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º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

รายงานฉบับนี้ เปนรายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) ยื่นเสนอตอองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสรุปแนวทาง กรอบแนวคิดและแผนการดําเนินงานของโครงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การดานการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก 

(ระยะท่ี 1) มีรายละเอียด ประกอบดวย 

 

 (1) กรอบแนวคิดเรื่องมรดกโลก (World Heritage) ประกอบดวยเนื้อหา 

  (1.1) อนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention) 

  (1.2) แนวคิดหลักของมรดกโลก 

  (1.3) หลักเกณฑการเปนเมืองมรดกโลก 

  (1.4) กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และยานเมืองเกา

  มารราเกช ประเทศโมร็อกโก 

 ท้ังนี้เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับเมืองมรดกโลกท้ังในดานความหมาย หลักการ และเกณฑ

ตางๆในการพิจารณาเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก รวมท้ังศึกษากรณีเมืองตัวอยางท่ีไดรับการข้ึน

ทะเบียนและประสบผลสําเร็จในการดูแลรักษาเมืองท่ีมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 (2) แนวความคิดดานมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม 

 เปนกรอบคิดสําคัญท่ีเปนแกนหลักในการคนหาคุณคาโดดเดนเปนสากล หรือ Outstanding 

Universal Value (OUV) สรุปไดเปน 5 มิติ ไดแก 1) กระบวนการสรางเมือง และผังเมืองท่ีสัมพันธกับ

ภูมิปญญาแขนงตางๆ 2) เมืองแหงนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 3) เมืองแหงเกษตรกรรม และ

การคา 4) เมืองแหงพิธีกรรม และความเชื่อ และ 5) เมืองแหงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม และชางฝมือ 

 (3) กรอบแนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร 

 เพ่ือใหเปนแนวทางสําหรับการศึกษาเมืองเชียงใหมในมิติประวัติศาสตรไดอยางมีหลักการ และ

ครอบคลุมมิติตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความถูกตองตามหลักวิชาการ 

 (4)  แนวคิดและวิธีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก 

 แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนหลักเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล และแผนท่ี ไดแก 

  (4.1) การสํารวจมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง (Surveying of Cultural Heritage 

  in the dimension of Urban Planning)  

  (4.2) การสํารวจมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา (Surveying of Cultural  

  Heritage in the dimension of Architecture)  
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  (4.3) การสํารวจมรดกทางวิถีชุมชน (Surveying of Cultural Heritage of  

  community) 

ท้ัง 3 สวนมีกรอบแนวคิด และกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนในการเก็บขอมูล และจัดทําแผนท่ีซ่ึงมีแกน

แกนหลักคือการนําเอาศักยภาพและคุณคาของเมืองเชียงใหมใหปรากฏเปนคุณคาโดดเดนเปนสากล 

ตลอดจนนําเสนอความแท และความสมบูรณของพ้ืนท่ีแหลงในเมืองเชียงใหม 

 (5) แนวความคิดการจัดทํารางงานออกแบบเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก 

 เปนกระบวนการสรางจินตภาพเมืองเชียงใหมรวมกันของผูคนในเมืองเชียงใหม ซ่ึงกระบวนการ

จะมุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และผูคนในเมืองเชียงใหมวามีความตองการหรือจินตนาการ

อยากใหเมืองเกาเชียงใหมในอนาคตดําเนินไปในทิศทางใด รวมท้ังพัฒนาเมืองเชียงใหมเพ่ือคนเชียงใหม 

 (6) แนวความคิด ทางการทําสื่อ เผยแพร ระบบอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล 

 แนวคิดในการจัดทําสื่อเผยแพรสูสาธารณชน เพ่ือสรางความเขาใจและการรับรูรวมกันเก่ียวกับ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (ระยะท่ี 1) ตลอดจนสรางการตระหนักถึงคุณคาของเมืองเชียงใหมใน

มิติตางๆ  
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º·¹íÒ   องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหมในหลายดานท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ

    สาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ

    และจารีตประเพณี และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนใน

    ทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดใหการสนับสนุน

    แนวคิดของเมืองเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนคือเรื่อง “โครงการขับเคล่ือน

    เมืองเชียงใหมสูมรดกโลก” ซ่ึงกระบวนการดําเนินงาน ในครั้งนี้

    มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดวางกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาท้ังแนว

    กวางและแนวลึก เพ่ือใหไดขอมูลและผลสัมฤทธิ์ ท่ีเก่ียวของและ

    สามารถเกิดการดําเนินการในหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 โดยในรายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) นี้แสดง

    แนวคิดและวิธีการดําเนินงานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมทางดาน

    พ้ืนท่ีและองคความรู เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมี

    ฐานขอมูลท่ีจําเปน รวมถึงหนวยงานประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ได

    มีสวนรวมในการออกความเห็นและรับรูถึงการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด

    การรวมมือทํางานในทุกภาคสวน  

 

 เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ และพัฒนา

 พ้ืนท่ีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดก

โลก (ระยะท่ี 1) ไดกําหนดแนวทางและวัตถุประสงคของโครงการ 

 ดังนี้ 

1. เพ่ือการขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาเมืองเชียงใหม

ใหเปนเมืองท่ีมีคุณคา 

2. เพ่ือทํากระบวนการออกแบบเมืองเชียงใหมเมืองมรดกโลก 

ฯลฯ สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการจัดทําแผนและ
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ขอกําหนดใหพ้ืนท่ี รวมท้ังใชเปนเอกสารสําหรับการเสนอ

เมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกตอไป 

3. เพ่ือจัดทําระเบียบขอมูลพ้ืนฐานสําหรับเปนขอมูลอางอิงทาง

ประวัติศาสตร และบริบทดานตางๆ ของเมือง 

4. เพ่ือสรางการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนและภาค

สวนตางๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมือง

มรดกโลก 

5. เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการทําเอกสารเสนอเมืองเชียงใหม

เปนเมืองมรดกโลกตอองคการยูเนสโกในระยะตอไป 

 

¢Íºà¢µ§Ò¹ ขอบเขตงานแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และ

ขอบเขตเนื้อหางานดังนี ้

  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี : ประกอบดวยตัวเมืองเชียงใหม ชุมชนในเมือง

เชียงใหม วัดในเมืองเชียงใหมและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 ขอบเขตเนื้อหางาน : ประกอบดวย 

1. การออกแบบจินตภาพรวมของเมืองเชียงใหมเมืองมรดก

โลก ระยะท่ี 1 สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการจัดทํา

แผนและขอกําหนดในพ้ืนท่ี รวมท้ังใชเปนเอกสารสําหรับ

การเสนอเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกตอไป 

2. จัดทําเว็บไซต เว็บเพจ และการแถลงขาวเพ่ือใหการ

ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกใหเปนท่ีรับรู

รวมกันและเปนชองทางใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน

และภาคสวนตางๆ ในสังคม 

3. เพ่ือจัดระเบียบขอมูลพ้ืนฐานสําหรับเปนขอมูลอางอิงทาง

ประวัติศาสตรและบริบทดานตางๆ ของเมือง ตาม

แนวทางการจัดทําเอกสาร Nomination File ของศูนย

มรดกโลก 
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4. จัดทํารางเอกสารเตรียมเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก ระยะท่ี 

1 โดยมีเนื้อหาซ่ึงประกอบดวย :  

(1) การจัดทําแผนท่ีขอบเขตแหลงมรดกโลก  

(2) การจัดทําผังวิถีชุมชนในเขตเมืองมรดกโลกเพ่ือใชเปน

แนวทางการรักษาและเอ้ืออํานวยใหคนในพ้ืนท่ีสามารถ

รักษารูปแบบการอยูอาศัยและการดํารงชีวิตในเขตพ้ืนท่ี

เสนอเมืองมรดกโลกไดอยางยั่งยืน และ 

(3) จัดทํารายชื่อบัญชีอาคารท่ีมีคุณคาในเขตพ้ืนท่ีเสนอ

เมืองเชียงใหม เปนมรดกโลก สําหรับใชประกอบการ

วางแผนอนุรักษและฟนฟูอาคารอยางมีแบบแผนตอไป  

   
á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹   

 ระยะเวลาในการดําเนินงาน : 240 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจาง 

  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แผนการดําเนินงาน 
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¡ÃÍºá¹Ç¤Ố ÁÃ´¡âÅ¡ 
(WORLD HERITAGE) 

 

 
 

“Heritage is our legacy from the past, what we live with today,  

And what we pass on to future generations.” 

… 

 

“What makes the concept of World Heritage exceptional is its universal application. 

World Heritage sites belong to all the peoples of the world, irrespective of the territory 

on which they are located.” 

… 

 

“All countries have sites of local or national interest, which are quite justifiably a 

source of national pride, and the Convention encourages them to identify and 

protect their heritage whether or not it is placed on the World Heritage List.” 

 

 

Heritage: A Gift from the Past to the Future. (2008) 
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á¹Ç¤Ô´ÁÃ´¡âÅ¡ สืบเนื่องจากองคการยูเนสโก (The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ไดตระหนักถึงการ

สงวนรักษา และปกปองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ัวโลกท่ีมีคุณคา

โดดเดนตอมนุษยชาติ จึงไดมีพันธะกิจ (UNESCO’s World Heritage 

mission) โดยสรุป ดังนี้ 

 (1) สนับสนุนนานาประเทศใหลงนามในอนุสัญญามรดกโลก และเพ่ือให

การรับรองการปกปกรักษาทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ

(Encourage countries to sign the World Heritage Convention and 

to ensure the protection of their natural and cultural heritage) 

 (2) สนับสนุนใหเขาเปนสมาชิกในบัญชีรายช่ือมรดกโลก (Encourage 

States Parties to the Convention to nominate sites within their 

national territory for inclusion on the World Heritage List) 

 (3) สนับสนุนใหเกิดแผนการจัดการ และจัดตั้งระบบการจัดทํารายงาน

บนฐานของการอนุรักษ (Encourage States Parties to establish 

management plans and set up reporting systems on the state 

of conservation of their World Heritage sites) 

 (4) ใหการชวยเหลือในพ้ืนท่ีมรดกโลกคุมครองโดยการชวยเหลือดาน

เทคนิค และการฝกอบรม (Assist States Parties in safeguarding 

World Heritage sites by providing technical assistance and 

professional training) 

 (5) ใหการชวยเหลืออยางเรงดวนในพ้ืนท่ีมรดกโลกท่ีอยูในภาวะอันตราย

ฉับพลัน (Provide emergency assistance for World Heritage sites 

in immediate danger) 

 (6) สนับสนุนกิจกรรมเฝาระวังอาคารในการอนุรักษมรดกโลก (Support 

States Parties’ public awareness-building activities for World 

Heritage conservation) 
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 (7) กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการปกปกรักษา

ม ร ด ก ทา ง วั ฒ น ธ ร ร มแ ล ะ ธ ร ร มช า ติ ข อ ง ต น เ อ ง  ( Encourage 

participation of the local population in the preservation of their 

cultural and natural heritage) 

 (8) กระตุนใหเกิดการรวมมือระหวางประเทศในการอนุรักษมรดกทาง

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของโลก (Encourage international 

cooperation in the conservation of our world’s cultural and 

natural heritage) 

 

Í¹ØÊÑÞÞÒÁÃ´¡âÅ¡  

 จากพันธะกิจขางตนนําไปสูอนุสัญญามรดกโลก (World Heritage 

Convention) คือสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีทําข้ึนระหวางรัฐสมาชิก

ตางๆ ของสหประชาชาติเพ่ือท่ีจะระบุ ปกปองคุมครอง อนุรักษ นําเสนอ 

และสงผานมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติซ่ึงมีคุณคาโดดเดนเปนสากลไปสู

อนุชนรุนหลัง  

 

“อนุสัญญามรดกโลกมีรากฐานอยูในการรับรูวา มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเปนสมบัติ 

ท่ีหาคามิได และไมอาจทดแทนได ไมเพียงแตสําหรับประเทศใดประเทศหนึง่เทานั้น  

หากแตสําหรับมนุษยชาติโดยรวมดวย” 

 

ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดมีการขยายแนวคิดของมรดกทางวัฒนธรรมให

กวางขวาง และครอบคลุมความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมมากข้ึน 

โดยไดเพ่ิมเติมเก่ียวกับภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) เมือง

ประวัติศาสตรและยานประวัติศาสตรของเมือง (Historic towns and 

town centers) แหลงมรดกประเภทคลองและแหลงมรดกประเภทเสนทาง 

(Heritage canals and heritage routes) 
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á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§ÁÃ´¡âÅ¡ 
  
 O คุณคาท่ีโดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value: OUV) 

หมายถึง คุณคาความสําคัญในเชิงวัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติท่ีมีมากเกิน

กวาจะเปนความสําคัญเฉพาะภายในขอบเขตประเทศหนึ่งๆ และเปนสิ่ง

สําคัญท่ัวไปรวมกันของท้ังในยุคปจจุบันและอนาคตของมวลมนุษยชาติ

โดยรวม ความมี “คุณคาท่ีโดดเดนเปนสากล” เปนหัวใจหลักในการนําเสนอ

, เปนคุณสมบัติสําคัญของสิ่งท่ีจะถูกประเมิน, เปนเหตุผลท่ีแหลงจะไดรับ

การบรรจุในบัญชีมรดกโลก และเปนสิ่งท่ีจําเปนตองธํารงรักษาไวดวยการ

ปกปองคุมครอง อนุรักษ และบริหารจัดการ 

   O ความแท (Authenticity) หมายถึง ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติตางๆ 

   กับศักยภาพคุณคาท่ีโดดเดนเปนสากล จะตองมีการแสดงออกอยางสัตยจริง  

   O ความครบถวน (Integrity) ความครบถวน คือ การวัดความสมบูรณหรือ

   ความมีอยูอยางครบถวนของคุณสมบัติตางๆ ท่ีถายทอดคุณคาท่ีโดดเดนเปน

   สากล ในการพิจารณาคุณคาท่ีโดดเดนเปนสากลนี้ สามารถพิจารณาไดจาก 

 

   (1) คุณสมบัติ หรือลักษณะเดน (Attributes or features)  

   คือแงมุมของแหลงมรดกท่ีเก่ียวของกับหรือแสดงออกถึงคุณคาท่ีโดดเดนเปน

   สากลคุณสมบัติอาจจะเปนรูปธรรม (Tangible) หรือนามธรรม (Intangible) 

   ซ่ึงไดระบุขอบเขตดังนี้ 

    -  รูปทรง และรูปแบบ (Form and design) 

    -  วัสดุ และเนื้อหา (Materials and substance) 

    -  การใชสอยและหนาท่ีใชสอย (Use and function) 

    - ประเพณี เทคนิค และระบบการบริหารจัดการ (Traditions, 

    techniques and management systems) 

    - ตําแหนงท่ีตั้ง และสภาพโดยรอบ (Location and setting) 

    - ภาษา และรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอ่ืนๆ (Language, and 

    other forms of intangible heritage)  

    - จิตวิญญาณและความรูสึก (Spirit and feeling) 
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(2) พ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) 

 คือพ้ืนท่ีๆ มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนพ้ืนท่ีหนึ่ง หรือมากกวา ซ่ึงอยู

ภายนอกและมีขอบเขตติดกับแหลงมรดกโลก พ้ืนท่ีดังกลาวมีคุณประโยชน

ตอการปกปองคุมครอง การอนุรักษ การบริหารจัดการ ความครบถวน 

ความแท และความยั่งยืนของคุณคาท่ีโดดเดนเปนสากลของแหลงมรดก 

   (3) พ้ืนท่ีโดยรอบ (Setting) 

 เม่ือพ้ืนท่ีโดยรอบเปนสวนหนึ่ง หรือเปนสวนท่ีสําคัญของคุณคาท่ีโดดเดน

เปนสากลของแหลงมรดก พ้ืนท่ีดังกลาวก็จะไดรับการพิจารณาข้ึนบัญชีดวย 

หรือควรเปนสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีกันชน 

 

ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃà»š¹àÁ×Í§ÁÃ´¡âÅ¡ 
 
 เกณฑในการข้ึนบัญชีมรดกโลกมี 10 เกณฑ โดยเกณฑท่ี 1-6 เก่ียวของกับ

มรดกทางวัฒนธรรม สวนเกณฑท่ี 7-10 เก่ียวของกับมรดกทางธรรมชาติ 

เกณฑสําคัญท่ีแสดงออกถึงคุณคาท่ีโดดเดนเปนสากล ไดแก 

 เกณฑ i: เปนตัวแทนของผลงานช้ินเอกของอัจฉริยภาพการสรางสรรค

ของมนุษย 

 ประกอบดวย คุณคาทางภูมิปญญาหรือทางสัญลักษณท่ีสูงสง และ ความมี

ทักษะทางศิลปะ เทคนิค หรือเทคโนโลยีระดับสูง ความมีเพียงหนึ่งเดียว 

(Uniqueness)นั้นอาจไมเพียงพอท่ีจะทําใหเปนแหลงมรดกโลกได หากแต

ตองไดรับการพิจารณาในบริบททางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตรท่ีกวางขวาง

ออกไป 

  

 เกณฑ ii : แสดงออกถึงการแลกเปล่ียนคุณคาตางๆ ของมนุษย ในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง หรือภายในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมหนึ่งของโลก ในแงพัฒนาการ

ทางสถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปะท่ีย่ิงใหญ ผังเมือง หรือการ

ออกแบบภูมิทัศน 

 หัวใจสําคัญของเกณฑนี้  คือ การแลกเปลี่ยนคุณคาตางๆ ของมนุษย

(Interchange of human values) สิ่งท่ีใชในการประเมิน คือ สมบัติทาง

กายภาพของแหลงมรดกโลกดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยี งานศิลปะ ผัง

เมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน ตลอดจนอาจเปนตัวแทนของความคิด หรือ
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แนวคิดท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภูมิภาคหรือพ้ืนท่ีอ่ืน หรือ

เปนแรงกระตุนการแลกเปลี่ยนคุณคาของมนุษย ตลอดจนแสดงออกถึงการ

หลอมรวมทางวัฒนธรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

 

 เกณฑ iii : เปนประจักษพยานเพียงหนึ่งเดียว หรืออยางนอยมีลักษณะ

พิเศษของการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรือของอารยธรรมท่ียังดํารงอยู

หรือสูญไปแลว 

 เกณฑนี้พิจารณาการสืบทอดทางวัฒนธรรมซ่ึงไดกําหนดวิถีชีวิต หรืออารย

ธรรมในภูมิภาค-วัฒนธรรมเขตใดเขตหนึ่ง และมักจะดําเนินเปนชวงเวลา

ยาวนาน การสืบทอดวัฒนธรรมดังกลาวอาจจะยังดําเนินอยูและมีชีวิตชีวา 

หรืออาจจะเสื่อมสลายไปแลว โดยยังมีประจักษพยานอยู อาจแสดงออกใน

วิธีการกอสราง การวางผังท่ีวางหรือผังเมือง หรือการสืบทอดรูปแบบ

นามธรรม แตมีผลทางรูปธรรมท่ีชัดเจน ในท่ีนี้ คําสําคัญคือ “ประจักษ

พยานท่ีมีลักษณะพิเศษ”(Exceptional Testimony) ซ่ึงตั้งอยูบนฐานของ

การสืบทอดทางวัฒนธรรมท่ีจะตองเขาใจในบริบทของคุณคาท่ีโดดเดนเปน

สากล 

 

 เกณฑ iv: เปนตัวอยางท่ีโดดเดนของประเภทอาคาร กลุมสถาปตยกรรม

หรือเทคโนโลยี ซ่ึงแสดงถึงชวงเวลาท่ีสําคัญชวงหนึ่ง หรือหลายชวงใน

ประวัติศาสตรของมนุษย 

 สาระสําคัญ คือ แหลงมรดกจะตองแสดงออกในทางใดทางหนึ่งวามีความ

เก่ียวของกับเวลาอันเปนจุดกําหนดจุดหนึ่งหรือหลายจุด หรือชวงเวลาท่ี

สําคัญชวงเวลาหนึ่งหรือหลายชวงในประวัติศาสตรมนุษยชวงเวลาอาจจะมี

ความสัมพันธกับประวัติศาสตรการเมืองหรือเศรษฐกิจ หรือประวัติศาสตร

ศิลปะหรือวิทยาศาสตร 

 

 เกณฑ v: เปนตัวอยางท่ีโดดเดนของการตั้งถิ่นฐานของมนุษยท่ีสืบทอด

กันมา การใชท่ีดิน หรือการใชสอยพ้ืนท่ีในทะเล ซ่ึงเปนตัวแทนของ

วัฒนธรรม (หรือหลายวัฒนธรรม) หรือปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะเม่ือส่ิงแวดลอมมีความออนไหวเนื่องจาก

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีไมอาจยอนคืน 

15 

 



 คําสําคัญคือ “การใชท่ีดิน” (Land –use) จะตองมีชวงเวลาท่ียาวนาน

พอสมควรท่ีเก่ียวเนื่องกับการตั้งถ่ินฐานหรือการใชสอยเพ่ือใหการใชท่ีดิน

ดังกลาวมีลักษณะเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมา การใชท่ีดินจะตองเปนตัว

แทนท่ีโดดเดนของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง หรือปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอม มีความสําคัญภายในวิถีชีวิตของวัฒนธรรม หรือเก่ียว

โยงในระดับสากล 

 

 เกณฑ vi : มีความสัมพันธโดยตรง หรือความสัมพันธเชิงรูปธรรมกับ

เหตุการณหรือประเพณีท่ีดํารงอยู กับความคิด หรือกับความเช่ือ กับงาน

ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล 

 จุดเริ่มตนของเกณฑนี้เริ่มจากเหตุการณ ประเพณี ความคิด ความเชื่อ หรือ

งานศิลปะหรือวรรณกรรมท่ีมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล โดยตอง

แสดงออกโดยตรงหรือเปนรูปธรรมในแหลงมรดกท่ีจะตองไดรับการระบุ

ออกมาซ่ึงตองมีคุณคาโดดเดนเปนสากลในทางกายภาพของแหลงดวย เชน 

เม่ือศาสนาหรือกระบวนการเคลื่อนไหวมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล และ

สะทอนออกมาในแหลงมรดกโดยตรงหรือเปนรูปธรรม นับเปนกรณีท่ีดีใน

การข้ึนบัญชี 
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¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 
 CASE STUDY 1: เมืองโบราณฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 

 (Hoi An Ancient Town)  

 ไดรับการพิจารณาใหผานเกณฑในการคัดเลือกการเปนเมืองมรดกโลก 2 

เกณฑ ไดแก เกณฑ ii และเกณฑ v  

 เมืองฮอยอัน ตั้งอยูในจังหวัดกวางนาม (Quang Nam Province) ประเทศ

เวียดนาม เปนเมืองตัวอยางการเก็บรักษาเมืองทาการคาท่ีดีของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงศตวรรษท่ี 15-19 สิ่งปลูกสราง และถนนได

สะทอนถึงอิทธิพลพ้ืนถ่ิน และตางชาติ ท่ีผสมผสานกันจนกลายเปน

เอกลักษณของพ้ืนท่ี 

 
 

 คุณคาโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding Universal Value: OUV) 

 I. เปนตัวอยางของเมืองท่ีสามารถเก็บรักษาความเปนเมืองทาการคาขนาด

เล็กแหงตะวันออกไกลท่ีเจริญในชวงคริสตศตวรรษท่ี 15-19 

 II. สะทอนถึงความผสมผสาน และหลากหลายของความเปนทองถ่ินและ

ความเปนตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน และญ่ีปุน ตลอดจนอิทธิพล

ตะวันตกในชวงปลาย 

 III. มีอาคารไมท่ีอยูในสภาพสมบูรณจํานวน 1,107 หลัง มีอนุสรณสถาน 

อาคารพาณิชย และบานท่ีอยูอาศัย รวมท้ังตลาดกลางแจง ทาเรือ และ

อาคารทางศาสนา เชน เจดีย และศาสนสถานภายในบาน 

 IV. แสดงถึงภูมิทัศนเมืองในชวงคริสตศตวรรษท่ี 17-18 ผานสถาปตยกรรม

โครงสรางไมท่ีเกาแกท่ีสัมพันธกับผังถนนท่ีคอนขางสมบูรณ 
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 V. สะทอนถึงความหลากหลายของชุมชนทองถ่ิน และความเปนตางชาติ

ภายในเมือง ซ่ึงยังคงเก็บรักษาและดํารงอยูจนถึงปจจุบัน 

 

 ความสมบูรณ (Integrity) 

 I. สามารถธํารงรักษาความดั้งเดิมทางกายภาพ และการใชสอยของความเปน

เมืองทาการคา และศูนยกลางการคาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 II. รักษาความสมบูรณของเรือนไมรูปแบบประเพณีท่ีพัฒนาไปพรอมกับถนน

ภายใตการตั้งถ่ินฐานแบบเมืองทา 

 III. การดํารงอยูของความเปนเมืองทาการคาในขณะท่ีเปนเมืองทองเท่ียว 

 IV. สามารถรักษาความเปนทองถ่ินดั้งเดิมไวไดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สิ่งปลูกสรางดั้งเดิมไมถูกแทนท่ีดวยอาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุสมัยใหม 

  

 ความแท (Authenticity) 

 I. สามารถเก็บรักษาสถาปตยกรรมไมแบบประเพณี (Traditional wooden 

architecture) และภูมิทัศนเมืองในแงของขนาด วัสดุ เปลือกอาคาร และ

แนวหลังคา. 

 II. เก็บรักษาองคประกอบของความเปนเมืองทาด้ังเดิม เชน ทาเรือ คลอง 

และสะพาน รวมท้ังสภาพแวดลอมแบบท่ีราบชายฝง เชนแมน้ํา ชายหาด 

เนินทราย และเกาะ 

 III. มีการซอมแซมอาคารดวยวิถีดั้งเดิม คือโครงสรางไมเดิมสรางข้ึนชวง

คริสตศตวรรษท่ี 17-19 และมีการซอมแซมใหมในคริสตศตวรรษท่ี 19 ดวย

เทคนิควิธีการดั้งเดิม 

 

 มาตรการปองกัน และการจัดการ (Protection and management 

requirements) 

 เมืองโบราณฮอยอันไดถูกกําหนดใหเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติ

ในป ค.ศ. 1985 พรอมกับถูกบรรจุใหอยูภายใตกฎหมายมรดกทาง

วัฒนธรรม ค.ศ. 2001 และฉบับแกไขป ค.ศ. 2009 เมืองท้ังหมดไดรับการ

คุมครองโดยกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน the Cultural Heritage Law 

(2001/2009), the Tourism Law (2005) ตอมาในป ค.ศ. 1997 เมืองฮอย

อันมีกฎหมายคุมครองดูแลท่ีดําเนินการโดย the Hoi An Center for 
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Monuments Management and Preservation โดยการรับผิดชอบของ

คณะกรรมการพลเมืองเพ่ือการจัดการสาธารณสมบัติ (the People’s 

Committee for the management of the property)  

 

 การจัดการในปจจุบันมีหลายภาคสวนใหความรวมมือ เชน ผูมีสวนไดสวน

เสีย (stakeholders) ท่ีจะดูแลรักษาความแทและความสมบูรณของสิ่งปลูก

สราง ท้ังยังดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเก่ียวเนื่อง การจัดการและการ

อนุรักษมีความเขมแข็งมากข้ึนผานผังแมบท และแผนปฏิบัติในระดับทองถ่ิน 

รวมท้ังมีการบูรณะซอมแซม และแผนการอนุรักษ  

 การศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการโดยนักวิชาการภายในและตางประเทศไดให

ขอมูลเก่ียวกับการอนุรักษ และการตีความความเปนเมืองมรดก ภายใต

ขอบเขตของท่ีดิน ภูมิทัศนเมือง สถาปตยกรรม และวัตถุทางวัฒนธรรมท่ี

ไดรับการคุมครอง แผนการจัดการสัมฤทธิผลในชวงของการเสนอรายชื่อ 

และติดตามดูแลตามเง่ือนไขของ UNESCO ท่ีจะยืนยันวายังคงมี

ประสิทธิภาพ  

  

 พ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) ถูกจัดการใหปองกันพ้ืนท่ีแหลงจากการคุมคาม

จากภายนอก ซ่ึงจะถูกควบคุมดวยกิจกรรมการมีสวนรวมของผูมีอํานาจ

หนาท่ี และชุมชนทองถ่ิน  

 ผังแมบทเพ่ือการอนุรักษ บูรณปฏิสังขรณ และสนับสนุนเมืองโบราณฮอยอัน

ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเท่ียวถูกตรวจสอบโดยนายกรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 12 มกราคม 2012 ซ่ึงจะครอบคลุมมีผลบังคับใชจนถึงป ค.ศ. 2025 

การจัดการในระยะยาวมุงเปาไปท่ีการพัฒนาการอยูอาศัยเพ่ือคนทองถ่ิน 

(the living conditions for local residents) ขณะเดียวกันการทองเท่ียว

ทําใหมีความตองการนโยบายในการจัดการภายใตตัวแปรของพ้ืนท่ีมากข้ึน  
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 CASE STUDY 2: เมืองสีแดง: ยานเมืองเกามารราเกช ประเทศโมร็อกโก 

(The Red City: Medina of Marrakesh, Morocco) 

 

 มารราเกชหรือท่ีรูจักกันในชื่อเมืองสีแดง “Red City” ถือเปนเมืองท่ีมียาน

เมืองเกาท่ีมีชีวิตท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดจากจํานวน 31 เมือง ของประเทศ

โมร็อกโก (Medinas)  

 เมืองมารราเกซเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน กอตั้งในป ค.ศ. 1070-

1072 เปนเมืองหลักทางการเมือง เศรษฐกิจและเปนศูนยกลางดาน

วัฒนธรรมของสังคมมุสลิมตะวันตก ซ่ึงปกครองโดยแอฟริกาเหนือ และแอน

ดาลูเซีย มี Koutoubia Mosque เปนอนุสรณสถานและสถาปตยกรรม

มุสลิมท่ีสําคัญซ่ึงเปนหนึ่งในหมุดหมายสําคัญ และเปนสัญลักษณของภูมิ

ทัศนเมือง มารราเกชเปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางการคาขายระหวางชุมชนท่ี

อาศัยอยูตามภูเขากับชุมชนท่ีอาศัยอยูตามพ้ืนราบ เมืองนี้ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขต

แดนของเมืองศักด์ิสิทธิ์ท่ีชื่ออามูร (Amur) ซ่ึงเปนเมืองท่ีปราศจากความ

รุนแรง 

  

 มารราเกซเปนสถานท่ีซ่ึงแสดงถึงการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเมืองในยุคแรก 

เมืองนี้เคยเปนเมืองหลวงเกาในประวัติศาสตรของแอฟริกาเหนือและเปน

หนึ่งในเมืองสําคัญทางชายฝงตะวันตกของทะเลเมดิเตอรเรเนียนในยุคกลาง 

(Middle Ages) อนุสาวรียถูกสรางข้ึนในหลายชวงเวลา เปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึง
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การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรของเมืองมารราเกช ท่ีสับสนขาดความ

ตอเนื่อง มีท้ังชวงท่ีเจริญรุงเรืองและชวงท่ีเสื่อม 

 มารราเกซ ไดรับการพิจารณาเกณฑการเปนเมืองมรดกโลกในเง่ือนไข เกณฑ 

I, เกณฑ II, เกณฑ IV และเกณฑ V 

 

 คุณคาโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding Universal Value: OUV) 

