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เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

องคก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม ได ดํ า เนิ น การจั ด จ า งคณะวิ จิ ต รศิ ล ป มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ดํา เนิ นโครงการจัด ทํา แผนปฏิ บัติ การด า นการอนุ รักษ และพั ฒนาพื้ นที่ ประวั ติ ศาสตรและวั ฒ นธรรมเมื องเชี ย งใหม
ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม เพื่อดําเนินการปกปกรักษา คุมครอง ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตรและ
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ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ตลอดจนการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่ประวัติศาสตร วัฒนธรรมตามแนวทางเมืองมรดกโลก โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสั ญ ญาจ า ง และได มี คํ า สั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ 596/2559 ลงวั น ที่ 1 มี น าคม 2559
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกลาว และไดมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการทุกทานทราบแลว
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2


เรื่องเพือ่ พิจารณา

นายกิตติบูรณ สุมันตกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ประธานกรรมการ)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดรับแจงจากคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหมวาจะไดเสนอ
รายงานฉบับที่ 1 รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) ใหคณะกรรมการตรวจรับการจางไดรับทราบผล
ดํา เนิ นงาน ทั้ ง นี้อ งคก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด เชีย งใหม ได จั ด ส งรายงานผลการศึ กษาเบื้ องต น ให กับ คณะกรรมการฯ
เป น การล ว งหน า แล ว จึ ง ขอเชิ ญ รองศาสตราจารย ดร. วรลั ญ จก บุ ญ ยสุ รั ต น เสนอรายงานผลการศึ ก ษาให กั บ
คณะกรรมการฯ ไดรับทราบตอไป
รศ.ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน หัวหนาคณะที่ปรึกษา
รายงานฉบับที่ 1 รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ด า นการอนุ รั กษ และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม ต ามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)
มีรายละเอียดการนําเสนอประกอบดวย
(1) แนวคิดเรื่องมรดกโลก (World Heritage)
(2) แนวความคิดดานมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม
(3) แนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร
(4) แนวคิดและวิธีการกําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจเพื่อนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก
(5) แนวความคิดการจัดทํารางงานออกแบบเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก
(6) แนวความคิด ทางการทําสื่อ เผยแพร ระบบอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล
โดยแตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้จะเสนอใหคณะกรรมการทราบตอไป
1.1 วัตถุประสงคของโครงการฯ
1. เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาเมืองเชียงใหมใหเปนเมืองที่มีคุณคา
2. เพื่อทํากระบวนการออกแบบเมืองเชียงใหมเมืองมรดกโลก ฯลฯ
3. เพื่อจัดทําระเบียบขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนขอมูลอางอิงทางประวัติศาสตรและบริบทดานตางๆของ
เมืองเชียงใหม
4. เพื่อสรางการการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ
5. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการทําเอกสารเสนอเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกตอองคการยูเนสโก
ในระยะตอไป
1.2 ขอบเขตงาน
1. การออกแบบจินตภาพรวมของเมืองเชียงใหม
2. จัดทําเว็บไซต เว็บเพจ และการแถลงขาว



2

3. เพื่อจัดระเบียบขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนขอมูลอางอิงทางประวัติศาสตรและบริบทดานตางๆ ของ
เมือง
4. จัดทํารางเอกสารเตรียมเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก
ระยะเวลาในการดําเนินงาน : 240 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจาง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การจัดทํารายงาน 3 ครั้ง ไดแก Inception Report, Progess Report, Final Report
1.3 แผนการดําเนินงาน
1. การประชุมวางกรอบแนวคิด กลไกในการขับเคลื่อน แผนงานในการดําเนินการ/กรอบคิดเรื่องการ
จัดทําเว็บไซตและการแถลงขาว
2. กระบวนการออกแบบจินตภาพเมืองนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก
3. การจั ดทํ า ขอมู ล สนั บสนุ นเพื่ อเตรี ยมการนํา เสนอเมื องชี ย งใหม เป นเมื องมรดกโลก (ระยะที่ 1)
: สํารวจสถาปตยกรรมที่มีคุณคางาน Mapping, วิถีชุมชน
4. การประชุมสัมมนา
5. การจัดทําเว็บไซต 2 ภาษาเรื่องเชียงใหมเมืองมรดกโลก
6. การแถลงขาวความคืบหนางานมรดกโลก
1.4 แนวคิดเรื่องมรดกโลก (World Heritage)
1) อนุสัญญามรดกโลก
อนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention) คือสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ทําขึ้นระหวางรัฐ
