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สรุปผลการสัมมนาโครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ในจังหวัดเชียงใหมในการเสนอพ้ืนที่เมืองเชียงใหมเปนมรดกโลก 

ครั้งที่ 2   (หนวยงานท่ีรับผดิชอบ พ้ืนท่ี ภารกิจ) 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558     ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด 
 

 

รศ.ดร.วรลัญจก  บุณยสุรัตน  คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวถึง 

อนุสัญญาวาดวยการปกปองคุมครองมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ค.ศ. 1972 UNESCO 

Convention Concerning for the Protection of World Cultural an NaturalHeritage 1972 ซึ่งปจจุบันมี

รัฐภาคี ทั้งหมด ๑๙๐ ประเทศ  

 ประเทศที่มีแหลงมรดกโลกมากที่สุดในโลก 

∗ อันดับ 1 –อิตาล ี49 แหง 

∗ อันดับ 2 – จีน 45 แหง 

∗ อันดับ 3 – สเปน 44 แหง 

ประเทศที่มีแหลงมรดกโลกนอยที่สุดในโลก ประเทศที่มีแหลงมรดกโลกเพียงแหงเดียว เชน 

แอนดอรรา คองโก ลักเซมเบิรก โมซัมบิค ปารากวัย แซมเบีย เปนตน ซึ่ง 30 ประเทศยอมรับ

อนุสัญญาฯ แตไมมีแหลงมรดกโลกเปนของตนเอง เชน คูเวต พมา เปนตน 

1. ประเด็นพื้นท่ีมรดกโลกในประเทศไทย  

 นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) 

 นครประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบรวิาร (Sukhothai) (พุทธศักราช 2534) 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรและหวยขาแขง(Thungyai Naresuan-Huai Kha 

Khang Wildlife Sanctuaries) (พุทธศักราช 2534) 

 แหลงโบราณคดีบานเชียง (Ban Chiang) (พุทธศักราช 2535) 

 อุทยานแหงชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ (Dong Phyayen –Khao Yai Forest National Park) 

(พุทธศักราช 2548) 

 

กรอบแนวทางมรดกโลกใน 161 ประเทศ ไดแก 

1. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม (cultural sites) จํานวน 779 แหง 

2. แหลงมรดกทางธรรมชาติ (natural sites)  จํานวน  197  แหง 

3. แหลงผสม (mixed sites)  จํานวน 31 แหง  
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ความสําคัญของการมีแหลงมรดกโลก 

∗ ความมั่นคงอยางเปนทางการในการดํารงอยูของมรดกโลก เพราะเมื่อไดรับการ

คัดเลือกใหเปนมรดกโลกแลว ประเทศภาคีมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการที่ไดเสนอ

ตอคณะกรรมการมรดกโลก 

∗ การกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญที่จะอนุรักษมรดกของชาติ 

∗ ไดรับความชวยเหลือตางๆ จากคณะกรรมการมรดกโลก เชน การจัดเตรียมรายช่ือ

สมบัติที่จะเสนอเขาบัญชีมรดกโลก ความชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติซ่ึงจะคุกคามตอสภาพความเปน

มรดกโลก เชน แผนดนิไหว ภูเขาไฟถลม 

∗ เปนการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชม สรางรายไดใหประเทศ  

ในปจจุบันเมืองเชียงใหม มีจุดเดนคือ เมืองหลวงของอาณาจักรลานนา 720 ป มีภาษา 

วัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิต จิตวิญญาณ เมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศไทย เมืองนาทองเที่ยว

อันดับ 10 ของโลก และวัดเชียงใหมในเมืองเชียงใหมจากบันทึก ป พ.ศ. 2363 – 2554 (รวมวัดราง) 

มีวัดภายในกําแพงเมือง 163 วัด  นอกกําแพงเมือง 68 ป พ.ศ.2450 วัดภายในกําแพงเมือง 68 วัด 

วัดนอกกําแพงเมือง 51 วัดป พ.ศ.2557 วัดภายในกําแพงเมือง 38 วัด วัดนอกกําแพงเมือง

ประมาณ 30 วัด 
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2. ประเด็นการเสนอเมืองเชียงใหมเขาสูเมืองมรดกโลก 
 

