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       24 กรกฏาคม 2562 
 
เรือ่ง ขอเรยีนเชญิเขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร  หวัขอ้ "คุม้ครองและส่งต่อ มรดกเชยีงใหม่"  
เรยีน  ท่านผูส้นใจ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย เอกสารเชญิชวนผูส้นใจเขา้รว่มประชุม  
 

 ดว้ยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกบัคณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และหอ
ศิลปวฒันธรรมเมอืงเชียงใหม่ ก าหนดจะจดัประชุมเชงิปฏิบตัิการภายใต้ห้วข้อเรื่อง "คุ้มครองและ 
ส่งต่อ มรดกเชียงใหม่"  ในวนัพฤหสับดทีี่ 8 และวนัศุกรท์ี่ 9 สงิหาคม ศกนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล 
ส านกับรกิารวชิาการ (Uniserv) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 

 ในการประชุมครัง้นี้ จะหยบิยกประเดน็ของ ข่วงหลวงเวียงแก้ว วดัร้างในบริเวณเมืองเก่า
เชียงใหม่ และการอนุรกัษ์เรือนโบราณ มาวเิคราะห์และหาทางออกที่เป็นข้อมติทางนโยบายและ
กฎหมาย เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งต่อไป โดย สยามสมาคมฯ และผู้ร่วมจดัการประชุม
มองเห็นสอดคล้องกนัว่า ประชาชน องค์กรเอกชน และภาครฐั ควรท างานร่วมกนัอย่างสอดประสาน  
รบัฟังและมองหาวธิแีก้ไขร่วมกนัอย่างเป็นจรงิ ควรน าเสนอทางออกของปัญหาโดยเฉพาะในแง่มุมของ
กฎหมายใหเ้หมาะกบัความเป็นไปของสงัคมและวถิชีวีติ เพื่อคงไวซ้ึง่มรดกวฒันธรรมไดย้ัง่ยนืสบืไป  
 

 ในนามของคณะผู้จดังาน จงึใคร่ขอเรยีนเชิญท่าน ได้มาร่วมประชุมเชิงกฏิบตัิการเพื่อจดัท า
ข้อเสนอเชงินโยบายและกฎหมาย ในประเด็นที่ท่านสนใจ อนัจะยงัประโยชน์ที่แท้และยัง่ยนืต่อเมอืง
เชยีงใหมต่่อไป  
 

 สุดทา้ยน้ี คณะผูจ้ดังานหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าท่านจะสามารถมารว่มงานดงักล่าวได้ และ 
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ี  
       ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
       (กนิษฐา กสณิอุบล) 
           กรรมการผูจ้ดัการ 
      สยามสมาคมในพระบรมราชปูถมัภ ์  
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โครงการทนายวฒันธรรมสญัจรท่ีเชียงใหม่ 

ประชมุเชิงปฏิบติัการ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” 
วนัพฤหสับดีท่ี 8 – วนัศกุรท่ี์ 9 สิงหาคม 2562  

ณ ห้องประชมุอินทนิล ส านักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
  ปัจุบัน มรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ล้วน
ต้องการอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ความโดดเด่นและตัวตนของตัวเอง อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนี้เป็นเครื่องมือส าคัญที่
สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนของแต่ละเมือง เป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นๆ ร่วมกันเป็นเจ้าของ ด้วยเหตุนี้ หน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบ บริหารจัดการ ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงด้วย  
 

สยามสมาคมใพระบรมราชูปถัมภ์ โดยแผนกพิทักษ์มรดกสยาม ได้ด าเนินโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนากฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม” ระหว่างปี 2557 – 2560 ในกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนและชุมชน
ต่างๆ ในประเทศไทยจ านวนมาก เอาใจใส่เรื่องการปกป้องมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่มีเพียงไม่กี่
ชุมชนเท่านั้นที่สามารถจะหยิบยกข้อกฎหมายมาใช้เพ่ือยับยั้งการท าลายมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนได้จนส าเร็จ 
สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมของเรายังมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้ไม่เพียงพอ และขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ท้องถิ่น ทั้งที่ยังมีผู้สนใจอีกมากมายในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่ประสงค์จะได้รับความรู้และโอกาสในการพบปะหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้มีประสบการณ์    

 
แผนกพิทักษ์มรดกสยาม จึงขยายขอบเขตการท างานออกไปยังภูมิภาค โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นเมืองที่มี