สมาชิกตางๆ ของสหประชาชาติเพื่อที่จะระบุ ปกปองคุมครอง อนุรักษ นําเสนอ และสงผานมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ซึ่งมีคุณคาโดดเดนเปนสากลไปสูอนุชนรุนหลัง “อนุสัญญามรดกโลกมีรากฐานอยูในการรับรูวามรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติเปนสมบัติที่หาคามิได และไมอาจทดแทนได ไมเพียงแตสําหรับประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้นหากแตสําหรับ
มนุษยชาติโดยรวมดวย”
2) แนวคิดหลักของมรดกโลก
 คุณคาที่โดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value) หมายถึงคุณคาความสําคัญใน
เชิงวัฒนธรรม และ/หรือ ธรรมชาติที่มีมากเกินกวาจะเปนความสําคัญเฉพาะภายในขอบเขตประเทศหนึ่งๆ และเปน
สิ่งสําคัญทั่วไปรวมกันของทั้งในยุคปจจุบันและอนาคตของมวลมนุษยชาติโดยรวม ความมี “คุณคาที่โดดเดนเปนสากล”
เปนหัวใจหลักในการนําเสนอ เปนคุณสมบัติสําคัญของสิ่งที่จะถูกประเมินเปนเหตุผลที่แหลงจะไดรับการบรรจุในบัญชี
เมืองมรดกโลก และเปนสิ่งที่จําเปนตองธํารงรักษาไวดวยการปกปอง คุมครอง อนุรักษ และการบริหารจัดการ
 ความแท (Authenticity) หมายถึง ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติตางๆ กับศักยภาพคุณคาที่
โดดเดนเปนสากล จะตองมีการแสดงออกอยางสัตยจริง
 ความครบถวน (Integrity) ความครบถวน คือการวัดความสมบูรณหรือความมีอยูอยางครบถวนของ
คุณสมบัติตางๆ ที่ถายทอดคุณคาที่โดดเดนเปนสากล สามารถพิจารณาไดจาก
(1) คุณสมบัติ หรือลักษณะเดน (Attributes or features)
คือแงมุมของแหลงมรดกที่เกี่ยวของกับหรือแสดงออกถึงคุณคาที่โดดเดนเปน สากลคุณสมบัติอาจจะเปน
รูปธรรม (Tangible) หรือนามธรรม (Intangible) ซึ่งไดระบุขอบเขตดังนี้
- รูปทรง และรูปแบบ (Form and design)
- วัสดุ และเนื้อหา (Materials and substance)
- การใชสอยและหนาที่ใชสอย (Use and function)
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- ประเพณี เทคนิ ค และระบบการบริ ห ารจั ด การ (Traditions, techniques and management
systems)
- ตําแหนงที่ตั้ง และสภาพโดยรอบ (Location and setting)
- ภาษา และรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอื่นๆ (Language, and other forms of intangible
heritage)
- จิตวิญญาณและความรูสึก (Spirit and feeling)
(2) พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
คือพื้นที่ ๆ มีการกํา หนดขอบเขตชัด เจนพื้ นที่หนึ่ง หรือมากกว า ซึ่งอยูภายนอกและมีขอบเขตติ ดกับ
แหล งมรดกโลก พื้นที่ดั งกลา วมีคุณ ประโยชนต อการปกปองคุมครอง การอนุรักษ การบริหารจัดการ ความครบถว น
ความแท และความยั่งยืนของคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของแหลงมรดก
(3) พื้นที่โดยรอบ (Setting)
เมื่อพื้น ที่โ ดยรอบเปนสว นหนึ่ ง หรือเปน สวนที่ สํา คัญของคุณคา ที่โ ดดเด นเป นสากลของแหล ง มรดก
พื้นที่ดังกลาวก็จะไดรับการพิจารณาขึ้นบัญชีดวย หรือควรเปนสวนหนึ่งของพื้นที่กันชน
3) หลักเกณฑการเปนเมืองมรดกโลก
เกณฑ ใ นการขึ้น บั ญ ชี ม รดกโลกมี 10 เกณฑ โดยเกณฑ ที่ 1-6 เกี่ย วข องกับ มรดกทางวั ฒ นธรรม
ส ว นเกณฑ ที่ 7-10 เกี่ ย วข อ งกั บ มรดกทางธรรมชาติ เกณฑ สํ า คั ญ ที่ แ สดงออกถึ ง คุ ณ ค า ที่ โ ดดเด น เป น สากลใน
ดานวัฒนธรรม ไดแก
เกณฑ 1 : เปนตัวแทนของผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพการสรางสรรคของมนุษย ประกอบดวย คุณคา
ทางภูมิปญญาหรือทางสัญลักษณที่สูงสง และ ความมีทักษะทางศิลปะ เทคนิค หรือเทคโนโลยีระดับสูง ความมีเพียง
หนึ่งเดียว (Uniqueness)นั้นอาจไมเพียงพอที่จะทํา ใหเปนแหลงมรดกโลกได หากแตตองไดรับการพิจารณาในบริบท
ทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตรที่กวางขวางออกไป
เกณฑ 2 : แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณคาตางๆ ของมนุษย ในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือภายในพื้นที่
วัฒนธรรมหนึ่งของโลก ในแงพัฒนาการทางสถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปะที่ยิ่งใหญ ผังเมือง หรือการออกแบบ
ภูมิทัศนหัวใจสําคัญของเกณฑนี้ คือ การแลกเปลี่ยนคุณคาตางๆ ของมนุษย(Interchange of human values) สิ่งที่ใช
ในการประเมิน คือ สมบั ติทางกายภาพของแหลงมรดกโลกด านสถาปตยกรรม เทคโนโลยี งานศิล ปะ ผั ง เมือง หรือ
การออกแบบภูมิทัศน ตลอดจนอาจเปนตัวแทนของความคิด
เกณฑ 3 : เป น ประจั ก ษ พ ยานเพี ย งหนึ่ ง เดี ย วหรื อ อย า งน อ ยมี ลั ก ษณะพิ เ ศษของการสื บ ทอด
ทางวัฒนธรรม หรือของอารยธรรมที่ยังดํารงอยูหรือสูญไปแลว เกณฑนี้พิจารณาการสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งไดกําหนด
วิถีชีวิต หรืออารยธรรมในภูมิภาค-วัฒนธรรมเขตใดเขตหนึ่ง และมักจะดําเนินเปนชวงเวลายาวนาน การสืบทอดวัฒนธรรม
ดัง กล าวอาจจะยั งดํา เนิ นอยู และมีชี วิ ตชี ว า หรื ออาจจะเสื่อมสลายไปแล ว โดยยั งมี ประจักษพ ยานอยูอาจแสดงออก
ในวิ ธี การกอ สร า ง การวางผั ง ที่ ว า งหรื อ ผั ง เมื อ ง หรื อการสื บ ทอดรู ป แบบนามธรรม แต มี ผ ลทางรู ป ธรรมที่ ชั ด เจน
ในที่นี้คําสําคัญคือ “ประจักษพยานที่มีลักษณะพิเศษ” (Exceptional Testimony) ซึ่งตั้งอยูบนฐานของการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมที่จะตองเขาใจในบริบทของคุณคาที่โดดเดนเปนสากล
