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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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(��"��ก 
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����� 2 
��	
�
	� �	���	
 �������������	
���  ��
������ก�	�����	����������ก���� !�� 

 
 ������	��
��ก����ก����� �����������������ก������
������ � ��
�����!"#��������
�������$�%	��������&'ก����� (� "#��ก��!
���ก�	ก����ก�� �
������
������ ��ก��!
ก�	�#�กก�� 
"�
�
���)*"#��+�,��-��.������
���ก��!
��� /�����0)	�!�#�กก��"#�"�
�
���)*�-��.1
�"		
����ก#�� �
�������
!-���ก���"#����
)��!����ก��!
 ��� �ก����ก���������� 
 
1.  ��	
�
	�����	���	
 ��$�%�&���'(!'�ก	�$)ก�	 
 2���ก����*��������������	��!
)(� ��#�ก�'�����2�2#!�	�34)�����
)(�ก����*ก�����
(-�� "#�5����6�  
 $��*������+�,��
 �)#��"#�
�7�0��� (Art and Culture) ���!&�� 5#�����������
�)#��"#�$D�0)�EFF��Dก"��� �����)�������ก�����������%�$)����)���ก0���(��) /�����!'- �#�ก�3�
�'�0�����6���0��� 1�-
-�������
�7�0����#
���6
�7�0������&)�� "#���ก���6	�*������
�
#�(����� 2*!"�*�ก&���
�����)F�*���"#��
������#0�����*�����D�!% 
 ก	���-��ก�& (Conservation) ���$����Dก��K	�	��(	�34)�!�&�� $.�.2525 �6ก��
��ก�� �����*)� (ก���D��ก�%����ก��!
���ก�	���$!�ก�0���(��)กO�6 ก���'���ก (�!-��������)�0)P�$ 
 (�1*��������D* �ก)*���2!(�%��ก����D* "#��'F���!��!����D* ก���D��ก�%����ก��!
���ก�	��*ก���

�7�0����6 ก���'���ก��ก��1
��) ���'F���!1���6 ��!'- ��P�$���*)�) 
 .��	/�0	� �6 5#����&��E�!ก���"#�
)�
ก������1*���������� ����
��)�����% �$6�
�D3�-� �ก��*����!'-�������ก�!P�$"#�����)� � ����P�$"
*#���������Qก)� ����� ก����6� 

�7�0��� "#��
�����2#� ������!'- ��3����� 2	��3�&������
�&�� �����*��!
 ก#D-�5������ 
��		2�����������
)�
ก��� (D�(�"#���6��ก-� 
 ก�����(D��ก��!
ก�	ก���D�����2#ก��*ก0���(��) "#�
�7�0������1*���	ก����O�(	
��ก������(D�����F�� !'���2ก  ��R 1972 
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��ก�	���+�,��
 (Cultural Heritage) ���!&�� �D��3%�&�� ก#D-�����"#�
�&�����/������D3�-�������
��)�����% �D����!P�$ 2	��3�*� 
)�!������% (��)$��0D%
)�!� ��6
���D�!
)�!�1�-
-����������*��� �&��E�!ก��� ����)��ก��� �)��ก�����6 "�#-�2	��3�*� 
���0���(��) �(-� &��� ��6�&����������F���������5#�����กXR�6��D�!%��6����5#����-
�ก��
���
-��0���(��)"#���D�!% 
 12
���$�& ���!&�� P�$�
���$6����� *$6���������� �����D�!% ��	�'������!�� ���!��-�� 
������$6�����0���(��)������ก	*�
!�'������"5-�*)� ���� ���1�� ���
%"#����$�)����D�!%�����
 ��P�$�ก�������"#�(-
��
#������������!ก
-�P'�)����%0���(��) ��6P�$�
�����6���6�-
�
����6����!ก
-�P'�)����%��6��ก��ก���!����ก�� (���� YP'�)����%Z ก�	$6����������#�ก�3��K$��
�*-�(�* �(-� P'�)����%���# P'�)����%P'��� P'�)����%���#���! ��6 P'�)����%$�������% /������!&��
P�$�
���$6�����	�5)
*
������%�����D�!%
ก��1��!6� 

 P'�)����% ���ก�	���P�����ก+�
-� Landscape ��5'�	�FF��)������ (�"��ก����	��$�%
P�����ก+����������"�ก��6� $.�. 2520  ���!����������)�*���P'�)�&��E�!ก��� 2���ก��
D�!�����
��)�����%�D2���! ���������
�����! ก#����!�ก�	P'�)����% 1*�"ก- "�)
����%" (View) /�����
�
�����!"�	�K$��P�$�-
���0���(��)������
���
!��� ���
-�P'�)����%!�����!�
�&�� 
 12
���$�&��+�,��
 ( Cultural Landscape ) 
 �P�!D2�� Council of Europe 1*�ก����*�
�����!��P'�)����%
�7�0���1
� � 
European Landscape Convention 2000 
-� ����$6�����/�����D�!%��	�'�1*� 2*!�����#�ก�3%��$6�����
����5#����กก��ก����� "#��d)ก)�)!����
-���E���!���0���(��)"#��E���!����ก)*��ก��D�!% 2*!
��ก��ก#-�
&��ก��ก���������ก)*��ก��D�!% �*��  /�������ก������!���&������*O��
�������F ���6��  
Y 
�7�0��� ���
��)�����% "#�ก����#��!�"�#� Z 
 ��ก Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention 2005 ����%ก��!'���2ก (UNESCO) P'�)����%
�7�0����6���$!%�)����
�7�0���
���"�*�&��ก��5��5����(6��2!����
-����D�!%"#�0���(��) ����$�7��ก�����������D�!%
"#�ก������&)��Q��5-��ก�#�
#�P�! ��)�0)$#�������ก�*���ก�!P�$ "#�/��6 �����)�������O�
1*���ก�)��"
*#�����0���(��)"#�"����	��#6�����
�7�0��� ����Qก)� "#����������6	��6��
ก����" 
 YP'�)����% (Landscape) ���!&�� ก����	�'��P�$"
*#��P'�)����������������กd���
��)�"#�P�$#�ก�3% ��)� ���� �'���ก1*� "#����
-� "
�7�0���" (Cultural) ���!&�� �)�������D�!%������� 
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��������� �)*���� �$6� (� �ก��*����!'-�6	�*"#�$�7����������� "�*�&���
�����)F�ก���
���������D�!% �������2!(�%�������ก�! "#����2!(�%��� � /����*�#��ก�	ก��"	-�
�7�0���
ก���� 2 �-
� �6 "����'�0���" �(-� ก��"�-�ก�! ���� !���ก��2�� ���&ก��� �)��ก��� 
����)��ก��� "#��&��E�!ก��� "#� "������0���" �(-� ��)�
���(6� ��	0������!�����$3� 
P��� 
��3�*� ก����6�ก���ก��� ����� "#�
)&�(�
)� ��ก$)���3����
-� "
�7�0���" �#�!��
��ก���
�� ��
�����!�����. ���ก�� ��()����
��)�����% ������ �������ก��O�ก)�ก�����6
2���ก������ก��!
���ก�	
�7�0��� ��'�"		�� ก����*�������$3�"#�
�7�0���"		!��!D���6
ก��"�-�ก�!"		2	��3 2*!$��� �ก��ก����*
-������'�"		�������ก���-����)����*���

�7�0��� Y 
 
2.�������������	
�������ก���� !��ก��ก	�$)ก�	 
 2.1  "�
�
���)*��6��P'�)����%��6�"#�ก����	�'� 
 �o��� 
)��/��% o�		��%* (Henry Vincent Hubbard) 1*� ���)!�����
�����1
�


-� Y��
������6ก����	�'�1*�&���
�����$��0%��ก#�ก#6����
-���)���-��.����������O�� �)!��
*��ก#-�
�����& (�0)	�!&���
���(6��2!����
-����6�ก�	0���(��)�����D�!%��	�'�1*�  �"�-��
�
�����$��0%���
-��"�-#��-
�����6� "#� �"�-�
�����$��0%���
-����6���6�ก�	
)&�(�
)���
5'���2*!��		!-!�-��. ��#-�����������E���!����-����)� ���ก)*��		�#�ก/���������		"�-��
��
ก#�ก#6�����6�������6� ������������$)���3��
���������6�1*���ก 1. �
�����$��0% �
��*�	��6�ก�	0���(��) 2. �
�����$��0% ���*�	P�! ���6� ����ก)*��ก��%���ก	 �"�-#��-
�
����6� "#� 3. 
)&�()
)�������
������ ���6� (Spreiregen, 1965: 107-114) Y 
 2.1.1  ก����ก����%���ก	���ก�!P�$����6� 
  �ก����ก��#�ก�3����ก�!P�$����6� ��$)���3� �"�-��ก��

)������%&���
�����$��0%���
-����%���ก	"�-#��-
� "#������)���6��1�����%���ก	
2*!$)���3���ก�'����#�ก�3� ���"��-�������� /�����%���ก	���ก�!P�$�����$)���3��$6�
��ก���D����!P�$����6� �������1*�"ก- (Spreiregen, 1965: 51-64) "#� (
��3�)#�x $��$��0D%, 
2538: 5-18) 
 2.1.1.1  �P�$P'�)������"#�0���(��) (Landform and Nature) 2*!

