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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม มรดกทาง

วัฒนธรรม โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อสามารถระบุประเภท คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม องคประกอบทางภูมิ

ทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาในภาพรวม  รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและสงผลตอการจัดการภูมิทัศน

วัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ เขต

เทศบาลนครลําปาง  ขั้นตอนของการศึกษาในครั้งนี้ ไดแบงออกเปนสามขั้นตอนหลักๆคือ   

ขั้นตอนแรกคือการเก็บรวบรวมขอมูลและการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร

วิชาการ บทความ งานวิจัย และการลงสํารวจภาคสนาม  การสัมภาษณ  

ขั้นที่สองคือการวิเคราะหขอมูล เพื่อระบุประเภท  และประเมินคุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่  

และขั้นสุดทายคือการทําขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม และการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมเบื้องตน   

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา 

1. ภูมิทัศนวัฒนธรรมของเขตเทศบาลนครลําปางนั้นจัดอยูในประเภท “ภูมิทัศนเมืองประวัติศาสตรทีย่งัคง

มีชีวิต “ เพราะการเจริญเติบโตและการพัฒนาเมืองมาอยางตอเนื่องจากการตั้งถิ่นฐาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ

รวมกันระหวางคนในพื้นที่และตางพื้นที่ กอใหเกิดผลลัพททาง วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรมที่มีความงาม

และมีคุณคาทางประวัติศาสตรในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง 

2.  องคประกอบที่สําคัญของเขตเทศบาลนครลําปางประกอบดวย องคประกอบทางกายภาพของเมอืง 

แบงออกเปน องคประกอบทางประวัติศาสตรของเมือง โครงขายของเมือง  ยาน  องคประกอบทางธรรมชาติ  พื้นที่

โลงวางสาธารณะ  และองคประกอบที่เกี่ยวของกับทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ  วิถีชีวิต 

3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของเขตเทศบาลนครลําปาง คือ องคประกอบทาง 

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของเมือง ศักยภาพขององคประกอบเมือง ปญหา ภัยคุกคาม รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคในการ

จัดการ 

4. การทําขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น กําหนดและพิจารณาวิธีการ

จากความเหมาะสมกับองคประกอบและคุณคาเฉพาะตัวของภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นๆโดยหลักการและวิธีการทีน่าํมา

ทําขอ เสนอแนะจะถูกแบงออกเปนระดับตามการบงัคับใช  ซึ่งนอกเหนือจากหลักการตางๆ แลว ความรวมมือ การมี

สวนรวมและการตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของคนในพื้นที่นั้น เปนการจัดการที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับพื้นที่

นั้นๆมากที่สุด 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................  
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   ........................................ 
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In this research had aimed to study the cultural landscape management. Cultural heritage which 
have studied with the analyze data to identify the categories of the value cultural landscape, and the 
elements for the study of the whole vision for the cultural landscape, includes the study of factors are related 
to the management and also have effected with cultural landscape to provide the guidelines for landscape 
management and conservation of cultural heritage of Lampang municipality. 

This process of the study which has divided into three main steps, The first step is to collect basic 
information and education which are collected from the research articles and technical documents for a field 
survey and interviews.  The second step is the data analyze to specify the type and evaluate the value of 
cultural landscape, and the final is making the proposal of guidelines for managing the cultural landscapes 
and conservation of cultural heritage preliminary 
The results of the study can be summarized as below; 
1. Cultural Landscape of the Lampang Municipality is classified that. "Historic urban landscape still living 
historic city" because of the growth and the development of the city continued settlement, and the 
cooperation of activities between local people and other areas lead to the result of the cultural, artistic , the 
architectural which has beauty and value of historical in Lampang municipality. 
2. The importance of elements in the municipality Lampang are consists of the physical elements of the city 
which is divided into elements of the history of the city, infrastructure of the city area of natural elements, the 
empty space of the public, and the elements which are related to cultural traditions, beliefs and the life 
tradition. 
3. The factors are associated with management of the cultural landscape in Lampang municipality are the 
elements of city landscape, the potential elements of urban problems, including threats, opportunities and 
difficulties in management. 
4. To make any suggestions for managing cultural landscapes in that area. Defining and determine the 
appropriate elements of the landscape and own unique cultural values that the principles and methods are 
made into the recommendations. There are divided by according to the levels of enforcement. In addition to 
the principles, the cooperation, the participation and the awareness of the importance of values in that area is 
the sustainable management and appropriate to that area the most. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาในหัวขอ แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรม:กรณีศึกษา : เทศบาลนครลําปาง นั้นสามารถประสบความสําเร็จได ดวยจากความกรุณา 

ความชวยเหลือ และคําปรึกษาจาก รองศาตราจารย ดร. ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล และคณะกรรมการ

ตรวจสอบการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตรจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ประธานกรรมการ รวมทั้ง

อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี สําหรับความชวยเหลือและคําปรึกษาเรื่องระยะเวลาในการทํางาน

รวมทั้งการคอยติดตามเกี่ยวกับความคืบหนาของหัวขอการคนควาอิสระ ซึ่งทั้งคําปรึกษาและ 

คําแนะนํานั้นเปนประโยชนอยางยิ่งในการทํางาน การแกปญหา รวมทั้งการแกไขขอบกพรองใน

ขั้นตอนกระบวนการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงและมีความสมบูรณมากขึ้น 

กราบขอบพระคุณ คุณแม ครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง ที่คอยใหคําแนะนําและกําลังใจใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เปน

สถานที่ใหความรู ใหเพื่อน และใหอาจารยที่คอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการทํางาน การเรียน 

ขอบคุณทุกๆทานที่ไมไดกลาวถึง สําหรับความชวยเหลือ และกําลังใจ  

สุดทายนี้ผูจัดทําหวังวาเอกสารการศึกษาในครั้งนี้คงเปนประโยชนสําหรับการใชประโยชนใน

กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งหากในการศึกษาครั้งนี้มีขอผิดพลาดในประการใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดจาก

ความบกพรอง หรือความไมละเอียดรอบคอบในประการใดๆก็ตาม ทางผูจดัทําขอกราบขออภัยไวใน ณ 

ที่นี้ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


