
การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ ถิ่นก าเนิดชาวจีนโพ้นทะเล : กรณีศึกษาหอสังเกตการณ์และหมู่บ้าน

แห่งไคผิง  (Management of Cultural World Heritage Sites at the Hometown of Overseas Chinese: A Case 
study of Kaiping Diaolou and Villages) 

                                                                                                                 ศิริลักษม์  ตันตยกุล** 

 

 

                                                                                           Zili Village  

บทคัดย่อ 

 อาคารหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง (Kaiping Diaolou and Villages) ของเมืองไคผิง (Kaiping) มณฑลกวางตุ้ง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2007 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)  
รูปแบบของอาคารในลักษณะตึกสูงหลายชั้นและมีหอสังเกตการณ์ สะท้อนการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและจีนอย่าง
เป็นเอกลักษณ์ บทความนี้สนใจศึกษาความส าเร็จของการขึ้นทะเบียนหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และกลยุทธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นของจีนในการผลักดันให้แหล่งมรดกของชาวจีนโพ้นทะเลได้เป็นที่รู้จักในเวทีมรดกโลก โดยมี
ค าถาม (1) รัฐบาลจีนมีนโยบายอย่างไรในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  (2) แนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของการเป็นแหล่งมรดก
โลกในมุมมองของจีน  (3)  ด าเนินการอย่างไรจึงได้มาซึ่งสถานะของความเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
น าอนุสัญญามรดกโลกไปสู่การปฏิบัติภายใต้กระบวนการธรรมาภิบาลหลายระดับ    
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Abstract 

 Kaiping Diaolou and villages are located in Kaiping (a county-level city), in Guangdong Province, People's 
Republic of China, were listed in the UNESCO Cultural World Heritage Site List in 2007. Diaolou is fortified multi-
storied tower-like structures integrating the Western architectural style with the Chinese architectural style. This 
article not only aims at investigating the success of Kaiping Diaolou and Villages World Heritage listing process, 
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but also studies the strategy of Chinese local government in promoting overseas Chinese’s cultural heritage sites 
to be world heritage sites.  Research questions include: (1) what is the Chinese government’s policy on managing 
cultural heritage ; (2) in the Chinese perspective, what do they think about the status of World Heritage Sites and 
(3) how to gain the status of Cultural World Heritage site. The study found that stakeholders cooperation is key 
success of managing cultural world heritage sites, especially in the process of multi-level governance to 
implement the World Heritage Convention.  

Key words:  Kaiping Diaolou and villages, Cultural World Heritage Site, management, stakeholders cooperation, 
multi-level governance               

บทน า (Introduction) 

องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อาคารหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง  (Kaiping Diaolou and Villages ; 开平碉

楼与村落) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2007 นับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรก
ของมณฑลกวางตุ้ง (กว่างตง) อันเป็นถิ่นก าเนิดส าคัญของชาวจีนโพ้นทะเล กล่าวได้ว่าชาวจีนจากไคผิงส่วนใหญ่อพยพไปเผชิญ
โชคชะตาที่ดินแดนสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย รวมทั้งเอเชียใต้ เมื่อประสบความส าเร็จจากการท ามาหากินในต่างแดนก็หวน
ค านึงถึงการส่งเงินมาสร้างที่พักอันหรูหรา   ซึ่งสามารถป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายและอุทกภัยในพื้นที่  อาคารหอสังเกตการณ์หรือ 
“เตียวโหลว” ที่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19-20 เป็นจ านวนมาก หลงเหลือถึงปัจจุบันจ านวน 1,833อาคารกระจายอยู่ทั่ว
เมืองไคผิง   สามารถบอกเล่าเรื่องราวแห่งวิถีชาวจีนโพ้นทะเล ความโดดเด่นของรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สร้างในลักษณะของตึกสูง
หลายชั้นและมีหอสังเกตการณ์ เป็นสิ่งที่สะท้อนการผสมผสานลักษณะของสถาปัตยกรรมของโลกตะวันตกและจีนอย่างเป็นเอกลักษณ์   