)������%�
�����$��0%���
-���P�$P'�)������ก�	P'�)����%��6�"#���
�&��E�!ก��� � 3 
�������6 1. P'�)����%��6�����	��	ก�	�P�$P'�)���������� ��()��D����!P�$"#�������2!(�%
 (��! 2. �$6������)��
�����$��0%"#�5#ก���	���
-������&��E�!ก�����6�ก�	$6�����
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0���(��) "#� 3.  �$6�ก����*�)� �
-�$6����� *�
��#-! ����!'-���0���(��)�$6�(-
!���)������
�D3�-� ��ก�	��6� 
 2.1.1.2  �'��-�� ���* "#��
�����"�-�����6� (Shape, Size and 
Density) 
)������%�$6�"�*� ����O�
-����2!(�% (��!"�-#�$6���������6����
�����$��0%ก�	���
��F�� $6�������{*2#-���61�-!-��1� �
������
���-��6�����
-��"�-#�(D�(� ���6� ���*"#�
�
�����"�-�����6�(-
! ����O�ก��ก����!��
�����(�ก� ���6� �
�1�&��#�ก�3�
)0�ก��
���-�����(6��$6������
�����"�-��-��.  ��������ก�� 
 2.1.1.3  ก���
�"#�#�ก�3�����6���6�  
(Pattern, Grain and Texture )  ��!#���!*�-��.��*����� 
Urban Pattern �������F�� �'��������"#����
-��������
ก����*�'�"		ก���
���6� 
Urban Grain �
���!�	-#���!* $)���3���ก�
# ���*������
-������* �F-��6���*�#Oก
���#��*�	 
Urban Texture $6��5)
����ก)*������ก��*�-
���ก��5��5������
-����%���ก	���#���!*-�"#�
��%���ก	����!�	 �������$6��5)
����#�ก�3�����������61�-����$)���3�1*���ก�'�"		���*��
����P�! �!-�� 
 2.1.1.4  $6�������6�"#�$6�����
-�� (Urban Spaces and Open Spaces ) 
Urban Spaces �6����
��
-������6��'�"		����F����ก)*��กก����*
������ /���2*!���
1��ก)*��ก
�'�*�������������"#�$6��5)
*)� (Floor) ����6� /�����������#�ก�3�(-�������"�
!�
 
(Linear Corridors) ��6"		�����D*2�/)� 
Open Spaces �6����
��
-������6��'�"		0���(��)�����{*2#-� /������!&��0���(��)���&'ก���������
P�! � ��) �
���0��3� ��6���2#-����#���	��
��6�!'- ��*�-
������
-��*��ก#-�
��ก&'กก����*
2*!1��!6���� 1��$D-� �)� "#�$6��*)� ��กก
-����*�
��ก
���-!�
�D3�-��D����!P�$��$6�����
��0��3���#-����!'-���ก��������
����*D# ���ก)* �����-��ก#���
�����"�-���$6������#'ก����� �
��6� 2*!����
������*1�-2#-���6��	"�	���ก)�1�ก�	ก�� (���� (Williams, 1954: 103) 
 2.1.1.5  �������(Routes)������%���ก	�����5#�-ก������O�P'�)����%
��6� "#�������
ก����*�'������6���������F�ก���ก������� ����������#�!����P�����
�
$)���3�1*�"ก- 1. &����!���0��(Surface Arteries)  �"�-���'���� �
�����$��0%ก�	P'�)����%
��6� �'��-��������������� #�ก�3�ก��$�*5-��$6�����(D�(� �
�&��D�ก�3%���*�	&�� "#� 2. 
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&��/!(Local Street)  �"�-����*�-
���&�����
�����$��0%ก�	���*(D�(��$�!� * ���
��
��*"!�����
-��ก����F����!
*!��ก�	���*)�������61�- 
 2.1.1.6 ��!#���!*6��. (Details) ��ก��#�ก�3� �P�$�����!
��FF�3�-��. D�ก�3%���ก	&��/���������%���ก	���(-
!	ก�#-���6����
��$6����� 
 2.1.1.7  �E���!�()����0���(Nonphysical Aspects) �����)�����	-�	ก
�
��������6�/���1�- (-��%���ก	���ก�!P�$ ��) ���
��)�����% 	�	�������������6�
�#*�����ก�#����$3���������ก#�ก�3%����6� 
 2.1.1.8  !-���-��.����6�(The Districts of a City)!-���6$6�����!-!. ��
��6�/���#�ก�3�ก���
�"#����*��!-����*'1*���ก#�ก�3�ก���
��������F��P�! �!-�� ���
��$)���3�#�ก�3���!-��1*���ก 1. #�ก�3����ก�!P�$��!-�� ��) �'�"		 �
�����"�-�
�������)���#'ก�����, �'�"		�������F��, ���*��!-������
�&���'��-��,�
�����"�-�, ���
-��, 
�D*���!�� 2. ก)�ก�������ก)*���� �#*��ก����#��!�"�#�P�! �!-��"#��
���-��6�����
-��"�-#�
!-��������ก	ก��������		����6� 
 2.1.2  ก����ก��
)������%��ก��	����	�� ���6� �F-�#�!"�-� �������
����Q ���)ก�1*�ก����*�����$6���1
�/����
���
!��� "#�#�ก�3��K$�����ก�!P�$���	-�
	ก&���
������(D�(�2*!�K$��!-��!) �� �$6 ���� � �� ����
�������F ��()����
��)�����% 
��ก����*��#-����2*!��ก"#�
��������&����%���ก	���ก�!P�$�#�ก."	-����� 4 ����P�
*�
!ก���6 (Duerksen, 1986: 1-45) "#� (
)!�*� ���ก)��)P�ก*�) 
 2.1.2.1  
-�*�
!��6�����&��E�!ก��� �������ก���
	�D��'�"		���� ��
���
��ก#�ก#6�ก�	�P�$"
*#���*)�������
�������F ��()����
��)�����% 2*!ก��ก����*
����Q����� (���
��	���� ��-  
  1.  �ก��!
ก�	���* �
���'� �'�����#���� ��*�-
����
-���
��ก
���"#��
��
�'������� �'�*����������� ���"��-� ���*"#���*�-
���(-���{*�-��. ��!#���!*"#�
�'�"		����&��E�!ก��� 
��*D ����� $6��5)
������ 
  2.  #�ก�3���$6�������{*2#-�2*!�	���� ��!�&!�-� �#*���
���-��6��
��$6�������{*2#-�����)*ก�	"�
&�� 
  3.  #�ก�3���$6($��3 P'�)�&��E�!ก���P�! �2���ก�� ���!��F#�ก�3% 
�-��. ��2���ก�� 
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  4.  ��!��
#� �ก��*'"#����
�����*���� ก���#6ก (�D�ก�3%1����"��
�
-��"#����"��-�ก���)*�������6�����	 �ก�� P�!�ก���� 
 2.1.2.2  
-�*�
!��6���������!P�$ "�
�� "#������F�� ���D*�D-����!
�$6�������ก����D� ����6������0��3���������F ���#*��กก���	ก
������� ��6
"5-����!���"
*#�� "#��-�5#ก���	�D� ����������F��#-���������D���������&��O�1*���ก&������
�-
� �F- ��6����ก&���������������F���#�ก����6� ����ก������
	�D�$)���3� �"�-�� 
  1.  ��
���� 2*!$)���3� ���6�����
���'�1�- ��	*	�� ���#�!�
�������
�����!P�$��������F 
  2.  ���!�-��. $)���3� ���6�������*  �
���'������! ก���)*����"���
-��
�����! ก�� (��� ��
�����6 ���
��  
                 3.  P�$���ก	"#�
��*D �#*����!���6"�
 �ก���)*����"5-����! 
 2.1.2.3  
-�*�
!��6����P'�)�&��E�!ก��� "#�ก��*'"#��ก��$6($��3 
��6����ก���1��������%���ก	��������2!(�% �"�-���
���
!���"#��P�$"
*#�� 
����ก������
	�D�$)���3� �"�-�����1���*)� 2*!$!�!�����P�$"#�����
����1���*)� ��
��ก����D* �������1�� �$6�������0��3�"#��ก(� 	�)�
3�����ก���#'ก����� ��-������#'ก���1��
�������*"�����1���*)���6ก��(* (��-����!��! ��ก�	��-
!������&)�� ��������!D ���* "#�(�)*
�����1������!'-ก�	�
�����������"�-#���6� 
 2.1.2.4  
-�*�
!��6�������! "5-�2��3� "#�D�ก�3%�6����P�!�ก
���� 2*!"	-�ก �������!��FF�3"#�"5-�2��3� $)���3� �"�-�����* �'�"		 
���"��-�ก���)*���� ก����*"	-�!-�����!� ����ก���)*����"5-����!1*�	������P����*�
���!�"#�
����ก�� $)���3� �"�-�����*����DF�� ���)*����1*� �
���'� "#�2�������������	�������ก���
���
��"�O�"���#*P�! �����"#�
��*D1�-�
���#�ก�3����2**�*-� ���"��-� �ก���)*����"#���!����
����O�1*���กP�!�ก 
 2.2  ก���D��ก�%"#�ก����*ก����*ก���
�7�0��� 
 2.2.1  �
�����!��ก���D��ก�%"#�ก����*ก����*ก���
�7�0��� 
  ก���D��ก�% (Conservation) ���$����Dก��K	�	��(	�34)�!�&�� 
$.�.2525 �6ก����ก�� �����*)� (ก���D��ก�%����ก��!
���ก�	���$!�ก�0���(��)กO�6 ก���'���ก (�
!-��������)�0)P�$  (�1*��������D* �ก)*���2!(�%��ก����D* "#��'F���!��!����D* ก���D��ก�%���
�ก��!
���ก�	��*ก���
�7�0����6 ก���'���ก��ก��1
��) ���'F���!1���6 ��!'- ��P�$���*)�)ก��
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�D��ก�% �
�����!���ก��	
�ก���D��ก�%��*ก
�7�0��� ��)����กก����ก������
�� 
)������%

