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 สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงใหม 

ในการเสนอพื้นที่เมอืงเชียงใหมเปนมรดกโลก  

(แนวทางเพื่อรักษามรดกโลกเมืองเชียงใหม ตามแผนงานมรดกโลก) 

วันท่ี 8 กันยายน  2558  ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด (ภาคเชา) 

 

1) นายทัศนัย  บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม กลาวเปดงาน   

และไดกลาวถึง นโยบายการขับเคลื่อนการเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก สรุปไดวา คณะกรรมการ

มรดกโลกขององคการยูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 39 ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน – 8 

กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี ไดใหการรับรองเมือง

เชียงใหมอยูในบัญชีเบื้องตนเมืองมรดกโลกแลว ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการเพื่อผลักดันเมืองเชียงใหม

เปนเมืองมรดกโลก หลังจากนี้จะเปนการจัดทําเอกสารตางๆ ตามหลักเกณฑที่องคการยูเนสโก

กําหนด ตลอดจนการจัดทําแผนการบริหารจัดการเมืองเชียงใหม เพื่อเสนอตอองคการยูเนสโก

พิจารณาและตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกตอไป ทั้งน้ีสิ่งที่สําคัญที่สุด

คือ การที่พลเมืองเชียงใหมทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมตอการ ดําเนินกิจกรรม ตามขั้นตอน     

และหลักเกณฑของการเปนเมืองมรดกโลก เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดก

โลกตอไป 

 เมืองเชียงใหมมีจุดแข็งคือเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน มีความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ แตในขณะเดียวกันก็มีจุดออน คือ การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นมากอน   

ที่จะมีแนวคิดผลักดันให เชียงใหม เปนเมืองมรดกโลก ทําใหการพัฒนาภูมิทัศนของเมือง          

ประสบปญหา เทศบาลนครเชียงใหมไดมีนโยบายการพัฒนาเมืองที่เปนการสนับสนุนการเปน   

เมืองมรดกโลกโดยมีการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 

โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา เพื่อกําหนดเขตควบคุมการกอสราง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในเทศบาลนครเชียงใหม ใหมีอาคารส่ิงกอสราง สถาปตยกรรม           

เพื่อสะทอนความเปนเอกลักษณของลานนา โดยเทศบัญญัติดังกลาวไดมีแนวทางในการสงเสริม 

สนับสนุน การดูแลรักษาสภาพ อาคารส่ิงกอสราง สถาปตยกรรม ดังนี ้

1. ความสูงของอาคารในเขตเมืองเกา (คูเมือง) ตึกไมเกิน 12 เมตร 

2. ผูมีพืน้ทีข่ออนุญาตสรางอาคารจะตองกอสรางอาคารในรูปแบบลานนา  

3. สีของอาคารส่ิงกอสราง จะเปนสี Earth Tone ไดแก สีขาว สีครีม สีน้ําตาล โดยจะมีสีอื่น

ผสมไดไมเกนิ 20 เปอรเซ็นตของสีทัง้หมด  

เมื่อเทศบาลนครเชียงใหมไดประกาศเทศบัญญัติฯ ดังกลาว ทางเทศบาลนครเชียงใหมได

ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนทราบ และถือปฏิบัติตามขอบังคับที่กําหนดซึ่งเทศบาลนคร
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เชียงใหมไดมีการนํารองทาสีอาคารของเทศบาลนครเชียงใหมที่อยูในเขตเมืองเกา(คูเมือง) เพื่อเปน

อาคารนํารอง รวมทั้ง ไดมีการพูดคุยกับกลุมนักธุรกิจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม อาท ิ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)    

ที่อยูบริเวณเขตเมืองเกา (คูเมือง) โดยขอความรวมมือ สนับสนุน ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบ         

สีอาคารใหเปนไปตามขอบังคับของเทศบัญญัติฯ นอกจากน้ีเทศบาลนครเชียงใหมไดรับความรวมมือ 

สนับสนุนจากสถาปนิกลานนาทีไ่ดจัดทําโครงการเพื่อเชญิชวน และใหการสนับสนุนสีทาอาคาร โดย

นํารองทาสีอาคารในเขตชุมชนเริ่มจากบริเวณอนุสาวรียสามกษัตริยถึงส่ีแยกกลางเวียง ซ่ึงเปน

