บทสรุปผูบริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอโครงการตางๆ ตามภารกิจของ
เทศบาลนครเชียงใหม ภายใตชื่องาน “จวยกึด จวยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา” เพื่อเปนการประชุมเสวนาและรับ
ฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนตอการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงใหม
โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หองสุพรรณิการ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย
1. การบรรยายเรื่ อ ง “มองหน า แลหลั ง เชี ย งใหม นครแห ง ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม”
โดย อาจารยวิลักษณ ศรีปาซาง ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น สรุปสาระสําคัญจากการ
บรรยายคือ
- จังหวัดเชียงใหม และดินแดนลานนา นั้นกินอาณาเขตครอบคลุมที่กวาง บริบทของแตละพื้นที่อาจ
มีความตางกันบางเล็กนอย การนําเสนอในเชิงวัฒนธรรม จึงเปนการนําเสนอความเชื่อ และจารีตปฏิบัติ ที่
เกิดขึ้นจากอดีตสูปจจุบัน ความแตกตางของยุคและสมัย จึงเกิดความผิดเพี้ยนตามแตละกรณี
- การจัดกิจกรรมในการดําเนินการที่ผานมาแมจะมีการประสานความรวมมือ ของหนวยงานที่กํากับ
แต ยัง ไม มีก ารร ว มมื อ กั นอย างจริ งจั งโดยเฉพาะด านวั ฒนธรรม จึง ทํา ให เ กิ ด ป ญหา เมื่ อ ดํ าเนิ นการจั ด
กิจกรรมใดๆ แลวจะมี การติติง ทั้งจากหน วยงาน ผูรู ผูส นใจ และมัก เกิ ด กรณีพิพาทหรือ ความไมพอใจ
กลายเปนปญหาสงผลกระทบทําให ไมมีใครอยากเขามาดําเนินการ นอกจากนี้ผูดําเนินการบางกิจกรรมไมมี
ความรูเพียงพอในเชิงวัฒนธรรม เมื่อดําเนินการไปแลว จึงเกิดปญหาเรื่องความไมเหมาะสม
- กระแสการจัด กิจ กรรมเทศกาลงานประเพณี สํ าคัญๆ จั งหวั ด เชียงใหมโ ดยการดําเนิ นการของ
เทศบาลนครเชียงใหม ยังไดรับการยอมรับทั้งจากนักทองเที่ยว และประชาชนทองถิ่น แตปญหาที่มักจะ
เกิดขึ้นคือ การคงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม ทําใหมนตเสนหบางสวนหายไป นอกจากนี้กิจกรรมที่ภาค
ประชาชนจะมีสวนรวมนั้นมีนอย
- การดําเนิ นการของภาคธุรกิจ ที่ เข ามามี สว นรวมเพื่ อประชาสัมพันธธุ รกิ จผ าน กิ จกรรมในงาน
เทศกาลและงานประเพณี มีสวนสงผลกระทบตอภาพลักษณของกิจกรรม ดังนั้นการควบคุม หรือกําหนด
ขอบเขตที่เหมาะสม จึงเปนปจจัยสําคัญ และควรหาจุดรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคธุรกิจ
- แหลงทอ งเที่ยวตามเทศกาล และงานประเพณี ในเขตจั งหวัดใกลเคียงเริ่มมีปจจัย ที่สงผลตอ
ภาพลักษณของเทศกาลและงานประเพณี เชน งานดอกไมบานเชียงราย มีการนํามาเปรียบเทียบกับงาน
บุปผาชาติเชียงใหม หรืองานสลุงหลวงลําปาง เปรียบเทียบกับงานประเพณีสงกรานตเชียงใหม
- กระแสแหงอนาคต การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม กลับสวนทางกับวิถีชีวิตความ
เปนอยู นั่นก็คือ การโหยหาอดีต ที่มีรากเหงา การจัดกิจกรรมที่รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่
คุณคาแกการรักษา และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกภาคประชาชนเปนสิ่งสําคัญ
2. การนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็น ภาคประชาชน (กลุมประชากรตัวอยาง ผานระบบ
online) ตอการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี ของเทศบาลนครเชียงใหมโดย
อ.ธนกร สมฤทธิ์ ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและการวิจัยการตลาด สรุปไดดังนี้

- 9 จุด เดนของจั งหวัด เชียงใหม ในมุมมองของนั กท องเที่ ยว ประกอบด วย การทองเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับศาสนาและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความ
งาม อาหารและวัฒนธรรมการกินผลิตภัณฑหัตถกรรม/OTOP การจัดกิจกรรมงานแตงงานและฮันนีมูน
กีฬากอลฟ พื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่มีกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต กลุมสินคาทองเที่ยวตามกระแส
- ผลสํารวจความคิดเห็น เทศกาลงานประเพณี ที่ทําใหนึกถึงเชียงใหมมากที่สุด ไดแก
1. ประเพณีสงกรานต 42%
2. ประเพณียี่เปง 31%
3. งานใสขันดอกอินทขีล 18%
4. งานมหกรรมแสดงสินคา Lanna Expo 9%
- ผลสํารวจความคิดเห็นสิ่งที่ประทับใจ จังหวัดเชียงใหมมากที่สุด
1. ผูคนอัธยาศัยไมตรี 37%
2. วัฒนธรรม ประเพณี 24%
3. อาหารและแหลงชอปปง 18%
4. สถานที่ทองเที่ยว 10%
3. การเสวนาเรื่อง “จวยกึด จวยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา” โดยผูรวมรายการเสวนา ประกอบดวย
คุณ อิ นสม ป ญ ญาโสภา
ผูท รงคุณวุ ฒิ ที่ มีผ ลงานดี เ ด นในด า นการสื่ อ สารมวลชน คุ ณ วิ สู ต ร บั ว ชุม
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ อาจารยวิลักษณ ศรีปาซาง ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น โดยมีอาจารยธนกร สมฤทธิ์ เปนผูดําเนินรายการ สรุปประเด็นสําคัญภาพรวมการ
เสวนา
- การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมในปจจุบัน ควรหาจุดรวมกันของคนยุคเกาวัฒนธรรม
ในอดีต และคนรุนใหมในยุคที่วัฒนธรรมมีการผสมผสานเชนในปจจุบัน โดยดูความเหมาะสม ไมมากจนเกิน
งามที่รับไมได ตอยอดสงเสริมและพัฒนา พรอมกับรักษาใหอยูคูเชียงใหม อีกทั้งคนในยุคปจจุบันสามารถ
สืบทอดตอไปได และที่สําคัญการคัดเลือกหนวยงานภาคเอกชนมาดําเนินการ ก็ใหความสําคัญเลือกคนที่มี
ความรู ความสามารถมาดําเนินการ ควรมีการตั้งกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษาไวคอยกํากับ และเมื่อตั้งแลว
การดําเนินการใดๆ ก็ควรจะใหคณะกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษาไดรับ ทราบ พรอมทั้งดําเนินการตามที่
ไดรับการเสนอแนะดวย
- การมี ห น ว ยงานจั ด การองค ความรู และถ ายทอดความรู เ กี่ ยวกั บ การจั ด การส งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม ที่ถูกตองเหมาะสม และใหความสําคัญตอการสืบทอดองคความรูนั้น
- การสงเสริมดานการทองเที่ยว ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของเทศบาล
นครเชียงใหม ในปจจุบันยังไดรับการสนองและไดรับความสนใจเปนอยางดี จังหวัดเชียงใหมเรื่องวัฒนธรรม
และประเพณี ยังคงเปนสินคาดานการทองเที่ยวที่ขายได แตสิ่งสําคัญคือ การจะทําอยางไร ใหการสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงใหม สามารถรักษารูปแบบกิจกรรม ที่คงเสนหและเปนเอกลักษณ
ของตัวเองไวไดมากที่สุด คือสิ่งสําคัญ ที่ตองเรงวางแนวทาง
- การดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อการจัดกิจกรรมควรมีการวางแผนและ
กําหนดไวแตเนิ่น ๆ ไมควรจะเรงทําเมื่อใกลเวลา เพราะจะทําใหไดงานออกมาไมดีเทาที่ควร ความรวมมือก็
จะนอย ความพรอมของหนวยงานตางๆ ก็จะนอยตามไปดวย

- การสรางแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามวิถี แหลงใหม ภายในเขตเทศบาลเปนสิ่งที่นาสนใจ
และหาทิศทางดําเนินการ เชน การสรางกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา ในคลองแมขา ในแมน้ําปง
หรือ พิพิธภัณฑมีชีวิตกําแพงดินแหลงเริงรมยในอดีต เปนตน
- การรักษาความยิ่งใหญในการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงใหม
ควรเปนสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองหันมาใหความสําคัญ เพราะในมุมมองของการจัดงานมีขนาดเล็กลง
