กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานและแหลงที่ตั้ง

The Venice Charter 1964
กฎบัตรเวนิช เมืองเวนิช พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)
โบราณสถานที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นเปยมดวยเรื่องราวจากอดีตและคงอยูมาจนถึงวันนี้
เปนพยานหลักฐานของประเพณีอันเกาแกที่เคยมีมา ประชาชนในปจจุบันไดมีความสํานึกในเอกภาพของคุณ
คาแหงมนุษยชาติ และมองโบราณสถานในฐานะที่เปนมรดกของสวนรวม จึงเปนที่ยอมรับถึงความรับผิดชอบ
รวมกันในอันที่จะปกปองมรดกเหลานี้ไวใหอนุชนรุนตอไป นับเปนหนาที่ของเราที่จะมอบมรดกเหลานี้โดยคงไว
ซึ่งความเปนของแทดั้งเดิม
ดังนั้น หลักการที่ใชแนะแนวทางในการสงวนรักษาและบูรณะอาคารโบราณจึงจําเปนตองไดรับความ
เห็นชอบและจัดทําขึ้นเปนพื้นฐานในระดับระหวางประเทศ ซึ่งแตละประเทศจะรับผิดชอบในการนําแผนนี้ไป
ประยุกตใชภายใตกรอบแหงวัฒนธรรมและประเพณีของตน
การที่ไดกําหนดหลักการเบื้องตนในดานนี้เปนครั้งแรกในกฎบัตรเอเธนส ใน พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1931)
ไดนํามาสูการพัฒนางานในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง ในสวนที่เปนรูปธรรม อาทิ งานเอกสารระดับชาติ
งานของสภาพิพิธภัณฑระหวางประเทศ (ICOM) และยูเนสโก และการจัดตั้งศูนยระหวางประเทศวาดวยการ
ศึกษาดานอนุรักษและปฏิสังขรณมรดกทางวัฒนธรรม (ICCROM) ดวยสํานึกที่เพิ่มพูน และมีการศึกษา
วิเคราะหมากขึ้นเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีความซับซอนและหลากหลาย บัดนี้ถึงเวลาที่จะทบทวน
กฎบัตรนี้อีกครั้ง เพื่อทําการศึกษาหลักการที่เกี่ยวของอยางละเอียดและขยายขอบเขตงานในกฎบัตรฉบับใหม
ดวยเหตุดังกลาวที่ประชุมระหวางประเทศ ครั้งที่ 2 ของสถาปนิกและชางผูปฏิบัติงานกับโบราณสถาน
ระหวางวันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ.1964) ณ เมืองเวนิช จึงไดลงมติเห็นชอบดังนี้
คําจํากัดความ
ขอ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโบราณสถานมิไดครอบคลุมแตเพียงสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรมเทานั้น หากรวมถึง
บริเวณเมืองหรือชนบทซึ่งเปนแหลงที่เราพบหลักฐานของอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่ง หรือพัฒนาการที่สําคัญ
หรือเหตุการณประวัติศาสตร คําจํากัดความนี้มิไดเจาะจงเฉพาะงานศิลปะที่ยิ่งใหญ หากหมายรวมถึงงาน
ธรรมดาสามัญจากอดีตที่ไดเพิ่มพูนความสําคัญในเชิงวัฒนธรรมตามกาลเวลาอีกดวย
ขอ 2 การอนุรักษและบูรณะโบราณสถานจะตองนําเอาวิทยาการและเทคนิคในทุกสาขาที่อาจนํามาใชใน
การศึกษาและคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมมาใชในการดําเนินการ
ขอ 3 จุดมุงหมายในการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานอยูที่การคุมครองโบราณสถานเหลานั้นในความที่
เปนงานศิลปะไมยิ่งหยอนไปกวาความเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
การอนุรักษ