บทความนี้มุ่งศึกษาความส าเร็จของการน าหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
ค าถามเบื้องต้นทีส่ าคัญคือ (1) รัฐบาลจีนมีนโยบายอย่างไรในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  (2) แนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของ
การเป็นแหล่งมรดกโลกในมุมมองของจีน  (3)  ด าเนินการอย่างไรจึงได้มาซึ่งสถานะของความเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากมุมมอง
เชิงทฤษฎี ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders cooperation) ในการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นเป็นปัจจัย
ส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก (Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J.,2005; Kuldun, 2009; ศิริลักษม์  
ตันตยกุล, 2557) ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการธรรมาภิบาลหลายระดับ (multi-level governance) ในการน า
อนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention) ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ในการด าเนินการดังกล่าวรัฐบาลท้องถิ่นของจีนมี  
กลยุทธ์อย่างไรในการผลักดันให้แหล่งมรดกของชาวจีนโพ้นทะเลได้เป็นที่รู้จักในเวทีมรดกโลก  รวมทั้งต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายอันใด   
ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

นโยบายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจีน 
 ภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949  รัฐบาลจีนประกาศใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองแหล่ง
โบราณสถาน งานศิลปะ หนังสือส าคัญ และสัตว์หายาก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1950 ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
ประกาศบทบัญญัติเฉพาะกาลเกี่ยวกับการคุ้มครองโบราณวัตถุ ปี ค.ศ. 1961 ( The Provisional Regulations on the Protection 
and Administration of Cultural Relics)  กล่าวได้ว่ายุคท่ีจีนเน้นอุดมการณ์และการต่อสู้ทางชนชั้นตามแนวทางสังคมนิยม ช่วงการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976) มรดกวัฒนธรรมที่ล้ าค่า  วัดวาอารามถูกเผาท าลายไปจ านวนมาก  สิ่งที่รัฐบาลจีนในขณะนั้นให้
ความส าคัญ คือ มรดกที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในสมัยการปฏิวัติ กฎหมายที่ว่าด้วยมรดกเรื่องวัฒนธรรมครอบคลุมถึงมรดกจาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติ (Lu, 2014, p. 175; Shepherd & Yu, 2013, p. 19) 
 เมื่อจีนเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ  ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศและให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1982  ได้ออกกฎหมายฉบับแรกในการคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรม คือ Law on the Protection of Cultural Heritage of the People’s Republic of China (Shepherd & Yu, 2013, 
p. 19) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านวัฒนธรรมของจีนในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนั้น รัฐบาลจีนได้



สร้างกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการทุ่มเทงบประมาณมหาศาลกับงานด้านโบราณคดี รวมทั้งด าเนินกุศโลบายทาง
วัฒนธรรมอันจะเอื้อประโยชน์ในทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นสร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุจ านวนมากที่ได้มาจากการขุดค้น  น าเสนอประวัติศาสตร์และความรุ่งเรือง
ของจีนในอดีต  ซึ่งได้น ามาถ่ายทอดเป็นความภูมิใจให้กับชาวจีนและอวดสายตาชาวโลก (Yan, 2012; พจนก กาญจนจันทร และ ภูวกร 
ฉัตรบ ารุงสุข, 2558, หน้า 131-136) 

ส าหรับประเทศจีน ดูราวกับว่าวัฒนธรรมจะเป็นวาระแห่งชาติที่ส าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษา
ของนักวิชาการจีนเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นแหล่งมรดกโลกในด้านการท่องเที่ยวลงในวารสาร Tourism Management ได้
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาเที่ยวประเทศจีนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ รายได้ ประชากรในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยของการเป็นแหล่งมรดกโลกมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (Yang, Lin & Han, 2010) 

ฉะนั้น “แบรนด์มรดกโลก” ที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวของจีนทั้งในด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ การดึงดูดนักท่องเที่ยว การอนุรักษ์และพัฒนาที่ต้องท าควบคู่กันไป รัฐบาลจีนจึงทุ่มเทและเอาจริงเอาจัง รวมทั้งส่งเสริมให้
รัฐบาลท้องถิ่นด าเนินการเสนอรายชื่อสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเป็นมรดกโลก  

 

