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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง  (รายงานฉบับที ่1) 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ และพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตรและ 
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1 )  

ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559   เวลา  10.00 น. 
ณ หองประชุมชัน้ 4   องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 

รายชื่อคณะกรรมการที่เขารวมประชุม 
ลําดับที่     ชื่อ – สกุล    ตําแหนง             หมายเหต ุ
   1.   นายกิตติบูรณ สุมันตกุล  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม              ประธานกรรมการ 
   2.   นายจุลทรรศน กิติบุตร  ศิลปนแหงชาต ิสาขาสถาปตยกรรม            กรรมการ 
   3.   นายชัชวาล       ทองดีเลิศ  ประธานคณะกรรมการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา      กรรมการ  
   4. นางสุวาร ี  วงศกองแกว  หัวหนากลุมงานสงเสริมพัฒนาเมือง                กรรมการ 
          กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม 
   5. นายวิชาญ          จองรัตนวนิช   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       กรรมการ  
   6. นายเกียรติชัย       ลออวรากุล   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการ 

 7. นายพัฒนา          พุดตาล        หัวหนาฝายตรวจสอบติดตามฯ            กรรมการ 

ผูรวมประชุม 
1.   รศ.ดร. วรลัญจก  บุณยสุรัตน   คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม   หัวหนาคณะท่ีปรึกษา 
2.   ผศ.ดร.ชาญณรงค  ศรีสุวรรณ  คณะที่ปรึกษา        
3.   อาจารยอิศรา   กันแตง คณะที่ปรึกษา 
4.   นางสาวแพรวพร   สุขัษเฐียร คณะที่ปรึกษา 
5.   นายอินทนนท    สุกกรี  คณะที่ปรึกษา 
6.  นายสามารถ   สุวรรณรัตน คณะที่ปรึกษา 
7.  นางสาววราภรณ     สุนันตะ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8.  นางปุณฐิชา   ธนะขวาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
9. นางศิรประภา  ถีระแกว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
10.  นางอุรารักษ  พูลผล  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
11.  นายอดิธิต   ธิพึง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
12.  นางสาววรรณิภา     คําปน  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
13.  นายเอกภาวิน    แซเหวียน  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 

 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดจางคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
ดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม        
ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม เพื่อดําเนินการปกปกรักษา คุมครอง ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตรและ
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ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ตลอดจนการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนา
พื้นท่ีประวัติศาสตร วัฒนธรรมตามแนวทางเมืองมรดกโลก โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม    
ในสัญญาจาง และไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมที่  596/2559  ลงวันที่  1 มีนาคม 2559            
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกลาว และไดมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการทุกทานทราบแลว 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องเพือ่พิจารณา 

 นายกิตติบูรณ   สุมันตกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ประธานกรรมการ) 

  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดรับแจงจากคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหมวาจะไดเสนอ
รายงานฉบับท่ี 1 รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report)  ใหคณะกรรมการตรวจรับการจางไดรับทราบผล
ดําเนินงาน ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดสงรายงานผลการศึกษาเบื้องตนใหกับคณะกรรมการฯ         
เปนการลวงหนาแลวจึงขอเชิญ รองศาสตราจารย ดร. วรลัญจก  บุญยสุรัตน  เสนอรายงานผลการศึกษาใหกับ
คณะกรรมการฯ ไดรับทราบตอไป 

 รศ.ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน  หัวหนาคณะที่ปรึกษา  
   รายงานฉบับท่ี 1  รายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน (Inception Report) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ              
ดานการอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)           
มีรายละเอียดการนําเสนอประกอบดวย 

(1)  แนวคิดเรื่องมรดกโลก (World Heritage) 
(2)  แนวความคิดดานมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม 
(3)  แนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร 
(4)  แนวคิดและวิธีการกําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจเพื่อนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก 
(5)  แนวความคิดการจัดทํารางงานออกแบบเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก 
(6)  แนวความคิด ทางการทําสื่อ เผยแพร ระบบอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล 
โดยแตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้จะเสนอใหคณะกรรมการทราบตอไป   

1.1 วัตถุประสงคของโครงการฯ 
1. เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาเมืองเชียงใหมใหเปนเมืองที่มีคุณคา 
2. เพื่อทํากระบวนการออกแบบเมืองเชียงใหมเมืองมรดกโลก ฯลฯ 
3. เพื่อจัดทําระเบียบขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนขอมูลอางอิงทางประวัติศาสตรและบริบทดานตางๆของ

เมืองเชียงใหม 
4. เพื่อสรางการการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ 
5. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการทําเอกสารเสนอเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกตอองคการยูเนสโก 

ในระยะตอไป 
1.2 ขอบเขตงาน  

1. การออกแบบจินตภาพรวมของเมืองเชียงใหม 
2. จัดทําเว็บไซต เว็บเพจ และการแถลงขาว 
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3. เพื่อจัดระเบียบขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนขอมูลอางอิงทางประวัติศาสตรและบริบทดานตางๆ ของ
เมือง 

4. จัดทํารางเอกสารเตรียมเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน : 240 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจาง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การจัดทํารายงาน 3 คร้ัง ไดแก Inception Report, Progess Report, Final Report 

1.3  แผนการดําเนินงาน 
1. การประชุมวางกรอบแนวคิด กลไกในการขับเคล่ือน แผนงานในการดําเนินการ/กรอบคิดเรื่องการ

จัดทําเว็บไซตและการแถลงขาว 
2. กระบวนการออกแบบจินตภาพเมืองนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก 
3. การจัดทําขอมูลสนับสนุนเพื่อเตรียมการนําเสนอเมืองชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก (ระยะที่ 1)         

: สํารวจสถาปตยกรรมที่มีคุณคางาน Mapping, วิถีชุมชน 
4. การประชุมสัมมนา 
5. การจัดทําเว็บไซต 2 ภาษาเรื่องเชียงใหมเมืองมรดกโลก 
6. การแถลงขาวความคืบหนางานมรดกโลก 

 1.4  แนวคิดเรื่องมรดกโลก (World Heritage) 

1)  อนุสัญญามรดกโลก 
อนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention) คือสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ทําขึ้นระหวางรัฐ

สมาชิกตางๆ ของสหประชาชาติเพ่ือที่จะระบ ุปกปองคุมครอง อนุรักษ นําเสนอ และสงผานมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ซึ่งมีคุณคาโดดเดนเปนสากลไปสูอนุชนรุนหลัง “อนุสัญญามรดกโลกมีรากฐานอยูในการรับรูวามรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติเปนสมบัติที่หาคามิได และไมอาจทดแทนได ไมเพียงแตสําหรับประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้นหากแตสําหรับ
มนุษยชาติโดยรวมดวย” 