)��!  ����
)(�ก���#�ก�#�!��������ก��!
��� �#�ก�3���
)(�ก�� ��"����� ��6��1��-��. ���
���1��'-ก���#6ก���
)0�ก�����*�����D* �����������D*  �ก���D��ก�%"�#-�2	��3�&��"#���*ก���

�7�0�������ก��!
���"�-#�����P� "�-#�"�#-�  �������� ����"�#-����!��'� "#��	���
���2!(�%�-������E��D	�� /������ก	*�
! 
 ก���D��ก�% #�ก����*ก����*ก
�7�0���� 
 ก����ก��
)��! �K$����� 
 ก��*����)�ก���D��ก�%  ���*�	�-��. �(-� ก�����ก��ก����6���P�$ ก����
�
��ก�� ก��	'�3� ก���d)�����3% ก�����!Dก�% (��! ก�������' ก����� ��- ก�����#�"		 ก��
	���D���ก��"#�ก��*'"#��ก�� 

ก���D��ก�%��6� !-�� "#�(D�(����
��)�����% 
ก���D��ก�%P'�)����% 
ก���D��ก�%��*ก�)��ก-�����$6��&)�� 
ก���D��ก�%"�#-�2	��3�*� / "�#-����
��)�����% 
�P�$2*!�	������$��0%ก�	��*ก
�7�0��� 
ก���6��
�����! 
ก���D��ก�%��*ก���
�7�0�������������0��� ����$3�����ก��!
���ก�	"�#-�

2	��3�&�� 
ก����*�����!��� ก��	����ก 

ก����*ก����*ก���
�7�0���(Cultural Heritage Management) ����ก��*����
�D3�-� ��!'-1*� 2*!�����
�������F���� ������$#
�����ก����#��!�"�#�
�7�0��� /���
��6������ก	*�
! 

���$!�ก���ก����*ก�� ���ก	*�
! 	D�#�ก� ��%ก� ก,���!"�#-���)��D� 
ก��	
�ก���D��ก�%��*ก
�7�0��� 
6��. ก�� ��	�)ก�� �Q���"�#-����!��'� "#�ก���-�����!
 ��)�ก��D� 

 2.2.2  ก���D��ก�% ก���D��ก�%���
�����!!'-�#�!��*�	 /�������1*����� ���*�	
���&)��&����*�	��ก#  ���*�	���&)�� ��%ก��ก����-
����&)�� 
�* "#����(�(�����
5'�*����)�ก��2*! �"�-��*�	กO��"�
�)* �ก��������!'-�#�!
)0�  ���*�	��ก#���ก��!
��� ����
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)(�ก��/�������ก����ก��
)��!�K$�����2*!����)�(-� ก���)#��ก� ��%ก���ก��
)�!������%
"#�
�7�0���"�-������(�(��) ��6 !'���2ก "#� �P�ก��2	��3�&�����
-�������� ��6  
)2�2�� ������%ก�������-
��-
�ก����*��	5)*(	�����#-�����P�ก��2	��3�&�����
-��
��������1�! ��6 )2�2��1�! 1*��-��ก,	���������1�!2*!��	D
-� ก���D��ก�%"#�ก��
��*ก����*ก
�7�0��� ���
�������� $�7��ก����ก���D��ก�% �EF����ก���D��ก�%�������!'-
 ��E��D	��������������������������F���
���#�ก�#�!���&��E�!ก��� 2	��3�&��"#�
��*ก
�7�0��� �������1�! ���#�กก��
-� ก���D��ก�%�
�������"�������������#�กก��!-��
ก
���.�$6� ����-
!�����6�-
�����ก��!
������1����!Dก�%�d)	��) ����������-��6��1��K$����
"�-#�"�-� 2*!1�-��	D���	�!	
)0��d)	��)  �ก���D��ก�%"#�ก����*ก����*ก
�7�0��� 1�-�
�
#��#!�������&���
�����$��0%ก�	��*ก���0���(��) ��������)��"
*#�����&��E�!ก���
2	��3�&��"#���*ก
�7�0�����#-�����*�
!�$6� ��ก���D��ก�%"#�ก����*ก����*ก
�7�0��� 
����1� �"�
�������Q���*�!
ก�� �� "������
�����ก��	'�3�ก����ก,���! ���	�!	 
)0�
�d)	��) *���ก���D��ก�%"#�ก����*ก����*ก
�7�0��� �������P��ก)�����-
!���P����Q�-��. 
����*�
!ก�� ����ก�����-
��-
����DกP���-
� "#�ก��ก����!�����  ��"ก-��%ก��ก����-
�
���&)�� �����Q0����'F"�-���(�3���ก�1�! �
�&����ก����*ก�����*� 2*!������&�� ก�	
����$3� "#�
�7�0�����������ก#�ก�3%��1�! �)�0)�
����-����!	���
��������D�!% ก����
�-
��-
� ก��ก����!�������Q0����'F"�-���(�3���ก�1�! $.�. 2540 $����(	�FF��)
ก,���!6������ก��!
��� ก,	���"#� "�
�d)	��) ���*�	����(��) 
 ก����� �!D2��1*� ��ก����)*ก,	��������F. ���
-�*�
!��6����ก���D��ก�% ����������		
��ก#�(-� Athen Charter (�.�.1931) Venice Charter (�.�.1964) Burra Charter (�.�.1999) 
������� /�������ก,	��������*���2*! ��%ก�����
-�������� �6 ��%ก���ก��
)�!������%"#�

�7�0���"�-������(�(��) ��6 !'���2ก (UNESCO) "#��P�ก��2	��3�&�����
-��������
��6 )2�2�� (ICOMOS:The International Council on Monuments and Sites) 1*� ��������ก�*
�
����ก���D��ก�%
-� 
 2	��3�&�� ���!&��  $6�����  ���*)� P'�)����%  ���� ก#D-����� �
�&��
�-
����ก	��%���ก	6��.  �$6�����
-��"#������!P�$ 
 �
�������F���
�7�0��� ���!&���D3�-����*����D����!�����% *�������� 
���
��)�����% 
)�!������% �)����ก*)��)�0)� ������	�� �!D��E��D	��"#����� �
�������F���

�7�0��� �����!'- ���
��2	��3�&����  �2�������� "#�	�)�
32*!�	 
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 ก���D��ก�% ���!&�� ก��	
�ก�����*'"#��ก��2	��3�&������1
� �����D3�-�"#�
�
�������F���
�7�0����-1� 
 ก��	���D���ก�� ���!&�� ก��*'"#���ก��
��*D"#�	�)�
32*!�	2	��3�&������.
!-���-��6�� /����-����กก��/-�"/�������ก��/-�"/����ก��!
���ก���d)�����3%"#�ก��	'�3� 
 ก����
���ก�� ���!&�� ก��*'"#��ก��2����������2	��3�&��1
�����P�$�*)�
"#�(�#�
�����!��!������ก)*���� 
 ก���d)�����3% ���!&�� ก����� ��2����������2	��3�&��ก#�	�6��'-�P�$�*)� 
2*!����)������$)����)�������ก1���6�
	�
��-
����ก	�����#6!'- ��ก#�	�'-�P�$�*)�2*!1�- (�
��*D
 ��- 
 ก��	'�3� ���!&�� ก��/-�"/� �����6��*)�2*!�-����ก�d)�����3%������ (�
��*D���
��������� ��- 
 ก�����	��D�ก�����	��#��!� ���!&��ก�����	��D�$6����� �������"ก-ก�� (���������!'-
��6����������� 
 ก�� (�ก���D��ก�% ���!&�� ���������2	��3�&���
�&��ก)�ก����-��.����ก)*���� �
2	��3�&�� 
 ก�� (�������������� ���!&�� ก�� (�$6��������������ก&���
�������F���
�7�0���
��2	��3 �&�� �(-�ก�� (�������1�-��5#ก���	��6��5#ก���	��!�-�
�������F���
�7�0��� 
 ก���6��
�����! �6 ก��0)	�!
-�2	��3�&�����
�������F!-��1� �6��1����
 ����#�ก&���1���6"�*�ก&���)�� * 
 ก�����
�� ���!&�� ก���������
�������F���
�7�0�����2	��3�&�� ��Dก
�'�"		 
 �	�����ก���D��ก�% (Edge of Preservation Action)  �ก��ก����*�	���$6�����
������
��) �����% ��� ���ก)*�
��"�-(�*�$6����2!(�% �ก��	�)���$6����� �ก���
	�D� ก��
�D��ก�% ก�����ก#�	�� (����2!(�% "#�ก��	���D���ก�� ���������$6�����������
��)�����%��6
��%���ก	��$6�����������กd ����O��*-�(�* "�-ก��ก����*
-�$6�������������	�#D��$�!� *���
���!ก����*�)� � ��ก#�ก�3����ก�!P�$���#�กQ��������กd���ก	ก�	�E���!*���6��. �6 
�E���!���0���(��) �E���!���ก����6� �E���!������
��)�����%"#��E���!���
�7�0��� ก��
	�)���"#�ก���
	�D��P�$"
*#�� �����&��*��$6�����ก������
���������1*����
���ก�� 	-!�����ก��"$���6� /��������	���������
��)�����%"#�
�7�0���!�����#���#6!'- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