 

 
 

∗ ตองสงคําขอบัญชีรายช่ือเบือ้งตนตอคณะเลขานุการอยางนอย 1 ป 

∗ มีการพิจารณา และตรวจสอบแกไขบัญชีรายชื่อเบือ้งตนประเทศของตนอยางนอย 1 ครั้ง

ภายในรอบ 10 ป 

∗ ไดรับคําปรกึษา และการตรวจสอบจากยูเนสโก 
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∗ ผานการตรวจสอบ – บัญชีรายช่ือเบื้องตนจะถูกบันทึก และสงไปยังหนวยงานที่ปรกึษา 

∗ ไมผานการตรวจสอบ – ศูนยมรดกโลกจะสงบัญชีกลับไปที่ประเทศสมาชกิ (ประเทศสมาชกิ) 

สามเสาหลักท่ีทําใหแหลงมรดกหนึ่งมีคุณคาโดดเดนระดับสากล 

1. ความเปนของแท Authenticity แหลงนั้นๆจะเปนไปตามเกณฑของความเปนของแท     

ถาหากคุณคาทางวัฒนธรรมแสดงออกตามความจริงและที่เช่ือถอืได โดยสวนประกอบตางๆ ดังนี ้

• รูปแบบและการออกแบบ 

• วัสด ุ

• การใชงานและประโยชนใชสอย 

• จารตีประเพณ ีเทคนิค และระบบการจัดการ 

• ที่ตั้งและสภาพโดยรอบ 

• ภาษาและรูปแบบอื่นๆของมรดกท่ีสัมผัสไมได 

• จิตวิญญาณและความรูสึก 

• ปจจัยภายในและภายนอกอ่ืนๆ 

2. ความครบถวนสมบูรณ Integrity 

• ความบรบิูรณ = สวนประกอบที่จําเปนทัง้หมดอยูในเขตพื้นที่มรดกโลก 

• ความครบถวน = สวนประกอบที่จําเปนทั้งหมดยังคงอยู ไมสึกหรอ 

• ปราศจากภัยคุกคาม = ไมมีสวนประกอบใดถูกคุกคามจากการพัฒนาหรือการละเลย 

3. การคุมครองและการจัดการ Protection and management system  

• แนวทางในการปฏิบัติการ 

มาตรการการออกกฎหมายระเบียบและทําสัญญาเพื่อการคุมครองปองกันระดับชาติ

ทองถิ่นเพื่อรับประกันถงึการอยูรอดของแหลงและการปองกันตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

กอผลกระทบในทางลบตอคุณคาโดดเดนในระดับสากลหรือความครบถวนสมบูรณและ/หรือความเปน

ของแทของแหลง 

• องคประกอบท่ัวๆไปของระบบการบริหาร 

- การเขาใจรวมกันโดยละเอียดถึงแหลงนั้นโดยผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งส้ิน 

- วงจรของการจัดทําแผนการดําเนินการ การติดตามผล การประเมิน และขอมูล

ยอนกลับ 

- การเขามาเก่ียวของของผูชวยเหลือและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

-  การจัดการทรัพยากรที่มีความจําเปน 

• การเสริมสรางศักยภาพ และการใหรายละเอียด อยางโปรงใสวาระบบการจัดการจะ

เปนไปไดอยางไรในการเปนเมืองมรดกโลก 
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 อาจารยวรนันท  โสวรรณี  วิทยากร กลาวถึงตัวอยางพ้ืนท่ีเมืองมรดกโลกอื่น ๆ ซ่ึง

เทยีบเคียงกับเมืองเชียงใหม  

 

กรณีศึกษา – งบประมาณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด             

พ.ศ. 2554-2555  

เพิ่มมูลคาดานการทองเท่ียวจากการอนุรักษมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 ∗ งบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนทั้งหมด 7 โครงการ รวม 

37,530,000 บาท 

 ∗ งบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการทั้งหมด 2 โครงการ 26 กิจกรรมงบประมาณ รวม 

