีเอาไวได ความเกี่ยวของและการมีสวนรวมของทองถ่ินควรไดรับการ
สนับสนุนในฐานะที่เปนวิธีสงเสริมใหมีการบํารุงรักษามรดกทางโบราณคดี หลักการนี้มีความสําคัญ
เปนพิเศษ เมื่อเปนการดําเนินการกับมรดกทางโบราณคดีของกลุมคนพื้นเมืองหรือกลุมวัฒนธรรม
ในพื้นถ่ิน เพื่อความเหมาะสมในบางกรณีอาจมีการมอบหมายใหกลุมคนพื้นเมืองมีความรับผิดชอบ
ในการปกปองคุมครองและการจัดการโบราณสถานและแหลงโบราณคดีดวย 
  โดยขอจํากัดทางดานงบประมาณซึ่งในบางครั้งไมอาจหลีกเลี่ยงได การบํารุงรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ จึงตองกระทําบนพื้นฐานดวยการเลือกสรรตามความจําเปน ดังนั้นควรนําการ
บํารุงรักษานั้นมาปรับใชกับโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดีตัวอยางที่ไดรับการประเมินตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแลวถึงคุณภาพและความเปนตัวแทนของแหลง และไมควรจํากัด
เฉพาะเพียงโบราณสถานที่มีช่ือเสียงและดึงดูดสายตาเทานั้น 
  หลักการที่เกี่ยวของของขอเสนอแนะของยูเนสโก ค.ศ. 1956 ควรนํามาประยุกตใช
โดยเคารพตอการบํารุงรักษาและการอนุรักษมรดกทางโบราณคดี 
 ขอ 7 การนําเสนอ การใหขอมูลและการปฏิสังขรณ 
  การนําเสนอมรดกทางโบราณคดีตอสาธารณชนทั่วไปเปนวิธีการสําคัญในการ
สงเสริมความเขาใจในตนกําเนิดและพัฒนาการของสังคมสมัยใหม ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีการที่
สําคัญในการสงเสริมความเขาใจสําหรับความตองการในการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดี 
  การนําเสนอมรดกทางโบราณคดีและการใหขอมูลควรเปนไปตามขอมูลจากการ
ตีความซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในปจจุบัน จึงตองมีการทบทวนปรับใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
และควรมีวิธีการเขาถึงขอมูลเพื่อความเขาใจในอดีตจากหลายๆ ทาง 
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  การปฏิสังขรณมีประโยชนใชสอยที่สําคัญสองประการคือ ในการคนควาวิจัยใน
เชิงทดลองและในการอธิบายตีความ อยางไรก็ตามการปฏิสังขรณควรกระทําดวยความระมัดระวัง
อยางยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังหลงเหลืออยู และควรคํานึงถึง
หลักฐานจากแหลงที่มาตางๆ ทั้งหมดเพื่อบรรลุถึงความเปนของแทดั้งเดิม ในกรณีที่มีความเปนไปได
และมีความเหมาะสมที่จะทําการปฏิสังขรณไดไมควรกอสรางทับลงบนซากโบราณคดีเลยทันที 
และควรใหสังเกตเห็นไดถึงความแตกตางจากซากเดิม 
 ขอ 8 คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานทางวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ มีความสําคัญในการจัดการมรดก
ทางโบราณคดี ดังนั้นการฝกอบรมมืออาชีพที่มีคุณภาพในสาขาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของใหมี
จํานวนเพียงพอควรเปนวัตถุประสงคสําคัญของนโยบายทางการศึกษาในทุกประเทศ ความตองการ
ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาพิเศษไดเรียกรองใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ควรที่
จะไดมีการวางมาตรฐานการฝกอบรมระดับมืออาชีพ และแนวทางปฏิบัติของผูปฏิบัติงาน และ
รักษามาตรฐานนั้นไว 
  วัตถุประสงคของการฝกอบรมดานวิชาการโบราณคดีควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการอนุรักษจากการขุดคน มาเปนการสงวนรักษาไว ณ บริเวณแหลงโบราณสถานนั้น 
และคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วาการศึกษาประวัติศาสตรของกลุมคนพื้นเมืองมีความสําคัญตอ
การสงวนรักษาและทําความเขาใจมรดกทางโบราณคดีเทาๆ กันกับการศึกษาโบราณสถานที่มี
ความโดดเดน 
  การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีเปนกระบวนการการพัฒนาที่มีการ
ตอเนื่องอยางไมเคยหยุดนิ่ง ดังนั้นจึงควรมีเวลาเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานเพื่อใหบุคคลเหลานี้ได
พัฒนาความรูใหทันสมัย และควรพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนเรื่อง
การปกปองคุมครองและจัดการมรดกทางโบราณคดีเปนพิเศษ 
 ขอ 9 ความรวมมือระหวางประเทศ 
  มรดกทางโบราณคดีเปนของสวนรวมของมวลมนุษยชาติ ความรวมมือระหวาง
ประเทศจึงมีความสําคัญในการพัฒนาและคงไวซ่ึงมาตรฐานในการจัดการ 
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  มีความตองการอยางเรงดวนในการสรางกลไกระหวางประเทศสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานในสายวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการจัดการมรดก
ทางโบราณคดี กลไกนี้กําหนดใหมีการจัดการประชุม การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกและการจัดใหมีศูนยกลางของภูมิภาคสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (ICOMOS) ควรสงเสริมในประเด็นนี้ผานทาง
กลุมผูชํานาญพิเศษในการวางแผนระยะกลางและระยะยาว 
  ควรพัฒนาการแลกเปลี่ยนคณะผูปฏิบัติงานระหวางประเทศในฐานะที่เปน
วิธีการยกระดับมาตรฐานการจัดการมรดกทางโบราณคดี 
  โปรแกรมการใหความชวยเหลือดานเทคนิคในสาขาการจัดการมรดกทาง
โบราณคดีควรไดรับการพัฒนาภายใตการอุปถัมภของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ 
(ICOMOS) 
  กฎบัตรนี้เขียนขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ เพื่อการจัดการมรดก
ทางโบราณคดี (ICAHM) ซ่ึงเปนคณะกรรมการวิชาการของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ 
(ICOMOS) ไดรับความเห็นชอบในการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ 
ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1990 
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4. กฎบัตรวาดวยการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา    
ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) 
รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ คร้ังที่ 11 
ที่เมืองโซเฟย เดือนตุลาคม ค.ศ.1996 

บทนํา 
กฎบัตรนี้มุงที่จะสนับสนุนการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา 

ทั้งผืนน้ําภายในแผนดินและในบริเวณชายฝง ในทะเลน้ําตื้นและในมหาสมุทรลึก กฎบัตรนี้ระบุถึง
คุณลักษณะและสถานการณของมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและควรเปนที่เขาใจในฐานะที่เปน
สวนเสริมของกฎบัตรสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (ICOMOS) วาดวยการปกปองคุมครอง
และจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.1990 กฎบัตรฉบับดังกลาวใหคํานิยาม “มรดกทางโบราณคดี” 
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของมรดกที่มีความสําคัญเกี่ยวกับวิธีการทางโบราณคดีในการกําหนด
ขอมูลเบื้องตน ประกอบดวยรองรอยการมีอยูของมนุษย สถานที่ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของ
กิจกรรมของมนุษย โครงสรางที่ถูกละทิ้งและซากวัตถุหลายชนิดที่คงเหลืออยู รวมถึงวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่เคลื่อนยายไดที่อยูในที่เดียวกัน ตามวัตถุประสงคของกฎบัตรฉบับนี้ จึงเปนที่เขาใจได
วามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําหมายถึงมรดกทางโบราณคดีที่อยูในสภาวะแวดลอมใตน้ํา หรือถูก
เคลื่อนยายมาจากบริเวณใตน้ํา ทั้งนี้ใหรวมถึงแหลงโบราณคดีและโครงสรางตางๆ ที่จมอยูใตน้ํา 
ซากเรือและบริเวณที่มีซากเรือจมรวมบริบทของแหลงทั้งทางธรรมชาติและทางโบราณคดี 

ดวยลักษณะเฉพาะดังกลาวมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําจึงเปนทรัพยากรในระดับระหวาง
ประเทศ มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําสวนใหญอยูในบริเวณที่ตั้งที่มีความเชื่อมตอระหวางประเทศ
และมีที่มาจากการติดตอและการคาระหวางประเทศซึ่งเรือและทรัพยสินบนเรือสูญหายไปใน
บริเวณที่ไกลจากทาเรือตนทางและจุดหมายปลายทาง 

งานโบราณคดีมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยความหมายในเชิงการ
จัดการทรัพยากรนั้นมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําถือวามีอยูอยางจํากัดที่สุดและไมสามารถทําขึ้น
ใหมได หากมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํามีสวนใหเราตระหนักถึงสิ่งแวดลอมในอนาคต เราก็ตองมี
ความรับผิดชอบทั้งโดยสวนตัวและโดยสวนรวมในปจจุบันเพื่อเปนหลักประกันใหมรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ําคงอยูตอไป 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

146 ภาคผนวก ข  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน 

งานโบราณคดีเปนกิจกรรมสาธารณะทุกคนมีสิทธิรับรูอดีตเพื่อใหความรูแกชีวิตของ
ตนเอง และทุกความพยายามในการตัดทอนความรูเร่ืองอดีตเปนการลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคล มรดก
ทางวัฒนธรรมใตน้ํามีสวนสนับสนุนใหเกิดรูปแบบของลักษณะเฉพาะตัว และมีความสําคัญตอ
สํานึกของผูคนในการอยูรวมกันของชุมชน นอกจากนี้หากมีการจัดการที่ละเอียดออนตอ
ความรูสึกแลวมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําก็จะมีบทบาทสําคัญในเชิงบวกสําหรับการสงเสริมการ
พักผอนและการทองเที่ยว 

งานโบราณคดีจะดําเนินไปไดตองอาศัยงานวิจัย อันเปนการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมมนุษยที่มีความหลากหลายในยุคสมัยตางๆ อีกทั้งยังไดเสนอแนวความคิดใหมที่มีความ
ทาทายเกี่ยวกับชีวิตในอดีต ความรูและแนวความคิดเชนนั้นมีสวนในการทําความเขาใจชีวิต
ในปจจุบัน และดวยเหตุนี้เองงานโบราณคดีจึงมีสวนในการคาดคะเนถึงความทาทายในอนาคต
อีกดวย 

กิจกรรมทางทะเลหลายกิจกรรมที่โดยในตัวกิจกรรมเองนั้นอาจเปนประโยชนและ      
พึงปรารถนาก็อาจมีผลเสียตอมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไดหากมิไดมีการเล็งเห็นผลกระทบนั้น 

มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําอาจไดรับความเสียหายจากการกอสรางที่เปลี่ยนแปลงชายฝง
และพ้ืนทะเล หรือเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสน้ํา ช้ันดินตะกอน หรือมลพิษ มรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ํา อาจไดรับความเสียหายจากการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติโดยไมระมัดระวัง     
ยิ่งไปกวานั้นรูปแบบในการเขาถึงที่ไมเหมาะสมและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการหยิบฉวย“ของที่
ระลึก”กลับไปสามารถกอใหเกิดผลตอการเสื่อมสภาพของแหลงได 

การคุกคามหลายประการสามารถถูกขจัดหรือลดลงในแบบยั่งยืนโดยการปรึกษากับ    
นักโบราณคดีตั้งแตตนและจัดทําโครงการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเสียหาย กฎบัตรฉบับนี้มุงที่จะ
ชวยเหลือในการนําความเชี่ยวชาญดานโบราณคดีที่มีมาตรฐานสูงเขามาตานทานการคุกคามที่มีตอ
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําโดยทันทีและมีประสิทธิภาพ 

มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําถูกคุกคามดวยกิจกรรมที่ไมพึงประสงคดวยเชนกัน เพราะ
เปนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนนอยสําหรับคาใชจายสูง การคาที่แสวงประโยชนจากมรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ําที่เปนตัวสินคาหรือคาดเก็งกําไรนั้น โดยพื้นฐานแลวไมสามารถไปดวยกันไดกับ
การปกปอง คุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม กฎบัตรฉบับนี้มุงที่จะใหหลักประกันวา
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การสํารวจทางโบราณคดีนั้นมีเปาหมาย วิธีการศึกษาและสมมติฐานของผลที่จะไดรับที่ชัดแจง 
เพื่อที่ความมุงหมายของแตละโครงการจะไดมีความโปรงใสสําหรับพวกเราทุกคน 

ขอ 1 หลักการพื้นฐาน 
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไว ณ แหลงที่ตั้งใหถือเปนทางเลือก

อันดับแรก 
การเขาถึงของสาธารณชนควรไดรับการสนับสนุน 
เทคนิคที่ไมเปนการทําลาย การสํารวจที่ไมเปนการรบกวนและการเก็บตัวอยาง 

ควรไดรับการสนับสนุนมากกวาการขุดคน 
การสํารวจทางโบราณคดีตองไมสงผลรายตอมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา

เกินความจําเปนสําหรับเปาหมายในการวิจัยของโครงการ 
การสํารวจทางโบราณคดีตองหลีกเลี่ยงการรบกวนโดยไมจําเปนตอโครงกระดูก

มนุษยหรือแหลงโบราณคดีที่ไดรับความเคารพนับถือ 
การสํารวจทางโบราณคดีตองทําควบคูไปกับการเก็บขอมูลที่มากเพียงพอ 

 ขอ 2 แผนงานโครงการ 
กอนดําเนินการสํารวจทางโบราณคดีตองมีการเตรียมการและคํานึงถึงสิ่ง

ตอไปนี้ 
- วัตถุประสงคในการวิจัยของโครงการ 
- วิธีการและเทคนิคที่จะนํามาใช 
- งบประมาณที่คาดวาจะไดรับ 
- ตารางระยะเวลาการดําเนินการจนสิ้นสุดโครงการ 
- การจัดองคประกอบ คุณสมบัติ ความรับผิดชอบและประสบการณของ