มรดกวัฒนธรรมมากมาย กระจายอยู่ไปทั่วทุกพ้ืนที่  มีทั้งที่มีคุณค่าความส าคัญในระดับประเทศ ระดับเมือง และระดับ
ชุมชน จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือ ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งกลไกต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทุน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาทุนที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ส าหรับปัจจุบันและอนาคต  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เกิดการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม และเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่จ าเป็น ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น    

2. เพ่ือแนะน าหนังสือ “ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งรวบรวมกรณีศึกษา
จากหลายจังหวัด และรวบรวมกฎหมายฉบับส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม เพ่ือ
ประโยชน์แก่สาธารณะ  
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กลุ่มเป้าหมาย 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม่  
- นิสิตนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- สื่อมวลชน 
- ผู้สนใจทั่วไป  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  
- สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย แผนกพิทักษ์มรดกสยาม 

 
วิธีด าเนินการ 

- จัดเวทีเสวนา 3 หัวข้อ  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัญญัติท้องถิ่น  
- เสนอข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ระยะเวลา  
 วันที่ 8  - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 
สถานที่  
 ห้องประชุมฝ้ายค า โรงแรมยูนิเซิร์ฟ (ส านักบริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อเสวนา 
 

 
ประเด็นที่ 1 

ข่วงหลวงเวียงแก้ว : 
ความพยายามของประชาชนในการเข้ามีส่วนในการจัดการมรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพื่ออนาคตของเมือง 

 
ข่วงหลวงเวียงแก้ว เคยถูกใช้เป็นทัณฑสถานหญิง ต่อมาภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ท าหนังสือถึง

กรมราชทัณฑ์เพ่ือขอใช้ประโยชน์และได้รับการตอบรับ เมื่อทัณฑสถานหญิงย้ายออกไป ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กลับมีโครงการในพ้ืนที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งภาคประชาชนไม่เห็นด้วย จนในที่สุด จังหวัดเชียงใหม่ได้ท าการประกวดแบบ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ทัณฑสถานหญิงเดิม และได้ผู้ชนะการประกวดแบบ  โดยที่มีประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการประกวด
แบบประมาณ 700 คน ท าให้เป็นข้อยุติความขัดแย้ง ในเรื่องของการรื้อหรือไม่รื้ออาคารคุกเดิม แนวทางการออกแบบพ้ืนที่
เป็นที่ยอมรับในกระบวนการกันทุกฝ่าย  ทั้งนี้  แบบที่ชนะการประกวด  ได้ให้เหตุผลเป็นการให้ความเคารพกับความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์พื้นที่ยุคสร้างเมือง และสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่สาธารณะในยุคปัจจุบันและอนาคตของเมือง 
 

ก่อนที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงตามรูปแบบที่ชนะการประกวด ประชาชนได้ขอให้ทางกรมศิลปากรเข้ามาท าการขุด
ตรวจทางโบราณคดีเพ่ือทราบความเป็นมาของพ้ืนที่เก็บไว้ แต่เมื่อกรมศิลปากรได้เข้ามาขุดตรวจทางโบราณคดีโดยใช้
งบประมาณโครงการพัฒนาพ้ืนที่ทัณฑสถานหญิงเดิมเป็นข่วงหลวงเวียงแก้ว  กลับได้มีการประกาศเป็นเขตโบราณสถาน  
อีกทั้งยังมีมติให้เก็บอาคารคุกที่ประชาชนเห็นว่าควรให้มีการรื้อถอนออกไป และให้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
ท าการปรับแบบตามท่ีกรมศิลปากรเห็นควร 
 

จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการข่วงหลวงเวียงแก้ว ได้หารือกับผู้ชนะการประกวดแบบ และคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแบบพร้อมทั้งตัวแทนภาคประชาสังคม เห็นร่วมกันว่าควรมีการพิจารณาหลักการเหตุผลของทั้งสองส่วน คืองาน
โบราณคดี และงานพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับประชาชน  อีกทั้งเคารพในแบบที่ชนะการประกวดจากประชาชน  
ดังนั้น  จึงได้ขอปรับเปลี่ยนอาคารที่กรมศิลป์เสนอให้มีการเก็บรักษาไว้  และเคารพต่อกรมศิลปากรในการขุดตรวจทาง
โบราณคดีในพื้นที่ให้ครบถ้วนตามความจ าเป็น โดยมีหนังสือขออุทธรณ์มติไป 
 