แนวคิดและความเป็นมาของ “แหล่งมรดกโลก” ในประเทศจีน 

 จากข้อมูลเวปไซด์ของศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 – 2015 จีนมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจ านวน  47 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 33 แห่ง มรดกโลกด้านธรรมชาติ 10 แห่ง และมรดกโลกแบบ
ผสมผสาน 4 แห่ง เนื่องจากขนาดพื้นที่กว้างใหญ่และประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าห้าพันปี มีความแตกต่างในเชิงพื้นที่และความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ รัฐบาลจีนได้ส่งเสริมให้แต่ละมณฑลและเขตปกครองตนเองได้มีแหล่งมรดกโลก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอาคารหอสังเกตการณ์  หรือ“เตียวโหล” และหมู่บ้านแห่งไคผิงที่น ามาศึกษา
ในบทความนี้  นับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของมณฑลกวางตุ้ง  
 ในมุมมองสากล การอนุรักษ์มรดกเพื่อมวลมนุษยชาติโดยการประกาศชื่อให้เป็นมรดกโลกเป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Strasser, 2002, p. 215) การประชุมใหญ่ของ
องค์การยูเนสโกได้ผลักดันอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมปี ค.ศ. 1972  โดยอนุสัญญาดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ผลจากการเป็นภาคีในอนุสัญญาคุ้มครองแหล่งมรดกโลก (World Heritage Convention)  เมื่อได้รับ
การประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก แม้แหล่งมรดกโลกจะเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่แหล่งมรดก
โลกตั้งอยู่ แต่สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกนั้นได้รับพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศ (international 
community) ด้วย  
 เมื่อแหล่งมรดกแห่งใดได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วจะต้องมีการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญาที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสงวนรักษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับแหล่งมรดก
โลก โดยมีองค์การยูเนสโกเป็นตัวแสดงส าคัญในเวทีระดับโลก และรัฐภาคีเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาแหล่งมรดกโลก ในทาง
ปฏิบัตินั้น การสร้างกระบวนการธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจะต้องอาศัยการผลักดันของรัฐบาล
ระดับท้องถิ่น ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนเป็นส าคัญ   
 ประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก” ในปี ค.ศ. 2008 ประเด็นส าคัญของการประชุม คือ การขยายการร่วมมือระหว่างองค์การและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อปฏิบัติการร่วมกัน การประชุมดังกล่าวเน้นย้ าเรื่องการน านโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ เพื่อเป็น
หลักประกันในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(World Tourism Organization, 2009)  สรุปผลการประชุมจาก “ค าประกาศหวงซาน” (Huangshan declaration)   มีสาระส าคัญ
ที่เน้นย้ าว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความกินดีอยู่ดีของชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม



เป็นความท้าทายในระดับสากล แหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกจึงมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้แก่
สาธารณะ   ทั้งนี้ สาระส าคัญของเอกสารนาระ (Nara Document) อันเป็นแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  ที่เน้นเรื่องความ
สมบูรณ์ (integrity) และสภาพเดิมแท้ (authenticity) จะต้องได้รับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการรักษาคุณค่าตามที่
พรรณนาไว้ในการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 
 ในการประชุมนานาชาติ ณ แหล่งมรดกโลกหวงซาน ประเทศจีน ปี ค.ศ. 2008  Beatrice Kuldun ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกขององค์การยูเนสโก ได้เน้นย้ าความส าคัญของตัวแบบความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากโครงการขององค์การยูเนสโก และปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของตัวแบบที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลก ได้แก่ กฎหมายและวิสัยทัศน์ และความตระหนักรู้ในคุณค่าอันเป็นสากลที่โดดเด่นของแหล่งมรดกโลก (Kuldun, 2009, pp. 
20-21)   
 
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสมัครเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
         การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติแห่งใดเป็นมรดกโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยการเตรียมการและ
วางแผนคุ้มครองอย่างจริงจัง ต้องยึดถือแนวทางการบริหารจัดการตามข้อแนะน าในการด าเนินการน าอนุสัญญามรดกโลกไปปฏิบัติ  
(The Operational Guidelines for the Implementation of the Word Heritage Convention) กระบวนการดังกล่าวยังสะท้อน
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย นับตั้งแต่ องค์การระหว่างประเทศ รัฐภาคีและรัฐบาลระดับท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง (ที่น าไปสู่การขึ้นทะเบียน) ส าหรับการขึ้นทะเบียนหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง
นั้น เริ่มด้วยการจัดตั้งส านักงานเพื่อเตรียมการสมัคร (the Kaiping Application Office) ในปี ค.ศ. 2001 ในการเตรียมเอกสารเพื่อ
การสมัครนั้น สิ่งที่ส าคัญคือแผนบริหารจัดการ (Management Plan) ซึ่งมีการน าไปปฏิบัติระยะแรกช่วงปี ค.ศ. 2001-2003 และ
ระยะยาวในช่วงปี ค.ศ. 2004 – 2010    
 จากการศึกษาแผนการคุ้มครองและบริหารจัดการไคผิงและหมู่บ้านต่างๆ (Protection and Management Plan on 
Kaiping Diaolou and Villages) ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการส าหรับเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น นับเป็นการร่วมมือ
กันระหว่างศูนย์ศึกษาการวางผังเมืองและการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นไคผิง ส านักงานการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการอาคารหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง หน่วยงานการบริหารการใช้พื้นที่แห่งไคผิง หน่วยงานการ

