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โครงการวิจัยร่วม SUMERNET-CDKN
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ที่เขตเมืองผ่านแนวคิดเมืองคาร์บอนต่า:
ประสบการณ์จากเมืองเว้ และเมืองเชียงใหม่
บทคัดย่อนโยบายที่นาเสนอในอนุสารฉบับนี้ อ้างอิงจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนใน
พื้นที่เ ขตเมือง ผ่า นแนวคิ ดเมืองคาร์บอนต่า ด้ว ยการริเริ่ม ในเมืองเว้ ประเทศเวีย ดนาม และเมือง
เชีย งใหม่ ประเทศไทย งานวิจัย นี้ มีวัต ถุ ประสงค์ เพื่อ หาแนวทางกลวิ ธี การลดการปล่อ ย

ก๊า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ และในขณะเดียวกันเพื่อยกระดับการจ้างงานและ สร้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองทั้งสองแห่ง จากการศึกษาพบว่ามีการปล่อย มลพิษก๊าซเรือน
กระจก จากภาคการท่องเที่ยวในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ประมาณ 0.5 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์

อิคิวาเลนซ์ และเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 0.44 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ อิคิวาเลนซ์ ในปี 2554
ดังนัน้ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้าง
งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง เหมาะสมให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนซึ่งแนวทาง ดังกล่าวรวมถึง
การส่งเสริมการเดินทางโดย ไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่และการส่ง เสริมการ
พัฒนาบ้านและสวนเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
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บทคัดย่อเชิงนโยบาย
บทคัดย่อเชิงนโยบายชิ้นนี้นาเสนอภูมิหลัง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเดินทาง โดยไม่ใช้
เครื่องยนต์และอภิปรายถึงวิธีการที่เทศบาลนครเชียงใหม่สามารถส่งเสริม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวผ่าน
แนวคิดเมืองคาร์บอนต่าโดยริเริ่มการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในพืน้ ที่เขตเมือง

1. สภาพปัญหาและการเข้าใจปัญหา
ในอดี ต การเดิ น ทางโดยไม่ ใ ช้ เ ครื่ องยนต์ ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารเดิน ทางหลั ก ในประเทศที่ก าลั ง พั ฒ นา
ตัวอย่างเช่นในกรุงปักกิ่งและกรุงเดลี การเดินเท้าและการปั่นจักรยานคิดเป็นสัดส่วนของการ คมนาคม
ประมาณ ร้อยละ 33 และ ร้อยละ 53 ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามเนื่อง จากการใช้พาหนะเครื่องยนต์ที่
เพิ่มมากขึ้นและแนวโน้มการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ลดน้อยลง เมืองขนาดกลางและขนาดเล็กจึงให้
ความสนใจในการสร้างมาตรการและ แรงจูงใจในการสัญจร โดยไม่ใช่เครื่องยนต์2
การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะเหมาะสาหรับการเดินทางระยะสั้น เฉลี่ยระยะ ทาง
ประมาณ 7.5 กิโลเมตรเหมาะสาหรับการขี่จักรยาน และระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร สาหรับการเดิน
เท้าโดยมีร้อยละ 71 ที่มีลักษณะการเดินทางที่อ้างถึง โดยมีการเดินทางที่ม ากกว่า ค่าเฉลี่ยข้างต้นซึ่ง
ครอบคลุมเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ดังนั้นการเดินทางโดย ไม่ใช้เครื่องยนต์ จึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
สาหรับการเดินทางระยะสั้นและเข้ามาแทนรถยนต์3 การอานวย ความสะดวกให้แก่การเดินทางโดยไม่ใช้
เครื่ อ งยนต์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเดิ น เท้ า และการปั่ น จั ก รยานจะช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยตรง นอกจากนั้นการปั่นจักรยานและ การเดินเท้ายังเป็นวิธีการเข้าถึงระบบการ
ขนส่ง สาธารณะอีกด้วย ดั งนั้นการส่ง เสริมให้ใช้ก าร เดิน ทางดั งกล่าวจะมีผลท าให้ก ารใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่มมากขึน้ กรณีที่เมืองมีระบบขนส่ง สาธารณะ นอกจากนี้การส่งเสริมการเดินทางโดย ไม่ใช้
เครื่องยนต์ยังก่อให้เกิดประโยชน์อ่นื ๆ เช่น มลภาวะจากรุ่นละอองและเสียงลดลง สุขภาวะของ ประชาชน
และสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึน้