จุดเริ่มตนที่ดี ในการน้ีเทศบาลนครเชียงใหม จึงขอความรวมมือจากประชาชนใหการสนับสนุน             

ใหเขตเมืองเกาไดมีการสรางรูปลักษณที่สะทอนความเปนลานนาใหแกผูที่ไดพบเห็น ซึ่งในอนาคต

เทศบาลนครเชียงใหมอาจจะตองมีการออกเทศบัญญัติ เพื่อบังคับใชในเขตเมืองเกา เพื่อสราง           

ความรวดเร็วในการปรับปรุงรูปแบบอาคารใหสะทอนความเปนเอกลักษณลานนารวมกัน ซึ่งใน

ตางประเทศบางประเทศ เราจะไดเห็นรูปแบบอาคารที่มีรูปแบบสีตัวอาคารมีลักษณะคลายๆ กัน       

ซึ่งเปนเพราะประเทศเขาถูกบังคับดวยกฎหมาย โดยเทศบาลนครเชียงใหมอาจจะนําแนวคิดการ       

ใชกฎหมายปรบัปรุงสีอาคาร ที่กําหนดใหตองทาสีใหมทุก ๆ 5 ป มาใชเปนเทศบัญญัติของเทศบาล

นครเชียงใหม  

นอกจากนโยบายดังกลาว ขางตนแลวยังตองการใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองสโลวซิตี้ โดยจะ

รวมกับจังหวัดเชียงใหม เพื่อควบคุมรถที่วิ่งผานบริเวณเขตเมืองเกาใหขับขี่ไมเกิน 40 กม./ช่ัวโมง 

เหตุผลเพราะถนนแคบ และตองการใหทุกคนมีสวนรวมการใชถนนรวมกัน รวมทั้งมีแนวคิดจัดทํา  

จุดบริการรถจักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงใหมซึ่งในขณะนี้มีจุดใหบริการรถจักรยานประชาชน

ผูใชบริการ จํานวน 20 จุดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ทําใหประชาชนสามารถใชจักรยานไดมาก

ขึ้น โดยสามารถคืนจักรยานที่จุดไหนก็ได โดยใชระบบการด นอกจากนั้นมีนโยบายการสนับสนุน

สาธารณูปโภคโครงการตาง ๆ ของทางเทศบาลนครเชียงใหม เชน การสรางสะพานตาง ๆ         

ขามคูเมือง การผลักดันเรื่องรถเมลขนาดเล็กไมเกิน 20 ที่น่ัง ที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนในเขตเมืองเกามากขึ้น โดยมีจุดแขวนจักรยานบนรถเมล เพื่อลดปริมาณการใชรถยนต 

ตลอดจนเทศบาลนครเชียงใหมมีนโยบายที่ใหรถเมลที่วิ่งบริเวณเมืองเกาตอไปจะใชพลังงานไฟฟา

ทั้งหมด เพื่อตอบโจทยในเรื่องของมรดกโลกในเรื่องของส่ิงแวดลอม การหามรถโดยสารขนาดใหญ 

เขาไปในเขตเมืองเกา โดยขณะน้ีมีการเจรจาหารือกับบริษัททัวรตาง ๆ โดยขอความรวมมือจาก

นักทองเที่ยวไดน่ังรถเมลพลังงานไฟฟาที่เทศบาลนครเชียงใหมจัดเตรียมไวเขาในเขตเมืองเกา      

และการปรับปรุงเขตภูมิทัศนในเขตเมืองเกา เพื่อนําสายไฟฟาลงใตดินในถนนสายสําคัญ อาท ิ    

ถนนเสนพระปกเกลา เริ่มตนตั้งแตประตูชางเผือกถึงประตูเชียงใหม ตลอดจนการรวมมือกับกลุม

เมืองเย็น ในการรวมมือผลักดันโครงการปลูกตนไมเพ่ิมขึน้ เทศบาลนครเชียงใหมจึงขอความรวมมือ



หน้า  3 

 

ประชาชนที่มีอาคารภายในเขตเมืองเกาที่มีกันสาดกีดขวางตนไมก็ตองขอความรวมมือในการรื้อออก

ซึ่งจะเริ่มรณรงคในบริเวณถนนทาแพและถนนพระปกเกลา 

อีกเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของสถานบันเทิงตาง ๆ ที่มีอยูแลว ซ่ึงคอนขางที่มีความคิดเห็น