เรื่อยๆ เสนหและความยิ่งใหญของการจัดงานมีนอยลง การสรางใหเปนจุดขายระดับโลก การจัดงานตอง
สอดคลองกับภาพลักษณและการสงเสริมวัฒนธรรม ที่ถูกตองดวย
- การสื บ ทอดรู ป แบบและประเพณี วั ฒนธรรม เปรียบเที ยบกั บ ประเทศญี่ ปุ น ที่ ส ามารถรั ก ษา
เอกลักษณไวไ ดนั้น สวนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมและรูปแบบทางสังคมของคนในชาติ ดังนั้นการใหความรูที่
ถูกตองแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน คือความสําคัญที่จะสามารถรักษา วัฒนธรรมประเพณี จารีต
และวิถีความเชื่อสืบไวอยางเหมาะสม
4. การจัดกิจกรรมกลุมรับฟงความคิดเห็น แบบการแบงกลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดม
ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การจั ด กิ จ กรรมส งเสริ มศิ ลปวั ฒ นธรรม เทศกาล งานประเพณีข องเทศบาลนคร
เชียงใหม สรุปการดําเนินการและความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดดังนี้
- การแบงกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงใหม แบงเปนกลุมกิจกรรมเพื่อ
รับฟงความคิดเห็น เปน 5 กิจกรรมดังนี้
1. ประเพณีที่เปนจุด เดนสําคัญ ของจังหวัด เชียงใหม อาทิ ประเพณีสงกรานต ประเพณี
ยี่เปงเชียงใหม เปนตน
2. ประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนา
3. กิจกรรมวันสําคัญประจํ าป เชน กิจกรรมวันพ อ กิจกรรมวันแม กิจกรรมเคาทดาวน
ตรุษจีน เปนตน
4. กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
5. กิจกรรมสงเสริมอื่นๆ ตามนโยบายภาครัฐ
- ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงใหม สวนใหญ
ผูเขารวมกิจกรรมระดมความคิดเห็น มีขอคิดเห็นตอ กิจกรรมตามขอที่ 1 และ 2 มากที่สุด สวนกิจกรรม
ตามขอ 3 – 5 เห็นวาการดําเนินการเปนกิจกรรมตามวาระ และการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา
- ความคิดเห็นภาพรวมตอ ประเพณีที่เปนจุดเดนสําคัญ ของจังหวัดเชียงใหม และประเพณีที่
เกี่ยวของกับศาสนา ในประเด็นที่อยากใหคงไว รักษาไว
1. การรักษาไวซึ่งรูปแบบกิจกรรมดั้งเดิม ที่ควรสืบทอดและรักษาไวใหมีเอกลักษณดังเดิม
รวมไปถึงการสรางความรู ความเขาใจตอประเพณีที่ถูกตองทั้งแกคนทองถิ่นและนักทองเที่ยว
ประเพณีสงกรานต
- การสรงน้ําพระ
- การรดน้ําดําหัวผูหลักผูใหญในประเพณีสงกรานต
- ขบวนแหในกิจกรรมดําหัวผูวาราชการจังหวัด
- การตานตุง แหไมค้ํา และกิจกรรมการขนทรายเขาวัด(แบบดั้งเดิม)

- การสงเคราะหบาน หรือการสืบชะตา
- การทําขนม/อาหารไปวัด
- การประกวดเครื่องสักการะลานนา
- การทําบุญที่วัด (แบบดั้งเดิม)
- ขบวนแหสรงน้ําพระสําคัญในจังหวัดเชียงใหม
- การแตงกายชุดลานนา
ประเพณียี่เปง
- การจัดขบวนแหกระทงแบบดั้งเดิม
- การทําซุมประตูปา
- การทํากระทงใบตอง
2. สิ่งที่ควรตองดําเนินการปรับปรุง
ประเพณีสงกรานต
- ความสะอาดของน้ําคูเมือง
- การดูแลความปลอดภัย
- การสาดน้ําที่รุนแรง
- การแตงกายที่ลอแหลม
- การจําหนายสุราและของมึนเมา
ประเพณียี่เปง
- การจุดประทัด
- การปลอยโคมลอย
- การจัดการขบวนกระทง
- การใชกระทงเล็กจากโฟม
- ปญหาเด็กเก็บกระทงในน้ํา
- วิธีการกําจัดขยะภายหลังเสร็จสิ้นงาน
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข
- การวางแผนจัดกิจกรรม ควรดําเนินการโดยการตั้งคณะกรรมการประเพณีเมือง
เชียงใหม โดยมี อ งค ป ระกอบ ของหนว ยงานภาครัฐที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง หน วยงานภาครัฐที่เ กี่ ยวข อ ง