วางแผนของไคผิง และมหาวิทยาลัยอู่อี้ (Wuyi University 五邑大学)  แผนดังกล่าวได้น าสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001  โดย
แผนฉบับนี้ท าขึ้นตามเกณฑ์ของการคุ้มครองแหล่งมรดกโลก ครอบคลุมการวางแผนระดับต าบลและหมู่บ้าน การใช้พื้นที่ การอนุรักษ์
แหล่งน้ า และการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว (He Luping et al, 2001)  ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2005 ใช้
งบประมาณไป 8,546,800 ล้านเหรียญสหรัฐ  และช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 ใช้ไป 2,416,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (Galla, 2012, p.247)   
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 อาคารหอสังเกตการณ์แห่งไคผิงได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
กฎหมายการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1982  (Law of the PRC on the Protection of Cultural Relics) กฎหมายการ
วางผังเมืองประเทศ (Law of the PRC on the Urban Planning) กฎหมายการคุ้มครองทรัพยากรน้ าของประเทศ (Law of the 
PRC on the Protection of Water Resources) รวมทั้งข้อบังคับในการคุ้มครองและบริหารจัดการอาคารหอสังเกตการณ์ไคผิงของ
มณฑลกวางตุ้ง (The Regulations on Protection and Management of Kaiping Diaolou of Guangdong Province) ข้อบังคับ
ในการคุ้มครองและบริหารจัดการอาคารหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านต่าง ๆ  ของเทศบาลไคผิง (The Regulations on Protection 
and Management of Diaolou Buildings and Villages of Kaiping Municipality) ซึ่งการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเหล่านี้มีความ
จ าเป็นและสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการธรรมาภิบาลหลายระดับในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
         ในส่วนของความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์อาคารหอสังเกตการณ์นั้น รัฐบาลท้องถิ่นไคผิงได้ใช้รูปแบบ
ของการท าสัญญาเพื่อการบริหารจัดการ ในรูปแบบภาวะทรัสตีของสิทธิในทรัพย์สิน (trusteeship of property right) กล่าวคือ ที่ดิน
และสิทธิในทรัพย์สินของอาคารหอสังเกตการณ์ในพื้นที่ 4 หมู่บ้านที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ผ่านการด าเนินการด้านสัญญาการ
บริหารจัดการ (contract management) ที่ดินของหมู่บ้านซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชาวนา อาคารหอสังเกตการณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ
คนในหมู่บ้าน ฉะนั้น ผู้ถือครองสิทธิ์หรือเจ้าของได้มาท าสัญญากับรัฐบาลท้องถิ่น โดยการให้สิทธิ์ในการบริหารจัดการอาคารหอ