56,074,000 บาท 

ตัวอยางโครงการภายใตงบประมาณ เชิญชวนใหผูมาทองเท่ียวอยุธยาตลอดทั้งป 

 ∗ งานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก 

 ∗ งานอยุธยาแฟร 

 ∗ งาน Road Show OTOP 4 ภาค 

 ∗ เชิญเที่ยวหมูบาน OTOP Village 

 ∗ ปรับปรุงภูมิทัศน ของพระราชวังบางปะอิน ศูนยศิลปาชีพบางไทร วัดนิเวศธรรมประวัติ 

 อนุสรณสถานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตลาดนํ้าคลองสะแก การประดับไฟสองสวางจุด

 ทองเที่ยวยามกลางคืน 

 ∗ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธทองเที่ยว และพัฒนาบุคลากรดานทองเที่ยวของจังหวัด 

 

กรณีศึกษา – ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดอุทยานแหงชาติทะเลสาบเทอรนาคาร 

Lake Turkana National Parks 

ทะเลสาบเทอรนาคารเปนทะเลสาบนํ้าเค็มที่ใหญท่ีสุดในทวปีแอฟรกิา 

 • ตั้งอยูในประเทศเคนยา 

 • เปนแหลงชุมชนพชืและสัตวนานาชนิด เชน จระเขไนล ฮิปโปโปเตมัส และงูพิษหลากชนิด 

 • เปนจุดนัดพบของนกอพยพที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง 

 • มีซากดึกดําบรรพท่ีเกาแก อันเปนประโยชนแกคนรุนหลังไดศึกษา 

ทะเลสาบเทอรนาคารไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2540 หลังจากอุทยานแหงชาติ

ทะเลสาบเทอรนาคารไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทางอุทยานไดมีการสรางเขื่อน Gibe III เพื่อกัก

เก็บน้ําในการใชในอนาคตซ่ึงทําใหคาความเค็มของนํ้าในทะเลสาบลดลงและระดับน้ําลดลงไปถึง 15 

เมตร หรือลดลงไป59% จากระดับน้ําตามปกติสงผลตอการเกษตรกรรม สงผลตออุตสาหกรรม
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น้ําตาล ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สงผลตอการทําประมง นอกจากนี้ยังมีนักทองเที่ยวจํานวนมากมา

ทองเที่ยว ที่อุทยานแหงชาติดังกลาว ซ่ึงทําใหเกิดขยะและมลภาวะเพิ่มขึ้นในบริเวณดังกลาว ซ่ึงในป 

พ.ศ. 2554 องคการยูเนสโก ไดเตือนวาหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขจะมีการขึ้น

ทะเบียนใหเปน มรดกโลกภาวะอันตราย 

 

กรณีศึกษา – ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยดับลินลุมแมน้ําลัวร (Loire Valley) ฝรั่งเศส: ประเทศท่ี

มีนักทองเที่ยวเปนอันดับตนๆของโลก 

 วัฒนธรรม – ปจจัยสําคัญท่ีนักทองเที่ยวเลือกเดนิทางมาเที่ยวฝรั่งเศส 

 ∗ ตัวสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก 

 ∗ ตัวอยางชองทางการสงเสริม/PR 

 ∗ ภาพยนตร, โปสการด, อินเตอรเนต 

 ∗ วิชาการเรยีนการสอน 

 ∗ เทศกาล เชน European heritage days,World Heritage Exposition ใน Paris 

 ∗ Campaign สงเสริมระหวางประเทศ เชน ฝร่ังเศสและญี่ปุน ป 2009 

    หุนสวนสงเสริมการทองเทีย่วฝรั่งเศส 

 ∗ กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงสิ่งแวดลอม 

 ∗ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

❖แหลงมรดกโลกท่ีใหญที่สุดในฝรั่งเศส มกีารจัดการการทองเที่ยว 

 ∗ สภาเทศบาลแควน Centre – สงเสรมิการทองเที่ยวบริเวณแมน้ํา 

 ∗ แควน Pays de la Loire – สงเสริมการทองเที่ยวชายทะเล Atlantic,ชุมชมเมือง และลุมแมนํ้า 

     Loire 

 ∗ โปรแกรมทองเที่ยวที่หลากหลาย และ โปรแกรมการปองกันนักทองเที่ยวมากเกินไปในพื้นที ่