เกณฑ 4 : เปนตัวอยางที่โดดเดนของประเภทอาคาร กลุมสถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึง
ชว งเวลาที่สํ า คัญ ชว งหนึ่ ง หรือหลายช ว งในประวัติศาสตรของมนุษ ย สาระสํ า คัญ คือ แหล งมรดกจะต องแสดงออก
ในทางใดทางหนึ่งวามีความเกี่ยวของกับเวลาอันเปนจุดกําหนดจุดหนึ่งหรือหลายจุด หรือชวงเวลาที่สําคัญชวงเวลาหนึ่ง
หรื อ หลายช ว งในประวั ติ ศ าสตร ม นุ ษ ย ช ว งเวลาอาจจะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งหรื อ เศรษฐกิ จ
หรือประวัติศาสตรศิลปะหรือวิทยาศาสตร
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เกณฑ 5 : เปนตัวอยางที่โดดเดนของการตัง้ ถิ่นฐานของมนุษยที่สืบทอดกันมาการใชที่ดิน หรือการใชสอย
พื้ น ที่ ใ นทะเล ซึ่ ง เป น ตั ว แทนของวั ฒ นธรรม (หรื อหลายวั ฒ นธรรม) หรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กับ สิ่ ง แวดล อม
โดยเฉพาะเมื่อสิ่งแวดลอมมีความออนไหวเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจยอนคืน 15 คําสําคัญคือ
“การใชที่ดิน” (Land - use) จะตองมีชวงเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐานหรือการใชสอยเพื่อให
การใชที่ดินดังกลาวมีลั กษณะเปนประเพณีที่สืบทอดกันมา การใชที่ดิน จะตองเปนตัวแทนที่โดดเดนของวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง หรือปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มีความสําคัญภายในวิถีชีวิตของวัฒนธรรม หรือเกี่ยวโยงใน
ระดับสากล
เกณฑ 6 : มีความสัมพันธโดยตรง หรือความสัมพันธเชิงรูปธรรมกับเหตุการณหรือประเพณีที่ดํารงอยู
กับความคิด หรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรมที่มีความสําคัญโดดเดนเปนสากล จุดเริ่มตนของเกณฑนี้เริ่ม
จากเหตุการณ ประเพณี ความคิด ความเชื่อ หรืองานศิลปะหรือวรรณกรรมที่มีความสําคัญโดดเดนเปนสากล โดยตอง
แสดงออกโดยตรงหรื อเป น รูป ธรรมในแหล ง มรดกที่ จ ะต องได รั บ การระบุ ออกมาซึ่ ง ต องมี คุ ณ ค า โดดเด น เป น สากล
ในทางกายภาพของแหลงดวย เชน เมื่อศาสนาหรือกระบวนการเคลื่อนไหวมีความสําคัญโดดเดนเปนสากล และสะทอน
ออกมาในแหลงมรดกโดยตรงหรือเปนรูปธรรม นับเปนกรณีที่ดีในการขึ้นบัญชี
4) ประเภทของแหลงมรดกโลก
มีหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากเกณฑการเปนมรดกโลกที่เปนองคประกอบในแตละดาน คือ
1. แหล ง มรดกทางธรรมชาติ ในส ว นนี้ ของภาพผ า นเกณฑ หนี่ ง เกณฑ หรื อ มากกว า เฉพาะเกณฑ
ทางธรรมชาติ (ขอ 7- 10)
2. แหลงมรดกทางธรรมชาติ
3. แหลงมรดกแบบผสม ผานเกณฑอยางนอยหนึ่งเกณฑทางวัฒนธรรม กับอีกหนึ่งเกณฑทางธรรมชาติ
4. แหลงมรดกแบบผสม
5. ภูมิทัศนวัฒนธรรม บางแหลงอาจเปนมรดกแบบผสมดวย แหลงมรดกในกลุมนี้ไดรับการระบุเปน
แหลงมรดกทางวัฒนธรรม แตคุณคาทางธรรมชาติก็ยังเพียงพอที่จะผานเกณฑทางธรรมชาติเกณฑใดเกณฑหนึ่ง
6. ภูมิทัศนวัฒนธรรม
7. ภูมิทัศนวัฒนธรรม ไดรับการขึ้นบัญชีภายใตเกณฑทางวัฒนธรรม เปนตัวแทนของผลงานรวมกัน
ระหวางธรรมชาติและมนุษย
8. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม
9. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกในแผนภาพนี้ผานเกณฑหนี่งเกณฑ หรือมากกวาเฉพาะเกณฑ
ทางวัฒนธรรม (ขอ 1 - 6)
5) กรณีศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก เมื อ งฮอยอั น ประเทศเวี ย ดนาม และย า นเมื อ งเก า มาร ร าเกช
ประเทศโมร็อกโก ทั้ งนี้เพื่อสรางความเขาใจเกี่ย วกับเมืองมรดกโลกทั้ งในดา นความหมาย หลักการ และเกณฑต างๆ
ในการพิ จ ารณาเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น เมื องมรดกโลก รวมทั้ ง ศึ ก ษากรณี เ มื อ งตั ว อย า งที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นและ
ประสบผลสําเร็จในการดูแลรักษาเมืองที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อที่จะนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของเมือง
เชียงใหม
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(2) แนวคิดดานมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม
2.1 แนวคิดเรื่องมิติคุณคาของเมืองเชียงใหม
จากแนวคิด หลั กเกณฑ การขึ้นทะเบี ย นเมื องมรดกโลกนํ า ไปสู การคนหากํา หนดแนวคิดเรื่องคุณคา
ของเมืองเชียงใหม เพื่อระบุถึงความมีคุณคาของเมืองเชียงใหม “คุณคาโดดเดนเปนสากล” Outstanding Universal
Value (OUV) เปนเครื่องบงชี้ถึงคุณลักษณะเฉพาะของเมืองเชียงใหมที่มีคุณคาในระดับสากล มีความสมบูรณ (Integrity)
และความแท (Authenticity) ในเบื้ องต น สามารถสั งเคราะห คุณ ลักษณะเดน บางประการที่ สะทอนให เห็น ถึง คุณคา
ที่โดดเดนของเมืองเชียงใหม ไดแก
1) กระบวนการสรางเมือง และผังเมืองที่สัมพันธกับภูมิปญญาแขนงตางๆ
2) เมืองแหงนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
3) เมืองแหงเกษตรกรรม และการคา
4) เมืองแหงพิธีกรรม และความเชื่อ
5) เมืองแหงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม และชางฝมือ
ซึ่งนํา ไปสูการมีคุณคา มิติที่หลากหลายสงผลใหวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหมทรงคุณคา เชน คุณคาทาง
ประวัติศาสตร (Historic Value) คุณคาทางสังคม (Social Value) คุณคาทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) คุณคาทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Value) ฯลฯ