สังเกตการณ์แก่รัฐบาลท้องถิ่น ทั้งนี้เจ้าของอาคารหอสังเกตการณ์จะต้องเคารพในกฎระเบียบที่คุ้มครองอาคารหอสังเกตการณ์ในฐานะ
มรดกทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก   
 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการของกระบวนการความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของลูกหลานชาว
จีนโพ้นทะเลที่ตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา มีตัวอย่างทายาทของชาวจีนอพยพที่สร้างอาคารหอสังเกตการณ์ the Mingshi Lou และ 
the Shengfeng Lou ได้เดินทางมาลงนามในสัญญาความเชื่อใจ (the trust contract) ซึ่งสัญญาความไว้วางใจนั้นครอบคลุมการ
บ ารุงรักษาในทุก ๆ มิติ ทางด้านกายภาพ การสร้างความแข็งแกร่งให้อาคาร การตกแต่งซ่อมแซม โดยลงนามในสัญญานั้นกับรัฐบาล
ท้องถิ่น นับเป็นปรากฏการณ์ส าคัญในกระบวนการความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมโยงไปถึงทายาทของชาวจีนอพยพใน
ต่างแดน และความรู้สึกภูมิใจร่วมกัน (Tan, 2007, p. 22-25) นอกจากนั้น ชาวจีนโพ้นทะเลยังได้บริจาคเงินให้กองทุนเพื่อการอนุรักษ์
หอสังเกตการณ์แห่งไคผิง (Kaiping Diaolou Protection Fund) เป็นจ านวนมูลค่ามากกว่า 2,000,000 เหรียญสหรัฐ (Galla, 2012, 
p.247)   
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถอธิบายในมุมมองเชิงทฤษฎีด้วยแนวคิดการสร้างความเชื่อใจ (trust) ในการสร้างความร่วมมือ 
(Thomson, Perry, & Miller, 2009; Vangen & Huxham, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างธรรมาภิบาล ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นได้สร้างความเชื่อใจกับเจ้าของอาคารหอสังเกตการณ์ทั้งในประเทศจีนและในต่างประเทศ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมสู่กระบวนการธรรมาภิบาลหลายระดับ  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถขึ้นทะเบียนหอ
สังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงเป็นมรดกโลกได้ 
 
การรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล 
         ในฐานะสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมบอกเล่าความเป็นมาของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเล
กับสังคมภายนอก หอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงจึงไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย  การอนุรักษ์เพื่อสืบทอดคุณค่าอันส าคัญนี้จึงต้อง
ด าเนินการตามแผน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้   

1. การรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิม (authenticity) และความสมบูรณ์ (integrity)  
2. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและมีการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด 
4. การประสานความร่วมมือเพื่อให้การอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อาศัย การรักษา

สิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพ 
 เขตการอนุรักษ์ใน 4 ระดับนั้น แบ่งออกเป็น  

1) พื้นที่ใจกลางของการคุ้มครอง (core protection  zone) ได้แก่ หอสังเกตการณ์  คฤหาสน์  ตึกส าคัญต่างๆ และ
พื้นที่ในรัศมี 20 เมตรนั้น ได้รับความคุ้มครองอย่างเข้มงวด ห้ามสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่ดังกล่าว  เน้นการรักษา
ความเป็นของแท้ดั้งเดิมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

2) พื้นที่การอนุรักษ์  (property preservation zone) ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนนี้สามารถซ่อมแซมได้ 
ปลูกต้นไม้ ท าระบบระบายน้ า แต่ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ท าการค้าหรือสร้างอาคารใหม่ 

3) พื้นที่กันชนด้านสิ่งแวดล้อม (environment buffer zone) การผลิตสิ่งใดในพื้นที่นี้จะต้องไม่ขัดต่อการคุ้มครอง
พื้นที่  ห้ามก่อมลพิษ และการสร้างอาคารห้ามสูงเกิน 3 ชั้นหรือ 12 เมตร 

4) พื้นที่ประสานความร่วมมือในการรักษาภูมิทัศน์ (landscape coordination zone) เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่กันชน  
เน้นเรื่องของภูมิทัศน์และทัศนียภาพ 

 พื้นที่ใจกลางของการคุ้มครอง (core protection  zone) พื้นที่การอนุรักษ์ (property preservation zone) นับรวมเป็น
ส่วนของพื้นที่แกนกลาง (core area) พื้นที่กันชนด้านสิ่งแวดล้อม (environment buffer zone)   พื้นที่ประสานความร่วมมือในการ
รักษาภูมิทัศน์ (landscape coordination zone)  นับรวมเป็นส่วนของพื้นที่กันชน (buffer zone) 
 
 

http://oro.open.ac.uk/view/person/sv379.html


 
 
ตาราง  พื้นที่แกนกลางและพื้นที่กันชนของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียน  
Name of Property Core Area 

In Hectares 
Buffer Zone 
In Hectares 

Sanmeli Village 14 691 
Zili Village and the Fang Clan Watch Tower 252 988 
Majionglong Village 103 417 
Jinjiangli Village 61 584 
Total 430 2680 
ที่มา : Protection and Management Plan on Kaiping Diaolou and Villages (2001)  
   