แตกตางกัน ในสวนของกลุมอนุรักษ และกลุมที่ทําธุรกิจ อาจจะมีการพูดคุยกัน โดยขอความรวมมือ

หลาย ๆ ภาคสวนที่เก่ียวของไมเพียงแตเฉพาะเทศบาล อาจจะเปนสรรพสามิต หรือหนวยงาน          

ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ อนุญาต เพื่อรวมมือในออกกฎพิเศษในเขตเมืองเกาซึ่งอาจจะใชบังคับ      

กับผูประกอบธุรกิจบันเทิงมีการปรับตัวในเรื่องของสถานบันเทิงที่มีระยะเวลาที่เหมาะสม 

  

2) รศ.ดร.วรลัญจก  บุณยสุรัตน คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กลาวถึง แนวทางเพื่อรักษามรดกโลกเมืองเชียงใหม ตามแผนงานมรดกโลก สรุปวา 

 ที่ผานมาเมืองเชียงใหมมีนโยบายการพัฒนาเมืองหลายดาน ซึ่งนโยบายที่สําคัญ              

ประการหนึ่ง ไดแก การอนุรักษ พัฒนา รักษา รากเหงามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม       

ใหดํารงอยูและสืบทอดสูคนรุนตอไป ดวยการพัฒนาเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก จุดเริ่มตน

แนวคิดการพัฒนาเมืองเชียงใหม เริ่มจากในป พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีโอกาส        

ใหการสนับสนุนทางวิชาการแกเมืองหลวงพระบางในการจัดทําแผนการจัดทําเอกสาร                     

ในการขอเปนเมืองมรดกโลก ซึ่งทําใหเมืองหลวงพระบางประสบความสําเร็จจนสามารถไดรับการ

เสนอ ช่ือ เปน เมืองมรดกโลกขององคการยู เ นสโกได  ความ สํา เ ร็ จจากการสนับสนุน                              

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ชวยใหเมืองหลวงพระบางเปนเมืองมรดกโลก ทําใหผูใหญหลายทาน

ของเมืองเชียงใหมมีความเห็นวา เมืองเชียงใหมซึ่งเปนเมืองที่มีอัตลักษณทางมรดกวัฒนธรรม          

ของลานนา สามารถที่จะเปนเมืองมรดกโลกขององคการยูเนสโกได ทั้งนี้แนวคิดการเปนเมืองมรดก

โลกเร่ิมแรกมีความประสงคที่จะเปนการรวมมือกันของจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน อาทิ นาน,

ลําพูน,เชียงราย,พะเยา,แมฮองสอน,ลําปาง และเชียงใหม แตความพรอมของแตละเมืองมีไมเทากัน

ทําใหจากการหารือกันบางเมืองตองขอหยุดไวกอน กรณีเมืองเชียงใหม ไดมีการจัดประชุมรวมกัน

ของคณะสงฆ และผูเกี่ยวของที่วัดพระสิงหและอีกหลายๆครั้งในจังหวัดเชียงใหมเพื่อหารือเกี่ยวกับ

แนวคิดการพัฒนาเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกซ่ึงสรุปวาทุกฝายเห็นรวมกันวาเมืองเชียงใหม 

ตองมีการปกปองคุมครองเมืองเชียงใหมใหสามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปสูชนรุนหลัง

ตอไป โดยการใชวิธีการพัฒนาเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก โดยที่เมอืงเชียงใหมที่มีความพรอม

ในเบื้องตนอยูแลว และทุกฝายยินดีและพรอมรวมมือใหการสนับสนุนการดําเนินการผลักดัน

เชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกจนทําใหมีการแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานในการดําเนินงานให

เชียงใหมเปนมรดกโลกซ่ึงคณะทํางานไดรวมกันจัดทําเอกสารซึ่งเปนหลักเกณฑเบื้องตนประสงคจะ

เสนอช่ือเมืองเชียงใหมเขาสูบัญชีช่ัวคราวหรือบัญชีเบื้องตนที่ใชในการเสนอช่ือเมืองเชียงใหม
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องคการยูเนสโกกําหนดใหประเทศสมาชิกที่ประสงคจะเสนอช่ือเมืองเปนมรดกโลกตองจัดทํา

รายงานขอมูลขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปนมรดกโลกตอคณะกรรมการ          