คุณคาที่โดนเดนของเมืองเชียงใหม
1) การเลือกทําเลที่ตั้ง และการวางผังเมือง
2) เมืองแหงนิเวศวัฒนธรรม
3) เมืองแหงเกษตรกรรม การคา
4) เมืองแหงพิธีกรรม ความเชื่อ
5) เมืองแหงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ชางฝมือ
อัจฉริยะภาพของคนลานนา หลักฐานทางวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการตอเนื่องยาวนานยังคงปรากฏอยูอยาง
สมบูรณครบถวนในปจจุบัน
(3) แนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร
การศึกษาทางประวัติศาสตรมีความสัมพันธอยา งมากกับหลักฐานที่พบ โดยมักเกี่ยวโยงกับเรื่องราวในอดีต และ
มีประเด็นที่ตองสืบคนถึงความจริง ดังนั้นจําเปนตองมีวิธีการในการรวบรวมคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหหาเหตุผล
และขอสรุ ป ซึ่งจะเปนขอเท็ จจริงที่ ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุ ด โดยวิธีการทางประวัติ ศาสตรที่จ ะนํ ามาใชใน
การทํางานประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตั้งประเด็นการศึกษา
2. การสืบคน และรวบรวมขอมูล
3. การคัดเลือก และประเมินขอมูล
4. การวิเคราะห และตีความขอมูล
5. การเรียบเรียงขอมูล
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(4) แนวคิดและวิธีการกําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจเพื่อนําเสนอเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก
 อาจารยอิสรา

กันแตง คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา / ผูเชี่ยวชาญดาน
สถาปตยกรรมและผังเมือง
4.1 แนวคิดและวิธีกําหนดขอบเขต แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนหลักเพื่อการจัดทําฐานขอมูล และแผนที่ ไดแก
1. การสํารวจมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง (Surveying of Cultural Heritage in the dimension
of Urban Planning)
การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเชียงใหมสูการเปนเมืองมรดกโลก
1.1 พิ จ ารณาจากขอ กํ า หนดของ UNESCO ที่ ต องมี พื้น ที่ แหล งมรดก (Property), พื้ น ที่ กัน ชน
(Buffer Zone), พื้นที่โดยรอบ (Setting)
1.2 อางอิงขอบเขตความเปนเมืองเกาเชียงใหมจากแผนที่ พ.ศ. 2443, 2447, 2466
1.3 จากการศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนที่แหลงมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม
1.4 จากแนวความคิ ด ในการวางแผนบริ ห ารจั ด การคุ ม ครองปกป ก รั ก ษาแหล ง มรดกของ
เมืองเชียงใหม
ขั้นตอนการทํางาน
1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรม การกําหนดขอบเขตเมืองมรดกโลก
1.2 ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ดา นประวัติ ศาสตร การตั้งถิ่น ฐานพัฒนาการของเมื องเชี ยงใหม
แหลงมรดกในเมืองเกาเชียงใหม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Heritage) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
(Intangible Heritage)
1.3 เตรียมแผนที่พื้นฐาน (Bass Map) กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเบื้องตน
1.4 ออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล
1.5 สํารวจ ถายภาพ แหลงมรดกในเมืองเชียงใหม
- มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Heritage)
- มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Heritage)
1.6 วิเคราะหขอมูลแหลงมรดกของเมืองเชียงใหม รวมกับ งานผังวิถีชุมชน งานจัดทําบัญชีอาคาร
ที่มีคุณคา
1.7 สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนที่ขอมูลพื้นฐาน เชน แผนที่ระบบนิเวศของเมืองระดับความลาดเท
ของเมือง แหลงน้ําพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปา แผนที่เมืองเชียงใหมและเวียงบริวาร แผนที่พัฒนาการของเมืองเชียงใหมแผนที่
การใชที่ดินปจจุบัน แผนที่ภาษี ฯลฯ
1.8 สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนที่แหลงมรดกที่มีคุณคา
- แผนที่แหลงมรดกที่จับตองได (Tangible Heritage Maps) เชน แผนที่ระบบนิเวศของเมือง
(ดิน, น้ํา, ปา) แผนที่ผังเมืองเชียงใหมและพัฒนาการเมือง (โครงสรางเมือง, องคประกอบเมือง เชน วัง,วัด, ตลาด,บาน
ฯลฯ) แผนที่ ชุ ม ชนเดิ ม ย า นการค า เดิ ม แผนที่ ที่ ว า งของเมื อ ง,พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว,ต น ไม ใ หญ แผนที่ ภู มิ น ามแผนที่ แ หล ง
ศิลปวัฒนธรรม แผนที่แหลงสถาปตยกรรมที่มีคุณคา ฯลฯ
- แผนที่แหลงมรดกที่จับตองไมได (Intangible Heritage Maps) เชน แผนที่แหลงพิธีกรรม
คติความเชื่อเรื่องผี พุทธศาสนา และศาสนาอื่น แผนที่แหลงภูมิปญญา ฯลฯ
1.9 สังเคราะหขอมูล จัดทําแผนที่ขอบเขตเมืองเชียงใหมเมืองมรดกโลก ไดแก พื้นที่แหลงมรดก
(Property) พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และพื้นที่โดยรอบ (Setting)
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ผศ.ดร.ชาญณรงค ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เชียงใหม
2. การสํารวจมรดกทางสถาปตยกรรมที่มีคุณคา (Surveying of Cultural Heritage in the dimension
of Architecture)
จัดทําบัญชีรายชื่ออาคารที่มีคุณคาในเขตพื้นที่ เพื่อประกอบการเสนอชื่อเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก
และสําหรับใชประกอบการวางแผนอนุรักษและฟนฟูอาคารอยางมีแบบแผน