          การน าแผนการบริหารจัดการไปปฏิบัติในช่วงแรก มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ การปรับปรุงถนน ปรับ
ภูมิทัศน์ สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งซ่อมแซมอาคารหอสังเกตการณ์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จากการด าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการดังกล่าว ท าให้ไคผิงสามารถอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (tentative list) ของจีนในปี ค.ศ. 2004 หลังจากอยู่ในบัญชี
รายชื่อเบื้องต้นแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการเตรียมเอกสารเพื่อการสมัคร   
        ในปลายปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนได้ยื่นเอกสารหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงและแผนบริหารจัดการต่อองค์การยูเนสโก
เพื่อสมัครเป็นแหล่งมรดกโลก จากนั้นสภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี หรือ “อีโคโมส” 
(International Council on Monuments and Sites / ICOMOS)  ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรวิชาชีพของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม และโบราณคดี  ได้ประชุมในเดือนมกราคม ค.ศ. 2006  ในเดือนกันยายน ค.ศ. 
2006  Mr. Luarence Lu  สถาปนิกผู้มีประสบการณ์จากประเทศมาเลเซียได้มาประเมินหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงในนาม
ของอีโคโมส  ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรมอีก 8 ท่านจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมพิจารณา รายงานผลการประเมิน
ของ Mr. Luarence Lu ได้เข้าสู่วาระการประชุมของอีโคโมส  ซึ่งพิจารณาเอกสารการสมัครและแผนบริหารจัดการ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการมรดกโลกจะมีการประชุมร่วมกันหลายครั้งในแต่ละปีเพื่ออภิปรายถึงแผนการจัดการเกี่ยวกับแหล่งมรดก
โลกที่ยังคงอยู่ และรับรายชื่อสถานที่ที่ประเทศต่าง ๆ เสนอให้ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  โดยมีการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ (World Heritage Committee Session) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อตัดสินว่าสถานที่ที่ได้รับ
การเสนอชื่อแห่งใดที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ  เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007 หอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงได้รับ
การประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 31 ณ เมืองไคซ์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ 
(Tan, 2007, p.7-9) 
         อาคารหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล
ตามเกณฑ์ข้อที่ 2, 3, 4 ดังนี้ 
  เกณฑ์ข้อ 2  อาคารหอสังเกตการณ์เป็นการแสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเชิงคุณค่าของมนุษย์  รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่ชาวจีนโพ้นทะเลในภูมิภาคอเมริกาเหนือประทับใจได้น ามาสร้างผสมผสานกับศิลปะตามแบบประเพณีนิยมของท้องถิ่น  
 เกณฑ์ข้อ 3   อาคารหอสังเกตการณ์ในพื้นที่ไคผิงที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงนั้นเป็นประเพณีนิยมของท้องถิ่น  ความร่ ารวย
ของชาวจีนโพ้นทะเลนั้นท าให้มีโจรจ้องปล้นชิง  ฉะนั้นการสร้างอาคารหอสังเกตการณ์จึงเป็นลักษณะของการป้องกัน 
 เกณฑ์ข้อ 4   อาคารหอสังเกตการณ์ที่ส าคัญแสดงถึงความมั่งคั่ง  และบทบาทที่ส าคัญของชาวไคผิงในการพัฒนาประเทศ
แถบเอเชียใต้ ออสเตรเลีย  และภูมิภาคอเมริกาเหนือช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20  อีกทั้งยังมีการติดต่อกันระหว่าง
ชุมชนไคผิงและชุมชนของชาวจีนโพ้นทะเลในพื้นที่ดังกล่าว (ข้อมูลจากเวปไซด ์World Heritage Center)  
 



 
 