มรดกโลกเพื่อทราบ และเปดเผยตอสาธารณะเว็บไซตของยูเนสโก สําหรับการผลักดัน             

เมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกจะไมสําเร็จไดหากขาดความรวมมือจากประชาชนทุกภาคสวน 

กรณีเมืองเชียงใหมส่ิงที่ตองระดมความคิดเห็นรวมกันของประชาชนคือ ส่ิงที่เรามีอยูน้ี ณ ขณะน้ี 

และเวลาน้ีทุกภาคสวนจะปกปองรักษาเมืองเชียงใหมทามกลางกระแสการพัฒนาเมืองในปจจุบัน          

ไวไดอยางไร ซึ่งแนวคิดการเปนเมืองมรดกโลกขององคการยูเนสโกเปนการปกปองคุมครอง               

มรดกโลกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่จะคุมครองไวใหกับเยาวชนรุนตอไป ซึ่งคําถามสําคัญสําหรับ

ชาวเชียงใหม  ไดแก เราจะทิ้ง เมืองเชียงใหมที่จะมีอายุครบ 720 ป  ให กับคนรุนตอไป                           

ในสภาพอยางไร ที่ผานมาคณะทํางานไดเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี ตัวแทนจากองคการยูเนสโกมาประชุมหารือ ซึ่งทานไดกรุณาใหความคิดเห็น                        

ที่เปนประโยชนมากมาย และใหการสนับสนุน สรางความมั่นใจใหกับชาวเชียงใหมในการรวมมือกัน

เพื่อผลักดัน ปกปอง รักษาเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลกไดอยางภาคภูมิ และภูมิใจในรากเหงา              

ของมรดกจากบรรพชนที่สะสมมากวา 720 ป สงตอไปยังคนรุนตอไป เพื่อปกปองรักษาไว               

เปนมรดกของชาติและมรดกโลก ที่ผานมาการเปนเมืองมรดกโลกสวนมากเราจะไดรับทราบ                 

การเปนเมืองมรดกโลกที่ไมเกี่ยวของกับผูคน แตกรณีเมืองเชียงใหมจะมีลักษณะพิเศษ คือ                 

เมืองเชียงใหมเปนเมืองที่มีชีวิต เพราะมีผูคนอาศัยดํารงชีวิตอยูซ่ึงการเขาสูบัญชีรายช่ือเบื้องตน           

เปนงานที่ยากเพราะตองผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซ่ึงขั้นตอนนี้ไดดําเนินการผานพนไปแลว 

งานที่ชาวเชียงใหมตองดําเนินการตอไปก็คือการที่ทุกภาคสวนของเมืองเชียงใหมจะตองมาก               

รวมคิด รวมทํา ในการดูแลปกปองเมืองเชียงใหม ซึ่งคณะทํางานตองการให วัด สถานศึกษา ชุมชน 

และทุกภาคสวนอ่ืนไดรวมกันจากสิ่งที่มีอยูแลวรอบตัวเราวาจะสงตอวัฒนธรรม ประเพณ ีที่มีคุณคา

ไปสูคนรุนตอไปในเรื่องอะไรบาง สวนนักวิชาการตองชวยศึกษาวิจัยกันในประเด็นตาง ๆ เชน พื้นที่

ประวัติศาสตร และนําสิ่งที่ไดศึกษามารวบรวมเปนเร่ืองราวทีส่ามารถอธิบายใหเห็นวาเมืองเชยีงใหม

มีความสําคัญมีความโดดเดนเหมาะสมการเปนเมืองมรดกโลกได 
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3) ผศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ไดบรรยายเรื่องความจริงแทของมรดกโลก และการวิเคราะหรูปธรรมมรดกโลก         

เมืองเชียงใหม 

มรดกโลกเปนส่ิงที่ถูกสรรคสรางขึน้มา และสืบทอดอยูในบริบทสังคม โดยมีความหมาย ถึง

มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งจะไมใชสิ่งเกา ๆ แตเปนรองรอยทางวัฒนธรรม          

ที่แสดงออกแสดงถึงอารยธรรมของมนุษยชาติ แสดงถึงเกียรติภูมิของมนุษย ในการจะเปนแหลง

มรดกโลกไดนั้นจะตองตองอธิบายไดวา มรดกโลกที่ดํารงอยูแลวและมีคุณคาอยูนั้น จะไปชวยเติม

