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สรุปผลโครงการสัมมนาการเสนอพื้นที่เชียงใหมเปนมรดกโลก 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดววิ จังหวัดเชียงใหม 

..................................................... 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ) โครงการสัมมนาการเสนอ

พืน้ที่เชียงใหมเปนมรดกโลก มสีาระสําคัญสําคัญโดยสรุป คือ 

  ในฐานะคนเชียงใหมขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่ไดมารวมงานสัมมนาในวันนี้ การ

สัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหเกิดกับประชาชนจังหวัดเชียงใหม เพื่อสรางความ

รวมมือในการขับเคลื่อนผลักดันใหจังหวัดเชียงใหม ไดการรับรองเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก      

เมืองเชียงใหมมีตนทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดน รวมทั้งมีพัฒนาการทางดานศิลปวัฒนธรรมที่งดงามเปน

เอกลักษณลานนามามากกวา 700 ป และไดมีความพยายามของชาวเชียงใหมมาอยางตอเนื่องเพื่อที่จะ

รวมมือกันอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม ใหไดรับการเชิดชูเกียรติใน

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยการผลักดันใหเปนมรดกโลก ซึ่งขณะนี้ไดผลักดันพื้นที่บางสวนใน

เมอืงเชียงใหม จนไดรับการจดทะเบียนเบื้องตนเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกแลว ขั้นตอนตอไปเปนการ

สรางความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อสรางกลไกการขับเคลื่อนผลักดันใหเมืองเชียงใหมบรรลุเปาหมาย

การเปนมรดกโลก ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในการบรรลุผลสําเร็จคือการไดรับความรวมมือจากประชาชน        

คนเชียงใหมที่จะชวยใหการผลักดันเมอืงเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกตอไป 

บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมมือและสนบัสนุนใหเมืองเชยีงใหมสูมรดกโลก     

ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.วสุ  โปษยะนันทน สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมศิลปกร) 
 

  ความเปนเชียงใหมมรดกโลกสิ่งที่ควรตระหนักถึงคือพวกเราไมไดเอาเมืองของเราไป

ประกวดเพื่อใหไดรางวัลหรือหวังผลประโยชนจากการทองเที่ยว แตเปนการเอาเมืองเชียงใหมไปปรากฏ

เปนของขวัญใหกับประชาชนของคนทั้งโลก โดยที่เราจะตองมั่นใจในคุณคามรดกของเราใหมีคุณคา              

ในขณะเดียวกันเราก็ตองดูแลรักษาหามาตรการใหสิ่งที่เปนตําแหนงมรดกโลกนั้นยังคงไวซึ่งคุณคาที่เรา

นําเสนอ ในฐานะผูแทนกระทรวงวัฒนธรรมในบทบาทของภาครัฐซึ่งมีสวนเกี่ยวของ ในการมีสวนรวม

ผลักดันใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก จะขอใหขอมูลเบื้องตนวา ในสวนขององคกรตางๆใครม ี   

สวนเกี่ยวของในเรื่องนี้บาง การที่ประเทศไทยไดไปทําอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกกับยูเนสโก

จะสงผลใหเปนเมืองมรดกโลกนั้นจะไมใชของประเทศหนึ่งแตเปนการที่ทุกคนทั้งโลกตองชวยกันรักษา

มรดกตางๆหลักฐานอารยธรรมใหมันคงอยูตอไป เมื่อไดมีการทําอนุสัญญาดวยการคุมครองมรดกโลก

ประเทศไทยก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
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1) คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการคุมครองมรดกโลก ซึ่งในปจจุบันคณะกรรมการชุดนี้

ทําหนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศไทย

กับศูนยมรดกโลก คณะกรรมการชุดนี้มีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน   สวนเลขานุการ

ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการจะมีการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการคณะตางๆ เพื่อชวยดําเนินการในแตละดานไป  

2) คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการคุมครองมรดกโลกของประเทศไทย ไดมีการแตงตั้ง

อนุกรรมการขึ้นมาดําเนินงานเกี่ยวกับแหลงมรดกทางวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการคณะนี้มีบทบาทหนาที่

เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศทั้งหมด มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธานและ

อธิบดีกรมศิลปากรเปนเลขานุการซึ่งการนําแหลงมรดกทางวัฒนธรรมเขาสูบัญชีมรดกโลกก็จะเขาสูการ

พิจารณาของอนุกรรมการชุดนี้  

3) อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเปนเลขานุการคณะอนุกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมไดมีการ

แตงตั้ง “คณะกรรมการชื่อวาคณะกรรมการเตรียมการในการนําแหลงวัฒนธรรมเขาสูบัญช ี   

มรดกโลก” ซึ่งมีอธิบดกีรมศิลปากรเปนประธานมีหนาที่ดูแลเรื่องของการวางแผนการติดตอประสานงาน

และการสนับสนุนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่จะนําเขาไปสูบัญชีมรดกโลก 

 4) สําหรับการประเมินแหลงมรดกทางวัฒนธรรมจะมีองคกรที่ปรึกษาที่ชวยประเมินช่ือ

วา ICOMOS หรือ International Council on Monuments and Sites ทําหนาที่เปนองคกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองคกรนี้จะทําการประเมินแหลงมรดกที่มีคุณคา เหมาะสม ดวยเกณฑตางๆ 

ที่สอดคลองและถูกตองหรือไม รวมถึงความแทของลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมโครงสราง ความแทของ

วัสดุ ความแทของพื้นที่โดยรอบรวมถึงความแทการใชสอยและจิตวิญญาณ และเพื่อการประเมินแหลง

มรดกโลกในเบื้องตนวาความครบถวนตามคุณคาที่กําหนดไวในหลักเกณฑการเปนมรดกโลก และสุดทาย

คือการประเมินวาเรามีมาตรการการดูแลคุมครองหรือการจัดการพื้นที่ของเราอยางเหมาะสมแลวหรือไม  

กระบวนการประเมินวาเราจะไดเปนเมืองมรดกโลกจะใชหลักเกณฑเรื่องคุณคาความสําคัญในเรื่องของ

ความจริงแท ความครบถวนและที่สําคัญคือเรื่องของการจัดการพื้นที่มรดกโลก ขณะนี้เมืองเชียงใหมไดรับ

การอนุมัติบรรจุอยูในบัญชีเริ่มตน (Tentative List) แลว ซึ่งขอมูลของเราไดถูกเผยแพรอยูในเว็บไซดของ

เมืองมรดกโลกขององคการยูเนสโกอันเปนการประกาศวาประเทศไทยไดเสนอเมืองเชียงใหมเปนแหลง

มรดกโลก โดยมีขั้นตอนที่จะตองดําเนินการตอไปคือตองตัวสงเอกสารฉบับเต็มใหกับองคการยูเนสโก     

ไดพิจารณากอน ทั้งนี้การสงเอกสารฉบับเต็มองคกรยูเนสโกไดกําหนดวาผูเสนอแหลงมรดกโลกจะตองมี

ช่ือในบัญชีรายช่ือ (Tentative List) เปนเวลาอยางนอย 1 ป และหากเอกสารผานการพิจารณาแลว 

ICOMOS ก็จะสงเจาหนาที่มาตรวจประเมินตอไป สําหรับกรณีที่มีการอางถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จําเปนจะตองสงขอมูลใหอีกองคกรหนึ่งที่เปนที่ปรึกษาในเรื่องมรดกโลกทางดานธรรมชาติรวมในการ
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ประเมินดวยนั้นก็คือ  สหภาพนานาชาติ เพื่ อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

(อังกฤษ: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  หรือWorld 

Conservative Union : IUCN) พิจารณา 

 

ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑติย) 

   จากที่ทางผูแทนกระทรวงวัฒนธรรมไดกลาวมานั้นถือเปนเรื่องที่นายินดีที่เราจะกาวไปเปน

เมอืงมรดกโลก การไดเปนมรดกโลกถือไดวาเปนจุดเดนของประเทศนั้นๆที่ทุกคนจะไดเขามาชมและดูเมือง

ของเรา เมื่อไดเปนมรดกโลกถือไดวาสถานที่ของเรานั้นไดเปนสมบัติของโลกดวย จังหวัดเชียงใหมเห็นวา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่น และมีอํานาจหนาที่ใน

การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณโดยมีกฎหมายที่กําหนดฐานอํานาจ

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดแก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540         

และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 45 ที่กําหนดให “องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ

ภายในองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ (7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

และวัฒนธรรมของทองถิ่น (8) จัดกิจกรรมใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่องคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให

องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)     

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ที่ระบุวา “ใหกิจการดังตอไปนี้

เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือให      

องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา (11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงรักษาศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น” ตลอดจนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 “ภายใต

บังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ          

เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน ดังนี้  (18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี             

และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และ            

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามกฎหมายจัดต้ังไดนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ

ของชุมชนที่จะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา 

องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหาความ
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ตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจึงมีภารกิจหนาที่ใน

การสนับสนุนการประสานแผน ประสานและบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น การจัดกิจกรรม

สาธารณะ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่นในเขตจังหวัด ไดตระหนักเห็น

ถึงความสําคัญชองการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในจังหวัดที่จะบูรณาการความรวมมือในการบํารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประ เพณี  ภูมิปญญาทองถิ่ น  และวัฒนธรรมอันดี งามของ เมือง เ ชียงใหม  ทั้ งนี ้

กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานที่ดุแลและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาเห็นควร

สนับสนุนให “เมอืงเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกเพราะการอนุรักษพืน้ที่ “โบราณสถาน” แตเพียงอยางเดียว

นั้นไมเพียงพอและไมทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นหากพื้นที่ของเมืองเชียงใหมไดเปน       

เมืองมรดกโลก ก็จะสงผลตอความเปลี่ ยนแปลงในการพัฒนาเมืองเ ชียงใหม ในหลายๆดาน                    

ซึ่งเมืองเชียงใหมก็จะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนสากลเปนที่รูจักของคนทั่วโลก ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของ

ประชาชนชาวเมอืงเชียงใหมก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามา อาจทํา

ใหสงผลกระทบในดานลบที่มาพรอมกับความเจริญกาวหนาของธุรกิจทองเที่ยว” กระทรวงมหาดไทยได

ตระหนักเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมจัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นของ    

จังหวัดเชียงใหมอยางใกลชิด สงเสริมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตระหนักถึง

ความรวมมือในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ    

เมืองเชียงใหม ตลอดจนปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

สามารถเปนหนวยงานหลักในการผลักดันการพัฒนาเมอืงเชียงใหมเปนเมอืงมรดกโลกอยางยัง่ยนืตอไป 

การบรรยายพเิศษเรื่อง “เมืองเชียงใหมกับความพรอมของการเปนมรดกโลก” โดย                 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 

  การผลักดันเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองรวมมือกัน

ผลักดันตองใหยูเนสโกยอมรับในเมืองเชียงใหม โดยมีเวลาดําเนินการที่จะตองทําใหไดภายใน 10 ป     

เปนหนาที่ทุกภาคสวนที่ตองชวยกันดําเนินการ และที่สําคัญในการคัดเลือกพื้นที่ในเมืองเชียงใหมนั้นถือได

วามีความสําคัญมาก ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีความสําคัญจริงๆ โดยเฉพาะสี่เหลี่ยมคูเมืองถือไดวามีความ

นาสนใจมากและตองพิจารณาวาจะสามารถทําอะไรได ประการสําคัญขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นจาก

ชุมชนและประชาชนวาการผลักดันเมืองเชียงใหมเปนมรดกโลกประชาชนมีความคิดเห็นอยางไร ในการ

ทํางานเรื่องมรดกโลก ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และระดมบุคลากรจากสวนตาง ๆ มารวมมือกัน   

และวางมาตรการตางๆ ที่จะทําใหเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกและเช่ือไดวามันสามารถเกิดขึ้นไดกับเมือง

เชียงใหมที่เปนเมืองสงางามทางวัฒนธรรมเปนเมืองที่ทรงคุณคาไมวาจะเปนสถาปตยกรรมหรือแหลง

สถานที่และวิถีชีวติของผูคนในชุมชนแหงการเปนนครเชียงใหม  
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การบรรยายพเิศษเรื่อง “เมืองเชียงใหมกับความพรอมของการเปนมรดกโลก” โดย  