กลยุทธข์องรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้าง “แบรนด์มรดกโลก” 
 การศึกษากลยุทธ์มาจากแนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว  กลยุทธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
น านโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปปฏิบัติ   (Ashworth & Van der Aa, 2006)     นักวิชาการด้าน
กลยุทธ์เสนอความคิดเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) กลยุทธ์ในฐานะจุดเชื่อมกิจกรรมขององค์การ         
การด าเนินการเชิงกลยุทธ์จะเน้นที่กระบวนการที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงการบริหารจัดการและการตัดสินใจ (Hall & 
McArthur, 1998; Porter, 1980, p. xvi)   โดยมีกลไกส าคัญ คือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   การมี
นวัตกรรมและศักยภาพที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นและเสริมแรงให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์การ (Hall, 2008, p. 113) 
         มุมมองรัฐบาลท้องถิ่นของจีนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ความส าเร็จในการขึ้นทะเบียนหอ
สังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงน าไปสู่การได้ “แบรนด์มรดกโลก” ซึ่งรับประกันถึงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  ทั้งในเชิงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพ สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนสถานที่
ดังกล่าว ในส่วนนี้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลกวางตุ้งในการส่งเสริมให้หอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น  นับว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (strength) ศักยภาพของแหล่งมรดกที่มีคุณค่าและเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเล และโอกาส (opportunities) คือการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกด้วยมรดกของชาวจีนโพ้นทะเลที่
อาศัยอยู่ทั่วโลก  สามารถดึงดูดผู้มีเชื้อสายจีนให้ร่วมภูมิใจในมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมาท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับ
ตัวตนและส านึกในความเป็นคนเชื้อสายจีน (Moolenaar, 2013) เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่น 
  รัฐบาลท้องถิ่นไคผิงได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและศักยภาพที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในบริบทของนานาชาติและ
การน าอนุสัญญามรดกโลกไปปฏิบัติ การมีนวัตกรรมเกิดจากมุมมองและโอกาสใหม่ ๆ  เช่น การระดมเงินบริจาคจากชาวจีนในต่าง
แดนเพื่อมาดูแลรักษาอาคารหอสังเกตการณ์ ขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่นมีความเข้าใจในเงื่อนไขและศักยภาพของการสร้างความ
เชื่อมโยงกับชุมชนของชาวจีนโพ้นทะเลในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีการส่งตัวแทนไปเจรจาและสร้างความร่วมมือกับทายาทของอาคารหอ
สังเกตการณ์ที่ส าคัญ  สามารถดึงเงินบริจาคของชาวจีนในต่างแดนมาอนุรักษ์อาคารหอสังเกตการณ์ และส่งเสริมให้นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในระดับชาติและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม  เป็นต้น   
         ส าหรับการเสริมแรงให้กับการยอมรับกลยุทธ์ขององค์การเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งในความส าเร็จของการบริหารจัดการ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลก รัฐบาลท้องถิ่นได้
ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกให้กับชุมชนและท้องถิ่นในการดูแลรักษาและมีความภูมิใจ ดังเช่นกรณีของนัก
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมท่ีมีส่วนส าคัญในการเขียนใบสมัครแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมให้กับอาคารหอสังเหตการณ์และหมู่บ้าน
แห่งไคผิง  รัฐบาลท้องถิ่นเขตเจียงเหมินได้ยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นและประกาศเกียรติคุณในวันที่    

4 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ปัจจุบัน谭金华  (Tan Jinhua)  เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและริเริ่มโครงการส าคัญในการให้ความรู้แก่
ชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  และประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการชางตงที่เผยแพร่ให้ความรู้และการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของไคผิง (The Cangdong Project) ซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจากองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 2015   
 



 
 
 
การเน้นย้ าในคุณค่าของมรดกโลกด้วยการให้ความรู้ 
 การเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นเงื่อนไขส าคัญในความส าเร็จของการน า
อนุสัญญามรดกโลกไปปฏิบัติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2001 ก่อนการสมัครเป็นมรดกโลกรัฐบาลท้องถิ่นไคผิงได้ส่งเสริมการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน  เยาวชน  ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว  ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์
อาคารหอสังเกตการณ์  และภารกิจดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ  การอนุรักษ์  การ
สร้างความรู้สึกผูกพันและส านึกในการหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม  
 กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้มุ่งเน้นเยาวชน  มีการผลิตสื่อการสอนเรื่องอาคารหอสังเกตการณ์ให้แก่เยาวชนได้ศึกษา 
ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และกิจกรรมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมในระดับมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น  รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์อาคารหอสังเกตการณ์ เช่น การประกวดวาดภาพ  เป็นต้น  
         นอกจากนั้น  ยังให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมให้แก่ช่างประจ าท้องถิ่น ซึ่งมีความช านาญในวิธีการอนุรักษ์อาคารหอ
สังเกตการณ์แบบดั้งเดิม 90 เปอร์เซ็นต์ของช่างที่ดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารหอสังเกตการณ์นั้นเป็นช่างในระดับท้องถิ่น อาคารหอ
สังเกตการณ์จ านวนมากเผชิญกับปัญหาน้ าท่วม การกัดกร่อนของเหล็ก การผุพังของบันไดไม้  ผนังสี  ลายปูนปั้น ซึ่งได้รับการดูแล
รักษาโดยช่างท้องถิ่น กระบวนการของการเรียนรู้ในการซ่อมแซมจึงเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการศึกษาอบรมให้ความรู้
เฉพาะทางเกี่ยวกับการรักษาอาคารเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในมาตรฐานสากลของการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  (Tan, 2007, 
pp. 29-36; Tan, 2015) 
 