คณะผูปฏิบัติงาน 
- การอนุรักษวัสดุ 
- การจัดการและบํารุงรักษาแหลงโบราณคดี 
- การจัดเตรียมเพื่อความรวมมือกับพิพิธภัณฑและสถาบันอื่นๆ 
- การจัดเก็บขอมูล 
- สุขภาพและความปลอดภัย 
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- การเตรียมการจัดทํารายงาน 
- การจัดเก็บในหอจดหมายเหตุ รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับ

การเคลื่อนยายขึ้นมา 
- การเผยแพร รวมถึงการมีสวนรวมของสาธารณชน 
แผนงานโครงการควรไดรับการทบทวนและปรับแกไขเมื่อมีความจําเปน      

การสํารวจทางโบราณคดีตองกระทําตามแผนงานโครงการ และควรเตรียมพรอมใหสังคม
โบราณคดีโดยทั่วไปสามารถขอขอมูลจากแผนงานโครงการไดเสมอ 
 ขอ 3 เงินทุน 

ตองมีการรับประกันลวงหนากอนการสํารวจทางโบราณคดีวามีเงินทุนเพียง
พอที่จะดําเนินการตามแผนงานโครงการใหเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน รวมถึงการอนุรักษ การเตรียม
รายงานและการเผยแพรดวย แผนงานโครงการควรมีแผนเฉพาะหนาไวเพื่อรับรองการดําเนินการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา และสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในกรณีที่มีเหตุขัดของใดๆ กับ
เงินทุนที่คาดวาจะได 

เงินทุนสําหรับโครงการจะตองไมไดมาจากการเรียกรองใหขายมรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ําหรือการใชกลยุทธใดที่จะทําใหมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและการจัดเก็บขอมูล
สนับสนุนตองกระจัดกระจายโดยไมสามารถกอบกูกลับมาได 
 ขอ 4 ระยะเวลา 
  ตองมีการรับประกันลวงหนากอนที่จะมีการสํารวจทางโบราณคดีวามีระยะเวลา
เพียงพอในการทํางาน รวมถึงการอนุรักษ การเตรียมรายงานและการเผยแพรรายงานจนเสร็จสิ้น
ทุกขั้นตอนตามแผนงานโครงการ แผนงานโครงการควรมีแผนเฉพาะหนาเพื่อรองรับการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและการจัดเก็บขอมูลสนับสนุนในกรณีมีการรบกวนในชวงระยะเวลาที่
ไดคาดคะเนไว 
 ขอ 5 วัตถุประสงคในการวิจัย วิธีการและเทคนิค 
  วัตถุประสงคในการวิจัยและรายละเอียดของวิธีการและเทคนิคที่จะนํามาใชตอง
ระบุไวในแผนงานโครงการ วิธีการที่ใชควรเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยของการสํารวจ
ทางโบราณคดีและเทคนิคที่ใชตองรบกวนมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
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  การวิเคราะหโบราณวัตถุภายหลังงานภาคสนามและการจัดเก็บขอมูลนับวาเปน
ขั้นตอนการสํารวจทางโบราณคดีประการหนึ่ง จึงตองมีการเตรียมการเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะหระบุในแผนงานโครงการดวย 
 ขอ 6 คุณสมบัติ ความรับผิดชอบและประสบการณ 

ผูที่รวมในคณะการสํารวจทางโบราณคดีทุกคนตองมีประสบการณและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับแตละบทบาทในโครงการ บุคคลเหลานี้ตองไดรับการอธิบายช้ีแจง 
และมีความเขาใจในลักษณะงานที่ตนตองปฏิบัติ 

การสํารวจทางโบราณคดีทุกครั้งมีลักษณะเปนการรุกลํ้ามรดกทางวฒันธรรมใตน้าํ 
ฉะนั้นตองกระทําภายใตทิศทางและการควบคุมของนักโบราณคดีใตน้ําที่ไดรับการเสนอชื่อวามี
คุณสมบัติและประสบการณเหมาะสมกับการสํารวจทางโบราณคดีนั้น 
 ขอ 7 การสํารวจทางโบราณคดีเบื้องตน 

การสํารวจทางโบราณคดีที่มีลักษณะเปนการรุกลํ้ามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา
จะตองกระทําภายหลังจากการรับฟงขอมูลที่ไดจากการประเมินถึงความเปราะบาง ความสําคัญ
และสิ่งที่แฝงอยูของแหลงโบราณคดีนั้น 

การประเมินแหลงโบราณคดีจะตองครอบคลุมถึงการศึกษาเบื้องหลังของ
หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรที่มีอยู ลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดลอมและแหลง
โบราณคดีนั้น และผลกระทบจากการรุกลํ้าบริเวณที่ไดรับการสํารวจอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
 ขอ 8 การจัดเก็บขอมูล 

การสํารวจทางโบราณคดีทุกครั้งตองมีการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานวิชาชีพ
สําหรับการจัดเก็บขอมูลทางโบราณคดีในปจจุบัน 

การจัดเก็บขอมูลตองมีการเตรียมบันทึกของแหลงโบราณคดีที่เปนที่เขาใจได 
ซ่ึงรวมถึงที่มาของมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับการเคลื่อนยายหรือนําออกจากบริเวณนั้นเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ จัดทําบันทึกสนาม แผนงานและภาพวาด รูปถายและบันทึกในรูปแบบของ
ส่ืออยางอื่น 
 ขอ 9 การอนุรักษวัตถุ 
  โปรแกรมการอนุรักษวัตถุตองกําหนดถึงการรักษาซากวัตถุทางโบราณคดีทั้งใน
ระหวางการสํารวจ ในชวงรอยตอและในระยะยาว 
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  การอนุรักษวัตถุตองกระทําตามมาตรฐานของวิชาชีพในปจจุบัน 
 ขอ 10 การจัดการและการบํารุงรักษา 
  ตองมีการจัดเตรียมโปรแกรมการจัดการแหลงโบราณคดี มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรการในการปกปองคุมครองและการจัดการแหลงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําเมื่อส้ินสุดงาน
ภาคสนาม โปรแกรมการจัดการแหลงโบราณคดีนี้รวมถึงการใหขอมูลแกสาธารณชน การเตรียมการ
ดวยเหตุและผลเพื่อรักษาความมั่นคงของแหลงโบราณคดี การตรวจสอบประเมินผลและปกปอง
คุมครองแหลงโบราณคดีใหพนจากการถูกรบกวน นอกจากนี้ยังควรมีการสนับสนุนใหสาธารณชน
สามารถเขาถึงแหลงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําได เวนแตกรณีการเขาถึงแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ใตน้ํานั้นไมสอดคลองกับมาตรการปองกันและการจัดการ 
 ขอ 11 สุขภาพและความปลอดภัย 
  สุขภาพและความปลอดภัยของคณะสํารวจทางโบราณคดีและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของมีความสําคัญสูงสุด ผูเขารวมในคณะทุกคนจะตองปฏิบัติตามนโยบายวาดวยความ
ปลอดภัยที่เปนที่พอใจสําหรับขอเรียกรองทางวิชาชีพและขอบังคับที่เกี่ยวของ และตองมีการระบุ
นโยบายนี้ไวในแผนงานโครงการดวย 
 ขอ 12 การจัดทํารายงาน 
  รายงานขั้นกลางควรทําขึ้นตามตารางเวลาที่ระบุในแผนงานโครงการและเก็บอยู
ในบันทึกที่เกี่ยวของที่สาธารณชนจะสามารถขอขอมูลไดเสมอ 
  เนื้อความในรายงานควรประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

- คําอธิบายวัตถุประสงค 
- คําอธิบายวิธีการศึกษาและเทคนิคที่ใช 
- คําอธิบายผลที่ไดรับ 
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต การจัดการแหลงโบราณคดีและ

การดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับการเคลื่อนยายระหวางการ
สํารวจทางโบราณคดี 

 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก ข  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน 151 

 ขอ 13 การเก็บรักษา 
เอกสารบันทึกผลของโครงการซึ่งรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับการ

เคลื่อนยายระหวางการสํารวจทางโบราณคดีและสําเนาของเอกสารขอมูลสนับสนุนตองถูกเก็บ
รวบรวมและรักษาไวในสถาบันที่สาธารณชนสามารถเขาถึงไดและสามารถจัดเก็บรักษาเอกสาร
บันทึกผลนั้นเปนการถาวรได และควรมีการตกลงเกี่ยวกับการเตรียมการในการเก็บรักษาเอกสาร
บันทึกผลกอนเริ่มตนการสํารวจทางโบราณคดี โดยระบุไวในแผนงานโครงการ โดยที่เอกสาร
บันทึกผลนี้ควรไดรับการจัดเตรียมตามมาตรฐานทางวิชาชีพในปจจุบัน 

ตองมีการรับประกันความสมบูรณทางวิชาการของเอกสารบันทึกผล รับประกัน
วาการเก็บรวบรวมไวในสถาบันตางๆ จะไมถูกขัดขวางไมใหมีการวิจัยเพิ่มเติม และจะตองไมมี
การนํามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไปคาขายในฐานะที่เปนวัตถุที่มีมูลคาทางการคา 
 ขอ 14 การเผยแพร 

ควรมีการกระตุนใหเกิดความตื่นตัวของสาธารณะในผลการสํารวจทาง
โบราณคดีและในความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําผานทางสื่อในการนําเสนอที่
แพรหลาย และไมควรจํากัดกลุมผูเขาชมโดยการกําหนดราคาคาเขาชมในอัตราที่สูง 

ควรมีการสนับสนุนความรวมมือระหวางชุมชนและกลุมคนในทองถ่ิน 
เชนเดียวกันกับความรวมมือกับชุมชนและกลุมคนในทองถ่ินเฉพาะกลุมที่มีสวนรวมกับแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่เกี่ยวของ และเปนการเหมาะสมที่การสํารวจทางโบราณคดีจะตอง
กระทําตามความยินยอมและการรับรองของชุมชนและกลุมคนในทองถ่ินนั้น 

คณะทํางานจะตองแสวงหาการมีสวนรวมของชุมชนและกลุมผลประโยชนใน
การสํารวจทางโบราณคดีในขอบเขตที่วาการมีสวนรวมนั้นตองสอดคลองกับการปกปองคุมครอง
และการจัดการ ในทางปฏิบัติคณะทํางานควรจัดใหสาธารณชนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทาง
โบราณคดีโดยการฝกอบรมและใหความรู 

ควรมีการสนับสนุนความรวมมือกับพิพิธภัณฑและสถาบันอื่นๆ ควรมีการ
เตรียมการสําหรับการเขาเยี่ยมชม และควรมีการวิจัยและรายงานโดยสถาบันที่ใหความรวมมือไว
ลวงหนากอนดําเนินการสํารวจทางโบราณคดี และการรวบรวมผลการสํารวจทางโบราณคดี
ขั้นสุดทายจะตองพรอมที่จะทําการเผยแพรโดยเร็วเทาที่จะเปนไปไดโดยคํานึงถึงความซับซอน
ของการวิจัยและการรวบรวมเก็บไวในบันทึกสาธารณะที่เกี่ยวของ 
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 ขอ 15 ความรวมมือระหวางประเทศ 
  ความรวมมือระหวางประเทศมีความสําคัญตอการปกปองคุมครองและ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและควรไดรับการสงเสริมเพื่อประโยชนสําหรับมาตรฐาน
ระดับสูงของการสํารวจและการวิจัย ความรวมมือระหวางประเทศควรไดรับการสนับสนุนเพื่อที่
นักโบราณคดีและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนที่มีความชํานาญเฉพาะทาง ทางดานการสํารวจ
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โปรแกรมแลกเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
ในสายวิชาชีพใหถือวาเปนวิธีปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลที่ดีที่สุด 
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5. กฎบัตร เบอรราอิโคโมสออสเตรเลีย 
ประวัติ 
อิโคโมสออสเตรเลียปรารถนาที่จะมีกฎบัตรเบอรราที่สมบูรณฉบับหนึ่ง ดังนั้นในป 

พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) จึงเกิดการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณขึ้น สวนกฎบัตรเบอรราที่ไดรางไว 3 
ฉบับกอนหนานี้ปจจุบันกลายเปนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรไปและอิโคโมสออสเตรเลีย
ไมไดยึดถือปฏิบัติอีกตอไป ผูใดที่ถือใชกฎบัตรเบอรราฉบับป พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) (หรือฉบับอื่น
กอนฉบับปรับปรุงแกไขเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)) ใหถือวาไมไดใชกฎบัตรเบอรรา
ตามที่อิโคโมสออสเตรเลียประกาศ ในการนี้สามารถเรียกโดยยอวา กฎบัตรเบอรรา ซ่ึงหมายถึง 
กฎบัตรเบอรราอิโคโมสออสเตรเลียฉบับ พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) นั่นเอง 

อิโคโมสออสเตรเลีย หรือ สภาการโบราณสถานระหวางประเทศแหงออสเตรเลีย 
ซ่ึงเปนองคกรที่ทํางานทางดานการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาติ ไดรางปรับปรุงแกไขกฎบัตร
เบอรราในวาระการประชุมสามัญประจําป เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2542 (1999) เพื่อทบทวน
กระบวนการอนุรักษที่จะนํามาปฏิบัติไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

ในฉบับปรับปรุงแกไขนี้ไดใชกระบวนการการอนุรักษที่ทันสมัยซ่ึงพัฒนาขึ้นในชวง 10 
ปใหหลังจากการปรับปรุงแกไขกฎบัตรเบอรราครั้งลาสุด 