2

เทศบาลนครเชียงใหม่ และก้ าวทีก่ ล้ าสู่ เส้ นทางสี เขียว

2. การเดินทางโดยไม่ใช้เครือ่ งยนต์ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประเทศไทย
เมืองมีส่วนสาคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีโอกาสที่ดีเช่นกันที่จะแสดงศักยภาพในการลด
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกและได้ รับ ผลประโยชน์ ที่ จะตามมา เมือ งขนาดกลางและ ขนาดเล็ ก เช่ น
เชียงใหม่สามารถริเริ่มใช้การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์โดยมีนโยบายที่เหมาะสม และแนวทางพัฒนา
เพื่อก้าวสู่เส้นทางเมืองคาร์บอนต่า การประเมินและจัดทาบัญชีรายการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น
จากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพืน้ ที่เขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่ าการคมนาคมเป็นสาเหตุ
หลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปี 2554 คิดเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์อิคิวาเลนท์ เท่ากับ
4.2 ล้านตัน ดังนั้นการพัฒนา พื้นที่เพื่อการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์โดยจะสามารถลดการปล่อย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 231-571 ตันต่อปี การเดินทางโดยไร้เครื่องยนต์ไม่เพียงแต่จะช่วย เมือง
เชียงใหม่ลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นแต่ยังเอื้อประโยชน์ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
เสริม สร้างสุขภาพอีกด้วย
นครเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ และกาลังเติบโตอย่ารวดเร็วทางภาคเหนือ ของประเทศ
ไทย การออกแบบและกาหนดเขตการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในย่านท่องเที่ยวที่สาคัญ ไม่ เพียงแต่
ช่วยเพิ่มความรื่นรมย์จากความแออัดพลุกพล่านที่น้อยลง แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกและ
เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนอี ก ด้ ว ย การจ ากั ด ขอบเขตการสั ญ จรด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ จะ อ านวยโอกาสให้
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้ซื้อสินค้าหัตถกรรมและสินค้าอื่นๆ จากผู้ค้าขาย ท้องถิ่น ดังนั้นนโยบาย
ดังกล่าวจึงช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้เพิ่มเติม สร้างโอกาส แก่คนขับรถสามล้อ ร้านขาย
และ ให้เช่าจักรยาน และอื่นๆ นอกจากนีย้ ังเป็นการลด มลภาวะ ทางเสียงและรุน่ อีกด้วย

3. ประสบการณ์จากเมืองอื่น
การคมนาคมโดยไม่ใช้เครื่องยนต์เช่นการใช้จักรยานมีบทบาทสาคัญต่อการสัญจรของผู้คนในประเทศที่
พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป (เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์ก )พบว่านโยบายด้านการเดินทาง
แบบไร้เครื่องยนต์ ในปี 2533 เฉลี่ยประมาณร้อยละ 1-3 ได้บรรจุใน แผนแม่บทด้วยสาหรับประเทศ
เนเธอร์แลนด์ได้ริเริ่มให้มีการใช้จักรยานเป็น องค์ประกอบของ แผนโครงสร้างการจราจรและการ
คมนาคมขนส่ง ส่วนแผนส่งเสริมการขับขี่จักรยานอย่าง ปลอดภัย ในปี พ.ศ.2551 ของศาลาว่าการมหา
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นครโตเกียวได้บัญญัติขึ้น เพื่อส่งเสริม และปรั บปรุงการใช้จักรยานเพื่อส่งเสริมการเดินทางให้ดียิ่งขึ้น
สหรัฐอเมริกาสามารถลดการขับขี่รถยนต์ในแต่ละวันได้ประมาณ 1.4–1.2 กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 1-4
ของผู้ขับขี่ทั้งหมด 6 โครงการทราเวลสมาร์ทของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งใช้แผนการ จูงใจที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้การสัญจรทางเลือกโดยสามารถช่วยลดการ เดินทางด้วยเครื่องยนต์ลงได้ร้อย
ละ 5-14 ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผลมาจากการเดินทาง แบบไร้เครื่องยนต์ 7 และเช่นเดียวกันในปี 2548 การเดิน
เท้าในถนนมาลิโอโบโร ในเมือง ยอร์กยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย สามารถลดการจราจรได้ประมาณ
ร้อยละ 31 2 ประมาณ ร้อยละ 31 2

สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ ภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ *

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ การส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้