สถาบั นการศึ ก ษาที่ มี อ งค ค วามรู ปราชญ ท างประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม หน ว ยงานด า นสื่ อ สารมวลชน
หนวยงานดานการตรวจสอบ ผูแทน/ผูนําชุมชน ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา กําหนดรูปแบบและแนวทางการ
จัด กิจ กรรม เพื่ อรวมกันกําหนดแนวทางและทิศทางการดําเนินกิจ กรรมส งเสริ มวั ฒนธรรมและประเพณี
กอนที่จะมอบหมายให ภาคเอกชน หรือหนวยงานใด เขามารับผิดชอบดําเนินการ
- จัดกิจกรรมสงเสริมความรูที่ถูกตอง และแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
อยางตอเนื่อง แกประชาชนทองถิ่น และนักทองเที่ยว
- จั ด กิจ กรรมสงเสริ ม จิ ต สํ านึ ก ให เ กิด ความหวงแหนและร ว มอนุ รั กษ วั ฒนธรรม
ประเพณีอันเกิดจากความเขาใจที่แทจริง และดําเนินการตอเนื่อง

- ภาคประชาชนมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ทั้ งนี้ ที่ ผ า นมามั ก จะเป นการ
ดําเนินการของคนกลุมหนึ่ง เชน บริษัท รับ จางจัด งาน ควรสรางเงื่อนไขที่ชุมชนควรจะมีสว นรวมได เชน
สามารถเริ่มตนจากรถขบวนบุปผาชาติ มีการออกแบบและเปดพื้นที่ใหประชาชนมารวมตั้งเริ่ม และมีสวนรวม
ในการตกแตง รวมเห็นการดําเนินการ เปนตน มากกวาการจางทํา เพราะที่ผานมาประชาชนคนเชียงใหม
เปนเพียงผูชม ไมตางอะไรกับนักทองเที่ยว หรือกรณีประเพณียี่เปง ลอยกระทงเชียงใหม อาจเปดพื้นที่กลาง
ใหประชาชนมารวมกันทํากระทงใบตองรวมกัน ทําโคม ทําผางประทีป รวมกันนอกเหนือจากการเปนแคผูชม
- สงเสริมและสรางกระแสอยางจริงจังใหทั้งเมืองรวมกันแตงกายลานนา และมี
ชองทางประชาสั มพั นธ การแต งกายแบบล านนาที่ เ หมาะสม ลดการแต งกายด วยเสื้ อ ลายดอก ซึ่ งไม ใ ช
วัฒนธรรมลานนา
- มอบรางวัลใหกับหนวยงานที่รวมกิจกรรมอยางถูกตองตามจารีตประเพณี และมี
ความเหมาะสม
- สรางทางเลือกใหกับผูรวมกิจกรรมตามประเพณีและนักทองเที่ยว เชน กรณีการ
ไมใหปลอยโคม ก็ตองสรางกิจกรรมอื่นใหไดมีสวนรวม เชน การจุดผางประทีป เปนตน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และรณรงคแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ใหขอมูล
และความรู ความเขาใจในเรื่องศาสนา ที่สอดคลองกับประเพณีนั้น ๆ มากขึ้น
- สร างกิ จ กรรมรณรงค และดํ าเนิ นการต อ เนื่ อ งให ป ระชาชนและนั ก ท อ งเที่ ยว
ชุมชนไดมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมของเมือง และเก็บทําความสะอาดภายหลังกิจกรรมแลวเสร็จ
เชน ภายงานประเพณียี่เปง เชิญชวนรวมกิจกรรมเก็บขยะทางน้ําหรือ ทําความสะอาดคูเมืองและรอบเมือง
ภายหลังประเพณีสงกรานต เปนการสรางจิตสํานึกและภาพลักษณที่ดีตอเมืองเชียงใหม
- ลดการใชบริษัทรับจางจัดงาน ในบางงานที่ไมจําเปน และใหภาคชุมชนเขามารวม
ในการดําเนินการมากยิ่งขึ้น
- การจัดการระบบการจราจรในระหวางการจัดกิจกรรมที่เครงครัด
4. กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ ที่เสนอแนะเพิ่มเติม
- รื้อฟนประเพณีการแขงขันเรือในลําน้ําปง
- จัดกิจกรรมปนจักรยานเยี่ยมบาน ยานชุมชม เมืองเกา
- การประกวดตนไมใหญ และการประกวดการอนุรักษบานเกา (รวมถึงจัดหาทุนใน
การเก็บรักษาไว)
- สงเสริมการเดินทางรอบเมือง ดวยจักรยานและการเดิน
5. กิ จ กรรมนํ าร อ งเพื่ อ การจั ด กิ จ กรรมส งเสริ ม ประเพณี วั ฒนธรรมของเทศบาลนคร
เชียงใหม
- กิจกรรมนํารอง “ขบวนสรงน้ําพระ ประจําป 2560” ในงานประเพณีสงกรานต
โดยขอความรวมมือขบวนที่จะเขารวม ทุกขบวนใหใชสะเหรี่ยงแบก หรือรถลากจูง แทนการใชรถยนตในการ
แหพระพุทธรูป พรอมทั้งขอความรวมมืองดใหมีบุคคลอยูบนสะเหรี่ยง หรือบนรถ เพื่อความสงางาม และมี
ภาพลักษณที่สวยงาม รักษารูปแบบดั้งเดิมไว เพื่อไมใหเกิดภาพที่ไมสวยงามไมเหมาะสม