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดคือการลดความสําคัญของสิ่งที่จับตองไดทั้งในแงการใช
ประโยชนโบราณสถานนั้น ความสัมพันธระหวางโบราณสถานกับชุมชน และความหมายของ
โบราณสถานตอชุมชน 

กฎบัตรนี้ย้ําถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจโดยเฉพาะ
ชุมชนที่มีความผูกพันอยางเหนียวแนนกับโบราณสถานนั้น ไมวาจะเปนเจาของรานขายของตาม
มุมถนน คนงานในโรงงานหรือผูที่ดูแลชุมชนทุกคนควรเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของ
โบราณสถานและควรถือปฏิบัติทั้งในสังคมคนพื้นเมืองหรือสังคมยุโรป 

มีการพัฒนาการวางแผนเพื่อใชในการตัดสินใจที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับมรดกทาง
สถาปตยกรรมมากขึ้น โดยมีการใชตารางประกอบในตอนทายของเอกสารที่ทําใหเขาใจงายขึ้น 
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หลังจากที่มีการปรับปรุงแกไขกฎบัตรเบอรราในป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) รางกฎบัตร
ฉบับกอนๆ (ป ค.ศ.1988, 1981, 1979) ถือเปนเอกสารที่สําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึงไดบันทึก
พัฒนาการของทฤษฎีการอนุรักษในประเทศออสเตรเลีย 

ในกรณีที่มีคําถามเกี่ยวกับกระบวนการในการรางกฎบัตรเบอรราฉบับใหมหรือคําถาม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกรุณาติดตอ เลขานุการอิโคโมสออสเตรเลีย โทรศัพท +61 3 9251 7131 โทรสาร 
+61 3 9251 7158 

กฎบัตรเบอรรา โดยอิโคโมสออสเตรเลียเพื่อการอนุรักษสถานที่ที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรม 

บทนํา 
สืบเนื่องจากกฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและการบูรณะโบราณสถาน (กฎ

บัตรเวนิช 1964) การประชุมสามัญของอิโคโมสครั้งที่ 5 ณ กรุงมอสโค ป พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) 
การปรับปรุงแกไขกฎบัตรเบอรรา ณ เมืองเบอรราประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.
2522 (ค.ศ.1979) วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2524 (ค.ศ.1981) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) 
และวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) 

กฎบัตรเบอรราเปนแนวทางการอนุรักษและการจัดการสถานที่ที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและเปนพื้นฐานความรูและประสบการณของสมาชิกสภาการโบราณสถานระหวาง
ประเทศแหงออสเตรเลีย (Australia ICOMOS) 

การอนุรักษเปนสวนหนึ่งของการจัดการสถานที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและเปน
ความรับผิดชอบที่ตอเนื่อง 

กฎบัตรมีขึ้นเพื่อใคร 
กฎบัตรเบอรราเปนแนวทางการปฏิบัติที่ไดมาตรฐานสําหรับผูที่ตองการคําแนะนําเพื่อ

การตัดสินใจหรือผูที่เกี่ยวของกับงานทางดานนี้รวมทั้งเจาของ ผูจัดการ และผูดูแล 
การใชกฎบัตรเบอรรา 
ควรอานกฎบัตรทั้งหมด ดวยขอตางๆ จะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ขอที่เปนหลักการ

อนุรักษนั้นสามารถพัฒนาตอไดในกระบวนการการอนุรักษและการปฏิบัติการอนุรักษ หัวขอ
ตางๆ ถูกแบงออกเพื่อใหอานงายขึ้นไมใชถูกแบงเพื่อเปนสวนหนึ่งของกฎบัตร 
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กฎบัตรเบอรรามีความหมายในตัวเอง แตแงมุมตางๆ ในการประยุกตใชจะอธิบาย
เพิ่มเติมในเอกสารของอิโคโมสออสเตรเลีย ซ่ึงไดแก 

• คูมือของกฎบัตรเบอรราเรื่องความสําคัญทางวัฒนธรรม 
• คูมือของกฎบัตรเบอรราเรื่องนโยบายการอนุรักษ 
• คูมือของกฎบัตรเบอรราเรื่องขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการศึกษาและการรายงานผล 
• ขอตกลงจรรยาบรรณในเรื่องการอนุรักษสถานที่สําคัญ 
สถานที่ใดบางที่สามารถใชกฎบัตรเบอรรา 
กฎบัตรเบอรราสามารถใชไดกับทุกสถานที่ซ่ึงมีความสําคัญทางวัฒนธรรมรวมทั้ง

สถานที่ทางธรรมชาติ สถานที่ที่มีคุณคาทางเชื้อชาติเผาพันธุและประวัติศาสตรที่สําคัญ 
หลักการขององคกรอื่นๆ อาจมีความเกี่ยวของกับกฎบัตรเบอรราได ซึ่งหมายรวมถึง

กฎบัตรมรดกทางธรรมชาติแหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Natural Heritage Charter) และ 
Draft Guidelines for the Protection, Management and Use of Aboriginal and Torres Strait Islander 
Cultural Heritage Places 

ทําไมถึงตองอนุรักษ 
สถานที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมพัฒนาความเปนอยูของผูคนและดลบันดาลใหเกิด

สัมพันธที่ดีของชุมชนกับสถานที่นั้นๆ ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน  ส่ิงเหลานั้นก็คือบันทึกทาง
ประวัติศาสตรที่มีความสําคัญเพราะเปนสิ่งที่จับตองไดที่แสดงถึงเอกลักษณและประวัติศาสตร
ของออสเตรเลีย อีกทั้งยังสะทอนถึงเผาพันธุที่มีความหลากหลายที่บอกถึงวาเราคือใคร มาเปนเรา
ในทุกวันนี้ไดอยางไร และประเทศออสเตรเลียถือกําเนิดขึ้นมาอยางไร ซ่ึงเปนสิ่งที่มีคามากและ
ยากที่จะหาอะไรมาทดแทนได 

ควรที่จะมีการอนุรักษสถานที่ซ่ึงมีความสําคัญทางวัฒนธรรมเพื่อคนในยุคปจจุบันและ
อนาคต 

กฎบัตรเบอรรานี้สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ โดยที่ดูแลรักษาสถานที่
และใชประโยชนจากพื้นที่ตามสมควร ในทางกลับกันก็ควรจะเปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุดเทาที่จะ
ทําไดเพื่อจะรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมนั้นไว 

 
 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

156 ภาคผนวก ข  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน 

ขอ 1 ความหมาย คําอธิบาย 
1.1 สถานที่ หมายถึง พ้ืนที่ ที่ดิน ภูมิทัศน อาคาร กลุม

อาคาร รวมถึงสวนประกอบ องคประกอบอื่นๆ 
ในพื้นที่วางและทัศนียภาพ (place) 

แนวคิดเรื่องสถานที่ควรจะตีความแบบกวาง 
ซึ่งองคประกอบอื่นๆ ที่อธิบายในขอ 1.1 นี้
อาจรวมถึงอนุสรณสถาน ตนไม สวน 
สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 
บริเวณชนบทหรือเมือง เขตอุตสาหกรรม   
เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และความเชื่อทางศาสนา 

1.2 ความสําคัญทางวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทาง
สุนทรียศาสตร ประวัติศาสตร วิชาการ สังคม           
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคนในยุคปจจุบันและอนาคต 
ความสําคัญทางวัฒนธรรม มีอยูในตัวสถานที่เอง 
ในโครงสราง บริเวณแวดลอม การใชพ้ืนที่ 
สมาคม ความหมาย การบันทึก สถานที่เกี่ยวของ
และวัตถุที่เกี่ยวของโบราณสถานอาจมีระดับ
ความสําคัญตางกันออกไปขึ้นกับแตละคนหรือ  
แตละกลุมคน 

ความสําคัญทางวัฒนธรรมคือความสําคัญ
ของมรดกและคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม 
 
ความสําคัญทางวัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามประวัติศาสตรที่ดําเนินตอไป 
 
การทําความเขาใจความสําคญัทางวัฒนธรรมนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลใหมๆ ที่ไดมา 

1.3 โครงสราง หมายถึง วัสดุทางกายภาพของ
โบราณสถานนั้นทั้งหมดรวมทั้งองคประกอบ
ตางๆ สิ่งที่สรางติดกับโบราณสถาน และวัตถุ
ตางๆ (fabric) 

โครงสรางนี้ยังรวมถึงการตกแตงในอาคาร 
ซากปรักหักพังและวัสดุที่ขุดคนได 
 
โครงสรางยังอาจหมายถึงพื้นที่ที่เปน
องคประกอบของโบราณสถานที่มี
ความสําคัญอีกดวย 

1.4 การอนุรักษ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่ดูแล
รักษาโบราณสถานนั้นไวใหคงคุณคาความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมตอไป 

 

1.5 การบํารุงรักษา หมายถึง การดูแลปองกันวัสดุและ
บริเวณโดยรอบโบราณสถานนั้นๆ อยางตอเนื่อง 
ซึ่งตางจากการซอมแซมตรงที่การซอมแซมจะ
เกี่ยวของกับการปฏิสังขรณและการบูรณะ 

ยกตัวอยางในเรื่องรางน้ําบนหลังคา 
- การบํารุงรักษา คือ การตรวจดูแลทําความ
สะอาดรางน้ําทุกวัน 
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ขอ 1 ความหมาย คําอธิบาย 
- การปฏิสังขรณ คือ การนํารางน้ํากลับมา
ใสไวที่เดิม 

- การบูรณะ คือ แทนที่สวนที่สึกหรอ 
1.6 การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาโครงสราง

ของโบราณสถานไวตามสภาพเดิมและชะลอ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ควรตระหนักวาโบราณสถานและ
องคประกอบตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา 

1.7 การบูรณะ หมายถึง การทําใหโครงสรางของ
โบราณสถานกลับคืนสูสภาพเดิมโดยนําสิ่งที่
เพิ่มเติมขึ้นมาออกไปหรือรวบรวมสวนประกอบ 
ที่เหลืออยูใหกลับสูสภาพเดิมโดยไมใชวัสดุใหม 

 

1.8 การปฏิสังขรณ หมายถึง การซอมแซมให
เหมือนเดิมโดยตางจากการบูรณะตรงที่ใชวัสดุ        
ที่ทําขึ้นมาใหม 

 

1.9 การประยุกตการใชสอย หมายถึง การปรับปรุง
พ้ืนที่ใหเหมาะแกการใชงานที่มีอยูหรือที่จะมีขึ้น 

 

1.10 การใช หมายถึง หนาที่ของโบราณสถานรวมถึง
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในโบราณสถาน 

 

1.11 การใชงานที่เหมาะสม หมายถึง การใชพ้ืนที่ที่
ตระหนักถึงความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน เชน การใชงานที่ไมมีผลกระทบ
หรือมีผลกระทบนอยตอความสําคัญทาง
วัฒนธรรม 

 

1.12 บริเวณแวดลอม หมายถึง บริเวณโดยรอบ
โบราณสถานซึ่งรวมถึงบริเวณรอบๆ ทั้งหมด           
ที่มองเห็น 

 

1.13 สถานที่เกี่ยวของ หมายถึง สถานที่ที่แสดงถึง
ความสําคัญทางวัฒนธรรมของสถานที่อื่น 

 

1.14 วัตถุที่เกี่ยวของ หมายถึง วัตถุที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมของโบราณสถานนั้น แตไมไดอยู ณ ที่นั้น 

 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

158 ภาคผนวก ข  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน 

ขอ 1 ความหมาย คําอธิบาย 
1.15 สมาคม หมายถึง องคกรที่มีความสัมพันธพิเศษ

ระหวางผูคนกับโบราณสถาน 
สมาคมนี้ยังหมายรวมถึงสมาคมที่มีคุณคาทาง
สังคม จิตใจ และมีความรับผิดชอบทาง
วัฒนธรรมตอพ้ืนที่ 

1.16 ความหมาย คือ การอธิบายวาโบราณสถานมี
ความสําคัญอยางไร สื่ออะไร ทําใหระลึกถึงอะไร
หรือแสดงออกถึงสิ่งใด 

โดยทั่วไปความหมายสัมพันธกับสิ่งที่สัมผัส
จับตองไมได เชน ความหมายและความทรงจํา
ที่เปนสัญลักษณ 

1.17 การตีความ หมายถึง การนําเสนอความสําคัญทาง
วัฒนธรรมของโบราณสถานในทุกรูปแบบ 

อาจเปนการตีความการดูแลรักษา
โบราณสถานโดยรวม (เชน การบํารุงรักษา 
การปฏิสังขรณ การบูรณะ) การใชพ้ืนที่และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และการอธิบายถึง
วัสดุที่ทําขึ้นใหมในพื้นที่ 

 
ขอ 2 การอนุรักษและการจัดการ คําอธิบาย 
2.1 ควรอนุรักษสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทาง

วัฒนธรรม 
 

2.2 วัตถุประสงคของการอนุรักษคือเพื่อคง
ความสําคัญทางวัฒนธรรมนั้นไว 

 

2.3 การอนุรักษคือสวนหนึ่งของการจัดการโบราณ
สถานที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมที่ดีวิธีหนึ่ง 

 

2.4 ควรคุมครองโบราณสถานที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและไมละเลยหรือปลอยใหตกอยูใน
สภาพที่ทรุดโทรม 
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ขอ 3 ขอควรระวัง คําอธิบาย 
3.1 การอนุรักษตองอยูบนพื้นฐานของโครงสรางเดิม 

การใชสอย ตองระมัดระวังโดยเปลี่ยนแปลง
เฉพาะสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนและควรเปลี่ยน                  
ใหนอยที่สุด 

สิ่งที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงชวงที่ทําการ
บํารุงรักษาโบราณสถานถือเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของโบราณสถานนั้นและถือ
เปนสวนหนึ่งของความสําคัญของ
โบราณสถานนั้น ซึ่งการอนุรักษควรจะให
ขอมูลตรงนี้ 