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  (นายทัศนัย บูรณุปกรณ) 
 

  หากมองยอนไปในประวัติศาสตรจนถึงปจจุบันจะเห็นไดวาเชียงใหมมีความเหมาะสมที่จะ

เปนเมืองมรดกโลกทุกประการ พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองถือเปนพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะเปนสถานที่เกาแกและ

เหมาะสมทางวัฒนธรรมและวัดสําคัญๆที่มีอายุมานานสวนใหญจะอยูในสี่เหลี่ยมคูเมืองอีกดวยอยางเชน 

วัดเจดยีหลวง เปนตน โดยเทศบาลนครเชยีงใหมมมีาตรการการดูแล รักษาสภาพเมืองโดยไดมีเทศบัญญัติ

ออกมาวาหามสรางตึกเกินสี่ช้ันและสถานที่ที่สรางตองเขาตามรูปแบบลานนาและรูปแบบสีตองเปนใน

ทิศทางเดียวกันโดยประกาศเมื่อ กุมภาพันธ 2558  เทศบาลนครเชียงใหมพยายามรณรงคใหทาสีในเขต

เมืองเกาไดโดยเริ่มรณรงคเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เทศบาลนครเชียงใหมไดรวมกับทาง ธนาคาร

ไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธกส. และมีการพูดคุยกับกลุมสถาปนิกลานนาเพื่อใหรูปแบบเมืองเชียงใหม

เปนไปทิศทางเดยีวกัน และมีการพูดคุยกับการไฟฟาเรื่องการนําสายไฟลงใตดิน เมื่อมีการนําสายไฟลงดิน

แลวอาจจะมีการปลูกตนไมเพิ่มเติมและรณรงคการใชจักรยานหรือการใชรถพลังงานไฟฟาในเขตเมืองเกา 

และจะไมอนุญาตใหรถบัสเขา เพื่อตอบโจทยของยูเนสโกในการอนุรักษธรรมชาติ  ตอมาเปนเรื่องของ

สถานบันเทิงจะมีการกําหนดวาผูประกอบการรายใหมจะไมอนุญาตใหเปดทําการสวนผูประกอบการราย

เกาจะมกีารพูดคุยวาจะใชเวลาการปรับตัวกี่ปเพื่อใหเขากับการเปนเมอืงมรดกโลก 

การบรรยายพเิศษเรื่อง “ความสําคัญของการรักษาเมืองเชียงใหมเพื่อเปนเมืองมรดกโลก” โดย 

องคมนตรี (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)     

  ในสวนของสํานักงานจังหวัด และสวนราชการสวนภูมิภาคโดยเฉพาะภายใตสังกัด    

กระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศิลปากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเกี่ยวของกับพื้นที่

ของดอยสุเทพโดยตรง ตลอดจนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณดอยสุเทพจนถึงบริเวณแมน้ําปง ทั้งนี้หนวยงาน

ดังกลาวตองรวมกันผลักดันพัฒนาและดูแลเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก เพราะการเสนอ           

เมอืงเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกอาศัยหลักการตั้งเมืองของพญาเม็งราย ที่กอตั้งเมืองเมื่อป พ.ศ. 1839 

โดยยายเมืองจากเวียงกุมกามมายังเมืองเชียงใหมในปจจุบันโดยอาศัยหลักภูมิศาสตร ยึดแหลงน้ํา        

เปนสําคัญและพืน้ที่ตัง้อยูระหวางภูเขาและแมน้ํา สอดคลองกับเอกสารที่เสนอตอยูเนสโกไดอางอิงถึงภูเขา
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และแมน้ํานั่นก็คือดอยสุเทพและแมน้ําปง หากไดรับการยอมรับจากยูเนสโกจะเปนหลักประกันวาเมือง

เชียงใหมจะดํารงอยูอยางยั่งยืนตอไป ยูเนสโกเปนหนวยงานขององคกรสหประชาชาติ มีหนาที่ดูแลเรื่อง

วิทยาศาสตรการศึกษา วัฒนธรรมทั่วโลกเปนองคกรที่อยูเหนือรัฐ สามารถตั้งกฎเกณฑตางๆไดวาจะให