17 

"�-���1�-�����&ก����* ��$6�����������*P�! �ก��"$���6������������$6�����������
��)�����%1*� 
��6����ก����������
��)�����%P�! �$6�����1*�&'ก���#�!1���* ��6ก����*ก����!��1�-��
ก����*�������$6�����1*� "�-กO��	-!�������������&ก����*���1*�2*! (�ก��"$���6� �'��6��#� 
���������	��� ��6���!�!$6����� ���ก)��	�����#-����� ��6����ก 
ก���ก����)��"
*#���	��6������)�����������6����ก��1����ก�*ก��2�����6�"#����(�ก����
!'- ���6�  �ก���D��ก�%	��$6����������������D��ก�%������6��������	5#�����O� 2*! Workett 1*�
ก#-�
1
� � Character of town 1
�
-�ก���D��ก�%���1�-�����&�D��ก�%�กO	��6��ก���Dก�)���Dก!-��
1
�1*�������* �$�����6�"�-#���6� "�-#�(D�(� #�
��������ก�*���"�ก�-��ก��1����� ����
����Qก)� ����� "#�ก����6� �#� /����
	�'-1�ก�	ก��$�7��"#�
)
�7��ก������6����1�-�!D*
�)�� �����!� ����6�"#�(D�(��ก)*ก����#��!�"�#�	��� �$6��
��������� �*����-��. *������ 
ก����*�#6ก���� !-�� ��6�������������������	ก��������
"����6�ก#�ก�3%����6�����
�����&"��1*��(-�ก�� *������ก��ก����*�	�����ก���D��ก�%���� กO�-������
��!6*�!D-�1*�	��� 
2*!��ก�����#�ก�3��K$������6�"�-#���6� "�-!-��1�กO���ก��ก����*�	���กO������6��
�����F Catanese 1*� ��"�
��� �ก���#6ก�	�����ก���D��ก�% ���������ก�	��6� 2*!
�*�#��ก�	ก��$�7�� 2*!"	-�ก#D-�1
� 7 ก#D-�*�
!ก�� 
 1.  Fragment  �6()���-
�/�����!�����-
���������&��E�!ก������!�����#���#6!'-
 ��3������% ���ก	 �F-1*���6���#�!1����ก�#�
#� ��6&'ก���#�!��#6�$�!��&��E�!ก���
	���-
� �
���������)��ก��� �(-� ()���-
������� 2	��3�&�� ����'��6� (City Gate) ก��"$�
��6� (City Wall) 
 2.  Building �6���������#�� �(-� 	��� 2	�&% 
�* 2��#��� 
 3.  Street Space ����ก���กO	��ก��&��������! �$6���ก�� Side Walk "�-P�! �
��������#��!�������� (��!�$6���ก��P'�)����%��&��������!  �����
���-��6��ก�� ���'�"		
������������-
����!ก��  (�
��*D�#��!ก�����'�"		�������6�ก�� ������� 
 4.  Neighborhoods�6(D�(������ก)�ก���"#���
)&�(�
)�*����)�!'-�-
�ก�	(D�(�����
��!-���-��6�� ����"�- �*��  �(-
��
#� *�
#�������6	��6������&���E��D	�� 
 5.  District �6!-��������ก#�ก�3%����
�� ��6!-�������ก)�ก���"�ก�-��1���ก
!-��6���(-� !-���-�$�������% !-���!�
��( 
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 6.  Skyline ก����ก�������	���  �ก�3����1�-�����&��ก��!-������!-��1*� ��#6
�$�!������*�!
2**. ��������ก��"�
�����	����*)�1*�2*!�	 1�- ���ก)*������6�)���#'ก
�����6����	*	�������*)� ��� �����!"�
�����	������������� 
 7.  Village & town ����ก����ก����6�������6� �(-� �ก������2ก�)���% !D0!� 
 !D�0
)0�����)!� �ก��ก����*����D��ก�% 2*!�K$����6��ก-������!'- ��E��D	����ก����)��
���ก������D��ก�% � �ก#�� "#�	�)�
32*!�	�-
�����6�������-��'��D* ��"�
2������5'����-
�
 �F-����O��
�������F�������D��ก�%1*�"#�
����-!.�!�! $6�����1�!���	�ก �$)��ก1���6�!. 
���D*�	���������
��D��ก�% �
�ก
���ก1�&������	�ก�'��6� ��6ก
���ก
-�����กO1*� &��
��ก$6������������D3�-��-ก���D��ก�%  
 2.2.3  ก����*ก����*ก���
�7�0��� ��������F��(��)1*�"ก- 2	��3�&�� 
�&��E�!ก������� �)��ก-�����������D3�-����
�7�0���  �$����(	�FF��)
-�*�
!2	��3�&�� 
2	��3
��&D �)#�
��&D "#�$)$)0P�34 �&��"�-�(��) $.�.2504 ����� 4 1*�ก#-�
1
�
-� 2	��3�&�� 
���!&�� ������)����$!% /���2*!�!D ��62*!#�ก�3�"�-�ก��ก-����� ��62*!�#�กQ���ก��!
ก�	
���
��)��������)����$!%���� �������2!(�%"#����D3�-���� *����)#�� ���
��)�����% "#�
2	��3**�����ก34%���&6ก��2*!���
1� 2	��3�&����������!D�ก-�ก
-� 100 �R����1� (1�"�� �D��

�7��, 2530) �&��E�!ก��� �)��ก-����� ����������!D 50 �R����1�����������2!(�%"#����D3�-�
���*����)#�� ���
��)�����% ���D3�-����
�7�0����������� 4 "�-���!D!��1�-&�� 100 �R ��
���!ก
-� ����&��E�!ก�������
��D��ก�% 2	��3�&�� �6 5#����&��E�!ก���"#�
)�
ก������1*�
��������� ����
��)�����%  �$6��D3�-� �ก��*����!'-��� ����ก�!P�$"#�����)� � ���
�P�$"
*#���������Qก)� ����� ก����6� 
�7�0��� "#��
�����2#� ������!'- ��3����� 
2	��3�&������
�&�� �����*��!
 ก#D-�5������ ��		2�����������
)�
ก��� (D�(�"#���6� ก��
"	-�����P�2	��3�&��1*� ���#�ก�3�����6���1*�*����� 

1.  ก��$)���3���ก���2!(�% (��! �����)��������� �*��  �(-� ���������F
�������� �������!'-���! �������!D�0�����% 

2.  ก��$)���3���ก���2!(�%��������������� ���2!(�%���1*���������"#�
����Qก)� "	-����� 2 #�ก�3��6 2	��3�&������ "#�2	��3�&�����!�� (����2!(�% /�����6���ก��
$)���3��$6�ก���D��ก�%"#����!Dก�%  (� �#�ก�3��-��. ���1�-�
���������
��1�
���
 �
#�ก�3�ก��$)���3���ก*��� *�$�!����ก���*�!
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

19 

3.  ก��$)���3���ก��6������
)(�ก�� ��6���������
��)�����% ��!�0��� 
2	��3�&��������6���������
!���2!(�%2*!����-ก����ก��*���
)(�ก��������
��)�����%
�&��E�!ก��� ���
��)�����%�)#�� 2	��3�*� ����� ��������& ������O���)�ก�	��ก
)(�ก��1*�
�#*�
#� 

ก����*ก����*ก���
�7�0���  ���!��-1�������	�	�������&)�� ��-
!���
����Q�����P�����	5)*(	*���ก���D��ก�%��*ก
�7�0�����(��) ��-
!�������Q6������ก��!
���
1*�"ก- ��%ก��ก����-
����&)��/�����	�	��������������Q0����'F"#�ก,���!���ก	���
�ก��!
��� ���(�(�(�
1�!/�������������2	��3 �&�� "#���*ก
�7�0��� �#*���)�)	D��#
"#�P���ก(� 
-�*�
!ก���D��ก�%"#�	�)�����*ก����*ก
�7�0�������ก��!
��� �����D��ก��
��*ก����*ก���
�7�0��� "#��
���D-����!�������� ����ก���D��ก�%�&��E�!ก���"#�
2	��3�&�� �$��� 

�$6� ���D(��D-��#��1*���O�"#���ก�����
���'���ก�)����#-����� 
�$���1�-�����&����� ��- �#�!�"		��6 �*"��1*� ก���D��ก�%������ก-������

�D3�-���1
��������������*�!
 
�$��������)�����	��$	D�D�1*�����������D��3%"�-��D3����
��*���	��$	D�D� 
�$��������)�����!�*�����!
�)� �ก- ���ก)*�
�� ��ก"#��
������������� �(��) 
�$��������#�กQ���$6�ก����ก�����*����)#�� ���
��)�����% "#�2	��3�*� 
�$�������"�#-�$�ก5-��!-� � �ก���-� ����!
 "#�������ก�� 

D�������ก����*ก����*ก���
�7�0��� 
P�!0���(��) D�กP�! 
��P�! *)�&#-�"5-�*)�1�
 ����P�!2*!0���(��) 
P�!���ก�!P�$ *)�����ก�� XD�� �
�� �
��(6�� �������P�!�ก 
P�!��ก�����ก�!P�$ ����P�!��ก�� ก�����#�! ก���6���� ก��#�ก#	 

������2*!��������6����� ก��"�
���5#���2!(�%*�
!�
����O�"ก-��
 
P�!��ก������
�������ก ก����*ก��*'"#��ก���D��ก�%/-�"/� ก��$�7��

	�����6� ก��������
�����)F*���
��&D �
����*"!�� �
����	5)*(	 ��*ก���
	�D�"#�
�D����� 

ก����6���#�!��
��*Dก-�������ก��

��*D ก��!6*�*��
 ������� �
��*D 
ก����6���#�!��
��*Dก-�������ก�D#(�$ $6(���*�#Oก�-��. ��1��- �� 
ก����6���#�!��
��*Dก-�������ก"�#� �#
ก �* 
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ก����6���#�!��
��*Dก-�������ก���1�� 
ก����6���#�!��
��*Dก-�������ก���
% �ก ��' ������
 ���
% �F- 