3.2 ไมควรบิดเบือนหลักฐานทางกายภาพหรือ
หลักฐานอื่นๆ ที่มีอยูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แกโบราณสถาน และไมอาศัยการคาดเดาในการ
ลงมือปฏิบัติ 

 

 
ขอ 4 ขอควรระวัง คําอธิบาย 
4.1 การอนุรักษควรใชองคความรู ทักษะ และ

หลักเกณฑทุกอยางเพื่อใชในการศึกษาและดูแล
รักษาโบราณสถานนั้น 

 

4.2 การอนุรักษโครงสรางที่มีความสําคัญควรใช
วิธีการและวัตถุดิบตามแบบดั้งเดิม ในบางกรณี
วิธีการและวัตถุดิบตามแบบสมัยใหมสามารถ
นํามาใชไดเพื่อประโยชนในการอนุรักษ 

การใชวิธีและวัตถุดิบที่ทันสมัยควรไดรับการ
ยอมรับโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือโดยผู
มีประสบการณ 
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ขอ 5 คุณคา คําอธิบาย 
5.1 การอนุรักษโบราณสถานควรพิจารณาทุกแงมุม 

ทั้งความสําคัญทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
โดยไมเนนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

กฎบัตรมรดกทางธรรมชาติแหงประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Natural Heritage 
Charter) มีคําอธิบายการอนุรักษโบราณ
สถานที่มีความสําคัญทางธรรมชาติไว               
ในเรื่องคุณคาทางวิทยาศาสตร สังคม 
สุนทรียศาสตร และคุณภาพชีวิต ความสําคัญ
ที่วานี้หมายถึงความสําคัญทางดานระบบ
นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิศาสตรที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต 

5.2 ลําดับความสําคัญทางวัฒนธรรมนําไปสูขั้นตอน
การอนุรักษที่แตกตางกัน 

ควรระวังขณะที่ทําการอนุรักษเพราะอาจ          
ทําใหความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญทาง
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปได มาตรานี้             
ไมควรนําไปเปนตัวตัดสินการทําการอนุรักษ
ที่ไมเนนความสําคัญทางวัฒนธรรม 

 
ขอ 6 ขั้นตอนของกฎบัตรเบอรรา คําอธิบาย 
6.1 ควรทําความเขาใจอยางดีในเรื่องความสําคัญทาง

วัฒนธรรมและประเด็นอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบตอ
โบราณสถานนั้นในอนาคต โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลกอนการตัดสินใจใดๆ 
เริ่มดวยความเขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรม  
วางนโยบายและการจัดการกับโบราณสถานนั้น
ตามนโยบายที่ไดวางไว 

ขั้นตอนของกฎบัตรเบอรรา คือ ลําดับการ
สืบคนขอมูล การตัดสินใจและการปฏิบัติซึ่ง
ไดนําเสนอในรูปแบบชาจประกอบตอนทาย 

6.2 นโยบายการจัดการโบราณสถานตองมาจากความ
เขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรม 

 

6.3 การวางนโยบายตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมี
ขึ้นตอโบราณสถานนั้นในอนาคต เชน ความ
ตองการของผูครอบครองทรัพยากร ขอจํากัด
ภายนอกและสภาพทางกายภาพ 
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ขอ 7 การใช คําอธิบาย 
7.1 การใชควรคงคุณคาความสําคัญทางวัฒนธรรม

ของโบราณสถานไว 
 

7.2 ควรใชโบราณสถานอยางมีประโยชน ควรระบุนโยบายการใชหรือสัดสวนในการ
ใชหรือขอจํากัดการใชโบราณสถานที่มี
ความสําคัญทางวัฒนธรรม การใช
โบราณสถานในรูปแบบใหมควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตอโบราณสถานนอยที่สุด ควร
เคารพสมาคมและความหมายที่สัมพันธกับ
โบราณสถานและกระทําสิ่งที่เหมาะสมเพื่อ
ดํารงความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถานนั้นไว 

 
ขอ 8 ภูมิทัศน คําอธิบาย 

 การอนุรักษตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ      
ภูมิทัศนโดยรอบและกับสิ่งที่แสดงความสัมพันธ
กับความสําคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถาน 
 
เปนการไมเหมาะสมที่จะมีการกอสรางสิ่งใดๆ 
ขึ้นมาใหมที่กอเกิดความเสียหาย ทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนโดยรอบโบราณสถานนั้น 

ในเรื่องภูมิทัศนโดยรอบหมายรวมถึงการใช 
ทําเล ปริมาณ รูปแบบ ขนาด คุณลักษณะ สี 
เนื้องาน วัสดุ สวนสิ่งที่แสดงความสัมพันธ
กับความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน เชน เรื่องประวัติศาสตร       
อาจเกี่ยวเนื่องกับการตีความ ความชื่นชมยินดี
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ โบราณสถาน 
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ขอ 9 ทําเลที่ต้ัง คําอธิบาย 
9.1 ทําเลที่ต้ังของโบราณสถานเปนสวนหนึ่งของ

ความสําคัญทางวัฒนธรรม ตัวอาคาร ตัวงาน หรือ
องคประกอบอื่นของโบราณสถานควรที่จะดํารง
อยูในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 
การยายทําเลที่ต้ังจะอนุโลมใหตอเมื่อเปนวิธีเดียว
ที่จะทําใหโบราณสถานนั้นคงอยูตอไป 

 

9.2 อาคารบางอาคาร งานบางงาน หรือองคประกอบ
บางอยางไดออกแบบมาเพื่อที่จะเคลื่อนยายได 
หรือในประวัติศาสตรไดเคยทําการเคลื่อนยายมา
ครั้งหนึ่งแลว ซึ่งสิ่งเหลานั้นไมมีความสําคัญ            
ที่เกี่ยวเน่ืองกับที่ต้ังของโบราณสถานในปจจุบัน 
ฉะนั้นการเคลื่อนยายจึงเปนเรื่องที่เหมาะสม 

 

9.3 ถามีการยายอาคาร ตัวงานหรือองคประกอบอื่น 
ควรจะยายไปที่ที่เหมาะสมและใชประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอความสําคัญทาง
วัฒนธรรม 

 

 
ขอ 10 เนื้อหา คําอธิบาย 

 เนื้อหา สิ่งที่ติดกับโบราณสถานและวัตถุตางๆ         
ที่สื่อถึงความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน ควรจะคงอยู ณ ที่นั้น การ
เคลื่อนยายจะไดรับการยินยอมเมื่อเปนการกระทํา
เพื่อความปลอดภัยและสงวนรักษา ซึ่งอาจจะยายไป
เพื่อเปนการบํารุงรักษาชั่วคราว หรือนําไป          
จัดแสดงดวยเหตุผลทางวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย  
ความปลอดภัยหรือปกปองโบราณสถานนั้นเอง 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรนํากลับไปไวที่เดิมเมื่อโอกาส
อํานวยและมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม 
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ขอ 11 สถานที่และวัตถุท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย 
 ควรรักษาสภาพโบราณสถานและวัตถุที่เกี่ยวของ

กับความสําคัญทางวัฒนธรรม 
 

 
ขอ 12 การมีสวนรวม คําอธิบาย 

 บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของและมีความสัมพันธเปน
พิเศษหรือมีหนาที่รับผิดชอบตอโบราณสถานตาม
บทบาททางสังคม ทางความเชื่อ และทาง
วัฒนธรรม ควรมีสวนรวมในการอนุรักษ         
การตีความและการจัดการโบราณสถาน 

 

 
ขอ 13 คุณคารวมทางวัฒนธรรม คําอธิบาย 

 คุณคารวมทางวัฒนธรรมควรเปนที่รูจัก เคารพ 
และสนับสนุน โดยเฉพาะเมื่อมีความขัดแยง
เกิดขึ้น 

โบราณสถานบางแหงที่มีความขัดแยงในเรื่อง
คุณคาทางวัฒนธรรม สงผลกระทบตอการทํา
ตามนโยบายและการตัดสินใจในการจัดการ 
ในมาตรานี้คําวาคุณคาทางวัฒนธรรม
หมายถึงความเชื่อที่สําคัญของกลุมชน 
วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องความเชื่อทางการเมือง 
ศาสนา จิตใจและจริยธรรม ซึ่งกินความกวาง
กวาความสําคัญทางวัฒนธรรม 

 
ขอ 14 ขั้นตอนการอนุรักษ คําอธิบาย 

 การอนุรักษในแตละครั้งหมายรวมถึงขั้นตอนใน
การเก็บรักษาหรือแนะนําการใชแกกลุมคนที่
เกี่ยวของ รวมถึงความหมายของการอนุรักษ 
สงวนรักษา ปฏิสังขรณ บูรณะ การปรับแตง    
การตีความและมักกลาวถึงการรวมกันของเรื่อง
ทั้งหลายนี้ดวย 

อาจมีบางกรณีที่ไมตองทําสิ่งใดเพื่อที่จะ
บรรลุผลการอนุรักษ 
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ขอ 15 การเปล่ียนแปลง คําอธิบาย 
15.1 อาจมีความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รักษาความสําคัญทางวัฒนธรรมเอาไว แตไมควร
ลดความสําคัญนั้นลงไป ระดับการเปลี่ยนแปลง
ควรทําตามระดับความสําคัญทางวัฒนธรรมและ
การตีความที่เหมาะสม 

เมื่อกําลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ควรทํา
การสํารวจหาตัวเลือกหลายๆ ทางเพื่อหาทาง
เลือกที่จะเลี่ยงการกระทําที่ลดความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมลงไป 

15.2 การเปลี่ยนแปลงที่ลดความสําคัญทางวัฒนธรรม
ลงไปจะตองสามารถแกไขไดและทําไดทันทีเมื่อ
โอกาสอํานวย 

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําใหกลับคืน
สภาพเดิมไดควรทําแบบชั่วคราว สวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถทําใหกลับคืนสภาพ
เดิมไดควรกระทําเมื่อเปนทางเลือกสุดทาย 
และไมควรเปนขอจํากัดในแผนการอนุรักษ
ในอนาคต 

15.3 เปนการไมเหมาะสมที่จะทําลายสวนประกอบ
สําคัญของโบราณสถาน อยางไรก็ตามในบางกรณี
ก็เปนเรื่องเหมาะสมที่จะทําลายบางสวน เพราะ
เปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ สวนการเคลื่อนยาย
ก็ควรนํากลับไปไวที่เดิมเมื่อโอกาสอํานวย 

 

15.4 ควรเคารพความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน ถามองโบราณสถานซึ่งรวมทั้ง
โครงสราง การใช บุคคลที่เกี่ยวของ ความหมาย
ในชวงเวลาที่ตางกันหรือมุมมองทางความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมที่ตางกัน ควรเนนหรือตีความ
เฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเฉพาะแงมุมหนึ่ง 
โดยสวนที่ไมไดถูกกลาวถึงหรือตีความจะตอง
เปนเรื่องที่ไมคอยมีความสําคัญทางวัฒนธรรม แต
สวนที่ถูกกลาวถึงหรือตีความจะมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมมากกวา 
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ขอ 16 การบํารุงรักษา คําอธิบาย 
 การบํารุงรักษาเปนพื้นฐานในการอนุรักษและควร

กระทําเมื่อโบราณสถานนั้นมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและคุณคานี้มีความจําเปนที่จะตอง
รักษาใหคงอยู 

 

 
ขอ 17 การสงวนรักษา คําอธิบาย 
 เปนการเหมาะที่จะสงวนรักษาโบราณสถานที่มี

ความสําคัญทางวัฒนธรรม หรือในทางกลับกันก็
ควรมีการบํารุงรักษาโบราณสถานที่อยูในขั้นที่
จะตองมีกระบวนการอนุรักษเขาไปจัดการ 

การบํารุงรักษานั้นชวยปกปองโบราณสถาน
โดยปราศจากการบิดเบือนหลักฐานทางการ
กอสรางและการใช ซึ่งการสงวนรักษาจะ
ปฏิบัติไดตอเมื่อ 
- มีหลักฐานแสดงใหเห็นความสําคัญของ
โบราณสถานวาไมควรมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น 

- มีการสืบคนขอมูลไมเพียงพอที่จะอนุญาต
ใหทําตามนโยบายไดซึ่งตองดําเนินไป
ตามขอ 26 ถึง 28 

อาจมีการสรางงานใหมที่สัมพันธกับการ
สงวนรักษานี้แตตองทําดวยวัตถุประสงคที่จะ
ปกปองสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน
และตองสอดคลองกับขอ 22 

 
ขอ 18 การบูรณะและการปฏิสังขรณ คําอธิบาย 

 การบูรณะและการปฏิสังขรณจะตองเปดเผย
มุมมองทางดานวัฒนธรรมที่สําคัญของ
โบราณสถานนั้น 
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ขอ 19 การบูรณะ คําอธิบาย 
 การบูรณะจะเหมาะสมเมื่อมีหลักฐานที่เกิดขึ้น

กอนหนานี้อยางเพียงพอ 
 

 
ขอ 20 การปฏิสังขรณ คําอธิบาย 
20.1 การปฏิสังขรณจะกระทําเมื่อโบราณสถานอยูใน

สภาพที่ไมสมบูรณจากความเสียหาย การ
เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีหลักฐานเพียงพอที่จะทํา
การบูรณะใหอยูในสภาพเดิม อาจมีบางครั้งที่มี
การกอสรางสิ่งใหมเพื่อใชปฏิบัติการเพื่อรักษา
ความสําคัญทางวัฒนธรรมไว 

 

20.2 การปฏิสังขรณควรแจกแจงขั้นตอนไดอยาง
ละเอียดหรือแจกแจงการตีความที่เพิ่มขึ้นมาได 

 

 
ขอ 21 การประยุกตการใชสอย คําอธิบาย 

 ตองมีการจํากัดการประยุกตการใชสอยเฉพาะ
เทาที่จําเปนดังที่อธิบายไวในขอ 6 และ 7 

 