2) แนวคิดหลักของมรดกโลก           

 คุณคาที่โดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value) หมายถึงคุณคาความสําคัญใน      
เชิงวัฒนธรรม และ/หรือ ธรรมชาติที่มีมากเกินกวาจะเปนความสําคัญเฉพาะภายในขอบเขตประเทศหน่ึงๆ และเปน      
สิ่งสําคัญท่ัวไปรวมกันของทั้งในยุคปจจุบันและอนาคตของมวลมนุษยชาติโดยรวม ความมี “คุณคาที่โดดเดนเปนสากล”    
เปนหัวใจหลักในการนําเสนอ เปนคุณสมบัติสําคัญของสิ่งท่ีจะถูกประเมินเปนเหตุผลที่แหลงจะไดรับการบรรจุในบัญชี  
เมืองมรดกโลก และเปนสิ่งท่ีจําเปนตองธํารงรักษาไวดวยการปกปอง คุมครอง อนุรักษ และการบริหารจัดการ 

 ความแท (Authenticity) หมายถึง ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติตางๆ กับศักยภาพคุณคาที่    
โดดเดนเปนสากล จะตองมีการแสดงออกอยางสัตยจริง 

 ความครบถวน (Integrity) ความครบถวน คือการวัดความสมบูรณหรือความมีอยูอยางครบถวนของ
คุณสมบัติตางๆ ที่ถายทอดคุณคาท่ีโดดเดนเปนสากล สามารถพิจารณาไดจาก 

(1) คุณสมบัติ หรือลักษณะเดน (Attributes or features) 
คือแงมุมของแหลงมรดกท่ีเกี่ยวของกับหรือแสดงออกถึงคุณคาที่โดดเดนเปน สากลคุณสมบัติอาจจะเปน

รูปธรรม (Tangible) หรือนามธรรม (Intangible) ซึ่งไดระบุขอบเขตดังน้ี 
- รูปทรง และรูปแบบ (Form and design) 
- วัสดุ และเนื้อหา (Materials and substance) 
- การใชสอยและหนาท่ีใชสอย (Use and function) 
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- ประเพณี เทคนิคและระบบการบริหารจัดการ (Traditions, techniques and management 
systems) 

- ตําแหนงที่ตั้ง และสภาพโดยรอบ (Location and setting) 
- ภาษา และรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอ่ืนๆ (Language, and other forms of intangible 

heritage) 
- จิตวิญญาณและความรูสึก (Spirit and feeling) 
(2) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) 
คือพื้นท่ีๆ มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนพื้นที่หนึ่ง หรือมากกวา ซึ่งอยูภายนอกและมีขอบเขตติดกับ  

แหลงมรดกโลก พื้นที่ดังกลาวมีคุณประโยชนตอการปกปองคุมครอง การอนุรักษ การบริหารจัดการ ความครบถวน    
ความแท และความยั่งยืนของคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของแหลงมรดก 

(3) พื้นที่โดยรอบ (Setting) 
เมื่อพื้นท่ีโดยรอบเปนสวนหนึ่ง หรือเปนสวนท่ีสําคัญของคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของแหลงมรดก   

พื้นท่ีดังกลาวก็จะไดรับการพิจารณาขึ้นบัญชีดวย หรือควรเปนสวนหนึ่งของพื้นที่กันชน 

3) หลักเกณฑการเปนเมืองมรดกโลก 
เกณฑในการขึ้นบัญชีมรดกโลกมี 10 เกณฑ โดยเกณฑที่ 1-6 เกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรม        

สวนเกณฑที่  7-10 เกี่ยวของกับมรดกทางธรรมชาติ เกณฑสําคัญที่แสดงออกถึงคุณคาที่โดดเดนเปนสากลใน             
ดานวัฒนธรรม ไดแก 

เกณฑ 1 : เปนตัวแทนของผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพการสรางสรรคของมนุษย ประกอบดวย คุณคา
ทางภูมิปญญาหรือทางสัญลักษณที่สูงสง และ ความมีทักษะทางศิลปะ เทคนิค หรือเทคโนโลยีระดับสูง ความมีเพียง     
หนึ่งเดียว (Uniqueness)น้ันอาจไมเพียงพอท่ีจะทําใหเปนแหลงมรดกโลกได หากแตตองไดรับการพิจารณาในบริบท    
ทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตรที่กวางขวางออกไป 

เกณฑ 2 : แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณคาตางๆ ของมนุษย ในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือภายในพื้นที่
วัฒนธรรมหน่ึงของโลก ในแงพัฒนาการทางสถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปะท่ียิ่งใหญ ผังเมือง หรือการออกแบบ    
ภูมิทัศนหัวใจสําคัญของเกณฑนี้ คือ การแลกเปลี่ยนคุณคาตางๆ ของมนุษย(Interchange of human values) สิ่งท่ีใช   
ในการประเมิน คือ สมบัติทางกายภาพของแหลงมรดกโลกดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยี งานศิลปะ ผังเมือง หรือ          
การออกแบบภูมิทัศน ตลอดจนอาจเปนตัวแทนของความคิด  

เกณฑ 3 : เปนประจักษพยานเพียงหน่ึงเดียวหรืออยางนอยมีลักษณะพิเศษของการสืบทอด            
ทางวัฒนธรรม หรือของอารยธรรมที่ยังดํารงอยูหรือสูญไปแลว เกณฑนี้พิจารณาการสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งไดกําหนด 
วิถีชีวิต หรืออารยธรรมในภูมิภาค-วัฒนธรรมเขตใดเขตหนึ่ง และมักจะดําเนินเปนชวงเวลายาวนาน การสืบทอดวัฒนธรรม
ดังกลาวอาจจะยังดําเนินอยูและมีชีวิตชีวา หรืออาจจะเสื่อมสลายไปแลว โดยยังมีประจักษพยานอยูอาจแสดงออก        
ในวิธีการกอสราง การวางผังที่วางหรือผังเมือง หรือการสืบทอดรูปแบบนามธรรม แตมีผลทางรูปธรรมที่ชัดเจน               
ในที่น้ีคําสําคัญคือ “ประจักษพยานที่มีลักษณะพิเศษ” (Exceptional Testimony) ซึ่งตั้งอยูบนฐานของการสืบทอด    
ทางวัฒนธรรมที่จะตองเขาใจในบริบทของคุณคาท่ีโดดเดนเปนสากล 