ผลปรากฏว่าในการประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  กรม
ศิลปากรยืนยันมติเดิม(4 ตุลาคม 2560) ที่มีเนื้อหาส าคัญให้เก็บอาคารบัญชาการ อาคารเฮือนเพ็ญ และอาคารแว่นแก้ว 
แนวก าแพง หอคอยมุมเรือนจ า และให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ปรับแก้แบบสร้างสวนสาธารณะเสนอให้กรมศิลปากรพิจารณา
อีกครั้ง  โดยหลักการนี้คือให้ยึดตามการตัดสินใจของกรมศิลปากร  
 

ในกรณีเช่นนี้จะเห็นว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีความสนใจที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเก็บรักษาคุณค่าทางจิตวิญญานของ
สถานที่เอาไว้ แต่มีความขัดข้องกับหน่วยงานของรัฐที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไป มีกระบวนการท างานแบบรวมอ านาจเข้าสู่
ส่วนกลาง ที่ส าคัญคือไม่มีช่องทางที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม   
 

ขณะนี้ ประชาชนขอเสนอให้มีการจัดการพ้ืนที่จ านวนประมาณ 20 ไร่ กลางเมืองเก่าเชียงใหม่โดยขอให้รัฐบาล  
กระทรวงวัฒนธรรม  และกรมศิลปากร สนับสนุนการแก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์
มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
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ประเด็นที่ 2 

การพัฒนาที่ดินวัดร้าง ท่ีดินธนารักษ์ในเมืองเก่า  
เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณค่าภูมิสถาปัตย์ของเมือง คุณค่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่  

และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 
เมืองเก่าเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวเป็นเมือง ที่ดินใจกลางเมืองใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยมาเนิ่นนาน 

ถูกแบ่งสรรปันส่วนเป็นมรดกตกทอดมาหลายรุ่น ใจกลางเมืองจึงเป็นเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แทบไม่เหลือพ้ืนที่ว่างเป็น
พ้ืนที่สาธารณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตสี่เหลี่ยมคูเมืองเก่า พ้ืนที่ที่จะน ามาพัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์พอจะมีอยู่บ้าง ได้แก่ พ้ืนที่วัดร้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พ้ืนที่ของ
กรมธนารักษ์ ซึ่งโดยมากจะให้ส่วนราชการและเอกชนเช่าใช้ประโยชน์ จะมี พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่อ าเภอรับผิดชอบดูแล
อยู่บ้างไม่มากนัก ส่วนพ้ืนที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นมักใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะหรือท าโครงการต่างๆ อยู่แล้ว  แต่
มีไม่มากนัก 

 
ประเด็นส าคัญก็คือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เหล่านี้มีกฎหมายและระเบียบของตนเอง รวมทั้งเป้าหมาย

ของหน่วยงานตนเอง แต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง แล้วพิจารณาใช้พื้นที่ว่างของหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับเมืองให้มากที่สุด  และการจัดสรรพ้ืนที่ให้
เอกชนเช่าใช้ประโยชน์เพ่ือเก็บเงินรายได้เข้ารัฐไม่อาจเปรียบเทียบกับการเสียโอกาสพัฒนาเมืองได้เลย  ถ้าหากที่ดินเหล่านี้
ถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เมืองได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากสภาพภูมิทัศน์เมืองที่ดีขึ้น  ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน   ดังนั้น   จะต้องด าเนินการอย่างไรในทางการจัดการ การบริหารงาน โครงสร้าง ข้อระเบียบกฏหมาย 
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเมืองโดย
ภาพรวมต่อไป 
 

ประเด็นที่ 3 
การอนุรักษ์เฮือนโบราณ (กรณีศึกษาเฮือนโบราณสันป่าตอง) 