 ∗ VITOURS – เครอืขายไรองุน 7 แหงในยุโรป 

 ∗ Loire à vélo – เสนทางจักรยานเพื่อชมเมือง 

 ∗ Marine et Ports de Loire 
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กรณีศึกษา – ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยดับลนิศูนยกลางทางประวัติศาสตรเนเปลส (นาโปล)ี 

The Historic Centre of Naples 

 ศูนยกลางทางประวัติศาสตรเนเปลสเปนศูนยกลางเมืองทางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดในยุโรป

ตั้งอยูในประเทศอิตาล ีเปนเมืองหลวงของแควนกัมปานีมีช่ือเสียงดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม 

สถาปตยกรรมดนตรี และศาสตรการทําอาหารที่เกาแกแหงหน่ึงของโลกมาตลอด 2800 ปนับตั้งแต

กอตั้งเมืองมา นอกจากทางดานประวัติศาสตรแลว เศรษฐกจิของเมืองเนเปลสยังถูกจัดเปนเมืองที่มี

ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิมาเปนอันดับ4 ของภูมิภาคยุโรป โดยผลผลิตมวลรวมประชาชาติอยูที ่

43,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก เมื่อ

ป พ.ศ.2538  

 ถึงแมวาศูนยกลางทางประวัติศาสตรเนเปลสจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม             

การทองเที่ยว และวัฒนธรรม อยางไรก็ตามทางรัฐบาลทองถิ่นนั้นไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นภายใน

เมืองมรดกโลกแหงน้ี 

 ∗ คนทองที่และนักธุรกจิทองถิ่นละเลยความสําคัญทางประวัติศาสตรของบานเกิด 

 ∗ ขาดการวางแผนการทํานุบํารุงและรักษาความเปนเมืองมรดกโลก 

 ∗ ขาดการวางแผนรองรับนักทองเที่ยวที่ทวีคูณขึ้นทุกๆป 

 จากสาเหตุดังกลาวทําให European Community ทุมงบประมาณทั้งหมด 220ลานยูโร เพื่อ

กอตั้งโครงการ “Great Project Historical Centre of Naples World Heritage Site” เพื่อปรับปรุง

โครงสรางศูนยประวัติศาสตรและสรางจิตสํานึกแกคนทองถ่ินโครงการดังกลาวไดรับความรวมมือจาก 

สวนภูมิภาค ระดับทองถิ่นหัวหนาบิชอพ และผูเช่ียวชาญเฉพาะดานจากองคการยูเนสโก  
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3. ประเด็นการเสนอบรเิวณพื้นท่ีเขาสูเมืองมรดกโลก 

1. คูเมืองเชียงใหม 

 อดีตเปนคูเมืองที่ใชปองกันขาศึก และยังเปนแหลงประมงและแหลงน้ําสําหรับเมือง

เชียงใหมซึ่งนํ้าในคูเมืองเปนน้ําที่รับมาจากดอยสุเทพในปจจุบัน ไมมีกําแพงเมืองแลว เน่ืองจาก ในป 

พ.ศ. 2491 กําแพงเมืองเชียงใหมมีสภาพทรุดโทรมลงอยางมาก และบางแหงก็พังเปนซากปรักหักพัง 

ทั้งยังมีวัชพืชขึ้นเปนการรกอยางมาก อีกทั้งยังบดบังทัศนียภาพของคนที่อยูนอกกําแพงเมือง ดังนั้น

ตั้งแตป พ.ศ. 2500 ทางเทศบาลนครเชียงใหม จึงไดเริ่มรื้อกําแพงออก เพื่อสรางถนนและเสนทาง

คมนาคมในตัวเมืองเชียงใหมจึงเรยีกแนวกําแพงเมืองเชียงใหมนี้อยางเปนทางการวา "คูเมือง" 

2. ประตูเวียง (ประตูเมือง) จังหวัดเชียงใหม 

ประตูเวียงยังคงเปนจังหวัดเดียวในประเทศไทยก็วาได ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร

เกี่ยวกับกําแพงและประตูเมืองหลงเหลืออยูอยางสมบูรณ แมวาในชวงระยะเวลาที่ผานมาจะมีการ