เกณฑ 4 : เปนตัวอยางที่โดดเดนของประเภทอาคาร กลุมสถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึง
ชวงเวลาที่สําคัญชวงหนึ่ง หรือหลายชวงในประวัติศาสตรของมนุษย สาระสําคัญ คือ แหลงมรดกจะตองแสดงออก     
ในทางใดทางหนึ่งวามีความเกี่ยวของกับเวลาอันเปนจุดกําหนดจุดหนึ่งหรือหลายจุด หรือชวงเวลาท่ีสําคัญชวงเวลาหน่ึง
หรือหลายชวงในประวัติศาสตรมนุษยชวงเวลาอาจจะมีความสัมพันธกับประวัติศาสตรการเมืองหรือเศรษฐกิจ            
หรือประวัติศาสตรศิลปะหรือวิทยาศาสตร 



5 
 

เกณฑ 5 : เปนตัวอยางท่ีโดดเดนของการตัง้ถิ่นฐานของมนุษยที่สืบทอดกันมาการใชที่ดิน หรือการใชสอย
พื้นที่ในทะเล ซึ่งเปนตัวแทนของวัฒนธรรม (หรือหลายวัฒนธรรม) หรือปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะเมื่อสิ่งแวดลอมมีความออนไหวเน่ืองจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจยอนคืน 15 คําสําคัญคือ  
“การใชที่ดิน” (Land - use) จะตองมีชวงเวลาท่ียาวนานพอสมควรที่เกี่ยวเน่ืองกับการตั้งถิ่นฐานหรือการใชสอยเพื่อให
การใชท่ีดินดังกลาวมีลักษณะเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมา การใชที่ดินจะตองเปนตัวแทนท่ีโดดเดนของวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง หรือปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มีความสําคัญภายในวิถีชีวิตของวัฒนธรรม หรือเกี่ยวโยงใน
ระดับสากล 

เกณฑ 6 : มีความสัมพันธโดยตรง หรือความสัมพันธเชิงรูปธรรมกับเหตุการณหรือประเพณีท่ีดํารงอยู 
กับความคิด หรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรมท่ีมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล จุดเริ่มตนของเกณฑนี้เริ่ม
จากเหตุการณ ประเพณี ความคิด ความเชื่อ หรืองานศิลปะหรือวรรณกรรมท่ีมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล โดยตอง
แสดงออกโดยตรงหรือเปนรูปธรรมในแหลงมรดกที่จะตองไดรับการระบุออกมาซึ่งตองมีคุณคาโดดเดนเปนสากล          
ในทางกายภาพของแหลงดวย เชน เมื่อศาสนาหรือกระบวนการเคลื่อนไหวมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล และสะทอน
ออกมาในแหลงมรดกโดยตรงหรือเปนรูปธรรม นับเปนกรณีที่ดีในการข้ึนบัญช ี

4) ประเภทของแหลงมรดกโลก 
 มีหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากเกณฑการเปนมรดกโลกที่เปนองคประกอบในแตละดาน คือ  

1. แหลงมรดกทางธรรมชาติ ในสวนน้ีของภาพผานเกณฑหนี่งเกณฑ หรือมากกวาเฉพาะเกณฑ       
ทางธรรมชาต ิ(ขอ 7- 10) 

2. แหลงมรดกทางธรรมชาต ิ
3. แหลงมรดกแบบผสม  ผานเกณฑอยางนอยหน่ึงเกณฑทางวัฒนธรรม กับอีกหนึ่งเกณฑทางธรรมชาต ิ
4. แหลงมรดกแบบผสม 
5. ภูมิทัศนวัฒนธรรม บางแหลงอาจเปนมรดกแบบผสมดวย แหลงมรดกในกลุมน้ีไดรับการระบุเปน

แหลงมรดกทางวัฒนธรรม แตคุณคาทางธรรมชาติก็ยังเพียงพอท่ีจะผานเกณฑทางธรรมชาติเกณฑใดเกณฑหน่ึง 
6. ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
7. ภูมิทัศนวัฒนธรรม ไดรับการขึ้นบัญชีภายใตเกณฑทางวัฒนธรรม เปนตัวแทนของผลงานรวมกัน

ระหวางธรรมชาติและมนุษย 
8. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม 
9. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกในแผนภาพน้ีผานเกณฑหนี่งเกณฑ หรือมากกวาเฉพาะเกณฑ       

ทางวัฒนธรรม (ขอ 1 - 6) 

5) กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ เกี่ยวของ ไดแก  เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และยานเมืองเกา มารราเกช          

ประเทศโมร็อกโก ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเมืองมรดกโลกท้ังในดานความหมาย หลักการ และเกณฑตางๆ         
ในการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก รวมท้ังศึกษากรณีเมืองตัวอยางที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและ        
ประสบผลสําเร็จในการดูแลรักษาเมืองท่ีมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อที่จะนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของเมือง
เชียงใหม 
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(2)  แนวคิดดานมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม 

2.1 แนวคิดเรื่องมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม 
จากแนวคิด หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกนําไปสูการคนหากําหนดแนวคิดเรื่องคุณคา     

ของเมืองเชียงใหม เพื่อระบุถึงความมีคุณคาของเมืองเชียงใหม “คุณคาโดดเดนเปนสากล” Outstanding Universal 
Value (OUV) เปนเคร่ืองบงชี้ถึงคุณลักษณะเฉพาะของเมืองเชียงใหมท่ีมีคุณคาในระดับสากล มีความสมบูรณ (Integrity)       
และความแท (Authenticity) ในเบ้ืองตน สามารถสังเคราะหคุณลักษณะเดนบางประการที่สะทอนใหเห็นถึงคุณคา        
ท่ีโดดเดนของเมืองเชียงใหม ไดแก 

1) กระบวนการสรางเมือง และผังเมืองท่ีสัมพันธกับภูมิปญญาแขนงตางๆ 
2) เมืองแหงนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 
3) เมืองแหงเกษตรกรรม และการคา 
4) เมืองแหงพิธีกรรม และความเชื่อ 
5) เมืองแหงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม และชางฝมือ 
ซึ่งนําไปสูการมีคุณคา มิติท่ีหลากหลายสงผลใหวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมทรงคุณคา เชน คุณคาทาง

ประวัติศาสตร (Historic Value) คุณคาทางสังคม (Social Value) คุณคาทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) คุณคาทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Value) ฯลฯ 