บทสรุปและความท้าทายสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

จากการศึกษากระบวนการของขึ้นทะเบียนหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงเป็นมรดกโลกนั้น  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเตรียมการเพื่อสมัครเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้น เป็นปัจจัยส าคัญในความส าเร็จ
ดังกล่าว กลยุทธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างแบรนด์มรดกโลกเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มีเชื้อสายจีนให้ได้มาเยือนถิ่นก าเนิด
น าไปสู่การด าเนินงานอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องมรดกโลกแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความภูมิใจร่วมกัน
ระหว่างชาวจีนบนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนโพ้นทะเล   



          บนพื้นฐานความคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมสามารถจะอนุรักษ์และน าเสนอคุณค่าของแหล่งมรดกโลกได้ (Du, 
2012)  เป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิดและการปฏิบัติของจีนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยใช้การ
ท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม (holistic 
approaches to heritage tourism) ในด้านการอนุรักษ์อาคารหอสังเกตการณ์ในเชิงกายภาพนั้น  การปฏิบัติตามอนุสัญญามรดกโลก
เป็นสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นด าเนินตามอย่างเคร่งครัด แต่ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ในทางปฏิบัตินั้นชาวบ้านและชุมชน
ในพื้นที่จะสามารถรักษาวิถีชีวิตและอ านาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่นโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การให้ความส าคัญกับความเข้มแข็งและภูมิปัญญาของท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าทางการผลิต เช่น  สินค้า
การเกษตร งานฝีมือ และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชาวจีนที่
เชื่อมโยงกับดินแดนโพ้นทะเล  
            ขณะที่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของหอสังเกตการณ์แห่งไคผิงน ามาซึ่งกระบวนการธรรมาภิบาลในหลายระดับและ
การเรียนรู้กฎระเบียบต่าง ๆ ความส าเร็จในการสร้างความภูมิใจให้กับชาวจีนและผู้มีเชื้อสายจีนอยากมาเที่ยวเพื่อตามหาประวัติความ
เป็นมา โดยเฉพาะผู้มีเชื้อสายจีนจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ในขณะที่อาคารหอสังเกตการณ์ในบางพื้นที่ เช่น 
“หมู่บ้านแคนาดา” เป็นสิ่งสะท้อนถึงประวัติความเป็นมาของการติดต่อระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลที่ข้ามน้ าข้ามทะเลไปไกลถึงแคนาดา  
แต่สภาพ ณ ปัจจุบันของหมู่บ้านแคนาดาและอาคารหอสังเกตการณ์อีกจ านวนมากอยู่ในสภาพทิ้งร้าง ทายาทของตระกูลต่าง ๆ ที่ให้
เงินบริจาคเพื่อการอนุรักษ์นั้นไม่ได้มีความคิดจะหวนคืนถิ่นแต่ประการใด ในทางตรงข้ามเยาวชนและผู้มีความรู้ความสามารถในชุมชน
ไคผิงที่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกมีแนวโน้มจะจากลาภูมิล าเนาเดิมเพื่อไปสู่ชีวิตที่ทันสมัยในแดนดินถิ่นใหม่ ฉะนั้นการบริหารจัดการ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีหอสังเกตการณ์แห่งไคผิงจึงเป็นเรื่องท้าทายรัฐบาลท้องถิ่ นของไคผิง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลกของจีนในการอนุรักษ์และพัฒนา  เพื่อแสวงหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการ
เข้าใจถึงความหมายของการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  และการสร้างความภูมิใจร่วมกันอย่างแท้จริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
     หมู่บ้านหม่าเจียงหลง                                               สวนลี่หยวน 
 

               
    “รุ่ยสือโหลว” หมู่บ้านจินเจียงหลี่                                   หมู่บ้านแคนาดา 
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