- งานสถาป ตยกรรมและสิ่ ง ก อสร า งที่ เป น หลั กฐานทางดา นประวั ติ ศาสตร ของการสร า งเมื อง
และการดํารงอยูของเมืองรวมถึงโครงสรางทางดานสังคม ไดแก กําแพงเมือง ประตูเมือง แจงเมือง ไมหมายเมือง คูน้ํา
คันดิน ขวงเมือง เปนตน
- งานสถาป ต ยกรรมและสิ่ ง ก อ สร า งที่ เ ป น หลั ก ฐานของการดํ า รงอยู ข อง ผู ค น วิ ถี ชี วิ ต
และความเปนไปของผูคนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ปราสาทราชวัง คุมเจานาย เรือนพักอาศัย เรือน รานคา อาคาร
พาณิชย ตลาด ที่วาง เปนตน
- งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางที่ เปนหลักฐานที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธาของผูคน
ที่อยูในเมืองจากอดีตถึงปจจุบัน เชน วัด ศาสนสถาน อนุสาวรีย หอผี ศาลหลักเมือง เสาหลักเมือง
- งานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางที่ เปนหลักฐานของพัฒนาการดานเทคโนโลยี และความกาวหนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม เชน สถานีรถไฟ โรงสีขาว สะพาน เปนตน
- งานสถาปต ยกรรมและสิ่งกอสรา งที่เปนหลั กฐานของการเมืองการปกครอง และกระบวนการ
ดานสังคมและการจัดการ เชน สถานที่ราชการ ศาล ศาลาวาการ ที่วาการอําเภอ เปนตน
ขั้นตอนการทํางาน
การทํางานประกอบไปดวยขั้นตอนทั้งในสวนงานภาคสนาม และงานภาคเอกสาร โดยมีขั้นตอนที่
สําคัญดังตอไปนี้
1. สํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําฐานขอมูลอาคาร (Fieldwork surveying and Architectural
data) ที่ มีความสํ า คัญ โดยระบุ ตํา แหน ง ชื่ ออาคาร ประเภทการใช งาน เจ า ของ ผูครอบครอง ปที่ ส รา ง โดยในการ
เก็บขอมูล จะมีการสํารวจรังวัด ถายภาพ เสก็ตภาพ ใหไดรายละเอียดของอาคารแตละหลัง เพื่อประกอบการจัดทําขอมูล
เบื้องตนไปพรอมกัน
2. การคนควาดานเอกสาร (Literature review) เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนทางดานประวัติศาสตร
รวมถึง สันนิษฐาน ชวงระยะเวลาที่สราง รวมถึงการเชื่อมโยงประวัติศาสตรดานตางๆ ของเมือง
3. การประเมินคุณคา และการจัดลํ าดับความสํ าคัญของอาคาร (Architectural evaluation)
ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป น การลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของอาคารที่ ไ ด ทํ า การสํ า รวจทั้ ง หมด โดยใช ข อมู ล จาก การศึ ก ษาทาง
ดานประวัติศาสตร และขอมูลการศึกษาดานรูปแบบสถาปตยกรรมในขั้นตอนที่ 2 งานสถาปตยกรรมจะถูกนําเสนอใน
ลักษณะของพั ฒนาการในการสรา งงานสถาปต ยกรรม และพั ฒนาการทางด า นรูปแบบสถาป ตยกรรม และให เกรด
ตามลําดับความสําคัญของอาคาร
4. สรุ ป เอกลั ก ษณ ข องงานสถาป ต ยกรรม ที่ มี คุ ณ ค า ของเมื อ งเชี ย งใหม (Characteristics
approach) ขั้นตอนนี้จะเปนการคัดเลือกและแสดงตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่สามารถเปนตัวแทนของ อาคารที่มีคุณคา
ของเมืองเชียงใหม โดยในขั้นตอนของการทํางาน จะมีการนําเอาขอมูลจากการลําดับความสําคัญของอาคาร ในขั้นตอน
ที่ 3 มาใชเปนขอมูลในการคัดเลือก
5. จัดทํารายงานสรุป (Summary) ในขั้นตอนนี้ จัดเปนการประมวลผลขอมูลในทุกขั้นตอนพรอม
จัดทํารายงานยอย ดานการศึกษาสถาปตยกรรมที่มีคณ
ุ คาของเมืองเชียงใหม การสรุปผล จะประกอบไปดวยขอมูลที่สําคัญ
คือ
5.1 ขอมูลเบื้องตนของงานสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหม
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5.2 พัฒนาการของการสรางงานสถาปตยกรรม
5.3 ลําดับความสําคัญของงานสถาปตยกรรม
5.4 เอกลักษณเฉพาะของงานสถาปตยกรรม รายงานสรุป และ
5.5 ขอเสนอแนะเบื้องตน เรื่องแนวคิดในการอนุรักษและจัดการสถาปตยกรรมที่มีคุณคาของ
เมืองเชียงใหม
 นางสาวแพรวพร สุขัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมและผังเมือง
3. การสํารวจมรดกทางวิถีชุมชน (Surveying of Cultural Heritage of community)
ระบบการใหคุณคาและความหมายที่แฝงฝงในความคิด ความเชื่อและโลกทัศนในการดําเนินชีวิตของผูคน
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งแบบแผนของระบบการให คุณคาและความหมายนี้ เปนเสมือนรหัสทางวัฒนธรรม (Cultural
Code) ของกลุมคนหรือชุมชน การออกแบบการสํารวจมรดกทางวิถีชุมชน (Community Mapping and Survey) แบง
ออกเปน 2 หมวดใหญ คือ
3.1 หมวดมรดกทางวิถีชุมชน
ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธระหวางผูคนกับพื้นที่ในหลากหลายระดับ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนกอรูปเปนระดับสังคมเมืองในปจจุบัน ที่ยังคงความมีชีวิตชีวา จากประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิตและความเปนอยูของผูคนที่ยังอาศัยอยูในเขตพื้นที่เมืองเกาชั้นใน
3.2 หมวดการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมของการใชพื้นที่ในเขตเมืองเกาชั้นใน (Change of Spatial
Pattern and Land Utilization)
ซึ่งมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิต ความผาสุก และระบบการใหคุณคาและความหมายของ
ความเปนชุมชน เชน รูปแบบการใชที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปจจัย
เหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงของเขตเมืองเกาชั้นใน ที่เกิดขึ้นในภาวการณปจจุบัน ขอมูลและความเขาใจ