คุณคาท่ีโดนเดนของเมืองเชียงใหม 
1) การเลือกทําเลที่ตั้ง และการวางผังเมือง 
2) เมืองแหงนิเวศวัฒนธรรม  
3) เมืองแหงเกษตรกรรม การคา 
4) เมืองแหงพิธีกรรม ความเชื่อ 
5) เมืองแหงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ชางฝมือ 
อัจฉริยะภาพของคนลานนา หลักฐานทางวัฒนธรรมท่ีมีพัฒนาการตอเน่ืองยาวนานยังคงปรากฏอยูอยาง

สมบูรณครบถวนในปจจุบัน 

(3)  แนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร 
 การศึกษาทางประวัติศาสตรมีความสัมพันธอยางมากกับหลักฐานที่พบ โดยมักเกี่ยวโยงกับเรื่องราวในอดีต และ   
มีประเด็นที่ตองสืบคนถึงความจริง ดังนั้นจําเปนตองมีวิธีการในการรวบรวมคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหหาเหตุผล
และขอสรุป ซึ่งจะเปนขอเท็จจริงที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยวิธีการทางประวัติศาสตรที่จะนํามาใชใน       
การทํางานประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การตั้งประเด็นการศึกษา 
2. การสืบคน และรวบรวมขอมูล 
3. การคัดเลือก และประเมินขอมูล 
4. การวิเคราะห และตีความขอมูล 
5. การเรียบเรียงขอมูล  
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(4) แนวคิดและวิธีการกําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจเพื่อนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก 

 อาจารยอิสรา  กันแตง คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา / ผูเชี่ยวชาญดาน
สถาปตยกรรมและผังเมือง 

4.1  แนวคิดและวิธีกําหนดขอบเขต  แบงเน้ือหาออกเปน 3 สวนหลักเพื่อการจัดทําฐานขอมูล และแผนที ่ไดแก 
1. การสํารวจมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง (Surveying of Cultural Heritage in the dimension 

of Urban Planning)  

 การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเชียงใหมสูการเปนเมืองมรดกโลก 
1.1 พิจารณาจากขอกําหนดของ UNESCO ท่ีตองมีพื้นท่ีแหลงมรดก (Property), พื้นที่กันชน 

(Buffer Zone), พื้นที่โดยรอบ (Setting) 
 1.2 อางอิงขอบเขตความเปนเมืองเกาเชียงใหมจากแผนที่ พ.ศ. 2443, 2447, 2466 
 1.3 จากการศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนท่ีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม 

1.4 จากแนวความคิดในการวางแผนบริหารจัดการคุมครองปกปกรักษาแหลงมรดกของ           
เมืองเชียงใหม 

 ขั้นตอนการทํางาน 
 1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรม การกําหนดขอบเขตเมืองมรดกโลก 
 1.2 ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ดานประวัติศาสตร การตั้งถิ่นฐานพัฒนาการของเมืองเชียงใหม    

แหลงมรดกในเมืองเกาเชียงใหม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Heritage) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
(Intangible Heritage) 

 1.3 เตรียมแผนท่ีพื้นฐาน (Bass Map) กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเบ้ืองตน 
 1.4 ออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล 
 1.5 สํารวจ ถายภาพ แหลงมรดกในเมืองเชียงใหม 
  - มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได (Tangible Heritage)  
  - มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible Heritage) 

 1.6 วิเคราะหขอมูลแหลงมรดกของเมืองเชียงใหม รวมกับ งานผังวิถีชุมชน งานจัดทําบัญชีอาคาร   
ท่ีมีคุณคา 
 1.7 สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนท่ีขอมูลพื้นฐาน เชน แผนที่ระบบนิเวศของเมืองระดับความลาดเท
ของเมือง แหลงน้ําพื้นท่ีสีเขียวและพื้นที่ปา แผนที่เมืองเชียงใหมและเวียงบริวาร แผนท่ีพัฒนาการของเมืองเชียงใหมแผนที่
การใชท่ีดินปจจุบัน แผนที่ภาษี ฯลฯ 

 1.8 สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนที่แหลงมรดกที่มีคุณคา 
  - แผนท่ีแหลงมรดกท่ีจับตองได (Tangible Heritage Maps) เชน แผนที่ระบบนิเวศของเมือง     
(ดิน, น้ํา, ปา) แผนท่ีผังเมืองเชียงใหมและพัฒนาการเมือง (โครงสรางเมือง, องคประกอบเมือง เชน วัง,วัด, ตลาด,บาน 
ฯลฯ) แผนที่ชุมชนเดิม ยานการคาเดิม แผนที่ที่วางของเมือง,พื้นที่สีเขียว,ตนไมใหญ แผนที่ภูมินามแผนท่ีแหลง
ศิลปวัฒนธรรม แผนท่ีแหลงสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา ฯลฯ 

 - แผนที่แหลงมรดกที่จับตองไมได (Intangible Heritage Maps) เชน แผนที่แหลงพิธีกรรม         
คติความเชื่อเรื่องผี พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน แผนที่แหลงภูมิปญญา ฯลฯ 

 1.9 สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนท่ีขอบเขตเมืองเชียงใหมเมืองมรดกโลก  ไดแก พื้นที่แหลงมรดก 
(Property) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และพื้นที่โดยรอบ (Setting) 
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  ผศ.ดร.ชาญณรงค  ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เชียงใหม 
2. การสํารวจมรดกทางสถาปตยกรรมที่มีคุณคา (Surveying of Cultural Heritage in the dimension 

of Architecture)  
จัดทําบัญชีรายช่ืออาคารท่ีมีคุณคาในเขตพื้นท่ี เพื่อประกอบการเสนอช่ือเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก

และสําหรับใชประกอบการวางแผนอนุรักษและฟนฟูอาคารอยางมีแบบแผน 
 - งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางท่ี เปนหลักฐานทางดานประวัติศาสตรของการสรางเมือง       
และการดํารงอยูของเมืองรวมถึงโครงสรางทางดานสังคม ไดแก กําแพงเมือง ประตูเมือง แจงเมือง ไมหมายเมือง คูน้ํา    
คันดิน ขวงเมือง เปนตน 
 - งานสถาปตยกรรมและสิ่ งกอสร างที่ เปนหลักฐานของการดํารงอยูของ ผูคน วิ ถีชี วิต                
และความเปนไปของผูคนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ปราสาทราชวัง คุมเจานาย เรือนพักอาศัย เรือน รานคา อาคาร
พาณิชย ตลาด ท่ีวาง เปนตน 
 - งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางท่ี เปนหลักฐานท่ีแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธาของผูคน   
ท่ีอยูในเมืองจากอดีตถึงปจจุบัน เชน วัด ศาสนสถาน อนุสาวรีย หอผี ศาลหลักเมือง เสาหลักเมือง 
 - งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางที่ เปนหลักฐานของพัฒนาการดานเทคโนโลยี และความกาวหนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม เชน สถานีรถไฟ โรงสีขาว สะพาน เปนตน 
 - งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางที่เปนหลักฐานของการเมืองการปกครอง และกระบวนการ    
ดานสังคมและการจัดการ เชน สถานที่ราชการ ศาล ศาลาวาการ ที่วาการอําเภอ เปนตน 