 ยานเมืองเกามารราเกชไดรับการเสนอชื่อใหอยูในบัญชีมรดกโลก (World 

 Heritage List) ในป ค.ศ. 1985 โดยมีคุณคาความสําคัญโดดเดน 4 ประการ 

ไดแก 

 I. มีคุณคาความสําคัญของผลงานทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมในระดับ

ผลงานชิ้นเอกท่ีเปนตนตํารับ ภายในเมืองเกา ผลงานแตละชิ้นไดรับการ

ยอมรับวามีคุณคาความสําคัญอันโดดเดน 

 II. ไดรับการยอมรับเก่ียวกับคุณภาพของเมือง ในฐานะท่ีเปนเมืองหลวง

ประวัติศาสตร ท่ีเปนตนแบบ และสงผลตอการตัดสินใจพัฒนาเมือง

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเมืองเฟส (Fez) ซ่ึงเปนอดีตเมืองหลวงแหงแรกของ

โมร็อกโกท่ีมีอายุนับพันป จนถึงปจจุบันนี้ก็ยังมีบรรยากาศของเมืองโบราณ

ใหนักทองเท่ียวไดเขามาสัมผัสอยูโดยท่ัวไป 

 III. ชื่อมารราเกช (Marrakesh) ไดรับการพิจารณาใหเปนชื่อของ

ราชอาณาจักรโมร็อกโก เปนตัวอยางเมืองหลวงของรัฐอิสลามท่ีสําคัญท่ี

ตั้งอยูทางตะวันตกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

 IV. เปนการเนนย้ําใหเห็นถึง เมืองประวัติศาสตรท่ียังมีชีวิต มีความออนไหว

ตอการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

  

 ความสมบูรณ (Integrity) 

 ความสมบูรณของมารราเกซไดรับการอธิบายโดยความเกาแกของกําแพงดิน

ท่ีโอบลอมตัวสถาปตยกรรม และเมืองซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีโดดเดนเปนสากล 

นอกจากนี้ความสมบูรณของสิ่งปลูกสรางถูกเนนย้ํายิ่งข้ึนจากการรอดพน

จากแรงกดดันของการพัฒนาเมือง และการไมสามารถควบคุมรูปแบบการ

กอสราง และวัสดุกอสรางสมัยใหมได 
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 ความแท (Authenticity) 

 แนวกําแพงดินของมัสยิด Koutoubia, the kasbah หรือมุมปอมปราการ, 

สุสาน Saâdians พระราชวัง Badiâ และศาลาตางๆ เปนตัวอยางของ

สถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาโดดเดนเปนสากล ความแทคือสภาพท่ีสมบูรณของ

โครงสรางเมืองภายใน และอนุสรณสถานตางๆ ท่ีคงอยู สิ่งเหลานี้คือเครื่อง

ยืนยันท่ีปรากฏผานการบูรณะซอมแซมท่ีเคารพในความดั้งเดิม และรูปแบบ 

การเลือกใชวัสดุดั้งเดิมในงานบูรณะสะทอนใหเห็นถึงยานการคางานชางท่ี

เชื่อมโยงกับการกอสราง การวาดภาพ การแกะสลักไม การหลอปูน งาน

โลหะ ฯลฯ ยานการคายังเชื่อมไปยังงานเฟอรนิเจอร และการประดับตกแตง 

  

 มาตรการปองกัน และการจัดการ (Protection and management 

requirements) 

 มาตรการการปองกันมีความจําเปน สัมพันธกับขอกฎหมายท่ีแตกตาง

สําหรับรายชื่อสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตร และแหลง สถาปตยกรรมท่ี

สําคัญแตละแหงของมารราเกซไดรับการคุมครองโดยบทบัญญัติพิเศษท่ีอยู

เหนือทองถ่ินซ่ึงเก่ียวพันกับการคุมครองเมืองเมดินา The Regional 

Inspection for Historic Monuments and Sites รับผิดชอบเก่ียวกับการ

จัดการ การบูรณะ การบํารุงรักษาและการอนุรักษสิ่งปลูกสรางทาง

ประวัติศาสตร ในทางตรงกันขามบททดสอบของความตองการอาคารและ

การพัฒนาไดอนุญาต และควบคุมการกอสรางอาคารในแหลง จึงทําใหเปน

เครื่องยืนยันในการคุมครองมรดกวัฒนธรรมในแหลงอยางยั่งยืน 

  
 The Architectural Charter of the Medina of Marrakesh ไดพัฒนา

โดย the Urban Agency of Marrakesh เพ่ือดําเนินการรวมกับ The 

Regional Inspection for Historic Monuments and Sites รวมถึง

เครื่องมือในการจัดการเพ่ือปกปองตัวงานสถาปตยกรรม ผังเมืองและภูมิ

ทัศนเมืองประวัติศาสตร และจะถูกนําไปประยุกตผานการจัดตั้งโครงสราง

การดูแลเฉพาะตอไป 
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 จากแนวคิดมรดกโลก และหลักเกณฑในการพิจารณาการข้ึนทะเบียนเปน

เมืองมรดกโลกขางตน ไดนําไปสูกระบวนการคนหา และการกําหนดแนวคิด

เก่ียวกับคุณคาของเมืองเชียงใหม เพ่ือนําไปสูการระบุชี้ถึงความมีคุณคาของ

เ มือง เชี ยง ใหม ในลักษณะของ “ คุณค า โดดเดน เปนสากล” หรือ 

Outstanding Universal Value (OUV)  

  

 เชียงใหมไดชื่อวาเปนเมืองท่ีมีความหลากหลายท้ังทางดานศิลปวัฒนธรรม 

และเชื้อชาติ ท้ังยังเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบันยาวนานกวา 720 ป ความโดดเดนของเมืองเชียงใหม คือ 

ความเปนเมืองท่ีมีความหลากหลายและความครบครันท้ังดานประวัติศาสตร 

(History) กิจกรรม (Activities) และสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) ทํา

ใหเชียงใหมมีความดึงดูดตอการเขามาทองเท่ียว ประกอบธุรกิจ และเปนท่ี

พํานักอาศัยของคนตางถ่ิน  

 ความเจริญและความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับการแฝงตัวของ

วัฒนธรรมอ่ืนท่ีเขามาแทรกแซงเพ่ือตอบสนองการพัฒนาโดยเฉพาะ

เศรษฐกิจการทองเท่ียว การหลั่งไหลเขามาของกลุมนักทองเท่ียวตางชาติ

โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา การเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนท่ีดิน 

ประชากรแฝงท่ีเขามาอยูอาศัยในชุมชนดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงทางดาน

รูปแบบสถาปตยกรรม ความซับซอนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแบบกาว

กระโดดของเมืองเชียงใหมนํามาซ่ึงความไมชัดเจน (Ambiguity) ซ่ึงสงผล

กระทบตอเอกลักษณและอัตลักษณเดิมท่ีสืบทอดเปนมรดกมาอยางยาวนาน

ของเมืองเชียงใหมเปนอยางมาก 

 

 ประเด็นท่ีสําคัญในการเสนอเมืองเชียงใหมสูการเปนเมืองมรดกโลก คือ การระบุ 

(Identify) คุณคาอันโดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value: OUV) 
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หมายถึงคุณคาและความสําคัญอันเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณลักษณะเฉพาะของเมืองเชียงใหม

ท่ีมี คุณคาในระดับสากล ท้ังยังคงมีความสมบูรณ (Integrity) และความแท 

(Authenticity) ซ่ึงครอบคลุมลักษณะทางกายภาพ นามธรรม ความหมาย  ค ว า ม รู สึ ก

ความรู หรือกระบวนทัศนบางประการท่ีอยูในขอบเขตทางกายภาพของพ้ืนท่ีเมือง

เชียงใหม และเปนคุณคาสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมอ่ืนๆ ในระดับสากลซ่ึงเปนแนวคิดหลักของมรดกโลกและแนวคิดการเตรียม

ความพรอมของเมืองสูมรดกโลก 

 ดังนั้นแนวความคิดเพ่ือเสนอเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก จึงควรคนหาและรวบรวมขอมูลท่ี

ปรากฏ ณ ปจจุบัน และทําการสืบยอนเพ่ือคนหาความเปนเอกลักษณท่ีชัดเจนและโดด

เดนของเมืองในดานตางๆ ภายใตแนวคิด “การคนหาคุณคาอันโดดเดนเปนสากล” ใน

บริบทท่ีมีความหลากหลาย (Diversity) ของเมืองเชียงใหม โดยพิจารณาถึงความจริงแท 

(Authenticity) และความสมบูรณครบถวน (Integrity) ตามหลักเกณฑมรดกโลก 

  

 เม่ือสามารถกําหนดคุณคาอันโดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value: OUV) 

และแนวความคิดเพ่ือเตรียมเมืองเชียงใหมสูมรดกโลกไดแลว ข้ันตอไปคือการกําหนด

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) โดยอางอิงจากขอมูลท่ีถูกสํารวจและเก็บ

รวบรวมไวแลว และขอมูลท่ีคนพบใหม เพ่ือกําหนดกรอบทรัพยากรทางวัฒนธรรม (CRF: 

Cultural Resource Framework) โดยพิจารณาจากรากฐานความเชื่อทางสังคมและ

วิวัฒนาการของเมืองท่ีเก่ียวเนื่องกัน ในอดีตมีความเชื่อเรื่องผี, บรรพบุรุษ, พุทธศาสนา 

และความเชื่อศรัทธาตางๆ ท่ีเปนการกอรางหลอหลอมความเปนตัวตนของเมืองเชียงใหม

มาชานาน และพลวัตตนเองควบคูไปกับการเจริญเติบโตของเมือง สิ่งเหลานี้ไดกลายเปน

คุณสมบัติเฉพาะท่ีสําคัญท่ียังคงยึดโยงชุมชน และผูคนจากหลากหลายถ่ินท่ีเขาดวยกัน

ภายใตสังคมเมืองเชียงใหมปจจุบัน 
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ÁÔµÔ¤Ø³¤‹Ò¢Í§àÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹ 
 วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม เกิดจากเบาหลอมอันหลากหลายในมิติตางๆ 

กัน ซ่ึงมิติเหลานี้สงผลใหวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมทรงคุณคา เชน คุณคาทาง

ประวัติศาสตร (Historic Value) คุณคาทางสังคม (Social Value) คุณคา

ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) คุณคาทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Value) ฯลฯ คุณคาเหลานี้ไดแฝงผังอยูภายใตภูมิปญญาอันชาญฉลาดท่ี

สงผานจากผูคนรุนสูรุนยาวนานหลายรอยป สงผานประเพณี พิธีกรรม 

ความเชื่อ และจารีต บางอยางถูกถายทอดเปนรูปธรรมเชิงกายภาพสามารถ

จับตองได คุณคาเหลานี้คือแกนแกนหลักของความเปนเมืองเชียงใหมท่ี

ถายทอดผานวัฒนธรรมท่ีจับตองได (Tangible Heritage) และวัฒนธรรมท่ี

จับตองไมได (Intangible Heritage)  

  

 ในเบื้องตน สามารถสังเคราะหคุณลักษณะเดนบางประการท่ีสะทอนใหเห็น

ถึงคุณคาท่ีโดดเดนของเมืองเชียงใหม ไดแก 

1) กระบวนการสรางเมือง และผังเมืองท่ีสัมพันธกับภูมิปญญา 

แขนงตางๆ 

2) เมืองแหงนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 

3) เมืองแหงเกษตรกรรม และการคา 

4) เมืองแหงพิธีกรรม และความเชื่อ 

5) เมืองแหงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม และชางฝมือ  

 

 ใน 5 มิติขางตนนี้เปนเครื่องยืนยันอัจฉริยภาพของคนลานนา ท้ังเปนหลักฐานของ

วัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการอยางตอเนื่องยาวนานของเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งท่ียังคงปรากฏอยูอยางสมบูรณครบถวนในปจจุบัน 

 การศึกษามิติตางๆ เหลานี้ผานการสํารวจ คนควาและจัดทําแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม จะ

ชวยใหเขาใจถึงความสําคัญทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ซ่ึงจําเปนตอการเก็บรวบรวมอยาง

เปนระบบในรูปแบบของฐานขอมูลแผนท่ีมรดกโลก ท่ีสามารถเขาถึง เขาใจและเปนท่ี
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ยอมรับในระดับสากลตามเกณฑมรดกโลก ในเบื้องตนสามารถสังเคราะหคุณคาอันโดด

เดนเปนสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ของเมืองเชียงใหม และนํามาใช

เปนแนวทางในการประเมินคุณคาในลําดับตอไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงความสัมพันธของมิติดานคุณคาของเมืองเชียงใหม 

 

 เมืองเชียงใหมมีกระบวนการสรางเมือง และพัฒนาเมืองมาอยางยาวนานภายใตกระบวน

ทัศนขางตนซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีเปนสากลท่ีทําใหเมืองเชียงใหมดํารงอยูอยางมี

ชีวิตชีวามายาวนานกวา 7 ศตวรรษ 
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ความสอดคลองของแนวความคิดและมิติดานคุณคาของเมืองเชียงใหม 
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 การศึกษาทางประวัติศาสตรมีความสัมพันธอยางมากกับหลักฐานท่ีพบ โดย

มักเก่ียวโยงกับเรื่องราวในอดีต และมักมีประเด็นท่ีตองสืบคนถึงความจริง 

ดังนั้นจําเปนตองมีวิธีการในการรวบรวมคนควาหาขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห

หาเหตุผลและขอสรุป ซ่ึงจะเปนขอเท็จจริงท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด โดยวิธีการทางประวัติศาสตรท่ีจะนํามาใชในการทํางานประกอบดวย

ข้ันตอนตางๆ  5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การตั้งประเด็นการศึกษา 

2. การสืบคน และรวบรวมขอมูล 

3. การคัดเลือกและประเมินขอมูล 

4. การวิเคราะหและตีความขอมูล 

5. การเรียบเรียงขอมูล สามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี้ 
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¢Ñé¹µÍ¹·Õè 1   การตั้งประเด็นการศึกษา เปนข้ันตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตรท่ี 

นักประวัติศาสตร มีความสนใจอยากทราบเหตุการณทางประวัติศาสตร

ในชวงระยะใดระยะหนึ่ง  

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 2   การสืบคนและรวบรวมขอมูล  เปนการนําขอมูลทางประวัติศาสตร หรือ 

หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีสามารถสอบสวนเขาไปใหใกลเคียงกับความ

เปนจริงท่ีเกิดข้ึนได ประกอบดวยหลักฐานท่ีไมเปนลายลักษณอักษร เชน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ คําบอกเลาของผูเห็นเหตุการณ และหลักฐานท่ี

เปนลายลักษณอักษร เชน ศิลาจารึก จดหมายเหตุ บันทึกและเอกสารตางๆ 

ในการสะสม และรวบรวมขอมูล ตาง ๆ เหลานี้ ผูศึกษาจําเปนตองใช

วิจารณญาณของตนในการสํารวจ เนื่องจากขอมูลแตละประเภทเปนผลิตผล

ท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนโดยมีจุดประสงคท่ีแตกตางกัน ดังนั้นตองคนหาสาเหตุ

ของขอมูลอยางลึกซ้ึงเทาท่ีจะทําได  เ พ่ือปองกันมิใหขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตรถูกบิดเบือน 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร ไดแก หลักฐานท่ีเปนตัวหนังสือ โดย

มนุษยไดขีดเขียนเปนตัวหนังสือประเภทตางๆ เชน การจารึกในศิลาจารึก

และการจารึกบนแผนโลหะ นอกจากนี้ หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเปน

ลายลักษณอักษรประเภทอ่ืน เชน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตํานาน และ

กฎหมาย 

 2. หลักฐานท่ีเปนวัตถุ ไดแก สิ่งท่ีมนุษยแตละสมัยไดสรางข้ึน และตกทอด

มาจนถึงปจจุบันแบงไดเปน  2  ประเภท คือ 

 2.1 โบราณสถาน หมายถึง สิ่งกอสรางโดยฝมือมนุษยขนาดตางๆกัน อยูติด

กับพ้ืนดินไมอาจเคลื่อนท่ีไปได เชน กําแพงเมือง คูเมือง ตลอดจนสิ่งกอสราง

ท่ีอยูในวัดและวัง เชน โบสถ วิหาร เจดีย และท่ีอยูอาศัย  

 2.2 โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณตางๆ ท่ีสามารถนําติดตัว