ที่ได จากการสํา รวจจะเปนรูปธรรมอยา งหนึ่ง ในขั้นตอนการจัด ทํา แผนการบริหารจัดการพื้ นที่เพื่อการอนุรั กษมรดก
ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหมตอไปในอนาคต
ขั้นตอนการทํางาน
1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (Literature Review)
2. การสัมภาษณเชิงลึกตามกลุมประเด็นและความสัมพันธ (Focus Group Interview)
3. เดิ น สํ า รวจเพื่ อ ระบุ ตํ า แหน ง ทางกายภาพของแหล ง ทางวั ฒ นธรรมที่ สั ม พั น ธ กั บ แผนที่
(Mapping)
4. เรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใชในการสื่อสารและนําเสนอ (Interpretation)
5. จัดทําเวทีสาธารณะ (Participatory Workshop and Meeting)
6. วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Analysis)
7. สรุปขอมูลและขอคนพบจากการสํารวจเพื่อจัดทําเปนรายงานขั้นสมบูรณ (Final Reporting)
นายอินทนนท สุกกรี สถาปนิก
(5) แนวความคิดการจัดทํารางงานออกแบบเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก
ในสวนของการทํางานจัดทํารางและกระบวนการออกแบบจินตภาพเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมนั้น ประกอบไป
ดวยงานสองสวนหลักสําคัญในเนื้อหาคือ
5.1 งาน “สํารวจ” จินตภาพเมือง ที่ประกอบไปดวย จินตภาพของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมในภาพ
คิดของผูคน ตามทฤษฎีของการรับรูองคประกอบเมือง (Urban Imaginability) และความตองการ (Requirement) ตางๆ
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ในยานและชุมชนของผูคนเมืองที่มีสวนไดสวนเสียในเขตเมืองเกาประวัติศาสตรและรวมไปถึงผูคนในบริเวณโดยรอบและ
อีกหลายๆภาคสวนในเมืองเชียงใหม
5.2 งาน “สราง” จินตภาพเมือง ที่เปนเสมือนภาพอนาคต (Future Scenario) เมื่อนําเอาขอมูลสํารวจ
พื้นฐานมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง ดานวิถีชุมชน คุณคาทางสถาปตยกรรม ภูมิทัศนวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสราง
กายภาพเมือง มาประมวลขึ้นเปนฐานเงื่อนไขความคิดในงานออกแบบราง รวมกับการรวบรวมความคิด ความตองการและ
จินตภาพของผูคนที่มีสวนไดสวนเสียในเมืองประวัติศาสตรเชียงใหมนี้
ในการทํางานขั้นตนปฐมภูมินั้น จะตองทบทวนบทบาท (Urban Role) ของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม ในฐานะ
เมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิตในสามระดับ ไดแก ระดับภูมิภาค, ระดับเมืองและระดับยาน เพื่อประเมินถึงบทบาทตา งๆ
ของเมืองในขั้นตน รวมไปถึงการจัดทํา จินตภาพการรับรูองคประกอบ (Urban Imaginability) ของเมืองประวัติศาสตร
เชียงใหมจากผูคนหลากหลายภาคสวน และการศึกษาจุดแข็งจุดออนตางๆในหลากหลายมิติ (S.W.O.T. Analysis) เพื่อเปน
ขอมูล ในเชิงประกอบ ในการจั ดทํ า กํา หนดอนาคตของเมื องประวัติศาสตรและทิศทางการเติ บโตในอนาคตของเมื อง
(Urban Foresight) รวมไปถึงกรอบเงื่อนไขของปญหา (Urban Problematic Issues) โดยที่งานการจัดทํารางออกแบบ
ตองคํา นึ งถึงและต อ งใช งานออกแบบเป นตั ว หลั กในการแกไ ขป ญ หาอย า งสรา งสรรค ในส ว นการทํ า งานขั้น ทุติ ย ภู มิ
จะรวบรวมนําเอาขอมูลจากสามหลักที่สําคัญ อันไดแก
1. การสํารวจมรดกทางวัฒนธรรมดานผังเมือง
2. การสํารวจมรดกทางสถาปตยกรรมที่มีคุณคา และ
3. การสํารวจมรดกทางวิถีชุมชน มาประกอบขึ้นเปนเงื่อนไขสําคัญหลัก เพื่อการจัดทํารางออกแบบโดยประกอบ
ไปดวยกระบวนการทํางาน
1) เงื่อนไขแหงการออกแบบ (Urban Design Conditions)
2) ปญหาและความตองการตอภาพอนาคต (PROB+PROGRAM = Design Scenario)
3) รางงานออกแบบและแผนอนุรักษ (Preliminary Design and Layers of Proposed Design Strategy)
อยูภายใตแนวคิด การอนุรักษ การพัฒนา และการบริหารจัดการเมืองอนุรักษ โดยมีนโยบายระดับตางๆ
ที่นําไปสูแผน
- การปฏิสังขรณ (Restoration)
- การปรับปรุงสภาพ (Renovation)
- การฟนฟูสภาพ (Rehabilitation)
- การสงวนรักษา (Preservation)
- การเพิ่มชีวิตเมือง (Revitalization)
- การสงเสริมใหเขมแข็ง (Strengthening& Consolidation)
- การสรางใหม (Reconstruction& Renewal)
4) การกําหนดนโยบายอนุรักษ (Urban Conservation Strategy)
4.1 วิธีการกําหนดนโยบายอนุรักษ โดยการสํารวจทางภูมิทัศนเมือง สถาปตยกรรม และประวัติศาสตร
และมีการคัดเลือกสถาปตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา รวมกับการประเมินภูมิทัศนประวัติศาสตร (Historic
Urban landscape) โดยอาศัยเกณฑการออกแบบ คือ ความสัมพันธ อาคารSetting ภูมิทัศนชุมชนและสังคม การ
ออกแบบอาคารใหม อื่นๆ
4.2 การกําหนดนโยบายการอนุรักษ มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป
- ระดับภาค
- ระดับทองถิ่น
- นโยบายเฉพาะดาน
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- ภูมิทัศนชุมชน
- การควบคุมการออกแบบใหม
นายสามารถ สุวรรณรัตน นักวิจัย(กลุมทองถิ่นและภูมิภาคศึกษา)
(6) แนวความคิด ทางการทําสื่อ เผยแพร ระบบอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล
6.1 วัตถุประสงค
• สื่อสารสรางความเขาใจ และปลุกจิตสํานึกใหคนเชียงใหมเห็นถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
และศักยภาพของเมืองเชียงใหม
• เผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับมรดกโลก เมืองมรดกโลก การดูแลรักษาเมือง และแนวคิดสรางสรรคที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษ ดูแลรักษา และพัฒนาเมือง