 ขั้นตอนการทํางาน 
 การทํางานประกอบไปดวยขั้นตอนท้ังในสวนงานภาคสนาม และงานภาคเอกสาร โดยมีขั้นตอนที่
สําคัญดังตอไปน้ี 
 1. สํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําฐานขอมูลอาคาร (Fieldwork surveying and Architectural 
data) ท่ีมีความสําคัญ โดยระบุตําแหนง ชื่ออาคาร ประเภทการใชงาน เจาของ ผูครอบครอง ปที่สราง โดยในการ       
เก็บขอมูล จะมีการสํารวจรังวัด ถายภาพ เสก็ตภาพ ใหไดรายละเอียดของอาคารแตละหลัง เพื่อประกอบการจัดทําขอมูล
เบื้องตนไปพรอมกัน 
 2. การคนควาดานเอกสาร (Literature review) เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนทางดานประวัติศาสตร 
รวมถึง สันนิษฐาน ชวงระยะเวลาที่สราง รวมถึงการเชื่อมโยงประวัติศาสตรดานตางๆ ของเมือง  
 3. การประเมินคุณคา และการจัดลําดับความสําคัญของอาคาร (Architectural evaluation)      
ในขั้นตอนนี้จะเปนการลําดับความสําคัญ ของอาคารที่ไดทําการสํารวจท้ังหมด โดยใชขอมูลจาก การศึกษาทาง           
ดานประวัติศาสตร และขอมูลการศึกษาดานรูปแบบสถาปตยกรรมในขั้นตอนที่ 2 งานสถาปตยกรรมจะถูกนําเสนอใน
ลักษณะของพัฒนาการในการสรางงานสถาปตยกรรม และพัฒนาการทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม และใหเกรด
ตามลําดับความสําคัญของอาคาร  
 4. สรุปเอกลักษณของงานสถาปตยกรรม ที่มีคุณคาของเมืองเชียงใหม  (Characteristics 
approach) ขั้นตอนนี้จะเปนการคัดเลือกและแสดงตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่สามารถเปนตัวแทนของ อาคารที่มีคุณคา
ของเมืองเชียงใหม โดยในขั้นตอนของการทํางาน จะมีการนําเอาขอมูลจากการลําดับความสําคัญของอาคาร ในขั้นตอน    
ท่ี 3 มาใชเปนขอมูลในการคัดเลือก  
 5. จัดทํารายงานสรุป (Summary) ในขั้นตอนนี้ จัดเปนการประมวลผลขอมูลในทุกขั้นตอนพรอม 
จัดทํารายงานยอย ดานการศึกษาสถาปตยกรรมที่มีคณุคาของเมืองเชียงใหม การสรุปผล จะประกอบไปดวยขอมูลท่ีสําคัญ 
คือ  
  5.1 ขอมูลเบ้ืองตนของงานสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหม  
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  5.2 พัฒนาการของการสรางงานสถาปตยกรรม  
  5.3 ลําดับความสําคัญของงานสถาปตยกรรม  
  5.4 เอกลักษณเฉพาะของงานสถาปตยกรรม รายงานสรุป และ  
  5.5 ขอเสนอแนะเบื้องตน เรื่องแนวคิดในการอนุรักษและจัดการสถาปตยกรรมที่มีคุณคาของ
เมืองเชียงใหม 
 นางสาวแพรวพร  สุขัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมและผังเมือง 

3. การสํารวจมรดกทางวิถีชุมชน (Surveying of Cultural Heritage of community) 
ระบบการใหคุณคาและความหมายที่แฝงฝงในความคิด ความเชื่อและโลกทัศนในการดําเนินชีวิตของผูคน

ในพื้นท่ีใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งแบบแผนของระบบการให คุณคาและความหมายนี้ เปนเสมือนรหัสทางวัฒนธรรม (Cultural 
Code) ของกลุมคนหรือชุมชน การออกแบบการสํารวจมรดกทางวิถีชุมชน (Community Mapping and Survey) แบง
ออกเปน 2 หมวดใหญ คือ 

3.1 หมวดมรดกทางวิถีชุมชน 
ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธระหวางผูคนกับพื้นที่ในหลากหลายระดับ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล 

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนกอรูปเปนระดับสังคมเมืองในปจจุบัน ที่ยังคงความมีชีวิตชีวา จากประเพณี วัฒนธรรม  
วิถีชีวิตและความเปนอยูของผูคนที่ยังอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีเมืองเกาชั้นใน 

3.2 หมวดการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมของการใชพื้นท่ีในเขตเมืองเกาชั้นใน (Change of Spatial 
Pattern and Land Utilization)  

ซึ่งมีผลท้ังทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิต ความผาสุก และระบบการใหคุณคาและความหมายของ 
ความเปนชุมชน เชน รูปแบบการใชท่ีดินที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปจจัย
เหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองเกาชั้นใน ที่เกิดขึ้นในภาวการณปจจุบัน ขอมูลและความเขาใจ
ท่ีไดจากการสํารวจจะเปนรูปธรรมอยางหนึ่ง ในขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารจัดการพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษมรดก     
ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหมตอไปในอนาคต 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ทบทวนเอกสารที่เก่ียวของ (Literature Review) 
2. การสัมภาษณเชิงลึกตามกลุมประเด็นและความสัมพันธ (Focus Group Interview)  
3. เดินสํารวจเพื่อระบุ ตําแหนงทางกายภาพของแหลงทางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับแผนที่ 

(Mapping)  
4. เรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใชในการสื่อสารและนําเสนอ (Interpretation)  
5. จัดทําเวทีสาธารณะ (Participatory Workshop and Meeting)  
6. วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Analysis) 
7. สรุปขอมูลและขอคนพบจากการสํารวจเพื่อจัดทําเปนรายงานขั้นสมบูรณ (Final Reporting) 

 นายอินทนนท   สุกกร ี สถาปนิก 
(5) แนวความคิดการจัดทํารางงานออกแบบเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก 