เคลื่อนยายได ไมวาสิ่งของนั้นๆ จะเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือเปนสิ่งท่ีมนุษย

ประดิษฐข้ึน หรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน เชน พระพุทธรูป 
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เทวรูป รูปเคารพตางๆ เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ซ่ึง

การศึกษาคนควาเก่ียวกับโบราณวัตถุ ไมจําเปนตองเดินทางไปยังสถานท่ี

ทางประวัติศาสตรเสมอไป เพราะบางครั้งโบราณวัตถุนั้นถูกเคลื่อนยายมา

จัดแสดงยังพิพิธภัณฑตางๆ  

การแบงลําดับความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตรเปน 2 ประเภท คือ 

 1. หลักฐานปฐมภูมิหรือหลักฐานช้ันตน เปนหลักฐานท่ีมาจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสมัย

นั้นโดยมีการบันทึกของผูท่ีเก่ียวกับเหตุการณโดยตรง หรือผูท่ีรูเหตุการณนั้นดวยตนเอง  

ดังนั้นหลักฐานชั้นตนจึงเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญและนาเชื่อถือมากท่ีสุด อาทิเชน  

จดหมายเหตุ คําสัมภาษณ เอกสารทางราชการ  บันทึกความทรงจํา กฎหมาย  

หนังสือพิมพ ภาพยนตร สไลด วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง โบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  

โบราณวัตถุ 

 2. หลักฐานทุติยภูมิหรือหลักฐานช้ันรอง เปนหลักฐานท่ีเขียนข้ึนโดยบุคคลท่ีไมไดมีสวน

เก่ียวของกับเหตุการณนั้นโดยตรง แตมีการเรียบเรียงข้ึนภายหลังจากเกิดเหตุการณนั้นๆ 

สวนใหญอยูในรูปของบทความทางวิชาการและหนังสือตางๆ เชน พงศาวดาร ตํานาน 

บันทึกคําบอกเลา ผลงานทางการศึกษาคนควาของนักวิชาการ  สําหรับหลักฐานชั้นรอง

นั้น มีขอดี คือ มีความสะดวกและงายในการศึกษาทําความเขาใจ  เนื่องจากเปนขอมูลได

ผานการศึกษาคนควา ตรวจสอบขอมูล วิเคราะหเหตุการณและอธิบายไวอยางเปนระบบ  

โดยนักประวัติศาสตรมาแลว 

ลักษณะสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตรในประเทศไทย 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรในประเทศไทย มีอยูหลายลักษณะ อาจแบงลักษณะสําคัญของ

หลักฐานออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

 1. หลักฐานท่ีไมใชลายลักษณอักษร ไดแก 

1.1 โบราณสถาน หมายถึง สิ่งกอสรางโดยฝมือมนุษยขนาดตางๆกัน อยูติดกับพ้ืนดิน

ไมอาจนําเคลื่อนท่ีไปได เชน กําแพงเมือง คูเมือง วัง วัด ตลอดจนสิ่งกอสรางท่ีอยูใน

วัด และวัง เชน โบสถ วิหาร เจดีย และท่ีอยูอาศัย การศึกษาคนควาเก่ียวกับ

โบราณสถาน จําเปนตองเดินทางไปยังสถานท่ีตั้งของโบราณสถานนั้นๆ 
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  1.2 โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณท่ีมีลักษณะตางๆกัน สามารถนําติดตัว 

เคลื่อนยายได ไมวาสิ่งของนั้นๆ จะเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เปนสิ่งท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน หรือ

เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน และสิ่งของท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนเหลานี้เกิดข้ึนใน

สมัยประวัติศาสตร เชน พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพตางๆ เครื่องประดับ และเครื่องมือ

เครื่องใชตางๆการศึกษาคนควาเก่ียวกับโบราณวัตถุ ไมจําเปนตองเดินทางไปยังสถานท่ี

ทางประวัติศาสตรเสมอไป และสามารถไปศึกษาไดจากแหลงรวบรวมท้ังของราชการ เชน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

 2.  หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร ไดแก  

                  2.1 จารึก ในแงของภาษาแลวมีคําอยู 2 คําท่ีคลายคลึงและเก่ียวกับของกัน คือคําวา 

จาร และจารึก  

   คําวา จาร แปลวา เขียนอักษรดวยเหล็กแหลมลงบนใบลาน  

   คําวา จารึก แปลวา เขียนเปนรอยลึกลงบนแผนศิลาหรือโลหะ 

                 ในสวนท่ีเก่ียวของกับหลักฐานทางประวัติศาสตร คําวา จารึก หมายรวมถึง หลักฐานท่ีเปน

ลายลักษณอักษร ซ่ึงใชวิธีเขียนเปนรอยลึก ถาเขียนเปนรอยลึกลงบนแผนหิน เรียกวา ศิลา

จารึก เชน ศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี 1 จารึกพอขุนรามคําแหง ถาเขียนลงบนวัสดุอ่ืนๆ เชน 

แผนอิฐ เรียกวา จารึกบนแผนอิฐ แผนดีบุก เรียกวา จารึกบนแผนดีบุก และการจารึกบน

ใบลาน เรื่องราวท่ีจารึกไวบนวัสดุตางๆ ท่ีพบในดินแดนประเทศไทย สวนมากจะเปน

เรื่องราวของพระมหากษัตริยและศาสนา จารึกเหลานี้มีท้ังท่ีเปนตัวอักษร ภาษาลานนา 

ภาษาขอม ภาษามอญ  ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต เปนตน 

  2.2 เอกสารพ้ืนเมือง เอกสารพ้ืนเมืองนับไดวาเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเปน

ลายลักษณอักษรท่ีสําคัญของประเทศไทย มักปรากฏในรูปหนังสือสมุดไทย และเรียกชื่อ

แตกตางกันออกไป เชน ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1) ตํานาน เปนเรื่องท่ีเลาถึงเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เลาสืบตอกัน

  มาแตโบราณจนหาจุดกําเนิดไมได แตไมสามารถรูไดวาใครเปนคนเลา 

  เรื่องราวเปนคนแรก สิ่งท่ีพอจะรูไดก็คือ มีการเลาเรื่องสืบตอกันมาเปน

  เวลานานพอสมควร จนกระท่ังมีผูรู หนังสือไดจดจํา และบันทึกลงเปนลาย
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  ลักษณอักษร ตอมาจึงมีการคัดลอกตํานานเหลานั้นเปนทอดๆไปหลายครั้ง 

  ทําใหเกิดมีขอความคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆ ดังนั้น  เรื่องท่ีปรากฏอยูในตํานาน

  จึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องเดิม  เนื้อเรื่องของตํานาน สวนมากเปน

  เรื่องเก่ียวกับเหตุการณสําคัญของบานเมือง หรือชุมชนสมัยดั้งเดิมเก่ียวกับ   

  ปูชนียสถานและ ปูชนียวัตถุ หรือเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลสําคัญ เชน 

  พระมหากษัตริย วีรบุรุษ โดยสามารถจัดประเภทของตํานานไทยได 3  

  ลักษณะ คือ 

    1.1) ตํานานในรูปของนิทานพ้ืนบาน เชน เรื่องทาวแสนปม 

    1.2) ตํานานในรูปของการบันทึกประวัติของพระพุทธศาสนา  

   จุดมุงหมายเพ่ือรักษาศรัทธา ความเชื่อ สัญลักษณของพุทธศาสนา 

   เชน ตํานานพระบรมธาตุศรีจอมทอง 

    1.3) ตํานานในรูปของการบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ 

   บานเมืองราชวงศ กษัตริย และเหตุการณท่ีเก่ียวกับมนุษยและสัตวใน

   อดีต เชน ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานจามเทวีวงศ  ตํานานมูล

   ศาสนา ตํานานชินกาลมาลีปกรณ 

 2) พงศาวดาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราช

ดํารัสใหความหมายของพงศาวดารวา หมายถึง เรื่องราวท่ีเก่ียวกับพระเจา

แผนดิน ซ่ึงสืบสันติวงศลงมาถึงเวลาท่ีเขียนนั้น แตตอมามีการกําหนด

ความหมายของพงศาวดารใหกวางออกไปอีก วาหมายถึง การบันทึก

เหตุการณ ท่ี เ ก่ี ยว กับอาณาจักรและกษัตริ ย ท่ีปกครองอาณาจักร   

พงศาวดารจึงมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีจวบจนกระท่ังสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี 4)  

 สามารถจําแนกพงศาวดารได 2 ลักษณะคือ พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาและพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร เชน พงศาวดารกรุงเกา

ฉบับหลวงประเสริฐ   พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2 ของ

สมเด็จกรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ และพระราชพงศาวดารกรุ ง

รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1-4 ของเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษธิบดี (ขํา 

บุนนาค)  
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 อยางไรก็ตามแมวาหลักฐานประเภทพงศาวดารจะมีขอบกพรองอยูมาก แต

ก็เปนหลักฐานท่ีมีประโยชนในการศึกษาประวัติศาสตร 

 3) จดหมายเหตุ ในสมัยโบราณจดหมายเหตุ หมายถึง การจดบันทึกขาว

คราวหรือเหตุการณเรื่องหนึ่งๆ ท่ีเกิดข้ึนในวัน เดือน ปนั้นๆ แตในปจจุบัน

ความหมายของคําวาจดหมายเหตุไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หมายถึง 

เอกสารทางราชการท้ังหมด เม่ือถึงสิ้นปจะตองนําชิ้นท่ีไมใชแลวไปรวบรวม

เก็บรักษาไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ มีคุณคาดานการคนควาอางอิงและ

เอกสารเหลานี้ เม่ือมีอายุตั้งแต 25-50 ปไปแลวจึงเรียกวา จดหมายเหตุหรือ

บรรณสาร  

 การบันทึกจดหมายเหตุของไทยในสมัยโบราณ สวนมากบันทึกโดยผูท่ีรู

หนังสือและรูฤกษยามดี โดยมีการบันทึกวัน เดือน ป และฤกษยามลงกอน

จึงจะจดเหตุการณท่ีเห็นวาสําคัญลงไว โดยมากจะจดในวัน เวลา ท่ีมี

เหตุการณเกิดข้ึน หรือในวัน เวลา ท่ีใกลเคียงกันกับท่ีผูจดบันทึกไดพบเห็น

เหตุการณนั้นๆ ดวยเหตุนี้ เอกสารประเภทนี้จึงมักมีความถูกตองในเรื่องวัน 

เดือน ป มากกวาหนังสืออ่ืนๆ เชน จดหมายเหตุของหลวง เปนจดหมายเหตุ

ท่ีทางฝายบานเมืองไดบันทึกไวเปนเหตุการณท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริยและ

บานเมือง จดหมายเหตุโหร เปนเอกสารท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากโหรซ่ึงเปนผูท่ีรู

หนังสือและฤกษยามจดไวตลอดท้ังป และมีท่ีวางไวสําหรับใชจดหมายเหตุ

ตางๆ ลงในปฏิทินนั้น เหตุการณท่ีโหรจดไว โดยมากเปนเหตุการณเก่ียวกับ

ดวงดาว 

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 3   การคัดเลือกและประเมินขอมูล ผูศึกษาจะตองนําขอมูลท่ีไดรวบรวมไวมา

คัดเลือก และประเมินเพ่ือคนหาความเก่ียวของสัมพันธระหวางขอมูลกับ

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีตองการทราบ  

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 4   การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวัติศาสตร โดยการนําขอมูลท่ีได

สืบคนรวบรวม คัดเลือก และประเมินไวแลวนํามาพิจารณาในรายละเอียด

ทุกดาน ซ่ึงผูศึกษาตองใชเหตุผลเปนแนวทางในการตีความเพ่ือนําไปสูการ

คนพบขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีถูกตอง  
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¢Ñé¹µÍ¹·Õè 5   การเรียบเรียงรายงานขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร อันเปนผลมาจากการ

วิเคราะหและการตีความขอมูล เพ่ือนําเสนอขอมูลในลักษณะท่ีเปนคําตอบ 

ตลอดจนความรู  ความคิดใหมท่ีไดจากการศึกษาคนควาในรูปแบบการ

รายงานอยางมีเหตุผล  

 ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับเมืองเชียงใหม จึง

จําเปนตองใชข้ันตอนท้ัง 5 นี้ เปนแนวทางหลักในการดําเนินงาน เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีสามารถนํามาวิเคราะหพรอมกับการทํางานในสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือใหเกิดความสมบูรณในเรื่องของอาคารท่ีมีคุณคา ตัวเมือง หรือจินตภาพ

ของเมืองเชียงใหมในอดีตรวมถึงเปนการสรางคุณคาสําหรับเมืองเชียงใหม

ในทางประวัติศาสตรตอไป ท้ังนี้จากการดําเนินงานของนักวิชาการของเมือง

ท่ีดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน สามารถเปนฐานของการทํางานจะ

สามารถเชื่อมโยงถึง “คุณคาโดดเดนอันเปนสากล” ของเมืองท่ีจะตอง

แสดงใหเห็นถึงคุณคาทางประวัติศาสตรท่ีมีมายาวนาน 
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 การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีสํารวจเมืองเชียงใหมภายใตเกณฑมรดกโลก

จําเปนตองเริ่มตนจากการศึกษาวรรณกรรม (Literature Review) ท่ี

เก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตเมืองมรดกโลกเพ่ือศึกษาแนวทางภายใต

บริบทเมืองท่ีใกลเคียงกันแลวจึงนํามาปรับใชกับเมืองเชียงใหม จากนั้น

ทําการศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของเมืองเชียงใหม แหลงมรดกใน

เมืองเกา เชียงใหม เ พ่ือจํ าแนกทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural 

Resource) มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได (Tangible Heritage) และ 

วัฒนธรรมทางภูมิปญญา (Intangible Heritage) 

 มรดกวัฒนธรรมทางภูมิปญญา (Intangible Cultural Heritage, ICH) คือ

คุณคาการแสดงออกทางกายภาพของวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมทางภูมิ

ปญญา (Intangible) เปรียบเสมือน “กระจกสะทอนของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม (Mirror of Cultural Diversity)” ซ่ึงประกอบดวย การ

แสดงออกของวิถีชีวิตและประเพณีท่ีชุมชน,กลุมคน และ ตัวบุคคล ไดรับ

การสืบทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูก

ขนาดนามว าเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนดาน

ประวัติศาสตรท่ีมีชีวิต (Living History) และ มรดกท่ียังคงหลงเหลืออยู

ภ าย ใน  ชุ มชน มีส ว น ในระบบการจั ดกา รประ เพณี  (Traditional 

Management System) ตั้งแตในอดีตและใหคุณคาสัมพันธกับสถานท่ีท่ี

พวกเขาอาศัยอยู  ในการรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage 

Resource) เหลานี้จึงตองการการตระหนักถึงและการกระตุนกลุมชุมชน

และผูคนท่ีอาศัยอยู ในพ้ืนท่ีใหรักษาเพ่ือความหยั่งยืน เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ เชน จํานวนผูอยูอาศัยท่ีมากข้ึน และ การ

ทองเท่ียวท่ีทะลักเขามา (Cook&Taylor, 2013) 
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 เบื้องตนการกําหนดขอบเขตสามารถทําไดโดยการศึกษาแผนท่ีโบราณอายุ

กวา ๑๐๐ ป ท่ีไดถูกบันทึกไว โดยศึกษาขอบเขตของลักษณะภูมิประเทศ,

ระบบชลประทาน,การอยูอาศัย,การใชประโยชนท่ีดิน,กลุมชาติพันธและการ

ประกอบอาชีพ รวมไปถึงพ้ืนท่ีทางความเชื่อและกิจกรรมดานประเพณี

วัฒนธรรม เพ่ือกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีหลัก (Core Zone) และ พ้ืนท่ีกันชน 