บูรณะซอมแซมมาบางแลวก็ตาม แนวกําแพงและประตูเมืองที่เห็นในปจจุบันยังคงมีเคาโครงของ    

แนวกําแพงสมัยโบราณอยู โดยเฉพาะกอนอิฐซึ่งมีลักษณะใหญกวาปกติ 

3. กําแพงเมืองเชียงใหม มีสองช้ัน คือ กําแพงช้ันในรูปสี่เหลี่ยมและกําแพงช้ันนอกหรือ

กําแพงดิน 

1. กําแพงช้ันในสันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยพญามังราย เมื่อครั้งสถาปนาเมือง

เชียงใหมในป พ.ศ. 1893 สวนกําแพงชัน้นอกสันนิษฐานวาสรางประมาณพุทธศตวรรษที ่22 

2. กําแพงเมืองช้ันในมีความสําคัญกวากําแพงเมืองช้ันนอก ซึ่งพิจารณาจากการใช

สอยพื้นที่พบวาภายในกําแพงเมืองชั้นในถอืไดวาเปนศูนยกลางการปกครองเพราะเปนที่อยูของกษัตริย

และเจานาย รวมทั้งเปนที่ตั้งของวัดสําคัญหลายแหง เชน วัดพระสิงห วัดเจดียหลวง วัดเชียงมั่น      

ดานถนนภายในกําแพงเมืองมีลักษณะตัดตรงเปนเรขาคณิต 
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ภาคบาย แบงกลุมอภิปราย จํานวน 2 กลุม 
 

กลุมท่ี 1 กลุมพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 นําโดยอาจารยสราวุธ รูปน และคณะที่ประชุมไดเสนอความคิดเห็นในการเสนอเมือง

เชียงใหม เปนเมืองมรดกโลก โดยการสรางความรูความเขาใจ หรือการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะกําหนดเปนเมืองมรดกโลก โดยวิธีการประชาสัมพันธ ให

ความรู ความเขาใจ แกคนในพื้นที่ ของทองถิ่นที่ใกลเคียงที่สุด จึงขอความรวมมือกลุมพื้นที่คุมครอง

โบราณสถาน(Core Zone) เชน วัด โบราณสถาน และสถานที่อื่นๆ บริเวณพื้นที่คูเมืองในความดูแลของ

เทศบาลนครเชียงใหม ดังภาพ 
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กลุมท่ี 2 กลุมหนวยงานที่รับผิดชอบเชิงภารกิจ และขอระเบียบกฎหมาย  
 

 นําโดยรศ.ดร.วรลัญจก  บุณยสุรัตน อาจารยวรนันท  โสวรรณี และคณะที่ประชุมกลุมได

เสนอความคิดเห็นในประเด็นขอเสนอแนะ และระบบการจัดการแหลงมรดก ควรมีการใชกฎหมาย

กําหนดพื้นที่ในการจัดการออกเปน 2 สวน คือ 

        ∗ สวนที ่1 เขตพื้นทื่คุมครองโบราณสถาน (Core Zone) 

∗ สวนที่ 2 เขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) 

 นอกจากนี ้ควรมีการดูแลดานตางๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวนในการจัดการ

ทรัพยากรและการปกปองรักษาการใชของมนุษย การทองเที่ยวการวิจัย และการเฝาระวัง การบริหาร

การจัดการ เชน ดานการเงิน การศึกษา การตลาด ขอเสนอแนะ : ระบบการจัดการแหลงมรดก 
 

การเตรยีมความพรอมบนเสนทางสูมรดกโลก 

๑. ตองเขาใจในจุดประสงคและเงื่อนไขของโครงการมรดกโลกของยูเนสโก 

๒. ตองเขาถึงและตระหนักในความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

๓. ตองทําการศกึษาวิจัยมรดกของตนเองอยางละเอียด 

๔. ตองเขาสูโลกสากลในดานวิชาการและการจัดการทางวัฒนธรรม 

๕. รัฐบาลไทยตองทุมเทและใหการสนับสนุนในทุก ๆ ดาน 

๖. ทุกภาคสวนตองเตรยีมพรอมที่จะดูแลปกปองมรดกโลกในบานของตนอยางตอเน่ือง 

  

(นางสาววรรณิภา  คําปน) 

ผูชวยเจาหนาที่บันทกึขอมูล 

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