ในสวนของการทํางานจัดทํารางและกระบวนการออกแบบจินตภาพเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมนั้น ประกอบไป
ดวยงานสองสวนหลักสําคัญในเน้ือหาคือ 

5.1 งาน “สํารวจ” จินตภาพเมือง ท่ีประกอบไปดวย จินตภาพของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมในภาพ
คิดของผูคน ตามทฤษฎีของการรับรูองคประกอบเมือง (Urban Imaginability) และความตองการ (Requirement) ตางๆ
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ในยานและชุมชนของผูคนเมืองที่มีสวนไดสวนเสียในเขตเมืองเกาประวัติศาสตรและรวมไปถึงผูคนในบริเวณโดยรอบและ
อีกหลายๆภาคสวนในเมืองเชียงใหม 

5.2 งาน “สราง” จินตภาพเมือง ท่ีเปนเสมือนภาพอนาคต (Future Scenario) เม่ือนําเอาขอมูลสํารวจ
พื้นฐานมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง ดานวิถีชุมชน คุณคาทางสถาปตยกรรม ภูมิทัศนวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสราง
กายภาพเมือง มาประมวลขึ้นเปนฐานเงื่อนไขความคิดในงานออกแบบราง รวมกับการรวบรวมความคิด ความตองการและ
จินตภาพของผูคนท่ีมีสวนไดสวนเสียในเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมนี้ 

ในการทํางานขั้นตนปฐมภูมินั้น จะตองทบทวนบทบาท (Urban Role) ของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม ในฐานะ
เมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิตในสามระดับ ไดแก ระดับภูมิภาค, ระดับเมืองและระดับยาน เพื่อประเมินถึงบทบาทตางๆ    
ของเมืองในขั้นตน รวมไปถึงการจัดทํา จินตภาพการรับรูองคประกอบ (Urban Imaginability) ของเมืองประวัติศาสตร
เชียงใหมจากผูคนหลากหลายภาคสวน และการศึกษาจุดแข็งจุดออนตางๆในหลากหลายมิต ิ(S.W.O.T. Analysis) เพื่อเปน
ขอมูลในเชิงประกอบ ในการจัดทํากําหนดอนาคตของเมืองประวัติศาสตรและทิศทางการเติบโตในอนาคตของเมือง 
(Urban Foresight) รวมไปถึงกรอบเงื่อนไขของปญหา (Urban Problematic Issues) โดยท่ีงานการจัดทํารางออกแบบ
ตองคํานึงถึงและตองใชงานออกแบบเปนตัวหลักในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค ในสวนการทํางานขั้นทุติยภูม ิ        
จะรวบรวมนําเอาขอมูลจากสามหลักที่สําคัญ อันไดแก  

1. การสาํรวจมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง  
2. การสาํรวจมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา และ  
3. การสาํรวจมรดกทางวิถีชุมชน มาประกอบขึ้นเปนเง่ือนไขสําคัญหลัก เพื่อการจัดทํารางออกแบบโดยประกอบ

ไปดวยกระบวนการทาํงาน 
1) เงื่อนไขแหงการออกแบบ (Urban Design Conditions) 
2) ปญหาและความตองการตอภาพอนาคต (PROB+PROGRAM = Design Scenario) 
3) รางงานออกแบบและแผนอนุรักษ (Preliminary Design and Layers of Proposed Design Strategy) 

อยูภายใตแนวคิด การอนุรักษ การพัฒนา และการบริหารจดัการเมืองอนุรักษ โดยมีนโยบายระดับตางๆ 
ท่ีนําไปสูแผน 
- การปฏิสังขรณ (Restoration) 
- การปรับปรุงสภาพ (Renovation) 
- การฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) 
- การสงวนรักษา (Preservation) 
- การเพิ่มชีวิตเมือง (Revitalization) 
- การสงเสริมใหเขมแข็ง (Strengthening& Consolidation) 
- การสรางใหม (Reconstruction& Renewal) 

4) การกําหนดนโยบายอนุรักษ (Urban Conservation Strategy) 
4.1 วิธีการกําหนดนโยบายอนุรักษ โดยการสํารวจทางภูมิทัศนเมือง สถาปตยกรรม และประวัติศาสตร 

และมีการคัดเลือกสถาปตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา รวมกับการประเมินภูมิทัศนประวัติศาสตร (Historic 
Urban landscape) โดยอาศัยเกณฑการออกแบบ คือ ความสัมพันธ อาคารSetting ภูมิทัศนชุมชนและสังคม การ
ออกแบบอาคารใหม อ่ืนๆ 

4.2 การกําหนดนโยบายการอนุรักษ มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป 
 - ระดับภาค 
 - ระดับทองถิ่น 
 - นโยบายเฉพาะดาน 
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 - ภูมิทัศนชุมชน 
 - การควบคุมการออกแบบใหม 

 นายสามารถ   สุวรรณรัตน  นักวิจัย(กลุมทองถิ่นและภูมิภาคศึกษา) 
 (6) แนวความคิด ทางการทําสื่อ เผยแพร ระบบอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล 

6.1 วัตถุประสงค 
• สื่อสารสรางความเขาใจ และปลุกจิตสํานึกใหคนเชียงใหมเห็นถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 

และศักยภาพของเมืองเชียงใหม   
• เผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับมรดกโลก เมืองมรดกโลก การดูแลรักษาเมือง และแนวคิดสรางสรรคที่

เก่ียวของกับการอนุรักษ ดูแลรักษา และพัฒนาเมือง  
• ประชาสัมพันธการทํางานภายใตโครงการเชียงใหมเมืองมรดกโลก   

6.2 การประชาสัมพันธ 
บนสื่อออนไลนจัดทําในรูปแบบ  

• Website  “cmwt.com” เปนคลังขอมูล บทความ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ความคืบหนาโครงการ  
• Facebook Page “เมืองธรรมดา คนไมธรรมดา” เปนการกระจายขอมูล(รายวัน) และบทความ          

สูเครือขายโซเซียลมีเดีย เปนการสรางสมาชิก และการโตตอบกับสาธารณะ 

 คณะที่ปรึกษาฯ จึงขอจบการนําเสนอรายงานการศึกษาฉบับที่ 1 ใหคณะกรรมการทราบเพื่อใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอไป  

คณะกรรมการ ไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังน้ี 

นายกิตติบูรณ  สุมันตกุล  (ประธานฯ) 
 ขอชื่นชมคณะท่ีปรึกษาที่หาขอมูลวาอะไรท่ีควรจะเขาขอบเขตของการเปนมรดกโลก ทั้งขอมูล    