เต็มองคความรูในภาพรวมของโลกน้ีไดอยางไรถึงขนาดจะไดรับการยกยองใหเปนแหลงมรดกโลก 

ประเด็นที่สําคัญ ประการหนึ่ง คือการสามารถอธิบายใหนานาชาติไดทราบวามองเห็นวามีคุณคาที่มี

อยูน้ันเปนคุณคาที่นานาชาติหรือสังคมโลกจะตองเขามาพิจารณาดวยหรือมีประโยชนตอสังคมโลก 

อยางไรบาง เมืองเชียงใหมไดสูบัญชีรายช่ือช่ัวคราวหรือบัญชีเบื้องตน (Tentative list) ขั้นตอนและ

กระบวนการตอไปจะเปนขั้นตอนที่เมืองเชียงใหมจะตองเสนอแฟมขอมูลฉบับละเอียดไปยังองคการ

ยูเนสโกพิจารณาวามีความเหมาะสมกับหลักเกณฑเมืองมรดกโลกกําหนดไวหรือไม การที่จังหวัด

เชียงใหมจะเปนเมืองมรดกโลกชาหรือเร็วนั้น ทุกคนไมตองกังวลแตกระบวนการที่สําคัญคือ ทุกคน

ของเมืองเชียงใหมจะตองสรางใหชุมชน และใหทองถ่ินเขมแข็งและเลือกส่ิงที่ดีที่สุดใหกับชนรุนหลัง

ตอไป วิธีคิดเบื้องตนพื้นฐานของการเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกจะมีมุมมองในเรื่องของ

สันติภาพเปนหลัก รวมถึงปญหาการพัฒนาเมืองจึงไดมีแนวคิดเรื่องกระบวนทัศนหรือวิธีคิดที่มี

เปาหมายการอนุรักษทางกายภาพ และคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได โดยไมสงผล

กระทบตอการดําเนินชีวติของมนุษยในสังคมนั้น  

การมีมุมมองเกี่ยวกับคุณคาโดดเดนอันเปนสากล น้ัน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับคุณคาที่เราคิดวา

ชุมชนเรามีคุณคาอะไรและสิ่งที่เปนคุณคาของเรามีความจริงแทอยางไร และจะมีวิธีการจัดการใน

รูปแบบไหนซ่ึงจําเปนตองศึกษาใหถองแทและเปนวิทยาศาสตร วาสิ่งที่เราศึกษาและนําเสนอเปน

วิชาการ โดยที่เราจะตองหาและตองสรางคุณคาโดดเดนอันเปนสากล เกณฑในการประเมินคุณคา

โดดเดนอันเปนสากลมีทั้งหมด 10 ขอซ่ึงเมืองเชียงใหมไดเลือกเกณฑตาง ๆ ไวแลวในการเสนอเขาสู

บัญชีเบื้องตนขององคการยูเนสโก การนําเสนอคุณคาโดดเดนอันเปนสากลที่มีเกณฑประกอบไป

ดวย 3 สวน ไดแก 

1. ทําตามเกณฑที่กําหนดไวมีทั้งหมด 10 ขอ ซึ่งเปนเกณฑของมรดกทางธรรมชาติ 6 ขอ

และมรดกทางวัฒนธรรม 4 ขอซ่ึงเมืองเชียงใหมของเราไดเลือกเกณฑตางๆ ไวแลว 

2. พิจารณาในเรื่องของความจริงแทความสมบูรณแบบ สามารถจะบอกไดวามีความ

แปรเปล่ียนหรอืความสมบูรณแบบของวิถีวัฒนธรรมลานนาเปนอยางไร อะไรเปนความจรงิแท 

3. การคุมครองและการบริหารจัดการเมือง  
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ซึ่งทั้ง 3 ขอนี้จะนําไปสูการพิทักษคุณคาโดดเดนอันเปนสากล เชนการควบคุมสีอาคารจะ

เกิดการรักษาภาพรวมของพื้นที่ แตเราอาจไปทําลายความจริงคุณคาโดดเดนอันเปนสากลในการ

ออกแบบตัวอาคารไป อันนี้เปนเรื่องที่จําเปนในกระบวนการทํางานซ่ึงไมสามารถทําไปโดยพลการได

จึงจําเปนตองมีความรูทางวิชาการจึงตองมีการจัดทําแผนการคุมครองและการบริหารจัดการในการ

