แถลงการณ์นครพนม
ว่าด้วยมรดกโลกทางศาสนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ กรุงเทพ และจังหวัดนครพนม
--------------------------------

พวกเรา ผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๑๒ รัฐภาคี อันได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
คีร์กีซ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมี ย นมา สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยเนปาล สาธารณรัฐ ฟิลิ ปปิน ส์ สาธารณรัฐ สั ง คมนิย ม
ประชาธิป ไตยศรี ลั ง กา ราชอาณาจั กรไทย และสาธารณรั ฐ สั งคมนิยมเวียดนาม ยูเ นสโก และ ICOMOS
PRERICO ซึ่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดนครพนม ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอขอบคุณรัฐบาลไทย และยูเนสโก ที่ให้โอกาสผู้แทนจากรัฐภาคี ผู้บริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลก ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับนานาชาติ และนักวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้พบปะ หารือ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหัวข้อ สาคัญว่าด้วยการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พวกเราขอชื่นชมมหาวิทยาลัยนครพนม และวัดพระธาตุพนม และชุมชน
พระภิกษุสงฆ์ ในการร่วมจัดการประชุมและกิจกรรมภาคสนามบางส่วนในครั้งนี้
พวกเราพิจารณาเห็นว่า แหล่งมรดกโลกจานวนมากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดอยู่
ในประเภทที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าทางจิตวิญญาณ
พวกเราพิจารณาเห็นว่าการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การนาเสนอ และการบริหารจัดการมรดกโลกทางศาสนา
อย่างยั่งยืน จะเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเจรจาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมความ
เข้ า ใจและความร่ ว มมื อ เพื่ อ สั น ติ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ "ทศวรรษแห่ งความร่ วมมื อระหว่ างประเทศด้าน
วัฒนธรรม" (๒๐๑๓ – ๒๐๒๒)
พวกเรายอมรับว่า มรดกโลกจานวนมาก ซึ่งแม้จะที่มาและประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ได้รับการคุ้มครองและ
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยชุมชนที่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งตาแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ หน้าที่ใช้สอย
และจิตวิญญาณดั้งเดิม เพื่อให้สามารถดารงไว้ซึ่งความเป็นปูชนียสถานทางจิตวิญญาณให้แก่สังคมร่วมสมัย
พวกเราระลึกด้วยความขอบคุณ ถึงมติของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมที่ว่าด้วยข้อริเริ่มของยูเนสโก
เรื่องมรดกทางศาสนาหลายครั้งที่ผ่านมา เราขอบคุณการประชุมหารือภายใต้ข้อริเริ่มนี้ ที่ยูเนสโก ICCROM
ICOMOS IUCN UNWTO และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย ได้ จัดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเราได้นา
เอกสารที่ได้จากการประชุมหารือเหล่านั้นมาเป็นเอกสารประกอบการประชุมหารือในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
ครั้งนี้
เราแนะนาว่าข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือ ครั้งที่ผ่านมา และหลักการตามที่ได้กาหนดไว้ มาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน

-๒เราแนะนาว่าในกระบวนการเตรียมและทบทวนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น และการเตรียมแฟ้มข้อมูลเพื่อการเสนอ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ควรให้ความสนใจต่อการระบุคุณ สมบัติทั้งหมด ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
การพิสูจน์คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (OUV) ซึ่งหมายรวมถึงคุณลักษณะที่พิสูจน์คุณค่าทางจิตวิญญาณและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของแหล่ง มรดกโลกนั้นๆ ในการนี้ ศูนย์มรดกโลก และคณะที่ปรึกษาควรให้ความช่วยเหลือ
ชี้แนะ ในฐานะที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการต้น น้า (upstream process) เมื่อได้รับ คาร้ องอย่างเป็ น
ทางการจากรัฐภาคี ตามแผนปฏิบัติการ (ย่อหน้าที่ ๒๘ (f)2)
เราแนะนาว่าแนวทางเบื้องต้นในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมรดกโลกทางศาสนาควรประกอบด้วย
หลักการดังต่อไปนี้
๑. ควรเน้นย้าถึงความสาคัญของการระบุคุณสมบัติ และประจักษ์พยานของคุณค่าทางกายภาพและ
จิตวิญญาณของแหล่งมรดกทางศาสนาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
๒. ควรทาความเข้าใจและเคารพทุกวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อให้สามารถตัดสินลักษณะทางจิตวิญญาณ
ของแหล่งมรดก ในบริบททางวัฒนธรรมของแหล่งนั้น ในเบื้องต้น (ย่อหน้าที่ ๘๑ ของแผนปฏิบัติ
การเพื่อการดาเนินการตามอนุสัญญา)
๓. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ม รดกทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ป ระเภทนี้ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ การบู ร ณะ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงความต่อเนื่องของ
ประเพณีและการใช้ประโยชน์ทางศาสนาที่ดารงอยู่
๔. ควรบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การลดความเสี่ ย ง
การเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การรับมือกับภัยพิบัติ การฟื้นฟู และการปรับตัว เข้า
กับการบริหารจัดการในภาพรวมของแหล่งมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคนี้
๕. ควรส่งเสริมและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องคุณค่าในเชิงบริบท เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูแนวปฏิบัติทาง
ศาสนาที่ยังคงอยู่ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของหน้าที่ใช้สอยที่ดารงอยู่ซึ่งเป็นคุณค่าหลักของแหล่ง
มรดกทางศาสนา โดยแนวทางดังกล่าวควรประกอบด้วยตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๖. ควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการผู้แสวงบุญและผู้เยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างรอบคอบเป็น
พิเศษ
๗. ควรนาสภาพแวดล้อมซึ่งมีลักษณะเฉพาะของภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก มาประกอบการพิจารณา
แผนการบริหารจัดการแหล่งมรดก และควรให้ความสนใจต่อการกาหนดแนวทางในการบูรณะ
แหล่งมรดกโลกทางศาสนาที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก. ในบริบทที่เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การบูรณะซ่อมแซมอาจกระทาได้ โดยให้
สอดคล้องกับกฎบัตรริกา ค.ศ. ๒๐๐๐ (2000 Riga Charter)
ข. ในบริบทของธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ การทาบุญ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของ
วัตรปฏิบัติทางศาสนาของระบบความเชื่อต่างๆ ของภูมิภาคนี้ ควรให้ความสาคัญต่อความ
ตระหนักว่า การปฏิสังขรณ์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการทาบุญ โดยมุ่งเน้นความต่อเนื่องของ
หน้าที่ใช้สอยที่ดารงอยู่ แต่รักษาจิตวิญญาณและความรู้สึกของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่อง

-๓๘. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทางศาสนาในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางศาสนา
ดังนั้น พวกเราจึงขอให้ยูเนสโก คณะกรรมการมรดกโลก คณะที่ปรึกษาทั้งหมด ศูนย์มรดกโลก และรัฐภาคี
อนุสัญญามรดกโลก
 สนับสนุนข้อริเริ่มของยูเนสโกเรื่องมรดกทางศาสนา และ
 ช่วยเหลือรัฐภาคีในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ในความพยายามที่จะคุ้มครอง อนุรักษ์ ถ่ายทอด
คุณค่า และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางศาสนาอย่างยั่งยืน
รับรอง ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
---------------------------------------------------