21.1 การประยุกตการใชสอยจะเปนที่ยอมรับเมื่อมี
ผลกระทบตอความสําคัญของโบราณสถานนอย
ที่สุด 

 

21.2 การปรับเปลี่ยนควรเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ใหนอยที่สุด โดยเริ่มลงมือปฏิบัติหลังจากที่
พิจารณาหลายๆ ทางเลือกกอน 
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ขอ 22 งานใหม คําอธิบาย 
22.1 งานใหม เชน สิ่งที่เพิ่มเขาไปในสถานที่จะ

สามารถทําไดเมื่อไมมีผลกระทบหรือบิดเบือน
ความสําคัญทางวัฒนธรรมหรือทําใหการตีความ
และการชื่นชมคลาดเคลื่อนไป 

งานใหมจะมีความกลมกลืนเขากับสถานที่ได
ถามีขนาด รูปแบบ รูปราง ลักษณะ สี เนื้องาน
และวัสดุที่มีความคลายคลึงกับสิ่งที่เคยมีอยู 
แตก็ควรหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ 

22.2 ควรสามารถแยกแยะงานใหมไดโดยทันที  
 

ขอ 23 การใชการอนุรักษ คําอธิบาย 
 การอนุรักษอาศัยความตอเนื่อง การปรับเปลี่ยน 

หรือการแทนที่ที่เหมาะสม 
สิ่งนี้อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
โครงสรางของโบราณสถาน แตตอง               
สงผลกระทบใหนอยที่สุด ในบางกรณี           
ความตอเนื่องในการปฏิบัติอาจกลายเปนสาย
งานใหมที่สําคัญได 

 
ขอ 24 การดํารงอยูของสมาคม และความหมาย คําอธิบาย 
24.1 ควรเคารพ รักษา และไมทําใหสมาคมที่แสดง

ความสําคัญของผูคนกับโบราณสถานเสื่อมเสีย 
ควรมีการสืบคนขอมูลเพื่อใชในการตีความเพื่อ
การเฉลิมฉลองในโอกาสตางๆ 

หลายๆ สมาคมอาจมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ 

24.2 ควรเคารพความหมายที่สําคัญของโบราณสถาน
รวมถึงคุณคาทางดานจิตใจ ควรมีการสืบคนขอมูล
เพื่อคงคุณคาและใหตระหนักถึงคุณคาของ
ความหมายที่สําคัญนั้น 

 

 
ขอ 25 การตีความ คําอธิบาย 

 ความสําคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถานบาง
แหงยังไมปรากฏเปนที่แนชัดและควรอธิบายดวย
การตีความที่สรางความเขาใจ ความปลื้มปติที่
เหมาะสมตอโบราณสถาน 
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ขอ 26 ขั้นตอนการประยุกตใชกฎบัตรเบอรรา คําอธิบาย 
26.1 การอนุรักษโบราณสถานควรศึกษาและทําความ

เขาใจใหถองแทเสียกอน พรอมทั้งวิเคราะหสภาพ
ทางภายภาพ เอกสารที่เคยบันทึกไว คําบอกเลาตอ
กันมาและหลักฐานอื่นๆ ที่ใหขอมูลความรู ทักษะ 
และกฎเกณฑการอนุรักษ 

ผลที่ไดจากการทําการศึกษาควรทันสมัยและ
ควรทบทวนผลการศึกษาเปนประจํา 

26.2 ควรเตรียมการเขียนรายงานที่เกี่ยวกับความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมโดยใชขอมูลที่มีอยูมาประกอบ 
รายงานเรื่องความสําคัญและนโยบายการอนุรักษ
นี้ควรเปนไปในทางเดียวกับแผนการจัดการ
โบราณสถาน 

รายงานเรื่องความสําคัญและนโยบายการ
อนุรักษควรปรับใหทันสมัยอยูเสมอตาม
สมควร แผนการจัดการอาจจะสัมพันธกับ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

26.3 กลุมชนหรือปจเจกชนในสมาคมหรือในบริเวณ
โบราณสถานนั้นตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการโบราณสถานควรมีสวนรวมทําความ
เขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถาน
และมีโอกาสที่จะรวมทําการอนุรักษและทําการ
จัดการโบราณสถานนั้น 

 

 
ขอ 27 การเปล่ียนแปลง คําอธิบาย 
27.1 เมื่อมีผลกระทบตอความสําคัญทางวัฒนธรรม          

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โบราณสถานควรทําการวิเคราะหขอมูลที่รายงาน
ถึงความสําคัญและนโยบายในการจัดการ
โบราณสถานนั้น อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนตาม
การวิเคราะหที่ไดมาเพื่อดํารงความสําคัญทาง
วัฒนธรรมนั้นเอาไว 

 

27.2 เนื้องาน การใชงาน สมาคม และความหมาย             
ที่หลงเหลืออยูควรไดรับการบันทึกอยางดีกอน
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโบราณสถาน 
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ขอ 28 การรุกลํ้าโครงสรางเดิม คําอธิบาย 
 การรุกล้ําโครงสรางเดิมที่สําคัญควรทําให              

นอยที่สุด ในขณะที่ทําการศึกษาหรือหาหลักฐาน
บริเวณโบราณสถาน รวมถึงการขุดสํารวจทาง
สถาปตยกรรมดวยที่ควรจะกระทําเมื่อมีขอมูล
เบื้องตนเพียงพอที่จะตัดสินใจทําการอนุรักษ
โบราณสถานเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีความสําคัญและกําลังจะสูญหายไป
หรือเขาถึงไมได นอกจากการทําตามสิ่งที่
ตัดสินใจแลวการสืบคนขอมูลทางโบราณสถาน       
ที่เหมาะสมตามนโยบายก็เปนสิ่งจําเปน ซึ่งการ
สืบคนขอมูลก็ควรจะอยูบนพื้นฐานของคําถาม        
ที่ใชในการวิจัยที่สําคัญๆ ที่จะชวยเพิ่มพูนความรู
ที่ไมสามารถหาที่ไหนไดและลดการรบกวน
โครงสรางของโบราณสถานใหนอยที่สุด 

 

 
ขอ 29 ความรับผิดชอบตอเร่ืองที่ตัดสินใจ คําอธิบาย 

 ควรมีการระบุช่ือองคกรและบุคคลที่รับผิดชอบใน
การตัดสินใจ โดยควรระบุถึงเรื่องที่ทําการ
ตัดสินใจดวย 

 

 
ขอ 30 ทิศทาง การควบคุม และการลงมือปฏิบัติ คําอธิบาย 

 การปฏิบัติที่ดีควรทําตามทิศทางและสามารถ
ควบคุมในทุกขั้นตอน ถามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
เกิดขึ้นควรกระทําโดยบุคคลที่มีความรูหรือทักษะ
ที่เหมาะสม 

 

 
ขอ 31 จัดทําเอกสารที่เปนหลักฐานและการตัดสินใจ คําอธิบาย 

 ควรเก็บหลักฐานที่คนพบใหมพรอมกับขอมูลการ
ตัดสินใจที่เพิ่มเติมขึ้นมา 
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ขอ 32 การบันทึก คําอธิบาย 
32.1 การบันทึกที่เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน 

ควรเก็บไวในฐานขอมูลถาวรและเปดโอกาสให
ประชาชนสืบคนขอมูลได ทั้งนี้ตองมีความ
เหมาะสมทางดานความปลอดภัย โดยเฉพาะตรง
สวนขอมูลที่ไมเปดใหสาธารณชนเขาถึง 

 

32.2 การบันทึกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
โบราณสถานควรเก็บรักษาไวและเปดโอกาสให
ประชาชนสืบคนขอมูลไดทั้งนี้ตองมีความ
เหมาะสมทางดานความปลอดภัยและดานขอมูลที่
ไมเปดใหสาธารณชนเขาถึง 

 

 
ขอ 33 โครงสรางที่เคล่ือนยายออกไป คําอธิบาย 

 โครงสรางที่สําคัญที่ไดเคลื่อนยายออกไป เชน 
พวกวัสดุ สิ่งกอสรางที่สรางมากับตัวอาคารหรือ
วัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ควรนํามาทําสารบัญและเก็บ
รักษาไวเพื่อคงคุณคาทางวัฒนธรรมถาเปนไปได
โดยดูตามความเหมาะสมในแงของวัฒนธรรม 
โครงสรางที่ยายออกไปรวมพวกวัสดุสิ่งกอสรางที่
สรางมากับตัวอาคารหรือวัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวของควร
เก็บรักษาไวที่โบราณสถานนั้น 

 

 
ขอ 34 ทรัพยากร คําอธิบาย 

 ควรเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับการ
อนุรักษ 

การอนุรักษที่ไดผลดีที่สุดคือการอนุรักษที่
ทํางานนอยที่สุดและไมเสียคาใชจายสูง 

 ดูความหมายตัวหนังสือเอียงในขอ 1  
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6. กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยเรื่องการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (International 
Cultural Tourism Charter) (พ.ศ.2542) รับรองในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 12 ของ ICOMOS 
ที่ประเทศเม็กซิโก ตุลาคม 1999 

หลักการโดยยอ 
1. เนื่องดวยการทองเที่ยว คือ หนทางหลักแหงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ

จะตองสรางโอกาสใหทั้งประชาชนในทองถ่ิน และผูมาเยือนไดมีประสบการณรับรู และเขาใจใน
มรดกและวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ ที่หลากหลาย 

1.1 มรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนประจักษพยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
ไดมีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตรวมสมัยที่สาธารณชนจะตองเขาถึง รับรูได การที่จะปกปองคุมครอง
และอนุรักษหลักฐานทางกายภาพของโบราณสถานที่ยังคงอยู จิตวิญญาณขนบธรรมเนียมที่สืบทอด 
รวมท้ังบริบทที่เกี่ยวของในภาพรวมทั้งหมดไดนั้น จะตองสรางความเขาใจและทําใหเกิดความ
ตระหนักในคุณคาความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในกลุมประชาชนในทองถ่ินและผูมาเยือน 
ดวยลักษณะที่มีความสมดุลและปรับใชตามสถานภาพที่เปนอยู 

1.2 ลักษณะเฉพาะของทั้งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  มีระดับของ
ความสําคัญที่แตกตางกัน ในขณะที่บางแหลงมีคุณคาความสําคัญอยางยิ่งในระดับโลก ก็ยังมีแหลง
อ่ืนๆ ที่มีคุณคาเพียงในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน การสื่อความหมายตางๆ จะตอง
นําเสนอถึงความแตกตางของระดับความสําคัญนี้แกประชาชนในทองถ่ินและผูมาเยือนดวย
วิธีการใชส่ือ รูปแบบการศึกษาและเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีความเหมาะสม 

1.3 กิจกรรมการสื่อความหมายนี้จะตองสนับสนุนใหสาธารณชนไดตระหนักถึง
คุณคาและใหความรวมมือชวยเหลืออันจะสงผลใหมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดํารงอยู
สืบตอไป 

1.4 กิจกรรมการสื่อความหมาย ควรนําเสนอความสําคัญของแหลงโบราณสถาน 
วัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู ตั้งแตอดีตในยุคสมัยตางๆ และในทองที่ภูมิภาคตางๆ โดยไม
ละเลยถึงวัฒนธรรมและภาษาของชนกลุมนอย ผูมาเยือนควรไดรับขอมูลของคุณคาทางวัฒนธรรม
ที่แตกตาง อันเปนตัวกําหนดลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ 
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2. ความสัมพันธระหวางมรดกทางวัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีความเปนไปดวย
ความรวดเร็วจนอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางคุณคาขึ้น จึงควรมีการจัดการในรูปแบบที่ยั่งยืน 
เพื่อใหสืบทอดแกคนในรุนตอไป 

2.1 โบราณสถานมีคุณคาสําหรับทุกคนในฐานะพื้นฐานที่ สําคัญของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางสังคม มาตรการในการปกปองและอนุรักษในระยะ
ยาวของตัวโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีที่สืบทอดตอมา และความผสานกลมกลืนทาง
กายภาพกับสภาพแวดลอมจะตองถือเปนสวนสําคัญของนโยบายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

2.2 โครงการและกิจกรรมการพัฒนาทางการทองเที่ยว จะตองนํามาซึ่งผลลัพธใน
ทางบวก และกอใหเกิดผลกระทบใหนอยที่สุดตอมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ทองถ่ิน ในขณะที่พยายามสนองตอความตองการและความปรารถนาของผูมาเยือน 

2.3 การอนุรักษ การสื่อความหมาย และการพัฒนาการทองเที่ยว ควรตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเขาใจในคุณคาความสําคัญเฉพาะของแหลงมรดกทางวัฒนธรรม พรอมดวยการ
ศึกษาวิจัย คนควาขอมูลใหมๆ อยางตอเนื่อง ถือเปนสวนสําคัญของความเขาใจและซาบซึ้งใน
คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม 

2.4 การอนุรักษไวซ่ึงความเปนของแทดั้งเดิมของโบราณสถาน ถือเปนสิ่งสําคัญ 
เพราะเปนขอแมสําคัญที่ทําใหเกิดคุณคาทางวัฒนธรรม 

2.5 โครงการพัฒนาการทองเที่ยว และการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ตองมีการคํานึงถึงมิติทางดานสุนทรียภาพ ทางดานสังคมและวัฒนธรรม ภูมิทัศนทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะแหงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางสายตา
ในภาพรวมที่กวางที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรม ควรคิดถึงการใชวัสดุในทองถ่ินเปนอันดับแรก 
และคํานึงถึงลักษณะที่เปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมในทองถ่ิน 