ที่จะปกปองคุมครองแหลงมรดกโลกไมใหเกิดความเสียหายปองกันการบรหิารจัดการที่ผิดพลาดได 

 

การแบงกลุมอภิปราย “แนวทางการรักษาความจริงแทของมรดกและความสามารถในการ

ดูแลมรดกโลกโดยชุมชน 

 ในการสัมมนาระดมความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอพื้นที่เมืองเชียงใหมเปนเมือง

มรดกโลก : แนวทางเพื่อรักษามรดกโลกเมืองเชียงใหม ตามแผนงานมรดกโลกไดจัดแบงกลุม 

ผูเขารวมสัมมนาออกเปนกลุมเพื่อที่จะใหผูเขารวมทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยาง

ครอบคลุมทั่วถึงทุกคน โดยมีประเด็นที่กําหนดใหแตละกลุมไดเสนอความคิดเห็นใน 2 เรื่อง ไดแก 

 คุณคา และความหมายในการสงเสริมการอยูอาศัยของประชาชนในเขตเมืองเกา 

และเมืองใหม (ตนทุน / ของถ่ินในชุมชนและยาน ส่ิงที่ตองเรงแกไข และประเด็นที่ตองสงเสริมจุดแข็ง

ในพื้นที่ชุมชนและยาน) โดยการสัมมนาสามารถสรุปความคิดเห็นไดคือ 

 ตนทุน/ของพื้นที่ในชุมชนและยาน 

1) มีสถาปตยกรรม อาคารบานเรอืน วัด ที่สวยงามและเปนเอกลักษณ 

2) มีวิถีชีวิตที่งดงาม / ความสามารถขององคกรตาง ๆ และความรวมมือ                

จากชุมชน / ครูภูมิปญญา 

3) วัดในชุมชนมีศิลปะผสมผสานของทุกชาติพันธุ  ซึ่งมีอิทธิพลตอรูปแบบ

สถาปตยกรรม โบราณสถาน โบสถ วัด พระพุทธรูปที่มีอัตลักษณพิเศษของ           

แตละสถานที่ 

4) การสืบทอดศิลปะพื้นบาน ดนตรีพืน้บาน ประเพณีการฟอนรํา 

5) มีวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนที่เรียบงาย การใชชีวิตที่สะดวกสบายมีครบ             

ทุกอยาง และมีเอกลักษณ 

6) การมีชัยภูมิที่ตั้งที่ดีของวัด โบราณสถาน ประตูเมือง 

7) โบราณสถานและศาสนสถาน สถานที่สําคัญตางๆ ของเมืองอาทิ กรมปาไม           

แหงแรก สมาคมฝร่ังเศส 

8) การมีความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งสงเสริมประเพณี พิธีกรรม และ               

การดําเนินชีวิตการทํางานของประชาชน และมีหลากหลายทางศาสนา            

ทุกศาสนาในเมืองเชียงใหม 
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9) มีกจิกรรมประเพณีที่สงเสริมและสนับสนุนดานการศาสนา สถานศึกษา แหลง

การเรยีนรู 

 

สิ่งท่ีตองเรงแกไข และประเด็นที่ตองสงเสรมิจุดแข็ง 

1) ทุกภาคสวนตองมีสวนรวม สรางมาตรฐานในการสรางเอกลักษณเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม / ความสะอาดของแมน้ํา คูเมือง /การฟนฟูการใชภาษาเมือง /          

การแตงกาย / อาหารเมือง เปนตน 

2) การกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบอาคารสถานที่ตองกลมกลืม / การบังคับ

ใชเทศบัญญัติที่จรงิจัง 

3) การสงเสริมความรูใหกับนักเรียน เยาวชน เพื่อปลูกฝงเกี่ยวกับคานิยม 

วัฒนธรรมที่ดี เพื่อการสืบทอดสูชนรุนตอไป 

4) การชวยกันดูแลปกปอง รักษา สิ่งที่เปนสถานที่สําคัญของเมืองใหมีสภาพที่ดี 

และคงเอกลักษณไว อาทิ การดูแลรักษาแมน้ํา การดูแลรักษาถนนสายสําคัญ 

ถนนชางมอย ประตูทาแพ เปนตน 

5) การจัดระบบการดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การจัดระบบการเก็บขยะ           