• ประชาสัมพันธการทํางานภายใตโครงการเชียงใหมเมืองมรดกโลก
6.2 การประชาสัมพันธ
บนสื่อออนไลนจัดทําในรูปแบบ
• Website “cmwt.com” เปนคลังขอมูล บทความ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ความคืบหนาโครงการ
• Facebook Page “เมืองธรรมดา คนไมธรรมดา” เปนการกระจายขอมูล(รายวัน) และบทความ
สูเครือขายโซเซียลมีเดีย เปนการสรางสมาชิก และการโตตอบกับสาธารณะ



คณะที่ปรึกษาฯ จึงขอจบการนําเสนอรายงานการศึกษาฉบับที่ 1 ใหคณะกรรมการทราบเพื่อใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอไป
คณะกรรมการ ไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
นายกิตติบูรณ สุมันตกุล (ประธานฯ)
 ขอชื่นชมคณะที่ ปรึกษาที่หาขอมูล ว าอะไรที่ ควรจะเขา ขอบเขตของการเปน มรดกโลก ทั้งขอมู ล
ดานผังเมือง ดานสถาปตยกรรม และดานวิถีชุมชนไดอยางครบถวน ซึ่งรายงานฉบับนี้เปนเพียงรายงานฉบับแรกเทานั้น
หวังวาคงจะไดรับอะไรดีๆในรายงานฉบับตอๆไป ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับการจางเสนอแนะความคิดเห็นตอรายงาน
ตอไป
นายจุลทัศน กิติบุตร
 เรื่องของชุมชน คนเปนสวนที่สําคัญในการขับเคลื่อนรวมทั้งคนรุนใหมที่จะเขามารวมดําเนินการ
ซึ่งเราพูดอยูตลอดเวลาวาทําอยางไรใหเมืองเชียงใหมเมื่อไดรับการขึ้นเปนมรดกโลกแลวดํารงอยูอยางยั่งยืน รวมทั้งการ
ดํา รงชีวิต ที่ เกื้อกูลกับธรรมชาติ ยกตั ว อยา งเช น ห ว ยฮองไคร เป นสถานที่ เปน ธรรมชาติเ ป นวิถีชี วิ ต ที่ อาศัย ธรรมชาติ
รักษาใหคงอยูตามสภาพไมถูกกลืนไปกับยุคสมัยและการทองเที่ยว
นายชัชวาล ทองดีเลิศ
 เมืองเชียงใหมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรในเชิงลึกที่ยาวนาน เมื่อเทียบกับสถาปตยกรรมอื่นซึ่งมี
ลักษณะของความใหญโตของสถาปตยกรรม ซึ่งจะเกี่ยวกับวิธีการอธิบายใหเกิดความชัดเจนและสรางใหเกิดความเขาใจใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ประเด็ น ของการเชื่ อ มร อ ยหั ว ข อ แต ล ะหั ว ข อ ชั้ น แต ล ะชั้ น ให ส อดคล อ งกั น จากประวั ติ ศ าสตร
สูส ถาป ต ยกรรม วิ ถีชี วิ ต ชุ ม ชน ระบบความสั มพัน ธ จนกลายมาเปน เมืองเชีย งใหม เนื่ องจากเชีย งใหม เป นเมื องที่ มี
ความหลากหลายของกลุมคน มีความเปนชาติพันธ ซึ่งนําไปสูวิถีชีวิตและสถาปตยกรรมที่แตกตาง อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงกัน
อยากใหศึกษาและอธิบายความสัมพันธอยางสอดคลองกัน
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 ดา นสื่ อ เรื่ องของการเชื่ อมโยงพลั ง สื่ อทุ กชนิ ด การวางแผนยุ ท ธศาสตร ก ารสื่ อสาร และสร า ง
กระบวนการการมีสวนรวมเพื่อยกระดับการเรียนรู นําไปสูการพัฒนา
นายกิตติบูรณ สุมันตกุล (ประธานฯ)
 นักทองเที่ยวหรือผูคนที่เขามาในจังหวัดจะมีลักษณะของการศึกษามากอน หรือการมาแบบเสาะหา
มองพินิจไมไดมองผานซึ่งเปนเสนหของเมืองเชียงใหม และถือเปนความยากลําบากของคณะที่ปรึกษาที่จะดึงความโดดเดน
ออกมานํา เสนอให ทุกคนได รับ ทราบรวมทั้ ง การนํา เสนอให ทางคณะกรรมการมรดกโลกทราบไดอยา งชัดเจนในจุ ดนี้
สว นเรื่อ งของสื่ อและการประชาสั ม พั นธ องค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม มีเ วที ใ นการนํา เสนอหลายเวที เช น
การประชุมหัวหนาสวนราชการ การประชุมประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน และการประชุมตา งๆ
จึงจะใชโอกาสนี้เชิญคณะที่ปรึกษา เขา ไปนํา เสนองานที่เราไดดํา เนินการเกี่ย วกับมรดกโลก ในเรื่องรายละเอียดและ
ความเคลื่อนไหว รวมถึงเรื่องตางๆที่เราไดดําเนินการที่ผานมาเชน เมืองสรางสรรค ซึ่งจะเปนการดําเนินการควบคูไปกับ
งานมรดกโลกตอไป
นางสุวารี วงศกองแกว
ที่ผานมาไดมีโอกาสไดรวมงานกับทีมที่ปรึกษาในงานดานศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดซึ่งจะเขาใจเกี่ยวกับ
ความยากลําบาก ความตางของความเชี่ยวชาญที่จะตองถูกนํามารวมกัน จากที่ไดเห็นจากการนําเสนอคิดวาทางคณะ
ที่ปรึกษาไดศึกษารายละเอียดละคงมีการตกลงรวมกันจนไดภาพรวม และทิศทางในการดําเนินงานแลว ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรั บ งานชิ้น นี้ อ ยากให มี การรายงานความเคลื่ อนไหว และรายละเอีย ดการดํา เนิ นงานอยู ตลอดไม เฉพาะต องมี
การประชุมเมื่อมีการตรวจรับรับเพื่อใหการดํา เนินงานมีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเพื่อใหการดําเนินงานมีการติดตอ
ไดรับคําแนะนํา เกิดการประสานงานไมตองรอใหงานเสร็จแลวมาติดตามงาน เพราะงานมรดกโลกเปนงานที่ซับซอน
และมุมมองของคนนําเสนอจะแตกตางจากคนดําเนินงาน เมืองเชียงใหมมีสถาปตยกรรมที่ไมเหมือนสถาปตยกรรมอื่นๆ
ไมเหมือนทัชมาฮาล หรือคอลอสเซียม แตเรายังตองใชสถาปตยกรรมในแบบของเรา
การนําเสนอดานวิถีชุมชน การเรียนมาทางสังคมการนําเสนอทรงสูง (ทรงพีรามิด) มีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ชนชั้นและการปกครอง ดังนั้น ฐานหนุนหรือชนชั้นแรงงาน ฐานสูงกวาคือชนชั้นปกครองเมื่อเรานําเสนอมันจะเปนมิติที่
ไมเทากัน ตองระมั ดระวังเรื่องการใช สัญลักษณเชิงหามในการนําเสนอควรคํานึงถึงนัยสําคัญซึ่งเปนมุมมองทางสังคม
ที่กระทบดานความรูสึก แตในรูปแบบมิติตางๆก็ใชได
ดานสื่อ มีความหลากหลาย มีการเชิญนักเขียนเขามารวมเพื่อแบงปนความรูดานการเขียนบทความเพื่อ