 
 เฮือนโบราณเป็นสิ่งบ่งบอกลักษณะเฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และชาติพันธุ์ของผู้เป็นเจ้าของ เป็นที่สถิตย์
ของความทรงจ าและจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ เมื่อมีมากจนรวมกันเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน อาจมิใช่เป็นเพียงมรดกของคน
ใดคนหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็เป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ของสังคมหรือท้องถิ่นนั้นๆร่วมกัน กรณีศึกษาของสันป่าตอง มี
คนจ านวนมากที่ยังผูกพันธ์กับเรือนโบราณ ยอมตายติดบ้านไม่ย้ายไปไหน มีคนจ านวนหนึ่งต้องจ าใจยอมขายเรือนเก่าด้วย
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ และยังมีคนอีกจ านวนหนึ่งที่มองเห็นเรือนไม้เก่าของบรรพบุรุษเป็นสิ่งสะท้อนของความยากจน จึง
ไม่ใคร่จะเก็บรักษาไว้ ยอมขายหรือรื้อทิ้งไปเพื่อสร้างบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ กว่าจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เคยมีก็สายเกินไป 
 
 การพยายามให้คนในชุมชนที่ไม่สนใจเรือนโบราณกลับมาเห็นของคุณค่านั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่อาจท าส าเร็จ
ได้ด้วยการอบรมสั่งสอน หากแต่ต้องอาศัยกลวิธีหลายอย่าง เช่น การพูดคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชน หรือการใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือสื่อความงดงามของเรือนโบราณ แม้กระทั่งอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาแสดงความนิยม
ชมชอบ ให้ความรู้ หรือบ่งบอกคุณค่าที่แตกต่างและไม่อาจจะหาได้จากที่อ่ืนอีก ซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนอาศัยเวลาที่เนิ่นช้าค่อย
เป็นค่อยไป ขัดแย้งกับสถานการณ์ของการสูญเสียเรือนโบราณนับ 10 หลังภายในเวลาไม่ก่ีปี  

 
เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ

เรือนเหล่านี้ ให้เป็นสมบัติของท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์แก่คนในชุมชนและสาธารณะต่อไป มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติใดที่
จะเอ้ือให้ด าเนินการดังกล่าวได้ หรือจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัตินั้น อย่างไร  
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ก ำหนดกำร 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” 
วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2562  

ณ ห้องประชุมอินทนิล ส ำนักบริกำรวิชำกำร (Uniserv) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหำคม 2562  
 
09:00 น.  ลงทะเบียน  
09:30 น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์  

 คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10:00 น. “กฎหมำยกับงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม” ช่วงท่ี 1  โดย  

 - ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์  ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสิทธิชุมชน มรดกวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   
 - ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร นักวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

11:30 น.   “กฎหมำยกับงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม” ช่วงท่ี 2  โดย  
 - คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ก าลังทาบทาม)          

- คุณมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ กรมศิลปากร   
 - คุณอารีย์ พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ด าเนินรายการโดย คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อ านวยการ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. ชี้แจงวิธีการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย คุณกนิษฐา กสิณอุบล กรรมการผู้จัดการ 

 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  
13:30 น.  แนะน าหัวข้อการประชุม 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ คุ้มเวียงแก้ว วัดร้าง และเรือนโบราณ  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเจมส์ สเต็นท์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมฯ  

14:00–14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:30–16:30 น. แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 
  ประชุมกลุ่มช่วงท่ี 1 - ร่วมกันระบุปัญหำและอุปสรรค ผู้มีส่วนได้เสียและแรงจูงใจ  

• กลุ่ม 1  ข่วงหลวงเวียงแก้ว: ประชาชนกับการมีส่วนร่วมจัดการมรดกประวัติศาสตร์ 
          วัฒนธรรมเพื่ออนาคตของเมือง 
 ผู้ด าเนินการประชุม  ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 

• กลุ่ม 2  การพัฒนาที่ดินวัดร้าง ในเมืองเก่า เพ่ือประโยชน์ในด้านการรักษาคุณค่า 
 ภูมิสถาปัตย์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
 ผู้ด าเนินการประชุม  คุณสุดารา สุจฉายา  
    กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมฯ 
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• กลุ่ม 3 การอนุรักษ์เฮือนโบราณ   
 ผู้ด าเนินการประชุม  คุณธิตินัดดา จินาจันทร์  
    นักวิจัยกลุ่มล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม    
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2562  
 
09:00 น. ลงทะเบียน 
09:30–11:00 น. ประชุมกลุ่มช่วงท่ี 2 – ข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำ  
11:00–12:00 น. สรุปข้อมติจากท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ  
12:30 น. กล่าวปิดการประชุมโดย คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายกสยามสมาคมฯ  
13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
  จบรายการ 
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