เครือ่ งยนต์ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครเชียงใหม่
การให้ความสาคัญกับการเลือกใช้การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ไม่เพียงแต่ทาให้การ คมนาคมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ยั่งยืนแต่ยังช่วยส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาค ในสังคมและพัฒนา
ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยข้อเสนอแนะด้านล่างนี้89,911 จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทาให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองที่ยั่งยืนจากการใช้ระบบการ คมนาคมโดยไม่ใช้เครื่องยนต์

*

สัดส่วนดังกล่าวไม่รวมนักท่องเที่ยวจากต่างเมือง )ทังรายอนารงเททศลงจากนอการงเทท
เ
(
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การสร้างแบบจาลองการจราจรโดยละเอียดก่อนดาเนินการใช้จริงจะช่วยระบุขอบเขตที่ เหมาะสม
ระบุปัญหาความคล่องตัวของระบบการจราจร และระบุบริเวณที่มีความเป็นไปได้ ที่จะได้รับประโยชน์
จากมาตรการดังกล่าว
 การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ควรได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบความคิดของต้นทุนทางการเงินและ
การคลังทั้งหมดรวมถึงต้นทุนภายนอกและการคานึงถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือชุมชน
 เทศบาลนครเชียงใหม่ควรนาแนวทางการเดินทางโดยไม่ใ ช้เครื่องยนต์ไว้ในแผนแม่บทระบบ ขนส่ง
มวลชนของเมืองและให้สอดคล้องกับนโยบายขนส่งระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจน
 ควรมีการให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของระบบการคมนาคมโดยไม่ใช้ เครื่องยนต์
ในด้านต่างๆดั ง ต่อไปนี้ ความปลอดภั ยของคนเดิน ถนน และผู้ เ ป็ น เจ้า ของยาน พาหนะแบบไม่ใช้
เครื่องยนต์ การจัด สร้า งช่องทางเดิน รถแยกจากช่องทางยานพาหนะแบบไม่ ใช้เ ครื่องยนต์ การ
ควบคุ ม ดู แ ลผู้ ข ายของหาบเร่ แ ละแผงลอย และการสร้า งความเชื่ อ มั่น เรื่อ งความคล่ อ งตั วของ
การจราจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพืน้ ที่ที่เหมาะสม

นโยบายต่อเนือ่ งสาหรับการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์
 นโยบายการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในปัจจุบัน ครอบคลุ มพื้นที่เพียง ร้อยละ 4 ของพื้น ที่
ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอาจเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 10
 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินโยบายการพัฒนาพืน้ ที่สีเขียวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2550 ในระดับจังหวัด เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน การเสริม สร้าง
ศักยภาพชุมชน และการปรับและพัฒนากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
 นโยบายที่มุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้านในระดับประเทศ เช่นนโยบายด้านด้านสิ่งแวดล้อม และ การ
คมนาคมกลยุทธ์การพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม เช่น แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ
ทั้งหมดล้วนเน้นย้าถึงความสาคัญของพัฒนาเมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต่า และการเพิ่ม สัดส่วน
พืน้ ที่สีเขียวและพลังงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ
 การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ยังคงเป็นวิธีหนึ่งของการเดินทางทางเลือก ที่จะช่วย ส่งเสริมและ
ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ โครงการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
5

เทศบาลนครเชียงใหม่ และก้ าวทีก่ ล้ าสู่ เส้ นทางสี เขียว

วัตถุประสงค์ของนโยบาย/แผนกลยุทธ์ของการเดินทางโดยไม่ใช้
เครือ่ งยนต์ ระดับจังหวัด/ เทศบาล มีดงั นี้


บูรณาการแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมสาหรับการเดินทางโดยไม่ใช้เครือ่ งยนต์เพื่อการ วางแผน
การคมนาคมระดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศ
บูรณาการการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์เข้ากับระบบการจราจรรูปแบบอื่นๆภายในเขต เมือง
ส่งเสริมให้การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นวิธีเพิ่มเติมของการเดินทางในเขตเมือง
ให้ความสาคัญกับเขตพืน้ ที่การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์โดยจัดสรรให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
ตามมาตรฐานสากล
พัฒนาแผนงานเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
พัฒนาเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์







การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์- อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เทศบาลนครเชียงใหม่


การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อิคิวาเลนท์ เท่ากับ 3 กิโลกรัม ต่อ
คนต่อวันภายในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ในปีฐาน 2554