ก��	
�ก���D��ก�%��*ก
�7�0��� ก�������)��D3�-�ก��	
�ก��ก-��������*�)� �
�����*����)�ก���D��ก�% �P�$"
*#�� (D�(� ��6� �)#�
�7�0��� ���� 2	��3�&�� "#�
	�)�����*ก����*ก
�7�0�������ก��!
��� ��������ก����ก��
)��! ��Dก����
)(�����ก��!
��� �$6�
������ก&���D3�-�����*ก
�7�0��� ��&-�"�� "#�
���ก�������)��D3�-� �����D3�-� �P�$�
�
�D3�-��K$��"�-#�*��� �(-� 

�D3�-�����D����!P�$ 
�D3�-�������
��)�����% 
�D3�-����2	��3�*� 
�D3�-�����)#�ก��� 
�D3�-�����&��E�!ก��� 
�D3�-����
)�!�ก��"#�ก����ก�� 
�D3�-� ���6�� ���* 2��������"#�
��*D 

ก����*#��*�	�
�������F ก�������)���ก!P�$����*ก
�7�0�������ก��!
���ก-����
��*����)�ก���D��ก�%��6$�7�� *. "�
�d)	��)������	ก���D��ก�%�Dก. ��6�����)�ก�	2	��3�&��
2	��3�&���6�)��ก-�������� 1�-�����&��#6��!��!1*�"#����������2*!����!�����F���
���
��)�����%�
#��D�!(��) 1*�"ก- 2	��3 �&�� /�ก���ก��ก$�� �#D��$ �&��E�!ก���
����$3� 
�*&��� ����)����"ก��#�ก �'��E�� �)#�����ก ���!�
�1�&���������! ��- �����-
�
���! �������#�ก "#� �3�	�)�
3������
�������F�������� (��'-	�����6��6�) ��6�&��������
����%���ก	���
��������*ก����-��D��ก�% (���	�!	ก���D��ก�%2	��3�&�� ����������
,1999) �#�กก�������
��&D������%�$6� �����"�
���ก���d)	��)ก���D��ก�%��*ก�&��E�!ก������*�
 ���ก)*���� ก���D��ก�%������!�
�&������ก���Dก(�)*�������� (��$6���ก���P�$���ก�!P�$"#�
�)��"
*#���	.2	��3�&������1
� ��!'- ��P�$���*�  


��&D������%ก���D��ก�%  กO �$6� ��
���ก����%���ก	*�� � �*)���� ���*��
2	��3�&������1
� "#��
�&����ก�����'#"#��D3�-�������
��)�����% ����!'-�-1� �����
ก���D��ก�%!���
�&��ก��	������
�����! ��!����ก)*��กก��	
�ก�����0���(��)"#���ก�����6
��D�!% "#����ก���
����6��2���������ก)*���� ����� 2*! (���������)�"#�ก����*ก�����������
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(-
! 2*!����ก��ก���D��ก�%��� ���*�������������#�กก�����1�- ��#��!�"�#��P�$���
���
��)�����% 
     2.3  ก�������)��ก#�ก�3%��P'�)
�7�0��� �'-�6ก����*ก��P'�)����%
�7�0��� �� 
Australian Alps 
  2.3.1 �)!��"#��
�����!��P'�)����%
�7�0���  ��
!-�� ��-������������
ก����*ก��$6����������P'�)����%
�7�0�������#��!�#��ก�� ����ก����*ก�� ก��*����)����������	
�*�!
ก�� /������-��ก���$�!� ���!#���!*�#�ก!-! /�����#-���������
���(6��2!�ก�� �	����6��ก��
���
�����! #�ก�3��-��.�������&��1*���ก���'#�����*ก��!-��������		�������ก����ก��
��"#�
 ��6��1*�*�
!ก��*'��ก#�ก�3�P'�)����%
�7�0�������ก)*���� 
  ก�������)��
�������F���P'�)����%
�7�0��� (Assessing the Significance 
of Cultural Landscape) 
  ��)����กก���กO	�
	�
��ก�������ก��!
���"#�ก������
����'#$6������$6����ก��

)������% �����$6��Q��  �
�&��ก��������ก!P�$"#�#�ก�3��*-���P'�)����%
�7�0������
���ก����ก��2*!ก������!	���!	ก�	$6�����6��.    ก-������ (����6���6"#�ก,�ก34%�-��. �ก��

�*�-��
�������F 
  �)�������F����
������	����"�-��)�� �6ก�������)��ก#�ก�3%�
���� �P�
ก��3%
ก����*ก���������)��� &��"��
-�P'�)����%
�7�0������� ��&'ก�D��ก�%��61�- ��6�����&'ก�Dก���
��61�- ��6"�� ก������ ���������)��D����	��D���61�-กO��� P'�)����%
�7�0������� ��	�#D�&��
�)��ก-�������ก*)����1�-�����&��ก��1
�1*�"�-���ก#�ก�3%�K$����
��กก
-� �)��ก-�������������� ��
ก��*'"#��ก�����*� "#�����)��D� �ก��	�)�����*ก�� 
  2.3.2  ����P����
�������F�
�������F 

1. �
�������F���
�7�0��� �6 �)��������5��1*�&���
�����,���
��)�����%

)�!������%  ��6���D3�-������������   &-�!�*��ก�D-��'-�D-� 

2. �&������������
�������F$�����(-
! �����D-��#�������&���� �&���
��
��������!�
�����	��$(�1*� 

ก-�����������)��
�������F���������ก,�ก34%����ก-� P'�)����%"#���ก!P�$
��P'�)����%�����&��
��	1*�*�
!ก,�ก34%���	���ก�������)��-��������	����*Q�� �(-� �
	��ก,�ก34%����)*
-����
�������F��กก
-��)��6�������& ��*�
!�-��������ก�����ก���� 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

22 

2.3.3  ��
!-��ก��"	-�����P����D3�-�*����-��. �P'�)����% 
�D3�-��ก��!
ก�	�
���'���ก������-�
�����: #�ก�3�����ก��!
ก�	�
���'���ก �
��

���� � ���
�**�
!���6���6
�*�D3P�$�(-��*�!
ก��ก�	�'����,���*,�����,$6��5)
"#�
��*D������ !
(�#�กQ���������ก�!P�$��P'�)����%) 

�D3�-��ก��!
ก�	���
��)�����%: )�0)$#��ก�&����������-�5#�-�'�P�$���
���
��)�����%,���Dก��3%,��!��
#� ��6 ก)�ก��� ��61�-
-�������������������Dก��3%��������F  �)��
�����F����กO�6�#�กQ�����1*�ก����	����ก��-
!����-��. �(-� �#�กQ�������!'- ��P�$���*� ����
��� 

�D3�-��ก��!
ก�	
)�!������%: ก��������
�������F�����'#�
�&��,�
������
�)�������!�ก�����,�D3P�$,��6�
��������
"��  �
������D3P�$��������������&���	��D�
��กก
-� ��
����ก���'# 

�D3�-��ก��!
ก�	�����: �&�����������D3P�$�����&�6� ����O�&���
���(6�,
ก����6�,(��)$��0D%��6
�7�0����
���(6���ก#D-�(���6��(�ก#D-���! 

2.3.4 �
����	'�3%��P'�)����%
�7�0��������D3�-����P'�)����%�กO	��ก��
�#�กQ����	&�
���ก(-
����
��)�����%���5-����  P'�)����%��ก��!������
�������F!-��(�*���
�$�����
)
�7��ก��!-���-��6���)���-��!���������-��.��6��ก�����ก	�(�$  !ก��
!-��
�(-�P'�)����%���6�"�-�������  

*������'����ก���#�ก'��������& (���*�)�
-��D3��	��) P'�)����%
-� ���D3��	��)
�$�!�$��������D3�-�"#��
�������F �6 

�
��������
"�� 
�
���-��6����ก*��&���E��D	�� 
�
����	'�3%������ !#��
�����$��0%���
-���-
����ก	�-��. 
�
�������& �ก���6��
�����! 
��*�	�
�������O�������)� 
���Dก��3%(ก�		D��#�����F ��6ก#D-� ��6���Dก��3%) 
�
�� ก#�()*"#��
���-��6����ก#D-����ก��!
ก�	���Dก��3%��6�
�������F 
ก��"�*�ก�'�"		���*�����D* 
�
���ก��!
��6��  ��6�'�"		��ก)�ก���,���Dก��3%,ก#D-���,"#�����)����

�*-�(�* ����$	P'�)����% 
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�ก��!
���ก�	�!D 
��F#�ก�3%�
�������F 
2.3.5  �
�������F��ก�������)�ก�������)��ก#�ก�3%�K$����
 �����F�$��� 

ก���D-�����*O�1�!���D3�-�������
��)�����%��P'�)����% ������ �ก�������'#
"#������)����'#*)	 �$6�0)	�!���
��)�����%��P'�)����% 

�$6���*ก�����'#��� (����	��D� ��$���������	"�
���ก����*ก��P'�)����% 
�����&��*ก�����'#�����!'-!-�����ก�*1*�!-��������)�0)P�$ ���� �ก��	�)��� ก��

�D��ก�% "#� ก��0)	�!P'�)����% 
(-
! �ก����*�)� �  ��
#�����ก)*���Dก��3%KDก�K)� �(-�1�1��� ก����������'#���

�ก��!
���ก�	�ก#�ก�3%�K$����
��$6����� ��(-
! ����*�)� ����ก�����D �������5#ก���	�-
�ก#�ก�3%��P'�)����%1*� 

(-
! �ก��"	-�"#���*��� ��)��D� �ก��	�)�����*ก��P'�)����%
�7�0���1*� 
2.3.6  ���0)	�!��D� ���ก#�ก�3%�K$����
 
�#����ก���ก�������)�������������ก#-�
���������"#�
 �����������ก����D� �$6�

0)	�!&���ก#�ก�3%�K$����
��$6���������.!-��(�*��� ���0)	�!���� �������D� ��1*� ��
��
�����F ��กก��
)������%���'# *�������2!	�! �ก���D��ก�%��������
	-�(��
-��1��6��%���ก	���
�������ก��1
�  �
�������!#���!*���0���(��)"#��)��ก-������-��. 
 