(Buffer Zone) และพ้ืนท่ีโดยรอบ ท้ังนี้การศึกษาจําเปนตองคํานึงถึง

วิวัฒนาการของเมือง (Urban Evolution) ท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนท่ีโบราณเพ่ือศึกษาขอบเขตของลักษณะความเปนเมือง 

 

 

พ.ศ.๒๔๔๓ 

พ.ศ.๒๔๖๖ พ.ศ.๒๔๔๗ 
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แผนท่ี เมืองเกาเชียงใหม และเมืองบริวาร 

แผนท่ี มุมมอง/ขอบเขตการปกปองดอยสุเทพ 
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 มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)  แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก 

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม/จับตองได (Tangible Heritage) เชน 

อาคาร ชุมชน เมือง งานศิลปะ หัตถกรรม ฯลฯ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

เปนนามธรรม/จับตองไมได (Intangible Heritage) เชน วิถีชีวิต การแสดง 

ประเพณี ดนตรี ภูมิปญญา ฯลฯ หรือ มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีชีวิต (Living 

Heritage) ดังนั้น แผนท่ีแหลงมรดก คือ การจัดทําแผนท่ีเพ่ือแสดงแหลง

มรดกทางวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหตระหนัก

ถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมและรวมกันรักษาไว 

¢Íºà¢µ§Ò¹   
 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา:  

 ศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของเมืองเชียงใหม ศึกษาปจจัยหรือบริบท

ดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองท่ีมีผลตอคุณคา

และ อัตลักษณของเมืองเชียงใหม ศึกษาท่ีตั้งของแหลงมรดก ศึกษาขอมูล

ประกอบแหลงมรดก ไดแก  ขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได 

(Tangible Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible 

Heritage) โดยสังเขป 

 2. ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี:  

 ศึกษาพ้ืนท่ีแหลงมรดก (Property) บริเวณเขตสี่เหลี่ยมคูเมืองเกาเชียงใหม 

โดยมีพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) โดยรอบคูเมืองเชียงใหมออกไปประมาณ 

๕๐๐ เมตร และพ้ืนท่ีโดยรอบ (Setting) จากดอยสุเทพ พ้ืนท่ีชุมชน ยาน

และวัดท่ีสําคัญ 
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 1. พิจารณาจากขอกําหนดของ UNESCO ทีตองมีพ้ืนท่ีแหลงมรดก 

(Property), พ้ืนท่ีกันชน (Buffer  Zone) และ พ้ืนท่ีโดยรอบ (Setting)  

 2. อางอิงขอบเขตความเปนเมืองเกาเชียงใหมจากแผนท่ี พ.ศ. 2443, 2447

และ 2466 

 3.จากการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนท่ีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของ

เมืองเชียงใหม 

 4. จากแนวความคิดในการวางแผนบริหารจัดการคุมครองและปกปกรักษา

แหลงมรดกของเมืองเชียงใหม 

 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡íÒË¹´¢Íºà¢µ¾×é¹·ÕèÊíÒÃÇ¨ 
 1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเรื่องการกําหนดขอบเขตเมืองมรดกโลก 

 2. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ดานประวัติศาสตร การตั้งถ่ินฐานและการ

พัฒนาของเมืองเชียงใหม แหลงมรดกในเมืองเกาเชียงใหม ท้ังมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีจับตองได (Tangible Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ตองไมได (Intangible Heritage)  

 3. จัดเจรียมแผนท่ีพ้ืนฐาน (Bass Map) และกําหนดขอบเขตการศึกษา

เบื้องตน 

 4. ออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล 

 5. สํารวจ ถายภาพ แหลงมรดกในเมืองเชียงใหม ท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

จับตองได (Tangible Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 

(Intangible Heritage)  

 6. วิเคราะหขอมูลแหลงมรดกของเมืองเชียงใหม  รวมกับงานผังวิถีชุมชน 

และงานจัดทําบัญชีอาคารท่ีมีคุณคา 

 7. สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนท่ีขอมูลท่ัวไป เชน  
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 - แผนท่ีระบบนิเวศของเมือง เชน ระดับความลาดเทของเมือง, แหลงน้ํา, 

พ้ืนท่ีสีเขียว และ พ้ืนท่ีปา 

 - แผนท่ีเมืองเชียงใหมแบะเวียงบริวาร 

 - แผนท่ีพัฒนาการของเมืองเชียงใหม 

 - แผนท่ีการใชท่ีดินปจจุบัน (Land Use Map)  

 - แผนท่ีภาษี (Tax)  

 - ฯลฯ 

 8. สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนท่ีแหลงมรดกท่ีมีคุณคา ท้ังมรดกท่ีจับตองได 

(Tangible Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible 

Heritage)  

 8.1 แผนท่ีแหลงมรดกท่ีจับตองได (Tangible Heritage Maps) เชน 

 - แผนท่ีระบบนิเวศของเมือง (ดิน,น้ํา,ปา) 

 - แผนท่ีผังเมืองเชียงใหมและการพัฒนาเมือง (โครงสรางเมือง,องคประกอบ

เมือง เชน วัง,วัด,ตลาด,บาน ฯลฯ) 

 - แผนท่ีชุมชนดั้งเดิม ยานการคาเดิม 

 - แผนท่ีท่ีวางของเมือง,พ้ืนท่ีสีเขียว,ตนไมใหญ 

 - แผนท่ีภูมินาม 

 - แผนท่ีแหลงศิลปวัฒนธรรม 

 - แผนท่ีแหลงสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา 

 - ฯลฯ 

 8.2 แผนท่ีแหลงมรดกท่ีจับตองไมได (Intangible Heritage Maps) 

 - แผนท่ีแหลงพิธีกรรม คติความเชื่อเรื่องผี พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน  

 - แผนท่ีแหลงภูมิปญญา 

 - ฯลฯ 

 9. สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนท่ีขอบเขตเมืองเชียงใหมเมืองมรดกโลก ไดแก 

พ้ืนท่ีแหลงมาดก(Property), พ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) และ พ้ืนท่ี

โดยรอบ (Setting) 
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แผนท่ีนําเสนอช้ันขอมูล Medellin: Creative City for Life ประเทศโคลัมเบีย โดย URBAN PROJECTS BUREAU

สหราชอาณาจักร 
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แผนท่ี การนําเสนอช้ันขอมูล Ecological Systems โดย Columbia Graduate School of Architecture 
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 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´àº×éÍ§µŒ¹ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÊíÒÃÇ¨´ŒÒ¹Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁ 

 งานสถาปตยกรรมเปนหลักฐานชิ้นสําคัญท่ีสามารถบงชี้ถึงการมีอยูจริงของ 

วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีวัฒนธรรม

หนึ่งๆ พัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรมในแตละชวงสมัยลวนเปน

ปรากฏการณทางดานสังคม วัฒนธรรม รวมถึงความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี และรสนิยมของผูคนในแตยุคสมัย เมืองท่ีมีชีวิต และยังคงดํารง

ไวซ่ึงจิตวิญญาณของผูคน งานศิลปะและสถาปตยกรรมยอมเคลื่อนไหว

ตอเนื่องเปนพลวัตรและไมหยุดนิ่ง   

 เมืองเชียงใหม ปรากฏหลักฐานทางดานสถาปตยกรรมท้ังเกาและใหม 

ซอนทับกันตามยุคสมัย เปนตัวอยางของหลักฐานชั้นปฐมภูมิ ท่ีแสดงออกถึง

คุณคาท้ังทางดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม และและสังคมวัฒนธรรม 

ภายใตบริบทของแตละพ้ืนท่ี ท่ีทับซอนผสมผสานกันจนกลายเปนลักษณะ

เฉพาะท่ีเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน งานสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหมเหลานี้ 

จึงถือไดวาเปนตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมของวิถีชีวิตของคนเชียงใหมและจิต

วิญญาณลานนาในภาพกวาง 

 การระบุชี้ รวมถึงการรวบรวมและบันทึกงานสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของ

เมืองเชียงใหมดังกลาวขางตน เพ่ือใหท่ัวโลกไดรับรูนั้น ยอมหลีกเลี่ยงไมไดท่ี

จะตองมีการคนควา และแสวงหาหลักฐานทางดานสถาปตยกรรมและ

สิ่งแวดลอมโดยรอบโดยคํานึงถึงตัวอยางงานท่ีสามารถเปนตัวแทน ของ

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตของเมืองเชียงใหม 

ท่ียังหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน ตลอดจนถึงพัฒนาการทางดานสังคม วิถีชีวิต 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและรสนิยมของผูคนในแตละยุคสมัย 

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีวิธีการสําคัญตามเกณฑและกรอบแนวคิดตาม

แผนภาพดานลางนี ้
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แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการจํากัดความคําวาสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม 
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 แผนภาพและคําจํากัดความของคําวา สถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเมือง

เชียงใหม ขางตน ประมวลข้ึนจากความพยายามในการตีความ และตั้ง

คําถามวา อะไรคือ จิตวิญญาณ และแกนความเชื่อของเมืองเชียงใหมท่ีเรา

เชื่อวาเปนเสมือนโครงกระดูกหรือโครงสรางทางสังคมท่ียังสามารถยึดโยง

วัฒนธรรม ประเพณี  ของผูคนใหสืบทอดมาไดจากอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงเรา

พบวา ความเชื่อเรื่องผี ดวงดาว โหราศาสตร และสิ่งเหนือธรรมชาติ  พุทธ

ศาสนา  การเมืองการปกครอง  ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  การผสมผสานกันอยางมีดุลยภาพระหวาง ผูคน ธรรมชาติ และ

วิถีชีวิต ลวนเก่ียวของกันอยางมีเหตุมีผล สงผลทําใหเกิดการการสราง

กฎเกณฑ และกําหนดจารีตประเพณี ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือกําหนด

โครงสราง การเมืองการปกครอง   ภายใตภู มิปญญา ท่ีเกิดจากการ

สรางสรรคและแกไขปญหาอยางตอเนื่อง จากรุนสูรุน      

 สถาปตยกรรม จึงเปรียบเสมือนหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีสามารถอธิบายการ

มีอยูจริงของ แกนความเชื่อดังกลาวขางตน ซ่ึงการเลือกตัวอยางงาน

สถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาดังกลาวเพ่ือยกข้ึนเปนตัวแทน ยอมหลีกเลี่ยงไมพน

ท่ีจะตองกลับไปมอง ปจจัยดานตางๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเปน โครงสรางทาง

วัฒนธรรมหรือแกนความเชื่อท่ีสามารถยึดโยงเมืองเชียงใหมไวไดจนถึง

ปจจุบัน  ซ่ึงสามารถสรุปเปนเกณฑท่ีสําคัญได ดังตอไปนี้ 

 

à¡³±�ã¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡µÑÇÍÂ‹Ò§§Ò¹Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹Ò¢Í§àÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹ 

 1.1 เปนตัวอยางงานสถาปตยกรรมท่ีสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงอยางใด

อยางหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ เมืองเชียงใหม ดังตอไปนี้   

  1.1.1 งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางท่ี เปนหลักฐานทางดาน

 ประวัติศาสตรของการสรางเมือง และการดํารงอยูของเมือง รวมถึง

 โครงสรางทางดานสังคม ไดแก กําแพงเมือง ประตูเมือง แจงเมือง คู

 น้ํา คันดิน ไมหมายเมือง ขวงเมือง เปนตน 
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  1.1.2 งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางท่ี เปนหลักฐานของการ

 ดํารงอยูของ ผูคน วิถีชีวิต และความเปนไปของผูคนต้ังแตอดีตจนถึง

 ปจจุบัน เชน ปราสาทราชวัง คุมเจานาย เรือนพักอาศัย เรือน 

 รานคา อาคารพาณิชย ตลาด ท่ีวาง เปนตน 

  1.1.3 งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางท่ี เปนหลักฐานท่ีแสดงออก

 ถึงความเชื่อ ความศรัทธาของผูคน ท่ีอยูในเมือง จากอดีตถึงปจจุบัน  

 เชน วัด ศาสนสถาน อนุสาวรีย หอผี ศาลหลักเมือง เสาหลักเมือง 

  1.1.4 งานสถาปตยกรรมและสิ่ งกอสรางท่ี  เปนหลักฐานของ

 พัฒนาการดานเทคโนโลยี และความกาวหนาดาน เศรษฐกิจ สังคม 

 เชน สถานีรถไฟ โรงสีขาว สะพาน เปนตน 

  1.1.5 งานสถาปตยกรรมและสิ่ งกอสรางท่ี  เปนหลักฐานของ

 การเมืองการปกครอง และกระบวนการดานสังคมและการจัดการ 

 เชน สถานท่ีราชการ ศาล ศาลาวาการ ท่ีวาการอําเภอ เปนตน 

 1.2 เปนงานสถาปตยกรรมท่ีเปนของแท มีอายุเกาตั้งแต 50 ปข้ึนไป ตาม

เกณฑมาตรฐานของอาคารอนุรักษ   

 1.3 เปนงานสถาปตยกรรมหรืออาคารท่ีสรางข้ึนภายในขอบเขตพ้ืนท่ี

สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ภายในเขตกําแพงดิน และพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงบริบท

ของอาคาร และท่ีตั้งของอาคาร สัมพันธและเชื่อมโยงกับ ประวัติศาสตร 

ความเชื่อความศรัทธาของเมืองอยางใดอยางหนึ่ง   

 1.4 เปนงานสถาปตยกรรมหรืออาคาร ท่ี เปนตัวอย างของรูปแบบ

สถาปตยกรรมท่ีแสดงถึงพัฒนาการ หรือเอกลักษณ  ทางดานศิลป

สถาปตยกรรมของเชียงใหม หรือลานนาท่ีสําคัญ 

 1.5 เปนงานสถาปตยกรรมหรืออาคารซ่ึงเปนท่ีตั้ง ของงานศิลปะชิ้นสําคัญท่ี

แสดงพัฒนาการหรือเอกลักษณ ทางดานศิลปกรรมของเชียงใหมหรือลานนา

ท่ีสําคัญ 
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 เกณฑท้ังหมดขางตน สามารถสรุปใจความไดเปนสองดานคือ ความสําคัญ

ทางดานประวัติศาสตร และความสําคัญดานสถาปตยกรรม และศิลปกรรม 

á¹Ç¤Ô´áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹  

 แนวคิดเบ้ืองตนในการทํางาน 

 คนควาและสํารวจอาคารอนุรักษ (Architectural Heritage Surveying) ใน

เขตเมืองเกาเชียงใหมและขอบเขตโดยรอบท่ีเก่ียวเนื่อง ท่ีมีความสัมพันธ

ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี เปนตัวแทนดานจิตวิญญาณ ความ

เชื่อ และวิถีชีวิตของผูคน ท่ีอยูใน ชุมชน และเมือง รวมถึงอาคารสําคัญอ่ืนๆ 

ท่ีสัมพันธกับกายภาพของเมือง ชัยภูมิและการตั้งถ่ินฐาน  

 หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดท้ังหมด ตามนิยามของคําวาสถาปตยกรรมท่ีมี

คุณคาของเมืองเชียงใหมขางตน มาจัดกลุม (Classification) ตามประเภท

ของอาคาร แยกแยะตามชวงสมัยทางประวัติศาสตร (Architectural 

History Timeline ) และทําการประเมินคุณคาของอาคาร (Architectural 

Heritage Evaluation) ท้ังหมดเหลานั้นพรอมจัดลําดับความสําคัญของ

อาคารแตละประเภท แสดงผลการคนควา และจัดเก็บออกมาในรูปของ

ขอมูลในภาพรวม ขอมูลเชิงลึก ดานประวัติความเปนมาของอาคาร 

ประวัติศาสตร และในรูปของภาพถาย ภาพลายเสน และแบบทาง

สถาปตยกรรม 

 

 

 

 

 

ตัวอยางงานงานสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวกับความเช่ือและจิตวิญญาณ ความศรัทธาของผูคน ชุมชน และ เมือง 
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ตัวอยางงานงานสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวกับความเช่ือและจิตวิญญาณ ความศรัทธาของผูคน ชุมชน และ เมือง 

 

 

 

 

 

ตัวอยางานสถาปตยกรรมเพ่ือการอยูอาศัย การผสมผสานกันอยางลงตัวของวัฒนธรรม ประเพณี ระบบนิเวศนทาง 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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ตัวอยางงานสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางดานเทคโนโลย ี
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ตัวอยางงานสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวกับ ความความเช่ือ  

ความศรัทธาทางศาสนา  
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งานสถาปตยกรรมท่ีเกิดจากบริบท การเมือง การปกครอง และวิถีแหงการดํารงอยูของเมือง ชุมชน  ดวงดาว ดารา 

ศาสตร และ สิ่งแวดลอม   
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
 

 การทํางานประกอบไปดวยข้ันตอนท้ังในสวนงานภาคสนาม และงานภาค

เอกสาร ประกอบไปดวยข้ันตอนท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 1.  สํ า รวจภาคสนาม เ พ่ือจั ด ทําฐานข อ มูลอาคาร  (Fieldwork 

surveying and Architectural data)  

 ท่ีมีความสําคัญ โดยระบุตําแหนง ชื่ออาคาร ประเภทการใชงาน เจาของ ผู

ครอบครอง ปท่ีสราง โดยในการเก็บขอมูล จะมีการสํารวจรังวัด ถายภาพ เส

ก็ตภาพ ใหไดรายละเอียดของอาคารแตละหลัง เพ่ือประกอบการจัดทํา

ขอมูลเบื้องตนไปพรอมกัน   

 ข้ันตอนนี้จะเปนการสํารวจอาคารท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม โดยแบงการ

สํารวจตามนิยามของคําวา สถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเชียงใหม ดังไดกลาว

ขางตน เครื่องมือท่ีจะประกอบไปดวยการถายภาพ สํารวจรังวัดดวยภาพ 

เขียนภาพเสก็ต เก็บแบบตัวอยางอาคารท่ีสําคัญ ท้ังในสวนภาพรวมของ

อาคาร และรายละเอียดของอาคารท่ีมีรายละเอียดดานการตกแตง หรือสวน

ของอาคารท่ีมีความสําคัญดานศิลปกรรม หรือศิลปะสถาปตยกรรมท่ีมีความ

โดดเดนดานประวัติศาสตร หรือเทคโนโลยีการกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง  

นอกเหนือจากการเก็บขอมูลดานกายภาพแลว  ในข้ันตอนนี้จะมีการ

สัมภาษณเจาของอาคาร เพ่ือใหทราบขอมูลเบื้องตนของประวัติอาคาร 

ประวัติการครอบครอง เจาของอาคาร และขอมูลดานการซอมแซมหรือ

บูรณะ ขอมูลท่ีไดจะถูกนํามาจัดเรียงในลักษณะของฐานขอมูลท่ีสามารถ

สืบคนและอางอิงไดโดยงาย 

 

 2. การคนควาดานเอกสาร (Literature review)  

 เพ่ือใหทราบขอมูลเบื้องตนทางดานประวัติศาสตร รวมถึง สันนิษฐาน ชวง

ระยะเวลาท่ีสราง รวมถึงการเชื่อมโยงประวัติศาสตรดานตางๆ ของเมือง                               
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 ใน ข้ันตอนนี้  จะเปนการ นํ าขอ มูลจากการสํ ารวจภาคสนาม มา

ทําการคนควาเพ่ิมเติม ดานประวัติศาสตร โดยการศึกษานั้น จะแบงเปนสอง

สวนคือ 1. การศึกษาเพ่ือใหทราบภาพรวมของการเชื่อมโยงหรือความเก่ียว

เนื่องกันระหวางงานสถาปตยกรรม ชุมชน เมือง และผูคน ขอมูลดาน

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและการศึกษาพัฒนาการของการสรางงาน

สถาปตยกรรม มีความจําเปนตอการศึกษาอยางยิ่งในข้ันตอนนี้  2. ศึกษา

รูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคาร โดยลงรายละเอียดไปถึง  พัฒนาการ

ของรูปแบบสถาปตยกรรม  ลักษณะทางดานกายภาพ และความงามทาง

สุนทรีภาพ การศึกษาในข้ันตอนนี้ เพ่ือใหเราสามารถสรุป เอกลักษณของ

งานสถาปตยกรรมท่ีสามารถเปนตัวแทนของงานสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา

ของเมืองเชียงใหมได  ขอมูลเชิงลึกดานรูปแบบสถาปตยกรรม พัฒนาการ

ดานรูปแบบสถาปตยกรรม อิทธิพลท่ีสงผลตอการกําหนดรูปแบบ ภูมิปญญา

ดานกระบวนการชาง และการกอสราง รวมถึงรายละเอียดของงาน

สถาปตยกรรม เทคนิควิธีการ และองคประกอบตกแตงทางสถาปตยกรรม มี

ความจําเปนในการศึกษาในข้ึนตอนนี้  

 สําหรับการนําเสนอขอมูล จะมีการแสดงท้ังรูปภาพ ภาพลายเสน และแบบ

สถาปตยกรรม ของอาคารตัวอยางท่ีสําคัญ ตามประเภทของอาคารโดยยึด

ตามแนวคิด นิยามของงานสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม ซ่ึง

แบงเปนกลุมๆ ไดดังตอไปนี้ 

  2.1 ประเภทอาคารท่ีเก่ียวของกับความเชื่อและจิตวิญญาณของผูคน 

 ชุมชน และเมือง 

  2.2 ประเภทวัดและอาคารศาสนา 

  2.3 ประเภทอาคารท่ีพักอาศัย เรือนขนาดใหญ หรือคุมเจานาย  

  2.4 ประเภทอาคารเรือนรานคา ตึกแถว อาคารพาณิชย 

  2.5 ประเภทอาคารท่ีเก่ียวของกับ ประกอบของเมือง และบริบทดาน

 สภาพแวดลอม 
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  2.6 ประเภทอาคารราชการ และโครงสรางของการเมืองการปกครอง  

  2.7 ประเภทอาคารท่ีแสดงถึง พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

 และเทคโนโลย ี

 3. การประเมินคุณคา และการจัดลําดับความสําคัญของอาคาร 

(Architectural evaluation)  

 ในข้ันตอนนี้ จะเปนการลําดับความสําคัญ ของอาคารท่ีไดทําการสํารวจ

ท้ังหมด โดยใชขอมูลจาก การศึกษาทางดานประวัติศาสตร และขอมูล

การศึกษาดานรูปแบบสถาปตยกรรมในข้ันตอนท่ี 2   งานสถาปตยกรรมจะ

ถูกนําเสนอในลักษณะของพัฒนาการในการสรางงานสถาปตยกรรม และ

พัฒนาการทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม และให เกรดตามลําดับ

ความสําคัญของอาคาร  โดยการแบงเกรดของอาคาร โดยมีเกณฑท่ีสําคัญ

ดังนี้คือ 

  3.1 อาคารท่ีมีความสําคัญลําดับดีมาก  เกรด A  ไดแกงาน

 สถาปตยกรรม ท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม มีความสําคัญลําดับ

 สูงสุด ซ่ึงอาจเปนอาคารเดี่ยวหรือกลุมอาคารท่ีมีความสําคัญ ท้ัง

 ทางดานประวัติศาสตร และทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม กลาวคือ 

 เปนตัวอยางของงานสถาปตยกรรมหรืออาคารท่ีเปนเปนหลักฐานเชิง

 ประจักษของการมีอยูจริง เก่ียวของกับประวัติศาสตรของเมือง

 เชียงใหม ดานใดดานหนึ่ง  เปนรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีเปนของแท 

 ซ่ึงมีคุณคาทางดานสุนทรีภาพระดับสูงสุด  รวมถึงเปนท่ีตั้งของงาน

 ศิลปกรรมหรือองคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาสูงสุด 

 สามารถเปนแบบอยางและเปนตัวแทน ท่ีแสดงเอกลักษณเฉพาะตัว 

 ของงานสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหมได 

  3.2 อาคารท่ีมีความสําคัญลําดับดี  เกรด B  ไดแกงานสถาปตยกรรม

 ท่ีเปนอาคารเดี่ยวหรือกลุมอาคาร ซ่ึงมีคุณคาและความสําคัญ

 ระดับสูง ทางดานประวัติศาสตร และรูปแบบสถาปตยกรรม เปน

 ตัวอยางของงานสถาปตยกรรมหรืออาคารท่ีเปนหลักฐานเชิง

 ประจักษของการมีอยูจริง ซ่ึงเก่ียวของกับประวัติศาสตรของเมือง
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 เชียงใหม  ด านใดดานหนึ่ ง  เปน ท่ีตั้ งของงานศิลปกรรมหรือ

 องคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา เปนอาคารท่ีอาจมีการ

 ซอมแซมหรือบูรณะ แตยังหลงเหลือเอกลักษณทางดานรูปแบบ

 สถาปตยกรรม ท่ีสามารถเชื่อมโยงอดีตได  มีคุณคาทางดานสุนทรี

 ภาพในระดับดี และเปนแบบอยาง ท่ีแสดงเอกลักษณเฉพาะตัว 

 รวมกับตัวอยางอ่ืนๆ ในแบบเดียวกัน  

  3.3 อาคารท่ีมีความสําคัญลําดับดีพอใช  เกรด C  ไดแกงาน

 สถาปตยกรรมท่ีเปนอาคารเดี่ยวหรือกลุมอาคาร มีความสําคัญ

 ทางด านประวัติ ศาสตร  หรื อความสํ า คัญทางด านรูปแบบ

 สถาปตยกรรม อยางใดอยางหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมถึง ความสําคัญ

 ทางดานชาง และเทคโนโลยีการกอสราง เปนตัวอยางงานหนึ่งใน

 หลายๆ ชิ้นท่ีมีลักษณะรวมคลายกัน เปนอาคารท่ีเปนของแท หรือ

 อาจมีการซอมแซมหรือบูรณะ แตยังหลงเหลือเอกลักษณทางดาน

 รูปแบบสถาปตยกรรม ท่ีสามารถเชื่อมโยงอดีตได มีคุณคาทางดาน

 สุนทรีภาพในระดับดีพอใช เปนแบบอยางท่ีแสดงเอกลักษณท่ีเปน

 ตัวแทนของงานสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม รวมกับ

 อาคารลักษณะเดียวกันอ่ืนๆ ในเมืองเชียงใหม  

  3.4 อาคารท่ีมีความสําคัญลําดับพอใช เกรด D ไดแกงาน

 สถาปตยกรรมหรืออาคาร ท่ีเปนตัวอยาง ของอาคารท่ีมีความสําคัญ

 ทางดานประวัติศาสตร หรือทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม อยางใด

 อยางหนึ่ง เปนอาคารท่ีมีการซอมแซมหรือบูรณะ แตยังหลงเหลือ

 เอกลักษณทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม ท่ีสามารถเชื่อมโยงอดีตได  

 มีคุณคาทางดานสุนทรีภาพในระดับพอใช และเปนแบบอยาง ท่ี

 แสดงเอกลักษณเฉพาะตัว รวมกับตัวอยางอ่ืนๆ ในแบบเดียวกัน 
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 4. สรุปเอกลักษณของงานสถาปตยกรรม ท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม 

(Characteristics approach)  

 ข้ันตอนนี้จะเปนการคัดเลือกและแสดงตัวอยางงานสถาปตยกรรมท่ีสามารถ

เปนตัวแทนของ อาคารท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม โดยในข้ันตอนของการ

ทํางาน จะมีการนําเอาขอมูลจากการลําดับความสําคัญของอาคาร ใน

ข้ันตอนท่ี 3 มาใชเปนขอมูลในการคัดเลือก  ตัวอยางงานสถาปตยกรรม ใน

เกรด A หรือ B จะถูกใชเปนเปนขอมูลในการพิจารณาเบื้องตน ขอมูลเชิงลึก

ดานสถาปตยกรรม และรายละเอียดของอาคารท่ีถูกคัดเลือกจะมีการศึกษา

เพ่ิมเติมในรายละเอียด ท้ังทางดานประวัติศาสตร  และขอมูลทาง

สถาปตยกรรม 

 5. จัดทํารายงานสรุป (Summary)   

 ในข้ันตอนนี้ จัดเปนการประมวลผลขอมูลในทุกข้ันตอนพรอม จัดทํารายงาน

ยอย ดานการศึกษาสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเมืองเชียงใหม  การสรุปผล 

จะประกอบไปด วยขอ มูล ท่ีสํ า คัญ คือ  1.ขอ มูล เบื้ องตนของงาน

สถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหม 2. พัฒนาการของการสรางงาน

สถาปตยกรรม 3. ลําดับความสําคัญของงานสถาปตยกรรม 4.เอกลักษณ

เฉพาะของงานสถาปตยกรรม รายงานสรุป และ 5. ขอเสนอแนะเบื้องตน 

เรื่องแนวคิดในการอนุรักษและจัดการสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาของเมือง

เชียงใหม 
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 หลังจากกําหนดแนวคิดเบื้องตนในการศึกษารวมถึงวิธีการสํารวจดังไดกลาว

ไปแลวขางตน คณะ ทํางานไดใชแนวทางดังกลาวเปนกรอบในการทํางานใน

ภาพรวมท้ังหมด  ซ่ึงเริ่มตนจากการสํารวจพ้ืนท่ี พรอมท้ังสอบทวนขอมูล

ทางดานประวัติศาสตรไปพรอมกัน ซ่ึงการนับชวงเวลาทางประวัติศาสตร จะ

เริ่มตนนับตั้งแตการสรางเมืองเชียงใหม มาจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงจะสัมพันธ

โดยตรงกับชวงเวลาในการสรางงานสถาปตยกรรม ซ่ึงในแงของการศึกษา

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม อาจจะเริ่มนับหลักฐานเชิงประจักษต้ังแตกอน

การสรางเมืองเชียงใหม จนถึงชวงเชียงใหมเปนศูนยกลางการปกครองของ

อาณาจักรลานนาในสมัยราชวงศมังราย ตอเนื่องไปจนถึงชวงพมาปกครอง 

ไปถึงชวงฟนฟูเมืองเชียงใหมในสมัยเจาผูครองนครราชวงศเจาเจ็ดตน  ชวง

เปลี่ยนแปลงการปกครองและสิ้นสุดท่ีรอยตอของการรวมเปนประเทศสยาม

และประเทศไทยในท่ีสุด  

 งานสถาปตยกรรมท่ีถูกสรางข้ึนในชวงระยะเวลาดังกลาวขางตนจะถูกสํารวจ

และจัดเก็บเบื้องตนท้ังหมด หลังจากนั้นจึงทําการจัดหมวดหมู ตามประเภท

อาคาร ชวงเวลาท่ีสราง และลําดับความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ

สถาปตยกรรม ในข้ันตอนตอไป 

 ผลการสํารวจเบื้องตน เราพบหลักฐานของงานสถาปตยกรรมในเมือง

เชียงใหมกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ท้ังในกรอบสี่เหลี่ยมคูเมือง ในเขต

กําแพงดิน และนอกเมือง สามารถสรุปเปนภาพรวม โดยนําเสนอโดยใช

ขอบเขตของพ้ืนท่ีและชวงเวลาประกอบกัน ไดดังตอไป นี้  

 พบงานสถาปตยกรรมในสามพ้ืนท่ีใหญๆ ไดแก 1. งานสถาปตยกรรมท่ีสราง

ข้ึนในเขตสี่เหลี่ยมเมืองเกา 2. งานสถาปตยกรรมท่ีอยูโดยรอบกําแพงเมือง

และในเขตคันดินดานทิศตะวันตกเฉียงใต 3. งานสถาปตยกรรมท่ีอยูนอก

เมือง  

  1.งานสถาปตยกรรมท่ีอยูในขอบเขตของกําแพงเมืองและคูน้ําคัน

 ดินช้ันใน บางครั้งเรียกวาภายในเวียงเชียงใหม จะอยูภายในขอบเขต

 พ้ืนท่ี 1.6 x 1.5 กิโลเมตร ภายในบริเวณดังกลาวจะพบโบราณสถาน
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 ท้ังท่ีเปนซากโบราณสถาน และโบราณสถานท่ียังใชงาน กระจายตัว