ขอ 4 การอนุรักษนั้น โบราณสถานจําเปนจะตองไดรับการดูแลรักษาอยางถาวรเปนพื้นฐาน
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ขอ 5 การอนุรักษโบราณสถานจะดําเนินการสะดวกหากโบราณสถานนั้นสามารถสนองวัตถุประสงคบาง
ประการที่เปนประโยชนตอสังคมดวย จึงควรสนับสนุนการใชสอยในลักษณะนี้ แตจะตองไมเปลี่ยนแปลงผัง
บริเวณหรือการตกแตงของอาคาร ความตองการเปลี่ยนแปลงเพื่อการใชสอยที่เปลี่ยนไปอาจไดรับอนุญาตให
กระทําไดภายในขอบเขตขางตนนี้เทานั้น
ขอ 6 การอนุรักษโบราณสถานหมายรวมถึงการสงวนรักษาบริเวณแหลงที่ตั้งในขอบเขตที่เหมาะสมกับ
ขนาดของโบราณสถานดวย ที่ใดก็ตามที่แหลงที่ตั้งเดิมยังคงสภาพปรากฏอยูจะตองเก็บรักษาไว จะยินยอมให
มีสิ่งปลูกสรางใหม มีการรื้อทําลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแกไขที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธของมวลและสีใน
แหลงที่ตั้งโบราณสถานนั้นไมได
ขอ 7 โบราณสถานไมสามารถถูกแยกออกจากประวัติศาสตรในสวนที่โบราณสถานเองเปนประจักษพยาน
และไมสามารถแยกออกจากแหลงที่ตั้งที่โบราณสถานนั้นถูกสรางขึ้น จึงไมอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายโบราณ
สถาน ไมวาจะเปนการยายทั้งแหลงหรือเพียงบางสวน เวนแตเมื่อไดพิสูจนแลวดวยเหตุผลที่สําคัญยิ่งในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ
ขอ 8 งานประติมากรรม งานจิตรกรรมหรือสิ่งตกแตงซึ่งเปนองคประกอบที่รวมเขาเปนโบราณสถานจะถูก
แยกออกจากโบราณสถานไดในกรณีที่เปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะสงวนรักษาองคประกอบนั้น ๆ ไวได
การบูรณะ
ขอ 9 ขั้นตอนของการบูรณะเปนการดําเนินการที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะสาขาวิชา โดยมุงที่จะสงวน
รักษาและแสดงคุณคาแหงสุนทรียภาพและประวัติศาสตรของโบราณสถาน รวมทั้งตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เคารพตอวัสดุดั้งเดิมและเอกสารที่เปนของแท การบูรณะจะตองหยุดทันที ณ จุดที่เราตองคาดคะเน
สันนิษฐาน ในกรณีที่มีความจําเปนสวนที่เพิ่มเติมเขาไปนั้นจะตองระบุใหชัดเจนสามารถแยกออกไดจากองค
ประกอบทางสถาปตยกรรมเดิมของโบราณสถานและมีการประทับตราระบุเวลาที่ดําเนินการ การบูรณะใน
กรณีใด ๆ ก็ตามจะตองมีการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรเกี่ยวกับโบราณสถานกอนเสมอ
ขอ 10 ในกรณีที่เทคนิคที่ใชมาดั้งเดิมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโบราณ
สถานอาจสัมฤทธิ์ผลไดโดยการใชเทคนิคสมัยใหมในการอนุรักษและการกอสราง ทั้งนี้ประสิทธิภาพของ
เทคนิคจะตองมีขอมูลทางวิชาการยืนยันและมีประสบการณการนํามาใชเปนเครื่องพิสูจน
ขอ 11 จะตองเคารพสิ่งกอสรางในทุกยุคสมัยของโบราณสถาน เพราะเอกภาพของรูปแบบเพียงยุคใดยุค
หนึ่งไมใชเปาหมายของการบูรณะโบราณสถาน เมื่ออาคารประกอบดวยการกอสรางของยุคตาง ๆ ซอนทับกัน
ไว การเปดเผยใหเห็นชั้นสวนลางที่ซอนอยูกระทําไดในกรณีพิเศษเทานั้น โดยมีขอแมวาชั้นที่รื้อออกไปนั้นมีสิ่ง
ที่นาสนใจอยูเพียงเล็กนอยและวัสดุสวนลางที่นําเสนอจะตองมีคุณคาอยางสูงทางดานประวัติศาสตร โบราณ