การคัดแยกขยะ การจัดระบบเวลาการเก็บขยะเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

ของเมือง 

6) การที่ตองกําหนดทิศทางการพัฒนาและการเติบโตของเมืองที่เหมาะสม อาทิ 

การเรงปรับปรุงสภาพแวดลอมของภูมิทัศนของเมืองที่เหมาะสม การจัดการ

ปายโฆษณาที่รกและบดบังสายตา การจัดการเกี่ยวกับการจราจร และขนสงใน

เมือง การดูแล การบังคับใชกฎหมายอยางจรงิจังเก่ียวกับสถานบันเทงิ 

7) การทํางานรวมกันของบาน วัด และโรงเรียนในการกําหนดขอบเขตชุมชนกับ

โบราณสถานใหชัดเจน ซึ่งจะเขาไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม 

8) การสรางความรู ความภาคภูมิใจใหเกิดกับนักเรียน การเช่ือมตอของคนรุนสูรุน 

การใชสื่อออนไลนในการสรางความเขาใจของความสําคัญในการเปนเมือง

มรดกโลกใหกับประชาชนทราบ  
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4) นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดกลาวกับ

ผูเขารวมการสัมมนาวาในนามของชาวเชียงใหมรูสึกยินดีที่ไดเห็นบรรยากาศการมีสวนรวมจาก           

ทุกภาคสวนที่เปนกําลังสําคัญของเมืองไดมีการนําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

เมืองเชียงใหมในวันนี้ กระผมรูสึกมั่นใจวาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากการสัมมนาจะเปนแนวทางที่

สําคัญที่ทําใหเชียงใหมไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ส่ิงที่สําคัญและถือเปนหัวใจของการ

ทํางานในการผลักดันเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกไดแก การมีสวนรวมของประชาชน                    

ชาวเชียงใหมทุกคนที่จะรวมมือชวยกันอยางเข็มแข็งเพื่อสรางเมืองเชียงใหมของพวกเราทุกคนใหได

เปนมรดกโลก การเริ่มตนงานนั้น นับเปนเรื่องที่ยากที่เราจะเริ่มตน แตวาเมืองเชียงใหมเราโชคดีที่มี

คนที่แสดงออกถึงความรูสึก ความอยากและความตองการรวมมือกัน และเปนส่ิงที่สําคัญในการ

ผลักดันพวกเราเดินไปสูเปาหมายไดอยางสงางาม โดยการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมที่จะ

เกิดขึน้ตอไป องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมขอเปนผูแทนคนเชียงใหม เพื่อเปนเจาภาพในการ

ดําเนินงาน โดยจะพยายามเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหมใหไดมากที่สุดเพื่อมารวมตัวกันโดยปรับ

ทัศนคติใหตรงกันกอน แลวจะรวมมือกันเดินไปพรอมๆ กันถึงจะเกิดคําวาเชียงใหมเมืองมรดกได 

โดยพันธกิจท่ีสําคัญก็คือเราตองรวมกันเชิญชวนคนเชียงใหมเพื่อรวมสราง Roadmap ในการทํางาน

และรวมมือกันทํางานซึ่งการสัมมนาจะมีเนื้อหาสาระส่ิงใหมๆ ในการรวมมือกันเพื่อวางแผนบริหาร

จัดการเมืองรวมกัน 

ผมขอแสดงความช่ืนชมที่ทุกทานไดรวมกันแสดงความคิดเห็น แสดงความรูสึก การมีสวน

รวมอยางเกินความคาดหมาย โดยจากนี้ไปจะสัมมนาใหมีแนวคดิแบบตกผลึกน้ีใหมากข้ึนเพื่อใหเกิด

ทัศนคติในการดําเนินงานและการพัฒนาเมืองเชียงใหมของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

และรวมกันพัฒนา และสรางเชียงใหมในมิติการพัฒนาดานตาง ๆ ใหอยูในหลักเกณฑ เงื่อนไข              

เมืองมรดกโลก สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่ ไดมารวมงานในวันนี้ ขอบคุณคณะทํางาน                     

และขอบคุณคณะภิกษุสงฆทุกรูปที่ไดมารวมแสดงความคิดเห็นในการสรางมรดกไวใหแกลูกหลาน

ชาวเชียงใหมของเราไดสืบทอดตอไป 

 

 

 

 

 