สถานที่ไหนเปนมรดกโลก ปจจุบันประเทศไทยมสีถานที่ที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกแลว คือ หวยขาแขง                

ทุงใหญนเรศวร เขาใหญ ดงพญาเย็น ซึ่งเปนมรดกทางธรรมชาติ สวนมรดกทางวัฒนธรรมมีสามแหงคือ 

สุโขทัย อยุธยา และบานเชียง ซึ่งสามแหงที่กลาวมานีเ้ปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไมมีชีวิต หากเชียงใหม

ไดรับการยอมรับจากยูเนสโกเมอืงเชยีงใหมจะเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงแรกของประเทศไทยที่

มีชีวิต การที่ไดเปนเมืองมรดกโลกนั้นถือไดวาเมืองนั้นมีคุณคา และมีวัฒนธรรมทางประวัติศาสตรมา

ยาวนาน เราควรจะรักษาสิ่งที่คนรุนหลังสะสมมายาวนานใหคงอยูตอไป เรื่องมรดกโลกนั้นไมใชเรื่อง

สิ่งกอสรางแตเพียงอยางเดียว ยังรวมถึง อารยธรรม ภาษา เครื่องแตงกาย อาหารการกิน ศิลปะตางๆ 

การออกแบบบานและอาคารสถานที่ สถาปตยกรรมลานนา ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมนี้จะดํารงอยูไดดวย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

การแถลงขาว ความพรอมเมืองเชยีงใหมสูเมืองมรดกโลก  

องคมนตรี (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)   

  ผมตัง้ใจอยากจะเห็นเมืองเชียงใหมเปนเมอืงมรดกโลก ขอใหพวกเราทุกคนชวยกันทําใหได

และเมื่อไดแลวทําอยางไรใหคงความงดงามและมีคุณคาถึงคนรุนตอไป เมืองนี้เปนเมืองสําคัญมากเรามี

หนาที่ที่จะทําและศกึษาอกีมากขอใหพวกเราชวยกันผลักดันใหประสบผลสําเร็จ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ) 

  เมื่อไรก็ตามที่เชียงใหมไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจะถือเปนการสรางภูมิคุมกันใหเราตอ

นักลงทุนที่มาจากตางประเทศ ซึ่งจะไมสามารถทําตามอําเภอใจไดเพราะเรามีภาวะการเปนมรดกโลกเปน

เครื่องมือคุมครอง ขอใหประชาชนชาวเชยีงใหมสบายใจวาการเสนอเมืองเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกจะไม

กระทบความเปนอยูของประชาชนอยางแนนอน เพราะพวกเราคือสวนหนึ่งของเมืองมรดกโลก การจะขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกไดนั้นตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนดวย ซึ่งประชาชนสามารถชวยกัน

สงเสริมการทองเที่ยวไดเพราะการทองเที่ยวอยูรวมกับเมืองมรดกโลกได แตไมใชการทองเที่ยวที่ทําราย

เมอืงของเรา หากไดเปนเมอืงมรดกโลกจะมกีารตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อหาทุนในการดูแลทําใหเมืองนั้นคง

อยูไดอยางยั่งยืน 



Page 7 
 

 

    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (นายทัศนัย บูรณุปกรณ) 

  ในสวนของเทศบาลนครเชียงใหมยินดจีะรวมมอืกับทุกฝายอยางเต็มที่แตเราตองยอมรับวา

การจะใหเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลกนั้นตองใชเวลาพอสมควร สวนใดที่เทศบาลนครเชียงใหมลงมือทําได

เราจะลงมือทําทันที อยางที่เรียนใหทราบในเรื่องเทศบัญญัติควบคุม การเปลี่ยนสีของอาคารบางสวนตาม

สถานที่ที่สมัครใจ เรามั่นใจวาเทศบาลนครเชียงใหมจะขอเปนสวนหนึ่งของทุกทีมเพื่อผลักดันนครเชียงใหม

ตอไป 

 

(นายเอกภาวิน   แซเหวียน) 

ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพวิเตอร 

ผูสรุปผลการสัมมนา 

 

 