นําเสนอ ลักษณะคลายบรรณาธิการที่มอบหมายใหนักเขียนหลากหลายรูปแบบนําเสนอผลงานและแนวความคิด ซึ่งทุกคน
ไมไดทํางานภายใตการควบคุมของใคร เปนอิสระตอกันเพียงแตมีผูคอยประสานงานและเก็บเรียบเรียงขอมูลเพื่อนําเสนอ
สวนชองทางที่จะสามารถนําเสนอ มีทั้งหมด 3 แนวทาง
 เวทีนานาชาติ เนื่ องจากไดคุยกับอาจารยช ญา วั ฒนภูดิศ ซึ่งทานจะจัดเวทีนานาชาติ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะทราบขอมูลอยูแลว เนื่องจากงานมรดกโลกเรื่องการแสดงตัวเราตองพยายามจัดเวทีนานาชาติ
ซึ่งเปนภาระและมีความยุงยาก ซึ่งจากการจัดงานดังกลาวทางอาจารยไดยื่นขอเสนอวาเราสนใจหรือมีงานที่ศึกษาใด
ทีอ่ ยากนําเสนอ ถาสามารถสงหัวขอไดภายในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจัดงานจะจัดชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของปนี้
ซึ่งจะสามารถขึ้นนําเสนอไดโดยนําเสนอเปนภาษาสากลเนื่องจากผูเขารวมมาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งเราสามารถเลือก
มา 2 – 3 บทความ และถาเรานําเสนอในรูปแบบของชุมชนหรือการจัดนิทรรศการภายนอกจะจัดพื้นที่ในการนําเสนอให
ผูเขารวมการประชุมไดรับทราบแนวคิดของเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก
 การศึ ก ษาดู ง าน ในส ว นของงานมรดกโลกในส ว นของการศึ ก ษาดู ง านคื อ การแสดงตั ว
ดั ง นั้ น กระบวนการ ขั้ น ตอน ตลอดจนสถานที่ ใ นการแสดงตั ว จะมอบหมายให ท างคณะที่ ป รึ ก ษาประสานงานกั บ
ทางองคการยูเนสโก เพื่อหาตนแบบหรือเวทีแสดงตัว แลกเปลี่ยน หรือแสดงเจตนารมณ และหนวยงานที่จะเขารวมกับเรา
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อาจตองคิดแบบละเอียดถี่ถวน เพื่อสรุปใหไดวาบุคคลสําคัญของหนวยงานที่จะตองแสดงตัวในเวทีนานาชาติขององคการ
ยูเนสโกควรเปนทานใด จึงขอใหทางคณะที่ปรึกษาหารือเบื้องตน อยากใหประสานงานแตเนิ่นๆเนื่องจากเวลากระชั้นชิด
และจะเปนปญหาในการสงงานงวดที่ 2
 เรื่ องของงานจิ น ตภาพ คื อ ได ป รึ ก ษากั บ ท า นไพรั ช ใหม ชุ ม ภู รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัดเชียงใหม และทานไดเสนอใหคณะที่ปรึกษาสามารถใชเวทีการปฏิรูปการศึกษาในการเสนอแนวคิดเชียงใหมสู
มรดกโลกได ซึ่งมีแนวคิดที่ไมแตกตางเปนฐานในการดําเนินงานดานนี้ จะเปนการสนับสนุนใหงานดํา เนินการไดเร็วขึ้น
ไมตองสรางกลไกใหมแตใชเปนฐานในการขยายการดําเนินงาน ซึ่งอาจตองวางยุทธศาสตรการดําเนินงานรวมกับทานอีก
ครั้ง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นการสรางจินตภาพรวมอาจใชเวทีการปฏิรูปการศึกษาได
นายชัชวาล ทองดีเลิศ
 เรื่องพลวัตและการสืบเนื่อง เปนเรื่องนาสนใจเหมือนกับกรณีเชียงใหม 720 ป ดานกระบวนการ
สืบทอดความรู กระบวนการถายเท มียุคที่เปลี่ยนแปลง ยุคฟนฟู ซึ่งจะมีขั้นตอนการสืบทอดซึ่งคนเชียงใหมเองก็อยาก
เขาใจและอยากรูเกี่ยวกับเมืองเชียงใหมนี้ เชนเรื่องของอัตลักษณ ที่ทราบแตไมสามารถอธิบายออกมาได รูอยูถึงความ
มีตัวตนความเปนไป แตไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดได ซึ่งการจัดทํารายละเอียดดังกลาวจะเปนการตอบโจทย
เรื่องของมรดกโลกอีกดวย
นายจุลทัศน กิติบุตร
 เรื่องการประชาสั มพั นธ เนื่ องจากมี เวลาเหลื อน อยมากอยากให มีการประชาสั ม พั นธ เกี่ย วกับ
กิจกรรมที่เราจัดอยางรวดเร็ว ไมอยากใหมีความกระชั้นชิดมากเกินไปในการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการกระจายขาวที่ดี
และเปนผลสืบเนื่องใหการดําเนินกิจกรรมลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไว
นายเกียรติชัย ลออวรากุล
 เรื่ องการแสดงตั ว และการประชาสัม พั น ธ จะมี การช ว ยประสานงานใหเ มื่ อ มี ก ารประชุ ม หรื อ
การอบรมสัมมนาอาจจะเชิญคณะที่ปรึกษาเขา รวมเพื่อแถลงถึงความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานซึ่งจะมีสื่อที่เขารวม
กิจกรรมดังกลาว ประสานคณะที่ปรึกษาในการนําเสนอขอบเขตหรือเรื่องราวตางๆ เพื่อใหบุคคลทั่วไป หนวยงานราชการ
รับทราบวาเราไดดําเนินการเรื่องไดอยู ดําเนินการอยางไร และดําเนินการถึงขั้นไหน
 เรื่ อ งสื่ อ เกี่ ย วกั บ หั ว ข อ “เมื อ งธรรมดา คนไม ธ รรมดา” ควรใช คํ า ว า “เมื อ งไม ธ รรมดา
คนไมธรรมดา” เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ ถาใชคําวาเมืองธรรมดาก็เหมือนเมืองทั่วๆไป คือเมืองเชียงใหมเปนเมืองไม
ธรรมดา คนก็ไมธรรมดาถึงไปดวยกันไดควรถือเปนแรงจูงใจที่ทําใหคนเขามาเยี่ยมชม
 เรื่องเกี่ยวกับ ผังเมือง ทําอยางไรใหมีผังเมืองรวม และผังเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ป ซึ่งเปน
หวงเกี่ยวกับการเปลี่ย นแปลงคือ เมื่ อศึกษาไปแลว แต เกิด การเปลี่ย นแปลงอยากใหคํานึงถึงจุดนี้ ควรทํ าให เกิดความ
สอดคลอง
มติที่ประชุม : คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
- ไมมี –
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ปดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)..................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาววราภรณ สุนันตะ)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)..................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพัฒนา พุดตาล)
กรรมการ
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