 ทับซอนกันกับงานสถาปตยกรรมท่ีเปนท่ีอยูอาศัย และอาคาร

 พาณิชยสมัยใหม งานสถาปตยกรรมท่ีสําคัญ ไดแก วัดในพุทธศาสนา 

 อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย คุมเจานาย เรือนขนาดใหญ สถานท่ี

 ราชการ โรงเรียน รวมถึงกําแพงเมือง แจงเมือง ประตูเมือง คูน้ํา 

 ตนไมใหญ เสาหลักเมือง ศาลผี หอบรรพบุรุษ และพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  งานสถาปตยกรรมภายในเขตเมืองเกา เปนตัวแทนของหลักฐานเชิง

 ประจักษ ท่ีแสดงถึงการมีอยู จริงของเมืองเชียงใหม กําแพงเมือง 

 ประตูเมือง แจงเมือง และคูน้ํา สามารถเชื่อมโยงไปถึงการสรางเมือง

 เชียงใหมท่ีปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก   

  งานสถาปตยกรรมประเภทเรือนพักอาศัยขนาดใหญ คุมเจานาย เปน

 หลักฐานของการอยูอาศัยของสังคมชั้นสูง ซ่ึงในอดีต หอคํา และท่ี

 อยูอาศัยของกษัตริย และ เจานาย รวมถึงขุนนาง จะตั้งอยูภายใน

 บริเวณสี่เหลี่ยมคูเมือง มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเรียกวาขวงเวียง ตั้งอยู

 บริเวณใจกลางเมือง และมีวัดสําคัญๆ กระจายตัวอยูเปนชุมชนยอยๆ 

 เรือนพักอาศัยของชาวบานซ่ึงเปนขาวัด จะสรางอยูโดยรอบวัด

 เหลานั้น มีลักษณะเปนชุมชนขนาดเล็ก เพ่ือเปนขารับใชและ

 อุปฏฐากพระสงฆ ชุมชนและวัดแตละวัดเชื่อมโยงถึงกันได โดยมี

 โครงสรางทางสังคมและการจัดการท่ีเรียกวา หัวหมวดอุโบสถ  เสา

 หลักเมืองจะตั้งอยูกลางเมืองเปนศูนยกลางดานความเชื่อของผูคน 

 เปนกลไกการปกครองท่ีอางสิ่งเหนือธรรมชาติมาเปนเสาหลักในการ

 จัดการสังคม เพ่ือยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผูคนในเมือง  

  วัดท่ีมีความสําคัญและเปนวัดหลวงจะไดรับการอุปถัมภจากกษัตริย

 หรือเจานาย  จะไดรับการบูรณะซอมแซม อยางตอเนื่อง เชน วัด 

 เชียงม่ัน  วัดพระสิงห วัดเจดียหลวง เปนตน หอคํา หรือท่ีอยูของ

 กษัตริย ปจจุบันไมเหลือหลักฐาน ในลักษณะของตัวอาคารท่ีเปนของ

 แท แตตําแหนงและท่ีตั้ง ยังสามารถสืบคนได  สําหรับ อาคารพัก

 อาศัยของเจานาย สวนใหญสรางในสมัยฟนฟูการปกครอง ตั้งแตสมัย

 ราชวงศเจาเจ็ดตน  ซ่ึงมาพรอมกับ อาคารราชการ อิทธิพลศิลปะ
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 สถาปตยกรรมตะวันตก และอิทธิพลสถาปตยกรรมแบบกรุงเทพ ซ่ึง

 มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

 

  2. งานสถาปตยกรรมท่ีอยูโดยรอบกําแพงเมืองและในเขตคันดิน

 ดานทิศตะวันตกเฉียงใต ไดแก คันดินโบราณ โบราณสถาน ซาก

 โบราณสถาน วัดราง วัดในพุทธศาสนา อนุสาวรีย หอผี ศาลบรรพ

 บุรุษ เรือนแป เรือนรานคา ตลาด อาคารพาณิชย สถานท่ีราชการ 

 และหนองน้ํา 

  เขตภายนอกกําแพงเมืองในอดีตจะเปนท่ีอยูอาศัยของ ชางฝมือ หรือ

 ชาวบานและชุมชนท่ีมีความรูเฉพาะทาง โดยชุมชนเหลานี้จะตั้ง

 บานเรือนอยูภายนอกกําแพงเมือง มีวัดเปนศูนยกลาง ของชุมชน  

 ซ่ึงในอดีต มักเปนชุมชนท่ีทํางานใหกับกษัตริยและขาหลวง ปจจุบัน

 ยัง ปรากฏพบชื่อของชุมชนขนาดใหญท่ียังมีหลักฐานของงาน

 สถาปตยกรรมในปจจุบัน เชน ชุมชนรอบวัดนันทาราม ซ่ึงเชี่ยวชาญ

 ดานสมุนไพร ชุมชนวัดศรีสุพรรณวัวลาย เชี่ยวชาญในการทําเครื่อง

 เขิน เครื่องเงิน  เปนตน  ดานหัวเวียงของเมืองเชียงใหม พบ

 หลักฐานการอยูอาศัย จํานวนมากดังจะพบหลักฐานของงาน

 สถาปตยกรรมท่ีเปนเจดีย โบราณสถานราง หลายแหง  เชน เจดีย

 ราง และโบราณสถานใน เวียงเชียงโฉม เปนตน 

  พัฒนาการของเมืองเชียงใหม ในชวงตั้งแตสมัยเจาผูครองนคร เมือง

 เชียงใหม ไดขยายตัวไปทางทิศตะวันออก  การคาขายทางน้ํา และ

 การเขามาของกลุมคนจีน แขกปากีสถานและอินเดียตลอดจนถึงฝรั่ง

 อเมริกันและอังกฤษ ท่ีเขามาทําสัมปทานปาไม  และเผยแผคริสต

 ศาสนา ทําใหเกิดการสรางชุมชนบริเวณ ริมแมน้ําปงท้ังทางดานทิศ

 ตะวันตกและตะวันออก เราจะพบงานสถาปตยกรรมท่ีอยูอาศัย และ

 ชุมชนท่ีเ ก่ียวของกับการคา  อาคารพาณิชย  เ ฮือนแป โบสถ

 คริสตจักร โรงเรียน เปนตัวอยางของสถาปตยกรรมอีกประเภทหนึ่ง

 ท่ีพบในพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม 
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 3. สําหรับงานสถาปตยกรรมท่ีอยูนอกเมือง ไดแกพ้ืนท่ีโดยรอบเขต

กําแพงเมือง ทางทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีดานนี้

ของเมืองเชียงใหม คือ เขตอรัญญิก ของเมือง พบหลักฐานงาน

สถาปตยกรรมท่ีเปนวัดในพุทธศาสนา ซ่ึงมีความสําคัญเก่ียวของกับ

ประวัติศาสตรของเมือง และความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปะพุทธ

ศาสนา และวิทยาการของเชียงใหมในอดีต และ เชน วัดปาแดง  วัด

อุ โมงค   วั ดพระธาตุดอยสุ เทพ  วั ด เจ็ ดยอด  เปนตน งาน

สถาปตยกรรมเหลานี้เปนตัวอยางและหลักฐานเชิงประจักษ ของ

ประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม ในยุครุงเรือง  นอกจากนี้ยังพบหลักฐาน

งานสถาปตยกรรมท่ีแสดงการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณท่ีสําคัญ

อ่ืนๆ ท่ีสรางกอนและรวมสมัยรุงเรืองของเมืองเชียงใหมอีกดวย เชน 

กําแพงดินเวียงสวนดอก คูน้ํา คันดิน เวียงเจ็ดริน เปนตน    

 นอกจากนั้นทางดานทิศตะวันตก พบหลักฐานงานสถาปตยกรรม

สมัยกอนสรางเมืองเชียงใหม ท่ีเวียงกุมกาม ซ่ึงพบวัดและโบราณ

สถานท่ีเปนซาก จํานวนมากกวา 27 แหง รูปแบบงานสถาปตยกรรม 

สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร ของเมืองเชียงใหม ไดตั้งแตกอน

สรางเมือง ไปจนถึงยุครุงเรืองของเชียงใหม 

 สําหรับดานทิศตะวันออก ของแมน้ําปง พบหลักฐานของงาน

สถาปตยกรรมท่ีเปนตัวอยางของอาคารท่ีเปนผลพวงของพัฒนาการ

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม  สถานีรถไฟ

เชียงใหม สะพานนวรัฐ  โรงสีขาว  อาคารพาณิชย โรงแรม ถือ

หลั กฐานชิ้ นสํ า คัญ ท่ี เปนปรากฏการณ และ พัฒนาการของ

สถาปตยกรรมของเมืองเชียงใหมยุคหนึ่ง ซ่ึงสงผลทําใหเกิดการสราง

อาคารสมัยใหม ท่ีเปนตัวแทนของงานสถาปตยกรรมยุคใหม มาจนถึง

ปจจุบัน 
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 “วิถีชุมชน” ในรายงานฉบับนี้ หมายถึง ระบบการใหคุณคาและ

ความหมายท่ีแฝงฝงในความคิด ความเชื่อและโลกทัศนในการดําเนิน

ชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง ซ่ึงแบบแผนของระบบการให 

คุณคาและความหมายนี้ เปนเสมือนรหัสทางวัฒนธรรม (Cultural 

Code) ของกลุมคนหรือชุมชนท่ี ใชในการรังสรรคระบบสังคมและ

ชมุชนในการมีชีวิตรวมกัน ระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับ

ความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณ ระบบการใชคุณคาและ

ความหมายนี้ยังเปนตัวสะทอน และกําหนดรูปแบบประเพณี 

พิธีกรรม คติการสรางบานแปงเมืองและองคประกอบทางกายภาพ 

ของเมือง ศิลปะและสถาปตยกรรม รวมท้ังการจัดการทางสังคม ท่ีผูก

โยงปจจัยบุคคลเขากับชุมชน จนกอเกิดเปนระบบการอยูอาศัย

รวมกันในระดับเมืองท่ีมีความจําเพาะกับภูมินิเวศ   

 ดังนั้นการทําการสํารวจเพ่ือทําความเขาใจ “มรดกทางวิถีชุมชน”

ผานการคนหารหัสทางวัฒนธรรม ของการกอรูปของความเปนชุมชน 

และเมืองเชียงใหมในปจจุบันท่ีมีพัฒนาการตอเนื่องมายาวนานกวา 

700 ป จึงเปนหนึ่งในกระบวนการท่ีสําคัญในการเตรียมขับเคลื่อน

เมืองเชียงใหมสูมรดกโลก  หากเรา สามารถทําความเขาใจระบบการ

ใหคุณคาและความหมาย ท่ียังคงหลงเหลือและสืบสานมายังปจจุบัน 

คณะทํางานเชื่อวาขอคนพบจากการทํางานครั้งนี้จะเปน “ทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีมีความรวมสมัย” (Cultural Resources)  เพ่ือจะใชเปน

ขอมูลสําคัญในการจัดทําแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือการ 

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ของเมืองเชียงใหมใหท่ีมีความตอเนื่อง 

เปนพลวัตรท่ีมีความเลื่อนไหล ไป พรอมกับการพัฒนาไดอยางแทจริง 
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ผังแสดงแนวความคดิการสํารวจเพ่ือทําความเขาใจ “มรดกทางวิถีชุมชน” 

 

 เพ่ือจะเขาใจมรดกทางวิถีชุมชน คณะทํางานไดออกแบบการสํารวจมรดก

ทางวิถีชุมชน (Community Mapping and Survey) ออกเปน 2 หมวด

ใหญ คือ 

 1. หมวดมรดกทางวิถีชุมชน ซ่ึงประกอบดวยความสัมพันธระหวาง

ผูคนกับพ้ืนท่ีในหลากหลายระดับ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนกอรูปเปนระดับสังคมเมืองในปจจุบัน ท่ี

ยังคงความมีชีวิตชีวา จากประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความ

เปนอยูของผูคนท่ียังอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาชั้นใน  

 2. หมวดการเปล่ียนแปลงเชิงรูปธรรมของการใชพ้ืนท่ีในเขตเมือง

เกาช้ันใน (Change of Spatial Pattern and Land 

Utilization) ซ่ึงมีผลท้ังทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิต ความผาสุข 
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และระบบการใหคุณคาและความหมายของ ความเปนชุมชน เชน 

รูปแบบการใชท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์

ท่ีดินท่ี เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนปจจัยท่ีสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงของเขตเมืองเกาชั้นใน ท่ีเกิด ข้ึนในภาวการณปจจุบัน 

ขอมูลและความเขาใจท่ีไดจากการสํารวจจะเปนรูปธรรมอยางหนึ่ง 

ในข้ัน ตอนการจัดทําแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหมตอ ไปในอนาคต 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ 

 คณะทํางานกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการสํารวจภายในพ้ืนท่ีเมืองเกาชั้นในของ

เชียงใหม ซ่ึงประกอบ ไปดวย 13 ชุมชน  และพ้ืนท่ีกลางเวียงซ่ึงไมไดจึงตั้ง

เปนชุมชนตามรูปแบบการบริหารจัดการของ เทศบาลนคร  

 โดยมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 

 1. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ (Literature Review) เชน หนังสือ แผนท่ี

และผังชุมชน ท่ีจะ เปนฐานขอมูลและความเขาใจท่ีสําคัญ ในการทําการ

สํารวจมรดกทางวิถีชุมชนและการ เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมของการใชพ้ืนท่ี

เมืองเกาชั้นใน  

 2. การสัมภาษณเชิงลึกตามกลุมประเด็นและความสัมพันธ (Focus Group 

Interview) เชน คณะกรรมการชุมชน กลุมชางและครูภูมิปญญา กลุม

เยาวชน พระสงฆ ตัวแทนจากกลุม ผูประกอบการและผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ี 

 3. เดินสํารวจเพ่ือระบุตําแหนงทางกายภาพของแหลงทางวัฒนธรรมท่ี

สัมพันธกับแผนท่ี (Mapping) เพ่ือจัดทําแผนท่ีทางวัฒนธรรม   

 4. เรียบเรียงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือใชในการสื่อสารและนําเสนอ 

(Interpretation) เชน การทําแผนท่ีหรือแผนผังทางวัฒนธรรม แผนภาพ

หรือเรื่องราวประกอบภาพถาย  

 5. จัดทําเวทีสาธารณะ (Participatory Workshop and Meeting) เพ่ือ

ตรวจสอบและเติมเต็ม ขอมูล ซ่ึงอาจจะเปนการจัดเวทีชุมชนในระดับชุมชน

และยาน 

 6. วิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Analysis) 

 7. สรุปขอมูลและขอคนพบจากการสํารวจเพ่ือจัดทําเปนรายงานข้ันสมบูรณ 

(Final Reporting) 
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 ในสวนของการทํางานจัดทํารางและกระบวนการออกแบบจินตภาพเมือง

ประวัติศาสตรเชียงใหมนั้น ประกอบไปดวยงานสองสวนหลักสําคัญใน

เนื้อหาคือ    

 1. งาน”สํารวจ”จินตภาพเมือง ท่ีประกอบไปดวย จินตภาพของเมือง

ประวัติศาสตรเชียงใหมในภาพคิดของผูคน ตามทฤษฎีของการรับรู

องคประกอบเมือง (Urban Imaginability) และความตองการ 

(Requirement) ตางๆในยานและชุมชนของผูคนเมืองท่ีมีสวนไดสวนเสียใน

เขตเมืองเกาประวัติศาสตรและรวมไปถึงผูคนในบริเวณโดยรอบและอีก

หลายๆภาคสวนในเมืองเชียงใหม 

 2. งาน”สราง”จินตภาพเมือง ท่ีเปนเสมือนภาพอนาคต (Future 

Scenario) เม่ือนําเอาขอมูลสํารวจพ้ืนฐานมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง 