3.  ��ก�	�����	����������ก���� !��  

 ���
���ก���"#����
)��!����ก��!
������ 1*�!ก��
!-��ก����ก��������-
��ก��!
���
�$6����)� "#��������'#�	6����� ��6����ก�����ก�*�-��.�(-� ��!��
#� �ก����ก��  
 3.1  ก#!D�0%ก���D��ก�%-$�7���'�!%ก#����6� �������
��)�����% (*D�,� ���!���D. 
2549. ก#!D�0% �ก���D��ก�%$�7���'�!%ก#����6� �������
��)�����%. 
�����
)(�ก���3�
�&��E�!ก��������% �R $.�. 2549 K	�	��� 9 �#-� 2 ���� 231 - 248 �D��#�ก�3%���
)�!�#�!) 
�D3�-� �
�������F���'�!% ก#����6� �������
��)�����% �'�!%ก#����6� (Town Centres)  �
������
��)�����%��ก������*ก
�7�0���ก����!"��ก1� �&)��Q����D�!%/������ก	*�
!"�#-�
0D�ก)� $�3)(!ก��� ���!'-���! 
�* �#�* "#�	�)ก��(D�(�6��.�(-�2�����!� 2*!���
1�!-��
�'�!%ก#����6��ก-���#-������ก������	ก�	�P�$ก��3% 2 #�ก�3� �6 ก��$�7������������
��
���!��! ��ก�	2	��3�&��"#���#�ก�3%����6� �ก)*���&��
-����!-��1���������ก����ก��
���������กก�������2!(�%!-����O����2*!P��ก�����1*� (Appleyard, 1979; Larkham, 1996; 
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Cohen, 1999) *�����������2!	�!ก���D��ก�%�$6��D-��ก����D��3%�&��"#�����������D3�-����
�ก#�ก�3%
�7�0���  ����������� ���ก)*�
��P��P'�) � �(��) ก�� ��ก�����
��)�����% 
�&��E�!ก��� 
�7�0��� "#��-����)� �������&������$6�ก��������ก��"#�ก���-�����!
/���
���กd5#���ก�������
-�ก,���!ก���D��ก�%1*����-
���� ��!-��0D�ก)��'�!%ก#�� ����
���
��)�����%����1�-�-��� � ������	ก��#��D�$�7�� (Larkham, 1996; Frieden and Sagalyn, 
1997; Watanabe, 1997; Markham, 1998) ��2��"!����#-������������*O��EF���ก��!
ก�	ก��
�Dก�����#�ก�3%�������6����กก����)	2�����6� "#�"�
2��� �ก���'F���!2ก�����
����Qก)�/��������1��'-�EF��ก���ก��� �EF������� "#�ก���)��&)��!��!ก1�!'-���6�� ��� ��
������!-���'�!%ก#����6���#-�����1�-���
��"�-��
-��������&!6��!�**����	�	��
�����������F/����6	��6����"�-*���-1�1*� �ก)*5#�����	�'�ก��1*� �#�ก�3����
��/	�/����
����Qก)� �
��1��(�
)������ "#��
����6��2�������P�$ก�!P�$ ��'�!%ก#����6��ก-� (non-
viable town centres) (DoE/URBED, 1994; Arup Economics and Planning, 1995; Drummond 
and Swain, 1996) �
��"�ก�-�� ��
���)*��O� (views) *���ก���D��ก�%"#�$�7����6����
-��
ก#D-�/������
��������%"�ก�-��ก�� ������ (Different Interests) ������1��'-ก��1�-��O�$�����ก�� 
(Disagreements) "#������&�!�!5#ก#�!�����
���������������� (Social Tension) "#�
�
����*"!�� (Conflicts) ���
-��ก#D-����!�ก���!�!
!� ���ก)*�
������K���%1*�!��5# �������
-�"#� �P�$ก��3%*��ก#-�
5#�ก*�� ���ก)*���&�� ����
)(�ก��"#� �����d)	��)
-� ก��
$�7������� ����1*� ��'�!%ก#����6������������
��) �����%�
������(-�1� ���
���!� ����
1*� ���)��3��ก��-�1������1�-���#�!��*ก
�7�0���"#���#�ก�3%����6� 
 3.2  "�
�)*"#��#�กก���D��ก�%"#�$�7����6��ก-�(ก��D��ก�%�)��"
*#��0���(��) 
"#��)#�ก��� �����ก����2!	�!"#�"5����$!�ก�0���(��)"#��)��"
*#��)  �������1�!
���กd��6��ก-���ก��!ก����!!'- ��DกP������������6��ก-�����
���ก����$6����������
���(�ก� (����2!(�%�����������(D�(��-��6������&���E��D	�� ��6��ก-���#-���������
��)�
��
������!�
��� ����6����
��ก����#��!�"�#���������"#�
�7�0������(-
��
#��-��.!-��
��ก��! �����& (�������
!-�� �ก����ก���$6�����
������ ���6���)����"#�"�
2�����ก��
��#��!�"�#��������"#�
�7�0�����D�!%1*�!-��*� �E��D	���Dก����
�*��ก����#��!�"�#�����
*���#�ก�3�ก�!P�$ "#������
�7�0��� !-����ก"#��
*��O
 �-�5#ก���	�-�-��!"#�
����#������
�������F�-ก����ก�����
��)�
�������� �
�����$6��������������6��ก-� ��2ก�������&'ก
��#��!��P�$��6&'ก���#�!1�!-���)���()�ก-��
#������
� ����
���ก��*����)�ก��"��ก"/�
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ก��	
�ก��ก����#��!�"�#���#-���� �$6��D��ก�%�-��!"#�����#	���-
�������
�������F�-
ก����ก�����
��)�
�� ������ "#�ก����#��!�"�#�����6��ก-� �������1�!1
� �) ����6�� 
�P�$����*�)��1�ก-��
#����
�"#���ก��1
���*ก���
�7�0������!*����#-���� 1
� ������
��	��)�ก�*"ก-���(�ก��D-�#'ก�#���6	1� 
 ������� ������% ���!�����% (2550) 1*� ���#�กก����ก��$�7����6��()��D��ก�%1
�
-� 
����ก��$�7��2*!"!ก$6�����$�7���()�����Qก)�ก��ก$6���������
��D��ก�%��� �)#�ก���"#�
0���(��) "�-!����"�*� ����O�&���
���(6���-��$6�����$�7��������#�ก�3� 2*! ����O�ก��
�#���#�!����-!. ��#��!�"�#���ก$6������D��ก�%1��'-$6�����$�7���()�����Qก)� $6������D��ก�%���
���	��D� ����%���ก	��(D�(���6��*)����กd!-���*-�(�*�����'�"		���� 5��	�)�
3
�)��"
*#�� "#�	��!�ก��������$6����� �-
�$6��������$�7���$6�����Qก)���� ���-����ก$6�����
�D��ก�% ��!��-�����
-����$6������������!'-ก�	�����
�����)F��)	2�����6�"�-#���6� �������
���1�- ��ก)�ก����������Qก)��������	ก
�$6������D��ก�% 
  �$6������D��ก�%��6�1*���	ก�����	��D������� �&����� "#��)��������D3�-����กd��
��O��ก#�ก�3%��$6�����(�*��� ���*�	�����"#�
 �������ก����*ก�����	��D� ���!#���!*�-��. 
"#���*ก���$6� ��1*�	��!�ก����$6��������1*���	ก���D��ก�%����  �ก�����	��D����������*��
���)
 ������ก���ก"�-���ก�ก)�1� ��1*���	�
���'���ก"�#ก /����ก)*��กก����#��!�"�#��P�$"
*#��
�*)� ��ก�����(-�������1�-���!ก
-�ก��$�7���()��D��ก�% "�-������ก���ก"�-���6� 
 ก��$�7����6��ก-� ��()��D��ก�%���� �ก��กก���D��ก�%�&��E�!ก�����������F      
��#�ก�3%��6 �D3#�ก�3��K$�� 	'�3P�$ "#��
���������*)�"������6��ก-�"#�
 �����
������&����		�)�
�����6�*�
! ��) ��!������6"�#-���������#-�#��!���6� ��		�)�
��ก���
2*!�	��6��ก-� "#���		�)�
�0���(��)�����5#�ก��!
��6��ก�	��6��ก-� �$�����		�)�
���#-����
!-���5# �ก����� ����6��ก-������&*����!'-1*�!-�� !���!6� *������P�$��ก���D��ก�%"#�
$�7����6��ก-������	�)	����ก
����
����ก���� �ก��ก��� �	�������� ��) F���D�� !��1*���ก��
�!�!�	�����ก���D��ก�% "#�$�7����6��ก-�1�&��������ก���#'ก1�� �F-1
��$6� (�/-�"/�
���� ��������&��E�!ก��������F. P�! ���6�*�
! �)���-��. ��#-���� �ก��ก��"�*�&���
��
���� ���)� �ก���D��ก�%��6��ก-�1
� ��1*�!-��!���!6� "#�
!��"�*�&���
�����)F���*����)� ���5'�
������!!'- ���6��ก-�*�
!  
 �ก��ก����)�������F�����ก&'ก#��#!���. กO�6 ก����ก�����
��)�����% ���6����
D�������6�
��#����#
 �ก����*ก�� �*�� �$6���������!Dก�% (��) ���ก)*���Dก��3%5)*$#�*
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�����ก ��E��D	�� �-
� �*������)#������������!-��!)������������ก���)*�-�6����ก�	�� /�����
����(�
	��� ����&)������. 5'�	�)��� ���*�	�-��. 5'����ก	ก�� P���-
��-��. ����ก��!
��� �#� 
 ������ �&��"�
��� �ก��"ก�1��EF���)��"
*#�� /��� ��E��D	��1*���ก��ก����!����� "#�
�
����	5)*(	#�1��'-���&)��"#�
 *������ �ก��"ก�1��EF���-��. ����#�ก�#��!�1�-1*���������
�)*�-���������ก�	���&)�� "#��������
������ �ก�	(�
	��� ����&)��*�
! "�-ก������
��
���� �2*! ��"�-���'#!-��1�-���)#���ก����� ���ก)*�EF��!'-��� ��6��ก�ก)*���Dก��3%������!ก
-� 
Y$'*ก����#�P���Z  ���������ก��*�)#� �ก���6�����
#(����*�"#�
กO����� ���ก)*�EF�� �ก��
*����)�ก��1*� �ก��ก���ก������&��(D�(� "#�ก����*ก���$6� ��(D�(����&)��1*����������-
��-
�
 �ก����*ก��กO������6�������F ���������)#� �ก�� (�ก��	
�ก�����-
��-
���(D�(� (Public 
Participation)  ���ก)*���2!(�% �ก����*ก����ก����D* "#�����*O��D*���!���������6�������F�ก
���ก��������6ก�� (��#�ก��ก�������% �ก�� ���
���'�"ก-(D�(� /���ก�� ���
���'������� �) (-��%
�
���'� ��()��+�,���-����� "�-�������ก�� ���
���'�"#������ก��	
�ก���$6� ���ก)*�)������ก 
�
������ก)*�
��������ก �*���ก���D��ก�%��6��ก-�*�
! 
 ก���-����)� ��(D�(����&)�����-
��-
� �ก���D��ก�%"#�$�7����6��ก-� ������6�������
�
�������F��ก �$���(�
(D�(����&)������5'����!'- ���6��ก-� "#�������5'�����- ���ก)*�
��
!���!6�����6� *������ก�� ���
���'� �
������ �&���D3�-� "#��
�������F����6��ก-��������
��6����������ก��*����)�ก��!-���-��6�� �$6� �����(�(�2*!���
1��ก)*�)������ก"#��
��
������ก �ก���D��ก�%�P�$"
*#������6��ก-��-1� 
 !-��1�กO���������	"�
�)*�#�ก �ก���D��ก�% 1*���ก��ก����*1
� �!D�0�����%ก��
�D��ก�%"#�ก��$�7����6��ก-� $.�. 2548-2552 /����3���Q���������)��O�(	��6�
����� 4 
�ก���� 2548 *����� Y��6��ก-���6��6����
��)�����% ����"�#-���*ก���
�7�0�����������F��
(��) ����$6���������
�1*���	ก���ก�Eก��ก��"#��-����)� ����#�ก�3%"#��D3#�ก�3��K$�� 
(Identity and Character) *����!'- "#��-�5# ���ก)*�D3�-��
�������F 	'�3P�$"#��
������
��"�� (Integrity and Authenticity) "ก-$6����� ���� ��-
���������'�0��� (Tangible Heritage) "#�
�-
�����������0��� (Intangible Heritage) ������
���*�#��ก�	"�
���ก��$�7����6�!-��
!���!6�"#� ���
�������Fก�	 �
����*D#����		�)�
� �P�$����Qก)�(D�(� "#��P�$�
��
����!'-���*������(�(�Z �2!	�!"#�ก,���!����ก��!
��� 
 ก,���!����ก��!
���ก�	ก���D��ก�%"#�$�7����6��ก-� ���#�!K	�	 "#��#�!
#�ก�3� ������
���ก��!
���2*!��� 1*�"ก- 
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 1.  ���	�!	�����ก��!ก��Q����� 
-�*�
!ก���D��ก�%"#�$�7��ก�D�����2ก�)���%
"#���6��ก-� $.�. 2546 ����ก,���!���ก����*ก�	"#�2����������%ก� �ก���D��ก�%��6��ก-�
�(-�ก��ก����*�)!��"#��
�����!����6��ก-�ก����*����"#��	���ก��*����)�����
��
��	5)*(	���3�ก���ก��"#�ก����*�����3��Dก���ก������ก��!
��������-
�ก#��"#��-
�
���&)�� 
 2.  $����(	�FF��)ก��5����6� $.�. 2518 K	�	��� 2 $.�.2525 "#� K	�	��� 3 
$.�.2535 �����&ก����*$6�������6��ก-� ������$6������D��ก�%��6�1*� �ก,ก����
�5�� ��6��
� 
��6ก����*$6������D��ก�%�$6�*����)�2���ก���-��. 2*!���ก������5����6��K$�� /������ก����
$����(	�FF��)5����6��K$�� *�����กd��!#���!*��ก������
��$6�
��"#���*���5����6��
�
��65����6� �K$�� ���
*��� 2 ก��
��"#���*���5����6��
� ���
*��� 3 "#�ก��
��"#���*���
5����6��K$�� ���
*��� 5 /��� ������ 28 �D�������� 3 �� (K) "#� (() 1*���ก����	D!-��
(�*���&�����������F��"5�5����6���6"5�5��	�)�
3
-� �����&ก"5�5��ก����*	�)�
3
���)��"
*#��0���(��) "#��)��"
*#���)#�ก�����������F����6��ก-�1*� *����� 
 (K)  "5�5��"�*�	�)�
3����������&�������6
��&D��������2!(�% ��6�D3�-�
 ���� �)#�ก��� �&��E�!ก��� ���
��)�����%��62	��3�*����$�����-����)�*������ก����6
	'�3� 
 (()  "5�5��"�*�	�)�
3��������$!�ก�0���(��)��6P'�)����������*��� ��6��
�D3�-�  ����0���(��) �
��������1���*��!
��6���1����'-���$�����-����)���6	���D���ก�� 
"#� �������*�!
ก����� ��D������� 5 กO1*�ก����*��ก����*����������2!(�% �ก���D��ก�%"#�
$�7���D3P�$�)��"
*#�� 0���(��)"#��)#�ก�������6��ก-� ��� (K) (() "#� (/) *����� 
 (K)  ก���-����)�*������ก����6	'�3��&�������6
��&D��������2!(�%��6�D3�-�
 � ����)#�ก��� �&��E�!ก��� ���
��)�����%��62	��3�*� 
 (()  ก��*������ก�����2#-� 
 (/)  ก���-����)���6	���D���ก�����1���*��!
��6���1����'- 
 3.  $����(	�FF��)2	��3�&�� 2	��3
��&D �)#�
��&D "#�$)$)0P�34�&��
"�-�(��) $.�. 2504 "#� K	�	��� 2 $.�. 2535 ����ก,���!����ก����D�������*ก���
�7�0������
������)�0)P�$����D* �6ก�����ก������2	��3�&�� �
����������&���ก��������*)�2	��3�&��
1*�����
�� ������ 7 
���"�ก ���
-� �$6����2!(�% �ก��*'"#��ก��"#�ก���
	�D�2	��3�&��
 ������1����$����( 	�FF��)���  ��0)	*�����������ก�� ���(ก)����D�	ก���������	�!�
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2	��3�&�� *. ������0)	*���O����
�1*� "#� ���������ก����*������*)���������O����
�����
�����2	��3�&�� 2*! ��&6
-�����2	��3�&��*�
!กO1*� "#�&��"��
-���1�-1*����ก������
���	�!�����2	��3�&�� "�-��ก��ก��$)���3�"#�

-����D3�-� &6����2	��3�&��กO1*���	ก��
�D������(-�ก�� 
 4.  $����(	�FF��)�
	�D����� $.�. 2522 "#� $.�. 2535  ��#�!�����/���
���&)�������&���!Dก�% (��$6�ก�������	�FF��)��6ก,���! ���&)��6��. �$6� ����ก��$�7��
 �$6�������6��ก-�!-���������1*� 
 5.  $����(	�FF��)�-����)� "#���ก���D3P�$�)��"
*#��"�-�(��) $.�. 2535 /���
�����&กก,ก����
��$6�ก����* ��$6�������6��ก-�����$6������D��ก�% �)��"
*#���)#�ก���"#���
ก���
	�D�ก��$�7��1*� *�����กd ������ 43 ��$����(	�FF��)K	�	����
��
-�  �ก�3����
���กd
-�$6����� *��#�ก�3�����$6������������#��0����6����		 �)�
��%���0���(��)���"�ก�-����ก
$6�����6��2*!���
1� ��6����		�)�
��%���0���(��)�����&'ก���#�!��6��1*���	5#ก���	ก����6� 
��กก)�ก����-��. ����D�!%1*�2*!�-�!��6����$6�����������D3�-����0���(��)��6�)#�ก����� �
�
"ก-ก���D��ก�%"#�$6���������!���)1*�&'ก���ก�� ก����* ����������D��ก�% ����Q�����2*!���"�����
���3�ก���ก���)��"
*#��"�-�(��)�������กก,ก����
�ก����* ��$6����������������$6�����
�D������)��"
*#�� $������������&ก����*����ก���D�����1*��������� 44 
 3.3  "�
���ก����ก���ก#�ก�3% P'�)����% 
 "�
���ก����ก���ก#�ก�3% P'�)����% ก�������'��6��ก-� "#�ก�������'(D�(� ���6�
�ก-� "�
���ก����ก�����������ก#����  �/�%�	�%��* ��#�*� (Fielden, 1993) 1*� ���#�กก�� �
"�-��ก��
��"5�ก���D��ก�%��6����
��)�����% 1
� 4 ���ก�� �6 
 ก��5�
กก���D��ก�%����1
� �"5�$�7����6� (Integrated Conservation) 
 ก���
	�D�ก����#��!�"�#� (Control of Change) 
 ก��ก"		�)��ก-������*"�� (Infill Design) 
 ก��	�)�����*ก�� (Administrative Actions) 
2*!�#�กก������4 ����!#���!**����� 
 1.  ก��5�
กก���D��ก�%����1
� �"5�$�7����6� (Integrated Conservation)  
"�
�)*��ก���D��ก�%��6����
��)�����%��������F���ก�������  �6�����5��5��� (Integrate) 
����D��ก�% �������-
��������
��&D������%��ก��
��5����6� ��6����กก���D��ก�%��6� 1�-��
$)���3�!-��2**�*��!
1*� ก#
)0���� (� �ก��
��"5�$6��������
��)�����% ���6� ���ก	1�*�
!
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����)����*���ก���D��ก�%"#������' �
�����ก����*��	�)ก����0��3� ���(-
!�-����)��D3P�$��
$6����� ���!�!�
 ก��
��"5��D��ก�%�
���ก��*����)��-
�ก�	5'����! �$6����� "#��
���ก��ก
ก,���!��	����	"#�ก��ก����*����Q�� �ก���d)	��) 
 2.  ก���
	�D�ก����#��!�"�#� (Control of Change) ก���
	�D�����ก�����)F��)	2�
��6ก��$�7�� ��-. ����
��&D������%�#�ก�ก���ก������� ก����ก���E���!�����5#�-ก��$�7�� �
*�������Qก)�"#������ ����� �������&��	�6ก�	ก����#��!�"�#�1*�����!-��*� 2*!ก����
����ก���
	�D�ก��$�7���������ก�ก)�1�2*!ก��ก����*���*"#��'�"		���� ก�� ���ก�*��)��3
ก������� "#�ก����*����!�2��������$6��Q������������ 
 3.  ก��ก"		�)��ก-������*"�� (Infill Design) ก��ก"		���� ��-��62��� 
�������6�-
��-��)� �
���$6��Q������กก��
)������%���(�*���"#�������		 2*!�K$��!-��!)��
 ���6������6���6� (Urban Fabric) "#�������� (��! (Function)*�������#�กก����ก��
ก"		 (D�(���6� "#��
���������6� �������������!Dก�% (� 