ดานผังเมือง ดานสถาปตยกรรม และดานวิถีชุมชนไดอยางครบถวน ซึ่งรายงานฉบับน้ีเปนเพียงรายงานฉบับแรกเทานั้น  
หวังวาคงจะไดรับอะไรดีๆในรายงานฉบับตอๆไป ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับการจางเสนอแนะความคิดเห็นตอรายงาน
ตอไป 
นายจุลทัศน  กิติบุตร 

 เรื่องของชุมชน คนเปนสวนที่สําคัญในการขับเคลื่อนรวมทั้งคนรุนใหมท่ีจะเขามารวมดําเนินการ     
ซึ่งเราพูดอยูตลอดเวลาวาทําอยางไรใหเมืองเชียงใหมเมื่อไดรับการขึ้นเปนมรดกโลกแลวดํารงอยูอยางยั่งยืน รวมท้ังการ
ดํารงชีวิตท่ีเกื้อกูลกับธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน หวยฮองไคร เปนสถานที่เปนธรรมชาติเปนวิถีชีวิตท่ีอาศัยธรรมชาต ิ     
รักษาใหคงอยูตามสภาพไมถูกกลืนไปกับยุคสมัยและการทองเที่ยว    
นายชัชวาล   ทองดีเลิศ 

 เมืองเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรในเชิงลึกที่ยาวนาน เมื่อเทียบกับสถาปตยกรรมอ่ืนซึ่งมี
ลักษณะของความใหญโตของสถาปตยกรรม  ซึ่งจะเก่ียวกับวิธีการอธิบายใหเกิดความชัดเจนและสรางใหเกิดความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน ประเด็นของการเชื่อมรอยหัวขอแตละหัวขอ ชั้นแตละชั้น ใหสอดคลองกันจากประวั ติศาสตร               
สูสถาปตยกรรม วิถีชีวิตชุมชน ระบบความสัมพันธ จนกลายมาเปนเมืองเชียงใหม เนื่องจากเชียงใหมเปนเมืองท่ีม ี     
ความหลากหลายของกลุมคน มีความเปนชาติพันธ ซึ่งนําไปสูวิถีชีวิตและสถาปตยกรรมที่แตกตาง อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงกัน
อยากใหศึกษาและอธิบายความสัมพันธอยางสอดคลองกัน 
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 ดานสื่อ เรื่องของการเชื่อมโยงพลังสื่อทุกชนิด การวางแผนยุทธศาสตรการสื่อสาร และสราง
กระบวนการการมีสวนรวมเพื่อยกระดับการเรียนรู นําไปสูการพัฒนา 

นายกิตติบูรณ  สุมันตกุล  (ประธานฯ) 
 นักทองเที่ยวหรือผูคนที่เขามาในจังหวัดจะมีลักษณะของการศึกษามากอน หรือการมาแบบเสาะหา 

มองพินิจไมไดมองผานซึ่งเปนเสนหของเมืองเชียงใหม และถือเปนความยากลําบากของคณะที่ปรึกษาที่จะดึงความโดดเดน
ออกมานําเสนอใหทุกคนไดรับทราบรวมท้ังการนําเสนอใหทางคณะกรรมการมรดกโลกทราบไดอยางชัดเจนในจุดนี้     
สวนเรื่องของสื่อและการประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีเวทีในการนําเสนอหลายเวที เชน         
การประชุมหัวหนาสวนราชการ การประชุมประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน และการประชุมตางๆ      
จึงจะใชโอกาสนี้เชิญคณะที่ปรึกษา เขาไปนําเสนองานที่เราไดดําเนินการเกี่ยวกับมรดกโลก ในเรื่องรายละเอียดและ    
ความเคลื่อนไหว รวมถึงเรื่องตางๆท่ีเราไดดําเนินการท่ีผานมาเชน เมืองสรางสรรค ซึ่งจะเปนการดําเนินการควบคูไปกับ
งานมรดกโลกตอไป  
นางสุวาร ี วงศกองแกว 
   ท่ีผานมาไดมีโอกาสไดรวมงานกับทีมท่ีปรึกษาในงานดานศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดซึ่งจะเขาใจเกี่ยวกับ
ความยากลําบาก ความตางของความเช่ียวชาญที่จะตองถูกนํามารวมกัน จากที่ไดเห็นจากการนําเสนอคิดวาทางคณะ      
ท่ีปรึกษาไดศึกษารายละเอียดละคงมีการตกลงรวมกันจนไดภาพรวม และทิศทางในการดําเนินงานแลว ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานชิ้นน้ีอยากใหมีการรายงานความเคลื่อนไหว และรายละเอียดการดําเนินงานอยูตลอดไมเฉพาะตองม ี        
การประชุมเมื่อมีการตรวจรับรับเพื่อใหการดําเนินงานมีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเพื่อใหการดําเนินงานมีการติดตอ   
ไดรับคําแนะนํา เกิดการประสานงานไมตองรอใหงานเสร็จแลวมาติดตามงาน เพราะงานมรดกโลกเปนงานที่ซับซอน     
และมุมมองของคนนําเสนอจะแตกตางจากคนดําเนินงาน เมืองเชียงใหมมีสถาปตยกรรมท่ีไมเหมือนสถาปตยกรรมอ่ืนๆ  
ไมเหมือนทัชมาฮาล หรือคอลอสเซียม แตเรายังตองใชสถาปตยกรรมในแบบของเรา 
   การนําเสนอดานวิถีชุมชน การเรียนมาทางสังคมการนําเสนอทรงสูง (ทรงพีรามิด) มีนัยสําคัญเกี่ยวกับ 
ชนชั้นและการปกครอง ดังนั้น ฐานหนุนหรือชนชั้นแรงงาน ฐานสูงกวาคือชนชั้นปกครองเมื่อเรานําเสนอมันจะเปนมิติที่  
ไมเทากัน ตองระมัดระวังเรื่องการใชสัญลักษณเชิงหามในการนําเสนอควรคํานึงถึงนัยสําคัญซึ่งเปนมุมมองทางสังคม       
ท่ีกระทบดานความรูสึก แตในรูปแบบมิติตางๆก็ใชได 
   ดานสื่อ มีความหลากหลาย มีการเชิญนักเขียนเขามารวมเพื่อแบงปนความรูดานการเขียนบทความเพื่อ
นําเสนอ ลักษณะคลายบรรณาธิการท่ีมอบหมายใหนักเขียนหลากหลายรูปแบบนําเสนอผลงานและแนวความคิด ซึ่งทุกคน
ไมไดทํางานภายใตการควบคุมของใคร เปนอิสระตอกันเพียงแตมีผูคอยประสานงานและเก็บเรียบเรียงขอมูลเพื่อนําเสนอ 
สวนชองทางท่ีจะสามารถนําเสนอ มีท้ังหมด 3 แนวทาง 