2.6 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ตองผานกระบวนการ   
การวางแผนการจัดการ ซ่ึงคํานึงถึงคุณคาของแหลงมรดกทางวัฒนธรรม โดยจํากัดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณคานั้นใหนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงผลกระทบของจํานวนของ
ผูมาเยือนที่มายังแหลง ความผสานกลมกลืน  ความสมดุลของระบบนิเวศ  การเขาถึงและ            
การคมนาคมขนสง สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน หากระดับของ
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การเปลี่ยนแปลงนั้นสงใหเกิดผลกระทบจนไมอาจจะยอมรับได ขอเสนอในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวนั้นจะตองไดรับการปรับแกไข 

2.7 จะตองมีการประเมินผล เพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดเพิ่มมากขึ้นจากการ
ทองเที่ยวและการพัฒนา 

3. การอนุรักษและการวางแผนการทองเที่ยว จะตองเปนหลักประกันแหงประสบการณ
ที่คุมคา เปนที่พึงพอใจ และสรางความสุขแกผูมาเยือน 

3.1 การอนุรักษและการทองเที่ยว ควรนําเสนอขอมูลที่มีคุณภาพ ที่จะสรางความ
เขาใจในลักษณะที่สําคัญของแหลงและความจําเปนในการปกปองคุมครองสงวนรักษาไว เพื่อให
ผูมาเยี่ยมชมไดรับอรรถรสจากการทองเที่ยวในแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสม 

3.2 ผูมาเยือนควรไดรับอิสระในการเขาชมตามที่ตองการ แตการกําหนดเสนทาง
การเขาชม ก็อาจมีความจําเปน เพื่อลดผลกระทบจากการเขาชมนี้ 

3.3 การเคารพตอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในแหลงจะตองถูกพิจารณากอนเปนอันดับแรก ควรมีการกระตุนเตือนใหผูมาเยือน
ทําตัวใหเจาบานยินดีตอนรับ โดยใหความเคารพตอคุณคาและวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ถอยหาง
จากการคาโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมาย ทําตัวใหเจาบานรอคอยที่จะใหการตอนรับอีกในครั้งตอไป 

3.4 การวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยว ควรจัดเตรียมความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 
และสวัสดิการที่เหมาะสมแกผูมาเยือน แตจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอลักษณะที่สําคัญ
ตลอดจนตอสภาพแวดลอมของแหลง 

4. ชุมชนและประชาชนในทองถ่ิน ควรมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและ
จัดการการทองเที่ยว 

4.1 ตองเคารพในสิทธิและความสนใจของชุมชนทองถ่ิน สําหรับแหลงที่มีคุณคา
ในระดับภูมิภาคหรือทองถ่ิน โดยเจาของสถานที่และประชาชนในทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของ             
ดวยการเปดโอกาสใหเขารวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการนโยบาย และขอบเขตของการ
ดําเนินการ รวมวางแผนอนุรักษ การจัดการการนําเสนอ และการสื่อความหมาย ของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนในบริษัทของการทองเที่ยว 
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4.2 ในขณะที่สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาความสําคัญในระดับสูงเกิน
กวาทองถ่ิน เราควรใหความเคารพในความตองการและความปรารถนาของชุมชนทองถ่ิน ในการ
จํากัดหรือจัดการการนําเขาไปสูกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ 

5. กิจกรรมการทองเที่ยวและการอนุรักษตองสรางผลตอบแทนแกชุมชนทองถ่ิน 
5.1 นโยบายการอนุรักษและการพัฒนาการทองเที่ยว ตองสงเสริมมาตรการ 

ในการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหทั่วถึง สมดุลทั้งในระดับประเทศและทองถ่ินใหชวย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

5.2 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ควรจะสรางผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีการจัดสรรแบงปนอยางเทาเทียมไมวาจะเปนชายหรือ
หญิงภายในชุมชนทองถ่ินในทุกระดับ ผานทางการศึกษาอบรมและการสรางงานใหประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง 

5.3 สวนสําคัญของรายไดที่มาจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชนของการทองเที่ยว 
จะตองถูกนํากลับมาใชในการปกปองคุมครอง ในการอนุรักษ และการเผยแพรนําเสนอขอมูลของ
แหลง ทั้งนี้ ใหผูมาเยือนไดรับรูถึงการนําเอารายไดจากการเขาชมมาใชใหเปนประโยชนกับมรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นๆ ดวย 

5.4 จะตองสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและสรางงานมัคคุเทศกนําชมโบราณสถาน
ใหกับชุมชนทองถ่ิน เพื่อพัฒนาความรูของประชาชนในทองที่ในอันที่จะนําเสนอและสื่อความหมาย 
ถึงสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของตน 

5.5 โครงการการศึกษา และการสื่อความหมายคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม      
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทองถ่ินนั้นจะตองเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของขอมูลทางวิชาการของแหลง 
ที่มุงใหประชาชนในทองที่ไดรูจักและเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมของตน เพื่อที่จะใหมีความ
สนใจในการอนุรักษมรดกเหลานั้นไวดวยตนเอง 

5.6 แผนการจัดการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว จะตองใหความสําคัญ
กับการใหความรูและการฝกอบรมของนักการเมือง นักวางแผน นักวิจัย นักออกแบบ สถาปนิก     
ผูตีความมรดกทางวัฒนธรรม นักอนุรักษ และผูบริหารที่รับผิดชอบดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ผูใหการสนับสนุนในแตละฝาย ควรจะรวมมือกันทําความเขาใจกับปญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
ชวยกันคิดหาหนทางแกไข 
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6. การสงเสริมการทองเที่ยว ตองปกปอง และรักษาคุณคาลักษณะเฉพาะของมรดก
ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

6.1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ควรสรางเปาหมายที่เปนจริง และใหขอมูล       
แกนักทองเที่ยว ที่มีศักยภาพดวยความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะที่เปนเอกลักษณของแหลงและ
ของชุมชนทองถ่ินเจาของพื้นที่ เพื่อใหผูมาเยือนเหลานี้ไดมีการวางตัวที่เหมาะสม 

6.2 องครวมของมรดกทางวัฒนธรรม จะตองไดรับการคุมครองความเปนของแท
ดั้งเดิม และไดรับการอํานวยความสะดวกในการเขาชมที่ดีขึ้น ในขณะที่จํากัดปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ที่ควบคุมไมไดใหเหลือนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในสถานที่หนึ่ง
ในจํานวนที่มากจนเกินไปในชวงเวลาเดียวกัน 

6.3 โปรแกรมสงเสริมการทองเที่ยว ควรมุงใหเกิดการกระจายผลตอบแทนและ
บรรเทาปญหาจากสถานที่ที่มีช่ือเสียง ที่มีนักทองเที่ยวมากันเปนจํานวนมาก โดยสงเสริมใหผูมาเยือน
ไดไปสัมผัสกับลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลาย และกวางขวางขึ้น
ในภูมิภาคหรือทองถ่ิน 

6.4 การสงเสริมการผลิตและจําหนายผลผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นถ่ิน  หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่อาจชวยกอใหเกิดรายไดแกทองถ่ิน จะตองอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุผลทาง
เศรษฐกิจชุมชน และรับประกันวา บูรณาการทางวัฒนธรรม ความผสานกลมกลืนของแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรม จะไมถูกลดระดับลงไป 
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7. กฎบัตรวาดวยมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) 
รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ คร้ังที่ 12 ณ ประเทศ
เม็กซิโก เดือนตุลาคม 1999 

บทนํา 
มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนจุดศูนยรวมความชื่นชอบและความภาคภูมิใจของมนุษยทุกคน 

และไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนเอกลักษณและผลผลิตที่โดดเดนของสังคม แมวาจะมีลักษณะ
ที่ไมเปนทางการแตก็มีระเบียบแบบแผน มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินจะเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ประโยชนใชสอยเปนสําคัญและในขณะเดียวกันก็ยังถึงพรอมดวยความนาสนใจและความงาม 
เปนทั้งจุดรวมของวิถีชีวิตรวมสมัยและยังเปนบันทึกประวัติศาสตรของสังคมในเวลาเดียวกัน 
แมวามรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเหลานี้เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษยแตก็เปนผลงานสรางสรรคของ
กาลเวลาเชนเดียวกัน ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินคงไมคูควรตอการเปนมรดกของมนุษยชาติหากปราศจาก
การดูแลเอาใจใสของมนุษยเพื่ออนุรักษความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบขึ้นเปนแกน
ของการปรากฏอยูของมนุษย 

มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนสิ่งสําคัญ กลาวคือเปนการแสดงออกขั้นพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและของความสัมพันธกับอาณาบริเวณที่ตั้งอยู ในขณะเดียวกันก็เปนการ
แสดงออกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในโลกนี้ 

ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินเปนวิถีแหงธรรมชาติและวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เปนกระบวนการ
ตอเนื่องที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนและการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องในลักษณะที่
ตอบสนองตอสภาพบังคับทางสังคมและสิ่งแวดลอม จารีตประเพณีที่ยังคงอยูถูกคุกคามอยูทั่วโลก
จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการกลืนวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมใหเปนแบบเดียวกันหมด 
ปญหาพื้นฐานที่มาจากแรงกดดันเหลานี้ตองไดรับการแกไขโดยชุมชนตางๆ พรอมดวยรัฐบาล  
นักวางผัง สถาปนิกนักอนุรักษและกลุมผูเชี่ยวชาญหลายสาขา สืบเนื่องจากการกลืนวัฒนธรรมให
เปนแบบเดียวกันและการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดนั้น 
สงผลใหโครงสรางพื้นถ่ินทั่วโลกตกอยูในสภาวะที่เปราะบางเปนอยางยิ่ง ตองเผชิญกับปญหา
รายแรงของสิ่งที่กําลังจะหมดไป ดุลยภาพและการที่จะทําใหผสานกลมกลืนกันได 
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ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติมกฎบัตรเวนิชเพื่อวางหลักในการดูแลและ
คุมครองมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินของเรา 

ประเด็นท่ัวไป 
1. ตัวอยางของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินอาจชี้ชัดไดจาก 

- การที่อาคารนั้นๆ เปนที่ใชสอยรวมกันของชุมชน 
- ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นหรือภูมิภาคที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอม

ในบริเวณนั้น 
- ความเชื่อมโยงกันไดของรูปแบบ รูปทรงและรูปลักษณะ หรือการใชสอยกับ

ประเภทตางๆ ของอาคารประเพณีนั้น 
- ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการกอสรางซึ่งไดรับถายทอดกันมา

อยางไมเปนทางการ 
- การตอบสนองตอขอจํากัดทางดานการใชสอยทางสังคมและทางดาน

ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
- การประยุกตใชระบบการกอสรางและงานชางฝมือแบบดั้งเดิมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. ความพึงพอใจและความสําเร็จของการปกปองคุมครองมรดกพื้นถิ่นขึ้นอยูกับการ

มีสวนรวมและการสนับสนุนของชุมชน การใชสอยอยางตอเนื่องและการบํารุงรักษา 
3. รัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบตองสํานึกในสิทธิของชุมชนในอันที่จะดํารงไว

ซ่ึงประเพณีที่สืบทอดกันมาของตนและปกปองประเพณีเหลานี้โดยผานทางกฎหมายที่มีอยู      
โดยวิธีการบริหารจัดการการเงินและสงมอบใหกับคนรุนตอไปในอนาคต 

หลักการในการอนุรักษ 
1. การอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา 

ในขณะที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไมได และความจําเปนที่ตอง
เคารพตอลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2. ช้ินงานรวมสมัยที่อยูบนสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน กลุมของสิ่งกอสรางหรือชุมชนพ้ืนถ่ิน
ควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบดั้งเดิมของสิ่งเหลานั้นดวย 
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3. มีเพียงนอยคร้ังมากที่ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินจะสามารถสื่อไดจากโครงสรางเพียงอยาง
เดียว การอนุรักษจึงจะดีที่สุดเมื่อทําการบํารุงรักษาและสงวนรักษาไวซ่ึงลักษณะที่แสดงความเปน
ตัวแทนของกลุมของสิ่งกอสรางและชุมชนเปนรายภูมิภาคไป 

4. มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนสวนหนึ่งที่ผสานกลมกลืนอยูกับสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมและความสัมพันธนี้ตองนํามาใชในการพิจารณาในการพัฒนาวิธีการในการอนุรักษ 

5. ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินมิไดรวมความเฉพาะรูปทรงทางกายภาพ เนื้อวัสดุของสิ่งกอสราง 
โครงสรางและที่ตั้งของสิ่งกอสรางนั้นๆ เทานั้น แตรวมถึงแนวทางที่ส่ิงปลูกสรางเหลานี้ถูกใชสอย
และเปนที่เขาใจ รวมท้ังจารีตประเพณีและการรวมกลุมเชิงนามธรรมซึ่งผนวกเขาเปนสวนหนึ่ง
ของสิ่งกอสรางนั้นดวย 

แนวทางในการปฏิบัติ 
1. การวิจัยและจัดเก็บขอมูล 
 การดําเนินงานทางกายภาพตอโครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินควรกระทําดวย

ความระมัดระวัง และควรมีการวิเคราะหรูปทรงและโครงสรางอยางสมบูรณกอน เอกสารขอมูลนี้
ควรจัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุที่ซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาถึงได 

2. ที่ตั้ง ภูมิทัศน และกลุมของสิ่งกอสราง 
 การดําเนินการใดๆ ทางกายภาพที่มีตอโครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินควรกระทํา

ในลักษณะที่เคารพและคงไวซ่ึงความผสานกลมกลืนของที่ตั้ง ของความสัมพันธที่มีตอภูมิทัศน
ทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม และของโครงสรางเมื่อเทียบกับสิ่งกอสรางอื่นๆ 

3. ระบบของการกอสรางแบบดั้งเดิม 
 ความตอเนื่องของระบบการกอสรางแบบดั้งเดิมและทักษะฝมือชางที่มาพรอมกับ

มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนพื้นฐานของการแสดงออกถึงลักษณะความเปนพื้นถ่ิน และมี
ความสําคัญตอการซอมแซมและการบูรณะของสิ่งปลูกสรางเหลานี้ ควรมีการรักษา บันทึกและ
สงผานทักษะเชนนี้ไปยังชางฝมือและชางกอสรางรุนตอไปโดยการใหการศึกษาและจัดการ
ฝกอบรม 
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4. การเปลี่ยนวัสดุและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
 การเปลี่ยนแปลงซึ่งสนองตอความตองการตามการใชสอยรวมสมัยที่ชอบดวย

กฎหมายควรกระทําโดยการใชวัสดุใหมที่ชวยรักษาลักษณะเดิมที่ไมเปลี่ยนแปลงการแสดงออก 
ภาพลักษณ พื้นผิวสัมผัสและรูปทรงผานทางโครงสรางและวัสดุกอสรางของเดิมที่สืบเนื่องมา 

5. การประยุกตการใชสอย 
 การประยุกตการใชสอยและการนําโครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินกลับมาใชใหม

ควรกระทําในลักษณะที่เคารพตอความผสานกลมกลืนของโครงสรางของลักษณะเฉพาะและ
รูปทรงของสิ่งกอสราง ในขณะที่ไปกันไดกับมาตรฐานการอยูอาศัยซ่ึงเปนที่ยอมรับ ในกรณีที่ไมมี
การเวนชวงการใชสอยของสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน ใหนําขอกําหนดตามจารีตของชุมชนมาใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินการได 

6. การเปลี่ยนแปลงและบูรณะในอดีต 
 การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ผานมาจะไดรับการยอมรับและเขาใจในฐานะที่เปน

ลักษณะสําคัญของสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน การที่สวนประกอบตางๆ ของสิ่งปลูกสรางจะตองมี
ลักษณะที่เหมือนกันตามแบบของยุคใดยุคหนึ่งเทานั้นไมใชเปาหมายของการทํางานที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงกอสรางพื้นถ่ิน 

7. การฝกอบรม 
 เพื่อที่จะอนุรักษไวซ่ึงคุณคาทางวัฒนธรรมของการแสดงออกของสิ่งกอสราง    

พื้นถ่ิน รัฐบาล หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมคนและองคกรที่เกี่ยวของตองเนนย้ําในสิ่งเหลานี้ 
ก) โปรแกรมการศึกษาเรื่องหลักการสําคัญของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินสําหรับ        

นักอนุรักษ 
ข) โปรแกรมการฝกอบรมเพื่อชวยเหลือชุมชนในการบํารุงรักษาระบบการ

กอสราง วัสดุและทักษะฝมือชาง ตามแบบดั้งเดิม 
ค) โปรแกรมการใหขอมูลซ่ึงจะชวยสรางความตื่นตัวของสาธารณชนที่มีตอ

ส่ิงกอสรางพื้นถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนรุนใหม 
ง) เครือขายระดับภูมิภาคของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเพื่อแลกเปลี่ยนความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ 
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8. ระเบียบการอนุรักษโบราณสถานในประเทศจีน(Principles for the Conservation 
of Heritage Sites in China) 

บทนํา 
จีนเปนประเทศที่มีกลุมชนมากมายหลายกลุมแตสามารถรวมประเทศเปนอันหนึ่งอันเดียวได 

มีอาณาเขตกวางขวาง ประวัติศาสตรอันยาวนาน และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติอยาง
ไมอาจละเลยได โบราณสถานที่หลงเหลืออยูเปนจํานวนมากแสดงถึงหลักฐานการกอรางสรางตัว
และพัฒนาการของอารยธรรมจีน ซ่ึงเปนหลักฐานที่ชวยสรางความเขาใจประวัติศาสตรชาติจีน 
เสริมสรางเอกลักษณของชาติและสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ 

แนวคิดหลักในสังคมรวมสมัยคือการสรางสันติภาพและการพัฒนา ความเขาใจรวมกัน
ในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูทางวัฒนธรรมระหวางประเทศและ
ภูมิภาค ซ่ึงสอดคลองกับเรื่องการสรางสันติภาพโลกและการพัฒนาประเทศ โบราณสถานของจีน
อันลํ้าคานั้นไมไดเปนมรดกของกลุมชนหลายๆ กลุมชนในประเทศจีนเทานั้น หากแตเปนมรดก
ของมวลมนุษยชาติในยุคปจจุบันและอนาคต ดังนั้นทุกคนจึงมีสวนรับผิดชอบในการสืบทอด
มรดกทางสถาปตยกรรมเหลานี้สูคนรุนหลังในสภาพที่สมบูรณและคงสภาพดีดังเดิมใหมากที่สุด 

การพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติสมัยใหมเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษมรดกของจีนเริ่มขึ้น
ในทศวรรษ 1930 (พ.ศ.2470-2480) ตั้งแตชวงการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจีนก็ประสบ
ความสําเร็จในการอนุรักษโบราณสถานหลายๆ แหงที่กําลังเสื่อมโทรมและสูญหายไป ในเวลา
เดียวกันนี้ก็ไดพัฒนาทฤษฎีและแนวทางการอนุรักษที่สอดคลองกับบริบทของประเทศ รัฐบาลจีน
ไดประกาศ กฎหมายของพลเมืองจีนวาดวยเรื่องการปกปองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 
(Law of the People’s Republic of China on the Protection of Cultural Relics) ซ่ึงสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑอ่ืนๆ ของประเทศ และเปนตนแบบใหกับการรางระเบียบอนุรักษ
โบราณสถานในประเทศจีนนี้ โดยในชวงเวลาเดียวกันก็มีการประกาศ กฎบัตรนานาชาติวาดวย
เร่ืองการอนุรักษและบูรณะอนุสรณสถานและโบราณสถาน ป 1964 (1964 International Charter 
for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, the Venice Charter) หรือที่เรียก
กันวากฎบัตรเวนิชซ่ึงเปนเอกสารสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษและเปนที่ยอมรับในหลาย
ประเทศ ระเบียบการอนุรักษโบราณสถานในประเทศจีนนี้เปนแนวทางปฏิบัติที่อยูในกรอบ
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กฎหมายและกฎระเบียบที่วาดวยเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานซึ่งไดบอกวิธีปฏิบัติและวิธี
ประเมินผลของงานอนุรักษนั้นๆ เอาไว และมีคําอธิบายจากผูเชี่ยวชาญถึงเรื่องมาตรากฎหมายของ
ประเทศจีนที่เกี่ยวของกับเรื่องการปกปองมรดกวัฒนธรรมและขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทํางาน
ทางดานนี้ 

บทท่ี 1  หลักการทั่วไป 
มาตรา 1 ระเบียบการอนุรักษนี้เปนแนวปฏิบัติสําหรับการอนุรักษทุกๆ เร่ืองที่อิงกับ

โบราณสถาน โบราณสถานคือส่ิงกอสรางที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดและสรางขึ้นโดยมีนัยสําคัญ
ทางประวัติศาสตรมวลมนุษยชาติ ไดแก โบราณสถาน ซากปรักหักพัง หลุมศพ สถาปตยกรรม
ประเพณี วัดถํ้า เขาหินที่แกะสลัก รูปปน ศิลาจารึก stele petroglyphs หมายรวมไปถึงอาคาร
สมัยใหม อาคารรวมสมัย อาคารรําลึก และอาณาบริเวณที่มีความสําคัญทางศาสนา (หมูบานหรือ
เมือง) หรือสถานที่ที่มีองคประกอบของความเปนมรดกที่นาอนุรักษ 

มาตรา 2 หลักการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแนวทางการปฏิบัติการอนุรักษมรดก
สถาปตยกรรมที่ดีใหเกิดขึ้น การอนุรักษนี้หมายรวมถึงมาตรการทุกชนิดที่นํามาใชเพื่อรักษาสภาพ
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอมรอบๆ โบราณสถานนั้นไวใหอยูในสภาพที่ดี วัตถุประสงคการ
อนุรักษก็เพื่อสงวนรักษาองคประกอบดั้งเดิมทั้งหมดของโบราณสถานนั้นไวและรวมถึงรักษา
ขอมูลและคุณคาทางประวัติศาสตรใหคงอยูตอไปในอนาคต การอนุรักษยังรวมถึงการบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ และจากน้ํามือมนุษย และปองกันความเสื่อม
โทรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชทั้งเทคนิคและการจัดการที่เขามาชวย โดยมาตรการการอนุรักษ
ทั้งหมดนี้จะตองเปนหลักการที่ไมเปลี่ยนแปลงสภาพทางประวัติศาสตร 

มาตรา 3 คุณคาของมรดกทางสถาปตยกรรม ประกอบดวยคุณคาทางประวัติศาสตร 
ศิลปะ และวิทยาศาสตร 

มาตรา 4 มรดกทางสถาปตยกรรมควรใชวิธีการที่มีเหตุผลเพื่อประโยชนของสังคม
และคุณคาของสถานที่นั้นๆ จะตองไมถูกทําลายดวยการหวังผลประโยชนในระยะสั้น 

มาตรา 5 การอนุรักษจะสําเร็จไดเมื่อมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน แตละขั้นตอนตอง
ดําเนินตามระบบกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ พรอมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานมืออาชีพ และยังควร
ที่จะมีการปรึกษากับกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ และใหนึกถึงเรื่องคุณคาทางประวัติศาสตรของ
สถานที่นั้นๆ วาเปนเรื่องสําคัญที่สุดในกระบวนการอนุรักษทั้งหมด 
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มาตรา 6 สําหรับการอนุรักษนั้นในเบื้องตนควรทําการวิจัยกอนและขั้นตอนแตละ
ขั้นตอนในการอนุรักษควรอิงกับผลของการวิจัยนั้น 

มาตรา 7 การบันทึกที่นาเชื่อถือควรไดรับการเก็บรักษาที่ดี ซ่ึงรวมถึงเอกสารทาง
ประวัติศาสตรและเอกสารรวมสมัยทุกชนิด และการบันทึกอยางละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
อนุรักษ 

มาตรา 8 ควรมีการจัดตั้งองคกรที่มีโครงสรางที่แนนอนและมีอิสระในการอนุรักษ 
ในขณะเดียวกันบทบาทขององคกรควรดําเนินอยูในกรอบของกฎหมาย และนักอนุรักษทุกคนควร
ไดรับการอบรมจนมีความชํานาญและผานการทดสอบความรูความสามารถ ควรมีคณะกรรมการ
ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ตรวจทานเรื่องสําคัญๆ ในขั้นตอนการอนุรักษ กรรมการทุกทานก็ควร
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่เกี่ยวของกับงานทางการอนุรักษนี้ 

บทท่ี 2  ขั้นตอนการอนุรักษ 
มาตรา 9 การอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การ

ระบุและการสืบสวน 2) การประเมิน 3) การประกาศอยางเปนทางการวาเปนเขตอนุรักษและ
กําหนดประเภทของโบราณสถาน 4) การเตรียมแผนแมบทการอนุรักษ 5) การลงมือปฏิบัติตาม
แผนแมบท 6) การปฏิรูปแผนแมบท ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวจะละเวน 6 ขั้นตอนที่กลาวขางตนนี้
ไมได 

มาตรา 10 ขั้นตอนของการระบุและสืบคนขอมูลมรดกทางสถาปตยกรรมนั้นไดมาจาก
การสํารวจอยางจริงจังและทําบัญชีรายช่ือข้ึนมา โดยมีการสืบขอมูลจากโบราณสถานที่เลือกมา
และลงลึกในรายละเอียดและสืบคนขอมูลโดยละเอียดตรงโบราณสถานที่มีความสําคัญอยูแลว 
ควรสืบคนขอมูลจากรองรอยทางประวัติศาสตรที่เหลือไว เอกสารที่เกี่ยวของและลงมือปฏิบัติทันที 

มาตรา 11 การประเมินจะดูที่คุณคาทางโบราณสถาน สภาพการดูแลรักษาและเรื่องการ
จัดการ ยังรวมถึงการวิเคราะหจากบันทึกทางประวัติศาสตรและสภาพที่เปนอยูขณะทําการสํารวจ 
ในปจจุบันโบราณสถานที่คนพบจะตองมีการขุดสํารวจเล็กนอยเพื่อนําไปประเมินคาและจะ
กระทําไดเมื่อไดรับการอนุมัติตามกระบวนการทางกฎหมายเทานั้น 

มาตรา 12 สืบเนื่องมาจากผลการประเมิน การประกาศอยางเปนทางการวาเปนเขต
อนุรักษและกําหนดประเภทของโบราณสถานควรทําโดยองคกรภาครัฐและโบราณสถานที่ไดรับ
การประกาศนั้นจะตองมีการเตรียมการใน 4 เร่ือง คือ กําหนดเขตโบราณสถาน จัดทําปายประกาศ
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วาเปนเขตอนุรักษโบราณสถาน ทําเอกสารทางการเพื่อการบันทึก และกําหนดองคกรหรือผูที่
รับผิดชอบการจัดการโบราณสถานนั้น 

มาตรา 13 การเตรียมแผนแมบทตองอิงกับผลการประเมินโบราณสถานและแผนแมบท
ควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนบอกถึงมาตรการการอนุรักษที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นได 
โดยทั่วไปยุทธศาสตรของแผนแมบทจะประกอบดวยองคประกอบทั้ง 4 นี้อันไดแก มาตรการ
การอนุรักษ การใชพื้นที่ที่เหมาะสม การจัดแสดงและการตีความ และการจัดการ นอกจากนี้ภายใน
กรอบแผนแมบทนั้นยังสามารถกําหนดแผนที่เหมาะกับสภาพของแตละพื้นที่และองคประกอบ  
แตแผนทั้งหมดโดยเฉพาะแผนสําหรับบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เชน หมูบาน เมือง 
ควรมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุรักษทั้งหมดตาม
กระบวนการทางกฎหมายดวยแลว แผนแมบทการอนุรักษนี้ควรจะมีการปรับใหเขากับแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือชนบทนั้นๆ ดวย 