การส่ง เสริ ก ารเดินทางโดยไม่ ใช้เ ครื่องยนต์ในเขตอนุ เ สาวรี ย์ส ามกษั ต ริ ย์แ ละโดยรอบคูเ มือ ง
เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว่ า 6000 ตารางเมตร จะสามารถชดเชยการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 230 – 570 ตัน ซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้จานวน 13,300 ต้นใน 10
ปี



จากผลการสารวจพบว่านัก ท่องเที่ยวชาวไทยที่เ ดินทางด้วยเท้า และขี่จักรยาน ในเขตคูเ มือง
เชียงใหม่ เท่ากับร้อยละ 23 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ ร้อยละ 93



ผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอย ร้านโชว์ห่วย ร้านขายและให้เช่ าจักรยาน และคนขับสามล้อถีบ มีความ
คิดเห็นที่คล้ายกันคือการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
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คาแถลงนโยบาย
คาอนุมตั ิและคาแถลงนโยบายจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่
ประเทศไทย
นายกเทศมนตรี ทัศนัย บูรณุปกรณ์

เทศบาลนครเชียงใหม่
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดทาคาแถลงนโยบายฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการกระจายระบบการ
คมนาคมโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเทศบาลนคร ระบบขนส่ง ในเขตเมืองที่ยั่ง ยืน โดยมุ่ง เน้น การไม่ใช้
เครื่องยนต์จะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับเชียงใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชุมชนและเสริมสร้าง
ความน่าดึงดูดใจในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญ เทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุนผู้พัฒนาโครงการ
ร่ายบริหาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชนให้ดาเนินการเชิงรุกในการพัฒนาและนาระบบการ
คมนาคมโดยไม่ใช้เครื่องยนต์มาปฏิบัติใช้ แผนนโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางกลยุทธ์และวางแผนเพื่อ
ริเริ่มแนวทางพัฒนาระบบขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า การขี่จักรยาน การขี่รถสามล้ อ โดย
ริเริ่มที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และต่อเนื่องไปยังคูเมืองเชียงใหม่ด้านใน

คาแถลงนโยบาย
เทศบาลนครเชียงใหม่จะหารือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
เพื่ อ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด เชิ ง นโยบายและเชิ ง ระบบและกลยุ ท ธ์ ก ารน าระบบการคมนาค มโดยไม่ ใ ช้
เครื่องยนต์ไปปฏิบัติใช้
7
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องค์กรและสถาบันพันธมิตร
เครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภูแห่งมิภาคแม่น้าโขง (The Sustainable Mekong
Research Network)
เครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งภูมิภาคแม่น้าโขง (SUMERNET) ทางานเพื่อสนับสนุนเครือข่ายการ
วิจัยระยะยาวที่ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและกาหนดนโยบาย เกี่ยวกับ ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง

เครือข่า ยความรู้เ พื่อการพัฒ นาสภาพภูมิอากาศ (Climate and Development Knowledge
Network)
เครือข่ายความรู้เพื่อการพัฒนาสภาพภูมอิ ากาศ (CDKN) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาระหว่าง
ประเทศของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร (DFID) เพื่อสนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละติน
อเมริกา และประเทสในหมูเ่ กาะทะเล แคริบเบียน

หน่ ว ยงานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาภู มิ ภ าคแห่ ง ประเทศสวี เ ดน (Sweden's
Development Cooperation)

Regional

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิภาคแห่งประเทศสวีเดนในทวีปเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ การส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน การ
วางแผนบริการสาธารณะสาหรับผูค้ นยากไร้ และการวางโครงข่ายพันธมิตรอาเซียน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย (Asian Institute of Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเผยแพร่งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชียก่อตั้งขึ้นในปี 1,5,เป็นสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนาระดับภูมิภาค ที่ทางานร่วมกับ
พันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วทั้งภูมภิ าค และมหาวิทยาลัย ชั้นนาของโลกบางแห่งอีกด้วย

เทศบาลนครเชียงใหม่ (Chiang Mai Municipality)
เทศบาลนครเชียงใหม่ (CMM) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2475 มีพ้ืนที่ 41.216 ตาราง
กิ โลเมตรมีนายกเทศมนตรีท่ี มาจากการเลื อ กตั้ ง มี ค วามเจริ ญ เติ บโตทางด้ า นเศรษฐกิจ จากภาค ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Center for International Cooperation)
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(HCIC) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการประชาชนเมืองเว้ซ่ึงบริหาร
จัดการเกี่ยวกับสายงาน ด้านการเมือง วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ของเมืองเว้

http://sut.ait.asia/