คดีและสุนทรียภาพ และอยูในสภาพที่ดีพอที่จะดําเนินการได การประเมินความสําคัญขององคประกอบที่
เกี่ยวของและการตัดสินใจที่อาจเปนการทําลายจะขึ้นอยูกับผูที่รับผิดชอบการทํางานเพียงผูเดียวมิได
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ขอ 12 การซอมแซมแทนที่สวนที่ขาดหายไปตองมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวม แตในขณะเดียวกันจะ
ตองเห็นไดถึงความแตกตางไปจากสวนดั้งเดิม เพื่อที่วาการบูรณะจะไมสรางหลักฐานทางดานศิลปะหรือ
ประวัติศาสตรที่เปนเท็จ
ขอ 13 ไมสามารถทําการตอเติมใดใดได ยกเวนแตสวนที่ตอเติมนั้นไมมีผลกระทบตอสวนที่เปนจุดสนใจของ
อาคารโบราณสถาน แหลงที่ตั้งดั้งเดิมของโบราณสถาน สมดุลขององคประกอบ และความสัมพันธของโบราณ
สถานนั้นตอสิ่งแวดลอม
แหลงประวัติศาสตร
ขอ 14 จะตองดูแลแหลงที่ตั้งของโบราณสถานเปนพิเศษ เพื่อรักษาลักษณะที่กลมกลืนของโบราณสถานนั้น
ไว และเพื่อใหแนใจวาแหลงโบราณสถานนั้นมีความชัดเจนและไดรับการนําเสนอในสภาพที่เหมาะสม การ
อนุรักษและบูรณะที่ดําเนินการในแหลงดังกลาวจะตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆขางตนดวย
การขุดคน
ขอ 15 การขุดคนโบราณสถาน ควรจะดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักวิชาการและขอแนะนํา
ที่กําหนดหลักการระหวางประเทศสําหรับการขุดคนทางโบราณคดีซึ่งยูเนสโกมีมติรับรองใน พ.ศ. 2499
(ค.ศ.1956)
จะตองบํารุงรักษาซากโบราณสถานและจะตองมีมาตรการที่จําเปนสําหรับการอนุรักษอยางถาวร มี
การปกปองคุมครองรูปลักษณทางสถาปตยกรรมและวัตถุที่คนพบ ยิ่งกวานั้นจะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะ
เอื้ออํานวยตอการทําความเขาใจโบราณสถาน และนําเสนอโบราณสถานโดยไมบิดเบือนความหมายใด ๆ
อยางไรก็ตามกอนอื่นควรงดเวนการปฏิสังขรณ นอกจากจะใชวิธีการประกอบคืนสภาพ (อนัสติโล
ซิส) ซึ่งเปนการนําชิ้นสวนที่มีอยูแตกระจัดกระจายมาประกอบใหมเทานั้น วัสดุที่นํามาใชประสานชิ้นสวนเขา
ดวยกันจะตองแตกตางจากวัสดุเดิมเสมอ และจะตองใชนอยที่สุดเทาที่จําเปนตอการอนุรักษโบราณสถาน
และการทําใหรูปทรงของโบราณสถานกลับสูสภาพเดิม
เอกสารสิ่งพิมพ
ขอ 16 ในการดําเนินงานทุกดานของการสงวนรักษา การบูรณะหรือการขุดคนจะตองมีการบันทึกขอมูล
อยางชัดเจนในรูปแบบของรายงานการวิเคราะหวิจารณ พรอมกับผังรูปแบบลายเสนและรูปถายประกอบเสมอ
ทุกขั้นตอนของการทํางานตั้งแต งานแผวถาง การเสริมความมั่นคงแข็งแรง การจัดองคประกอบใหม
และการทําใหผสานกลมกลืน ตลอดจนภาพลักษณทั้งทางดานเทคนิคและรูปทรงที่เห็นไดในระหวางการ
ดําเนินงานจะตองบันทึกรวบรวมไว ตองเก็บบันทึกรายงานนี้ไวในหอจดหมายเหตุของสถาบันสาธารณะ ใหนัก
ศึกษาวิจัยสามารถคนควาได และควรจัดพิมพเผยแพรรายงานนี้ดวย
คณะบุคคลดังรายนามตอไปนี้เปนผูรวมดําเนินการในคณะกรรมาธิการเพื่อรางกฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการ
อนุรักษและบูรณะโบราณสถานขางตน
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