มาตรา 14 ควรพัฒนาแผนปฏิบัติในชวงที่เร่ิมใชแผนแมบทโดยพัฒนาตามมาตรฐาน
ของทางราชการและสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ ซ่ึงควรศึกษาใหเรียบรอยกอนการลงมือ
ปฏิบัติจริง แผนปฏิบัติการที่ใชตีความโบราณสถานและใหความรูแกสาธารณชนควรพัฒนาใน
กรอบของแผนแมบท 

มาตรา 15 ควรมีการทบทวนแผนแมบทการอนุรักษเปนครั้งคราวเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานและดึงบทเรียนที่ไดจากประสบการณ การลงมือปฏิบัติออกมาใช ซ่ึงถา
พบขอบกพรองหรือมีสถานการณใหมๆ เกิดขึ้น ก็ควรมีการทบทวนแผนแมบทตามนั้นดวย 

มาตรา 16 ควรมีกรรมการซึ่ง เปนผู เชี่ยวชาญทางดานการอนุรักษคอยทบทวน
ตรวจสอบแผนแมบทและแผนปฏิบัติการอนุรักษในโครงการสําคัญๆ 

มาตรา 17 ทุกวันการจัดการ คือการรวบรวมทุกแงมุมของการอนุรักษโบราณสถาน
นั้นๆ ความรับผิดชอบหลักๆ ของผูจัดการพื้นที่คือลงมือปฏิบัติงานอยางรัดกุม หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
และการตีความโบราณสถานตลอดจนเก็บรวบรวม สืบคนขอมูลจากเอกสารและควรดดูวยวาไดลงมอื
ปฏิบัติตามแผนแมบทการอนุรักษแลว 
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บทท่ี 3  หลักการอนุรักษ 
มาตรา 18 การอนุรักษควรทําในพื้นที่นั้นๆ แตถาโบราณสถานที่จะทําการอนุรักษ        

มีขอจํากัดทางธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมไดหรือมีโครงการพัฒนาของชาติที่สําคัญๆ ดําเนินอยู
ในพื้นที่นั้นจึงจะสามารถโยกยายโบราณสถานเพื่อไปทําการอนุรักษที่อ่ืนไดแตตองทําภายใต
เงื่อนไขที่วาจะตองคงคุณคาและองคประกอบทางประวัติศาสตรไวใหไดและไดรับการอนุญาต
ตามกฎหมาย 

มาตรา 19 ควรทํานอกแผนใหนอยที่สุด นอกจากการดูแลรักษาอยูเปนประจําแลวก็ไม
ควรมีการปฏิบัติอยางอื่นที่อาจสรางความเสียหายใหกับโบราณสถานนั้น ควรทําเมื่อจําเปนและทํา
ใหนอยที่สุด เพราะวัตถุประสงคหลักของการอนุรักษและการจัดการตางๆ ก็เพื่อที่จะรักษา
โบราณสถานใหคงอยูตอไปและชะลอความทรุดโทรม 

มาตรา 20 การดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอเปนวิธีเบื้องตนที่สําคัญของการอนุรักษ ควรมี
การทําตารางบันทึกประจําวันเพื่อประเมินผลเพื่อกําหนดและลดภาวะเสี่ยงตางๆ และเพื่อซอมแซม
สวนที่เพิ่งเริ่มเสื่อมโทรม 

มาตรา 21 สภาพทางกายภาพควรอนุรักษตามขอมูลทางประวัติศาสตรโดยไมผิดเพี้ยน 
ควรเคารพความสําคัญของโบราณสถานที่เหลืออยูและถือใหเปนแบบอยางเพื่อการอนุรักษตอไป
และควรเก็บรักษารองรอยเหตุการณและบุคคลที่สําคัญเอาไว การใชเทคนิคเขามาชวยตองไม
ทําลายของเดิมและที่ทําการอนุรักษคร้ังกอนๆ แตก็สามารถเสริมแตงได ในเรื่องการบันทึกขอมูล
การบูรณะทุกขั้นตอนก็ควรทําอยูและควรมีการลงนามกํากับระบุวัน เวลาที่มีการปฏิบัติที่
นอกเหนือจากการอนุรักษ 

มาตรา 22 ควรเลือกใชเทคนิคและวัสดุใหเขากับการอนุรักษ เทคโนโลยีตามจารีต
ประเพณีและงานฝมือที่เดนๆ ก็ควรอนุรักษไว สวนสิ่งใหมๆ ก็สามารถนํามาใชในการอนุรักษได
หลังจากที่ไดตรวจสอบโดยแนใจแลววาจะไมทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้น 

มาตรา 23 ควรสํารวจหาคุณคาทางสุนทรียศาสตรที่เกิดจากประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นจริง
ตรงสถานที่นั้นๆ ไมควรดัดแปลงประวัติศาสตรเพื่อเสริมแตงใหพื้นที่นั้นดูสมบูรณขึ้น 

มาตรา 24 ควรอนุรักษสภาพแวดลอมรอบๆ โบราณสถานเพราะภูมิทัศนทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมโดยรอบกอใหเกิดความสําคัญของโบราณสถานนั้น องคประกอบใดที่อยูในภาวะ
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เสื่อมโทรมหรืออาจจะกระทบภูมิทัศนทั้งหมดควรรีบแกไข ควรปรับปรุงการดูแลรักษามีมาตรการ
การอนุรักษและการจัดการสภาพแวดลอมเมื่อมีเร่ืองรายแรงเกิดขึ้น 

มาตรา 25 ส่ิงกอสรางที่สูญหายไปควรมีการสรางขึ้นใหมแตเฉพาะกรณีที่ไดรับอนุมัติ
เปนพิเศษเทานั้นถึงจะสรางใหมในที่เดิมได โดยจะทําไดตองมีหลักฐานยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ   
ตองผานกระบวนการทางกฎหมายและไดรับอนุญาตแลวเทานั้นและตองประกาศดวยวาเปน
โบราณสถานที่สรางขึ้นมาใหม 

มาตรา 26 ควรระมัดระวังขณะที่ทําการขุดสํารวจทางโบราณคดี ควรสงแผนอนุรักษที่
ลงปฏิบัติในพื้นที่ทั้งกอนและหลังการขุดสํารวจ ใหทราบทั่วถึงกัน สงทั้งแผนการขุดสํารวจและ
แผนอนุรักษไปพรอมๆ กันเพื่อรอการอนุมัติซึ่งเมื่อไดรับการอนุมัติแลวก็ลงมือปฏิบัติตามแผน
ที่ไดวางไวนั้น ที่ตองมีแผนเพื่อการขุดสํารวจก็เพื่อไวจัดการกับเรื่องวัสดุและสิ่งที่คนพบ 

มาตรา 27 การปองกันความเสียหายและเตรียมพรอมกับทุกสถานการณมาจากการ
สํารวจภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานที่และนักทองเที่ยวโดยถองแท และจัดทําแผนเพื่อ
รองรับเหตุการณนั้น อาคารสถานที่สาธารณะควรมีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อปองกัน
การแออัด การติดตั้งอุปกรณที่จะดูแลเร่ืองนี้ควรมีความปลอดภัยสูงและหามการทํากิจกรรมที่อาจ
สรางความเสียหายใหกับนักทองเที่ยวหรือสถานที่อยางเด็ดขาด 

บทท่ี 4  การอนุรักษนอกแผน (Conservation Interventions) 
มาตรา 28 การอนุรักษนอกเหนือจากที่วางแผนเปนเทคนิควิธีสําหรับการบํารุงรักษา

ความเสียหาย เสื่อมโทรมของพื้นที่และส่ิงแวดลอมโดยรอบที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีระดับการดูแลอยู 4 ระดับ
ดวยกันคือ การดูแลตามปกติ การปองกันและสรางเสริมทางกายภาพ การบูรณะยอย การบูรณะ             
คร้ังใหญ การอนุรักษนอกแผนควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและใชวิธีและอุปกรณที่ผานการ
ตรวจสอบแลว 

มาตรา 29 การดูแลรักษาตามปกติเปนมาตรการการปองกันที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ซ่ึงสามารถประยุกตใชไดกับทุกสถานที่ 
ดังนั้นจึงควรมีการสรางโปรแกรมการดูแลรักษาที่คอยสังเกตการณปญหาที่เกิดขึ้นและจัดทําบัญชี
ขึ้นมาอยางตอเนื่องและตรงตามมาตรฐาน 

 
 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 
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มาตรา 30 การเสริมสรางมาตรการการปองกันทางกายภาพนี้ก็เพื่อที่จะลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ อาคารสิ่งกอสราง โดยตัวมาตรการเองตองไมทําลายสภาพเดิมและ      
คงความเปนเอกลักษณเดิมๆ ใหไดมากที่สุด ควรเปนมาตรการที่เขาใจงายและใชการไดงาย อาคาร
อนุรักษที่กลายเปนพิพิธภัณฑหรือศูนยขอมูลควรเปนสถานที่ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษนั้น 

มาตรา 31 ไมมีปญหาที่จะมีการบูรณะครั้งยอยแตจะตองคงโครงสรางดั้งเดิมไวไมได
เติมเสริมแตง และไมเปลี่ยนสภาพของโบราณสถาน การกระทําเชนนี้มักมีขึ้นเสมอเพื่อแกไข
องคประกอบของอาคารที่เสียหาย พัง ผิดเพี้ยน อยูผิดที่หรือเพื่อซอมสวนที่เสียหายเล็กนอย หรือ
เพื่อนําสิ่งที่ไมสําคัญออกไป ซ่ึงตองมีการจดบันทึกสิ่งที่เคลื่อนยายหรือเพิ่มเติมโดยละเอียด 

มาตรา 32 การบูรณะครั้งใหญจะมีผลกระทบตอโครงสรางเดิมเสียเปนสวนใหญ ทําให
โครงสรางกลับสูสภาพที่ปกติที่สุดโดยใชองคประกอบตางๆ ที่จําเปนมาชวยเสริมหรือเปลี่ยนสิ่งที่
ขาดหายหรือสูญหายไป ซ่ึงการตัดสินใจบูรณะเชนนี้ตองใชความระมัดระวัง สวนปญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในชวงที่ทําการอนุรักษนั้นจะตองแกไขใหครบถวนเพื่อที่จะไดไมเสียเวลากลับมาบูรณะ
อีกในคราวหลัง ควรบูรณะตามรองรอยความสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งรูปแบบและวัสดุก็ควร
ใชแทนที่ตามของเดิม สําหรับสวนประกอบเดิมที่อาจจะเสียหายขณะทําการบูรณะก็อาจยาย
ออกไปกอนเมื่อบูรณะเสร็จจึงยายกลับมาดังเดิม ซ่ึงการกระทําเชนนี้ก็ถือเปนการทํานอกแผน
เชนกัน 

มาตรา 33 การปรับโครงสรางใหมในพื้นที่เปนมาตรการที่ไดรับยกเวนเปนกรณีพิเศษ 
จะไดรับอนุญาตใหกระทําไดก็เพื่ออนุรักษซากปรักหักพังที่มีคาที่เหลืออยูกอนจะถูกทําลายแตการ
ปรับโครงสรางก็ตองอิงกับหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูและหามมิใหคาดเดาการปรับ
โครงสรางเอง 

มาตรา 34 การบํารุงรักษาสภาพโดยรอบโบราณสถานนั้นก็เพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย เพื่อเผยแพรขอมูลทาง
ประวัติศาสตรและใชพื้นที่ใหเปนประโยชน ซ่ึงการบํารุงรักษานี้ก็คือกําจัดสิ่งที่จะสรางความ
เสียหายใหกับพื้นที่ได หามทํากิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือทางสังคมที่สรางความเสียหายตอ
พื้นที่ ขจัดสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและสถานที่ การจัดแสดงและการอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวควร
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ออกแบบใหอยูในบริเวณเดียวกัน ภูมิทัศนโดยรอบควรทําตามรองรอยทางประวัติศาสตรและไม
ควรจัดสวนหรือภูมิทัศนแบบรวมสมัย 

มาตรา 35 โดยปกติโบราณสถาน ซากปรักหักพังและหลุมศพที่ถูกขุดคนจะตองมีการ
กลบหรือทําใหอยูในสภาพเดิมหลังเสร็จสิ้นการวิจัยเพื่ออนุรักษและหลีกเลี่ยงขโมย แตมีกรณี
พิเศษที่ไมตองกลบตรงพื้นที่ที่ทําการขุดคนซึ่งในกรณีเชนนี้ก็ควรมีการดูแลรักษาเปนประจําอยางดี 
และสิ่งใดที่ไมสามารถทําการอนุรักษไดก็สามารถเคลื่อนยายเพื่อไปทําการอนุรักษที่อ่ืนได 

บทท่ี 5  บทเสริม 
มาตรา 36 หลักการอนุรักษที่กลาวมานี้อาจจะคิดขึ้นตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตร

และสภาพแวดลอมของอนุสรณสถานที่คร้ังหนึ่งมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น 
มาตรา 37 หลักการอนุรักษนี้อาจไดรับการพัฒนาตอไปเพื่อเปนแนวทางการอนุรักษ

พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมหรือเมืองที่มีช่ือเสียงทางดานนี้ รวมถึงพื้นที่
ใตน้ําที่อุดมสมบูรณ 

มาตรา 38 หลักการนี้ปรับรางโดย China ICOMOS และ ประกาศตอสาธารณชนโดย 
State Administration of Cultural Heritage โดยที่ China ICOMOS รับผิดชอบการตีความและสิ่งที่
เปนสวนหนึ่งของหลักการนี้ เมื่อมีการแกไขเกิดขึ้นก็ควรปฏิบัติตามที่แกไขนั้น 
 
 
 
 
 
 