 เวทีนานาชาติ เนื่องจากไดคุยกับอาจารยชญา   วัฒนภูดิศ ซึ่งทานจะจัดเวทีนานาชาติ ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะทราบขอมูลอยูแลว เน่ืองจากงานมรดกโลกเรื่องการแสดงตัวเราตองพยายามจัดเวทีนานาชาติ   
ซึ่งเปนภาระและมีความยุงยาก ซึ่งจากการจัดงานดังกลาวทางอาจารยไดยื่นขอเสนอวาเราสนใจหรือมีงานท่ีศึกษาใด       
ท่ีอยากนําเสนอ ถาสามารถสงหัวขอไดภายในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจัดงานจะจัดชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของปนี้ 
ซึ่งจะสามารถข้ึนนําเสนอไดโดยนําเสนอเปนภาษาสากลเนื่องจากผูเขารวมมาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งเราสามารถเลือก
มา 2 – 3 บทความ และถาเรานําเสนอในรูปแบบของชุมชนหรือการจัดนิทรรศการภายนอกจะจัดพื้นที่ในการนําเสนอให
ผูเขารวมการประชุมไดรับทราบแนวคิดของเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก 

 การศึกษาดูงาน ในสวนของงานมรดกโลกในสวนของการศึกษาดูงานคือการแสดงตั ว            
ดังน้ันกระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนสถานที่ในการแสดงตัว จะมอบหมายใหทางคณะที่ปรึกษาประสานงานกับ          
ทางองคการยูเนสโก เพื่อหาตนแบบหรือเวทีแสดงตัว แลกเปลี่ยน หรือแสดงเจตนารมณ และหนวยงานที่จะเขารวมกับเรา
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อาจตองคิดแบบละเอียดถี่ถวน เพื่อสรุปใหไดวาบุคคลสําคัญของหนวยงานที่จะตองแสดงตัวในเวทีนานาชาติขององคการ
ยูเนสโกควรเปนทานใด จึงขอใหทางคณะที่ปรึกษาหารือเบื้องตน อยากใหประสานงานแตเน่ินๆเน่ืองจากเวลากระชั้นชิด
และจะเปนปญหาในการสงงานงวดที ่2 

 เรื่องของงานจินตภาพ คือไดปรึกษากับทานไพรัช  ใหมชุมภู รองนายกองคการบริหารสวน    
จังหวัดเชียงใหม และทานไดเสนอใหคณะท่ีปรึกษาสามารถใชเวทีการปฏิรูปการศึกษาในการเสนอแนวคิดเชียงใหมสู   
มรดกโลกได ซึ่งมีแนวคิดท่ีไมแตกตางเปนฐานในการดําเนินงานดานนี้ จะเปนการสนับสนุนใหงานดําเนินการไดเร็วขึ้น    
ไมตองสรางกลไกใหมแตใชเปนฐานในการขยายการดําเนินงาน ซึ่งอาจตองวางยุทธศาสตรการดําเนินงานรวมกับทานอีก
คร้ัง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นการสรางจินตภาพรวมอาจใชเวทีการปฏิรูปการศึกษาได 
นายชัชวาล   ทองดีเลิศ 

 เรื่องพลวัตและการสืบเน่ือง เปนเรื่องนาสนใจเหมือนกับกรณีเชียงใหม 720 ป ดานกระบวนการ
สืบทอดความรู กระบวนการถายเท มียุคท่ีเปลี่ยนแปลง ยุคฟนฟู ซึ่งจะมีขั้นตอนการสืบทอดซึ่งคนเชียงใหมเองก็อยาก
เขาใจและอยากรูเกี่ยวกับเมืองเชียงใหมนี้ เชนเรื่องของอัตลักษณ ที่ทราบแตไมสามารถอธิบายออกมาได รูอยูถึงความ     
มีตัวตนความเปนไป แตไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดได ซึ่งการจัดทํารายละเอียดดังกลาวจะเปนการตอบโจทย
เรื่องของมรดกโลกอีกดวย 
นายจุลทัศน  กิติบุตร 

 เรื่องการประชาสัมพันธ เนื่องจากมีเวลาเหลือนอยมากอยากใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เราจัดอยางรวดเร็ว ไมอยากใหมีความกระชั้นชิดมากเกินไปในการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการกระจายขาวท่ีดี 
และเปนผลสืบเนื่องใหการดําเนินกิจกรรมลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไว 
นายเกียรติชัย  ลออวรากุล 

 เรื่องการแสดงตัวและการประชาสัมพันธ จะมีการชวยประสานงานใหเมื่อมีการประชุมหรือ       
การอบรมสัมมนาอาจจะเชิญคณะท่ีปรึกษาเขารวมเพื่อแถลงถึงความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานซึ่งจะมีสื่อที่เขารวม
กิจกรรมดังกลาว ประสานคณะที่ปรึกษาในการนําเสนอขอบเขตหรือเรื่องราวตางๆ เพื่อใหบุคคลท่ัวไป หนวยงานราชการ
รับทราบวาเราไดดําเนินการเรื่องไดอยู ดําเนินการอยางไร และดําเนินการถึงขั้นไหน 

 เรื่องสื่อ  เกี่ยวกับหัวขอ “เมืองธรรมดา คนไมธรรมดา” ควรใชคําวา “เมืองไมธรรมดา              
คนไมธรรมดา” เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ ถาใชคําวาเมืองธรรมดาก็เหมือนเมืองท่ัวๆไป คือเมืองเชียงใหมเปนเมืองไม
ธรรมดา คนก็ไมธรรมดาถึงไปดวยกันไดควรถือเปนแรงจูงใจท่ีทําใหคนเขามาเยี่ยมชม 

 เรื่องเก่ียวกับ ผังเมือง ทําอยางไรใหมีผังเมืองรวม และผังเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ป ซึ่งเปน
หวงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคือ เมื่อศึกษาไปแลวแตเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากใหคํานึงถึงจุดนี้ ควรทําใหเกิดความ
สอดคลอง 

 

มติที่ประชุม   :  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1 

 
ระเบียบวาระที ่3 เรื่องอื่นๆ  
   - ไมมี – 
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ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

(ลงชื่อ)..................................................ผูจดรายงานการประชุม 

          (นางสาววราภรณ   สุนันตะ) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  

(ลงชื่อ)..................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

               (นายพัฒนา  พุดตาล) 

                     กรรมการ 
 