ดานวิถีชุมชน คุณคาทางสถาปตยกรรม ภูมิทัศนวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสราง

กายภาพเมือง มาประมวลข้ึนเปนฐานเง่ือนไขความคิดในงานออกแบบราง 

รวมกับการรวบรวมความคิด ความตองการและจินตภาพของผูคนท่ีมีสวนได

สวนเสียในเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมนี้ 
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 เมืองเชียงใหมนับวาเปนพ้ืนท่ีท่ีรองรับการพัฒนาเพ่ือการดํารงชีวิตและอยู

อาศัยของผูคนผานกาลเวลา จากรุนสูรุน ยุคสูยุค ท่ีสั่งสมบมเพาะจนเกิดอัต

ลักษณท่ีสําคัญในเมือง จนเปนเมืองเกาในระดับเมืองประวัติศาสตร 

(Historic city) ได โดยเมืองประวัติศาสตรนั้นเปนเมืองท่ีมีความสําคัญใน
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หลายๆดาน นอกจากความทรงคุณคาทางดานระยะเวลาแลว ยังทรงคุณคา

ในระดับเปนศูนยกลางทางศิลปวัฒนธรรม การคา การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี สถาปตยกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา

และประเพณีตางๆ และเม่ือเมืองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆนั้น คุณ

คาท่ีเคยสั่งสมยอมมีพลวัตรท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากยุคหนึ่งสูอีกยุคหนึ่ง จึงเกิด

ความจําเปนในการรักษาคุณคาในการอนุรักษรักษาสิ่งท่ีเปนแกนสารและ

เปนตัวตนอัตลักษณแหงจิตวิญญาณท่ีสําคัญของเมือง เมืองเชียงใหมในชั่ว

ระยะเวลาเจ็ดรอยยี่สิบปนี้ นับวายาวนานเพียงพอในการสั่งสมคุณคา ผาน

ยุคตางๆของเมือง จนเกิดรากวัฒนธรรมและตัวตนของเมือง ทําใหเมือง

เชียงใหมจึงนับเปนเมืองประวัติศาสตรท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคลานนา

และจําเปนจะตองไดรับการปกปองรักษาดูแลและอนุรักษคุณคาในอดีต

เหลานี้ใหยังคงอยูตอๆไปจนรุนลูกรุนหลาน 

 การทํางานออกแบบจัดทํารางจินตภาพของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมนั้น 

วางอยูบนเง่ือนไขของกรอบคิดแหงคุณคาอัตลักษณความสําคัญแหงเมือง

ประวัติศาสตรและคุณคาของ “อัจฉริยะภาพแหงถิ่น” (Genius Loci) นี้ 

โดยครอบคลุมการออกแบบสงเสริมใหคุณคาเหลานี้คงอยูอยางยั่งยืนท้ังทาง

กายภาพและจินตภาพท่ีสัมพันธกับระบบวิถีชีวิตชุมชนและมรดกทาง

วัฒนธรรม (Cultural Heritage) แหงภูมิทัศนเมืองประวัติศาสตร 

(Historical Urban Landscape) และสรางสภาวะและสภาพแวดลอมท่ีดี ท่ี

เหมาะสมและเอ้ือตอการรักษาลักษณะเฉพาะพิเศษของเมืองประวัติศาสตร

เชี ย ง ใหม ท่ี เปน เส มือนตัวแทนแห งตั วตนและรากเหง าของ เ มือง 

ประวัติศาสตรและรากวัฒนธรรม 

 นอกจากนี้ จุดยืนในการทํารางออกแบบครั้งนี้ นับวามีความพิเศษข้ึนไปกวา

กระบวนการทํางานของการออกแบบชุมชน (Urban Design) โดยท่ัวไป 

กลาวคือเปนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน (People 

Participation Process) ท่ีจะสะทอนนําพาเอาความคิดเห็น จินตภาพ

และความตองการของชุมชนนั้นๆ มาเปนโจทยของการทํารางออกแบบจิ

นตภาพอยางแทจริง เนื่องเพราะเปนกลุมท่ีอยูอาศัย ดําเนินชีวิต คลุกคลีใน

ยานและชุมชุนนั้นตลอดมา ทําใหจุดยืนทางความคิดของการทําราง

ออกแบบจินตภาพ หรือภาพลักษณแหงอนาคตนี้ จะมาจากภาคประชาชน
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และชุมชนท่ีมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง ฉะนั้นกรอบของการอยูรวมกัน

ของ “สิ่งเกา” และ ”สิ่งใหม”, ของงานอนุรักษและงานพัฒนา จึงเปนกรอบ

หลักและคําสําคัญในเนื้องานแหงอนาคตนี้   

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡íÒË¹´¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃ‹Ò§§Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐ¹âÂºÒÂÍ¹ØÃÑ¡É� 

 ในการทํางานข้ันตนปฐมภูมินั้น จะตองทบทวนบทบาท (Urban Role) ของ

เมืองประวัติศาสตรเชียงใหม ในฐานะเมืองประวัติศาสตรท่ีมีชีวิตในสาม

ระดับ ไดแก ระดับภูมิภาค, ระดับเมืองและระดับยาน เพ่ือประเมินถึง

บทบาทตางๆของเมืองในข้ันตน รวมไปถึงการจัดทําจินตภาพการรับรู

องคประกอบ (Urban Imaginability) ของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม

จากผูคนหลากหลายภาคสวน และการศึกษาจุดแข็งจุดออนตางๆใน

หลากหลายมิติ (S.W.O.T. Analysis) เพ่ือเปนขอมูลในเชิงประกอบ ในการ

จัดทํากําหนดอนาคต

ของเมืองประวัติศาสตร

และทิศทางการเติบโต

ในอนาคตของ เ มื อ ง 

(Urban Foresight) 

รวมไปถึงกรอบเง่ือนไข

ข อ ง ป ญ ห า  ( Urban 

Problematic Issues) 

โดยท่ีงานการจัดทําราง

อ อ ก แ บ บ นั้ น  ต อ ง

คํานึงถึงและตองใชงาน

ออกแบบเปนตัวหลักใน

การแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 
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 ในสวนการทํางานข้ันทุติยภูมิ จะรวบรวมนําเอาขอมูลจากสามหลักท่ี

สําคัญ อันไดแก 1-การสํารวจมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง 2-การ

สํารวจมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคา และ 3-การสํารวจมรดก

ทางวิถีชุมชน มาประกอบข้ึนเปนเง่ือนไขสําคัญหลัก เพ่ือการจัดทํา

รางออกแบบ โดยประกอบไปดวยกระบวนการทํางาน ดังภาพกราฟก 

ดานลาง 

1) เง่ือนไขแหงการออกแบบ (Urban Design Conditions) 

 

2) ปญหาและความตองการตอภาพอนาคต (PROB+PROGRAM = Design Scenario) 
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3) รางงานออกแบบและแผนอนุรักษ  

(Preliminary Design and Layers of Proposed Design Strategy) 

 

4) การกําหนดนโยบายอนุรักษ (Urban Conservation Strategy)   
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¼Å§Ò¹·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº 

 1. การสํารวจและประเมินจินตภาพการรับรูองคประกอบของเมือง

ประวัติศาสตรเชียงใหม 

 2. การประเมินความตองการตางๆของผูคนในเมืองและยานตางๆท่ีมี

สวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 

 3. การสรางกิจกรรมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การรวม

ออกแบบ วางแนวคิดและกลยุทธของการออกแบบจัดทํารางจินต

ภาพของชุมชนและยานตางๆในเมือง 

 4. งานออกแบบสรางจินตภาพและภาพลักษณในอนาคตของยานท่ี

เลือกทําการออกแบบ เพ่ือทําผังและภาพลักษณตัวอยาง เปน 

Preliminary Design เพ่ือนําเสนอกลับไปยังชุมชนและผูมีสวนได

สวนเสียในแตละยานประวัติศาสตรท่ีเลือกนําเสนอข้ึน 

 5. การสรุปและจัดทํารางแผนอนุรักษพัฒนาและงานออกแบบจินต

ภาพของเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 



á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´·Ò§¡ÒÃ·íÒÊ×èÍ à¼Âá¾Ã‹  

ÃÐººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� áÅÐ¡ÒÃÊ×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ 
 
 แนวคิดสําคัญของการทําสื่อเผยแพรสูสาธารณชน คือ การนําเสนอ

ดานขอมูลท่ีเขาใจงาย อานงาย และเนนภาพประกอบท่ีสวยงาม เพ่ือ

สรางจินตนาการใหรูสึกรวมกันของคนไทย (ไมเฉพาะคนเชียงใหม

เทานั้น)  ควบคูไปกับเนื้อหาของเมืองเชียงใหม ในบริบทตางๆ  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนื้อหาท่ีแสดงใหเห็นภาพกระบวนการการทํางาน 

'ของคณะทํางานเชียงใหมมรดกโลก' ซ่ึงจะตองใชเวลาอันยาวนานใน

การนําพาความดีงามของเมืองไปสูเปาหมาย 'มรดกโลก' ในความ

ยาวนานนั้น มีท้ังความมานะอดทน ตอความเห็นตางของคนใน

หลายๆสถานะ ตอความเห็นตางทางความคิดของผูคนท่ีเปนเจาของ

เมืองตัวจริง ตอความพยายามในการจรรโลงเมืองเชียงใหม ให 'มีดี' 

มากพอตอการเสนอตัวเปนมรดกโลก ในอีก 5-8 ปขางหนา 
 

 
µÑÇÍÂ‹Ò§á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÊ×èÍ 

StiftsbibliothekSt. Gallen 

 The Abbey of St. Gall มหาวิหารเซนตกอลล ท่ีเมืองเซนตกอลล

(St.Gall) หรือซังทกาลเลิน (St. Gallen) ทางตะวันออกของ

สวิตเซอรแลนดมีหองสมุด (The Abbey Library of St. Gall - 

Stiftsbibliothek) เปนสวนสําคัญใหไดรับการจารึกเปนแหลงมรดก

โลกเม่ือป ค.ศ. 1983 นัยวาเปนหนึ่งในหองสมุดสงฆท่ีเกาแกท่ีสุดใน

โลก ฉายพัฒนาการทางวัฒนธรรมของยุโรปดวยตนฉบับคัดลายมือ

และหนังสือเอกสารตั้งแตแรกตั้งเม่ือศตวรรษท่ี 8 จนถึงป ค.ศ. 1805 

จํานวนมากกวา 170,000 เลม โดยเปดใหผูมาเยือนไดเขาไปชมมหา

วิหารสไตลบารอกอันวิจิตร และหองสมุดท่ีตองสวมรองเทาผาโดยใส
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รองเทาท่ีสวมอยูทับเขาไปเพ่ือรักษาพ้ืนไมสนเนื้อออนใหคงสภาพเดิม

ใหนานท่ีสุด 

 

 คลังขอมูลเกาแกเหลานี้ไดรับการอนุรักษไวอยางดี ขณะเดียวกัน ก็

ไมไดเก็บงําปกปดไว หากตั้งเปาในการเผยแพรความรูอันทรงคุณคา

ใหสาธารณชนไดศึกษาคนควา จึงเปนหองสมุดท่ีสมาชิกสามารถยืม

หนังสือท่ีพิมพหลังป 1900 กลับไปอานได หนังสือท่ีเกากวานั้นตอง

นั่งอานภายในหองอานหนังสือของหองสมุด และยังจัดทําหองสมุด

เสมือน (Virtual Manuscript Library) แปลงเอกสารคัดลายมือ

เปนดิจิตัลเพ่ือใหทุกคนเขาถึงไดฟรี ณ ขณะนี้ดําเนินการไปแลวกวา 

1,500 ตนฉบับจาก 63 คอลเล็กชั่น และขยายคอลเล็กชั่นตอไป

เรื่อยๆ ทําใหคนธรรมดาอยางเราๆ ไดเห็นตนฉบับจากยุคกลางท่ี

บาทหลวงนั่งคัดลอกดวยมือโดยอาศัยแรงเทียน หมึกจากพืช พูกัน

จากขนเปด กระดาษจากหนังสัตว สงตรงถึงหนาจอคอมพิวเตอรท่ี

โตะทํางานในบาน กลางสวน หรือมุมเล็กๆ มุมใดมุนหนึ่งของโลก 

 หองสมุดเสมือนของสวิตเซอรแลนดยังจัดทําตนฉบับคัดลายมือและ

เอกสารเกาแกจากหองสมุดจริงๆ ของเมืองตางๆ ในประเทศ เปน
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รูปแบบดิจิตัล  นําข้ึนเว็บไซต www.e-codices.unifr.ch/en ให

ผูคนไดคนควากันโดยสะดวกอีกดวย 

 

Transnational Property 

 บางครั้ง...แหลงมรดกโลกนั้นไมจําเปนตองตั้งอยูเฉพาะในประเทศใด

ประเทศหนึ่ง เพราะอาณาเขตในอดีตนั้นหาไดเปนเชนทุกวันนี้ ความ

รวมมือระหวางชาติตางๆ กลับยิ่งทําใหความโดดเดนในระดับสากล

ตกทอดเปนมรดกทรงคุณคาแดมวลมนุษยชาติในอนาคต 

 

 Prehistoric Pile Dwellings around the Alps คือมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมอันโดดเดนดานการตั้ง ถ่ินฐานของมนุษยวิธีการ

กอสราง ขนบประเพณีแหงสถาปตยกรรม ตลอดจนพัฒนาการทาง

สังคม ศิลปกรรม เทคโนโลยี ประกอบไปดวยท่ีอยูอาศัยแบบเรือนยก

พ้ืน (pile-dwelling หรือ stilt house) 111 แหงโดยรอบเทือกเขา

แอลปท่ีกระจายอยูตามพ้ืนท่ี 6 ประเทศ คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส 

เยอรมนี อิตาลี สโลวีเนีย และสวิตเซอรแลนด ซ่ึงมีชุมชนเรือนยกพ้ืน 

56 ใน 111 แหง เปนชาติแรกท่ีนําเสนอเปนบัญชีรายชื่อเบื้องตน 

(Swiss Tentative List) แลวรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานจัดทํา

แฟมขอมูลเสนอชื่อจนไดรับการจดทะเบียนในป ค.ศ. 2011 
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 ชุมชนเรือนยกพ้ืนยุคกอนประวัติศาสตรโดยรอบเทือกเขาแอลปนี้ พบ

การตั้งถ่ินฐานตามริมฝงแมน้ํา ทะเลสาบ ชายเลนในราว 5,000-500 

ปกอนคริสตกาล มีการขุดคนทางโบราณคดีพบเรือนยกพ้ืนรวมพัน

แหง แต 111 แหงนี้ผูเชี่ยวชาญไดคัดเลือกวาทรงคุณคาสากลและ

ครบถวนสมบูรณ หลายพ้ืนท่ียังมีน้ําทวมขัง หรือจมอยูใตน้ํา ทําให

องคประกอบทางอินทรียอยางไม ผา หรือพืช ยังคงสภาพเดิมไว 

แสดงใหเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของคนยุคกอนประวัติศาสตรท่ีพ่ึงพา

อาศัยธรรมชาติ เปนสังคมเกษตรกรรม ดํารงชีพดวยการทําไรนา 

เลี้ยงสัตว รวมถึงกลเม็ดเทคนิคในการสรางเรือนไมท่ีอยูยั้งจนทุกวันนี้

และความรวมมือกันของท้ังหกชาติภายใตกฎระเบียบท่ีต้ังข้ึน ก็

เปนไปเพ่ือปกปกรักษามรดกตกทอดนี้ไวใหคนรุนหลังไดเรียนรูสืบไป

(Resource: www.palafittes.org/en/) 
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