4.  ก��	�)�����*ก�� (Administrative Actions) ก��	�)���"#�ก����*ก�� �$6�����
�D��ก�%��6��ก-� �����)���������!-��!)�� 1*���ก��ก#-�
1
�
-� 1�-��"5��D��ก�% *������1*������O� ��ก1��
ก�����	��D���ก��-
!������&)�� (Shankland, 1975) "#� �	���������������!�����
��*�	�'� �ก��*����)���� ������5# (Holiday, 1973) �ก��ก��-
!������&)��"#�
 !������-
!���
�ก�#�!�-
����1*��������ก��!
���ก�	ก��	�)�����*ก�� �
�����ก��กก,���!"#�����ก���
	�D�
"#����	��D� ������1����"5�ก���D��ก�% ���1*���*���1
� ก��	�)�����*ก����6��ก-� ��"�ก�-��ก��
	����#Oก��! �ก�3���6��ก-����!����(�
)���6��ก)�ก��� (Living City) "#���6������!"#�
��61��
ก)�ก��� (Dead City) 
 ��6��ก-����!����(�
)� ���!&����6����!������ก)�ก���2*!�K$��ก)�ก����������Qก)�!'- 
ก���-����)�ก���D��ก�%!-����6��ก-� �����������&�����6���6���ก����6����!����$#
��(Dynamic 
Political Instruments) ��กก
-�
)0�ก������!D*�)����6�����K$�����*�������)� (Static or 
Technical Means) /�������� ����6��!D*ก�����)F��)	2� "#� ��5#���!ก�	$6������D��ก�%1�*�
!
*������ ก��	�)�����*ก����6��ก-����!����(�
)�!'- ����� ���
�������Fก�	ก�����)F��)	2����*���
����Qก)���กก
-�ก���������*��� ก�!P�$ (Feilden, 1993) 
 "�-������	��6������!"#�
 
)0�ก�����������ก�����������% ��6��*����!����
-�� (Space) 
"#�#�ก�3�P'�)����%  ���*�#��ก�	�)��ก-����������ก���D��ก�% ก���
	�D�#�ก�3�P'�)����%
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������* �����
�������F��ก (Goakes, 1987) *������ก��	�)�����*ก�� �
��� ���
�������Fก�	
ก��$�7�����*���ก�!P�$��กก
-�ก��$)���3�ก�����)F��)	2� �������Qก)�"#������ 
 ������	 �������1�!���� *�. �)� �)F(�������% 1*���! ��"�
����d)	��)�ก��!
ก�	ก��
�D��ก�%0���(��)"#��)#�ก��� ���6�1
� 6 ���ก�� ����!#���!**����� (�)� �)F(�������%, 2520) 

ก)  ก�� (����2!(�%���*)� ����$)���3��6 
 ก�����"�ก����P�ก�� (����2!(�%���*)� ��������� 
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บทที่ 3 
กระบวนการวิจัย และการดําเนินงาน 

 
 ในบทนี้สวนแรกเปนการสรุปและกําหนดกรอบของทฤษฎี แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับ

หัวขอโดยตรงและสามารถนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้  สวนที่สองคือการกําหนดขั้นตอนตางๆใน

การศึกษา การวางแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

 
1.  การเลือกกรอบของทฤษฎี และแนวความคิด 

สวนที่ 1 การประเมินเอกลักษณของภูมิวฒันธรรม 

ในการประเมินและใหคุณคาของพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชหลักการ การ

ประเมินเอกลักษณของภูมิวัฒนธรรม Assessing the Significance of Cultural Landscape ซึ่ง

เปนคูมือการจัดการ ภูมิทัศนวัฒนธรรม ของ Australian Alpsมาประยุกตใชกับการศึกษาในครั้งนี้

โดยประยุกตขั้นตอนตางๆเพื่อใหสามารถใชไดกับการศกึษา คร้ังนี้ แบงออกเปน 

 

 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  ตั้งหัวขอทางประวัติศาสตร 

ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร 

ศึกษาลําดับเหตุการณตามชวงเวลา 

ปรึกษาผูเชีย่วชาญ 

ตั้งหัวขอหลัก 

ขั้นตอนที่ 2  ใหนิยามเกี่ยวกับภูมิทัศน  

โดยหาขอมูลอยางเปนขัน้เปนตอน 

การสังเกต 

การปรึกษา 

ขอคําแนะนาํ 
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ขั้นตอนที่ 2.1  การสํารวจและจดบันทกึ 

 สถานที ่

คําอธิบาย 

ปจจัยสภาพแวดลอม 

ปจจัยคุกคาม(ผลกระทบ) 

ขั้นตอนที่ 2.2 การจัดการรายละเอียด

ขอมูลทางประวัติศาสตร 

ขอมูลพื้นฐานทางประวัติศาสตร 

หลักฐานอางอิงทางภาพถาย  

ขอมูลปากเปลา 

ปรึกษาผูเชีย่วชาญ 

กําหนดหัวขอ 

กําหนดชวงเวลา 

ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห 

การจัดการตามลําดับข้ันเวลา 

เชื่อมตอเร่ืองราวตามหวัขอ-

ประวัติศาสตรและชวงเวลา 

กําหนดความสัมพันธ 

อธิบายรายละเอียดตามเนื้อหา 

พิจารณาขอมลู 
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 สวนที่  2 เปนขั้นตอนการจัดการทําขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรม

และมรดกทางวัฒนธรรม 

 กรอบของการเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ เปนหลักการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ

ประเมินและใหคุณ คาในสวนที่ 1 เรียบรอยแลว เพื่อทําการเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการจัดการยอ

ยางคราวๆเพื่อใชในการจัดการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใช

หลักการของ   แนวทางการอนุ รักษ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาประยุกตใชในการเสนอแนะซึ่งขอบเขตการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม (Cultural Heritage Conservation) แนวคิดในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ศิลปกรรม (Cultural Heritage Conservation) คือการควบคุมสภาพแวดลอมที่อยูในเขตศิลปกรรม

อยางเหมาะสม มีระดับความเขมงวดในการควบคุม โดยแบงออกเปนพื้นที่ตางๆ 

 บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึง ตัวศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีความสอดคลอง

สงเสริมซึ่งกันและกัน 

แหลงอันควรอนุรักษ (Nucleus) หมายถึง ตัวศิลปกรรมซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ที่จะตอง

อนุรักษ 

พื้นที่สงวน (Preservation Area) หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณคามากทางวิชาการ และมี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่ทําใหถูกทําลายไดงาย ในพืน้ทีน่ีห้ามกระทาํการ

ใดๆ ที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด 

พื้นที่อนุรักษ (Conservation Area) หมายถึง พื้นที่ใกลเคียง หรือบริเวณโดยรอบตัว

ศิลปกรรม ซึ่งเมื่อพื้นที่นี้ถูกทําลายยอมมีผลกระทบตอการคงอยูของศิลปกรรมดวย ในบริเวณนี้

ยินยอมใหทํากิจกรรมําดบางประการ ทีไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่นี้มากนัก 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมิณเอกลักษณ

เฉพาะตัว 

กําหนดแนวทาง 

ดูวาโครงสรางขอมูลทางภูมิทัศนตรง

ตามแนวทางหรือไม 

เปรียบเทยีบกบัคุณคาดานอืน่ๆ 

สรุปการรายงานของเอกลักษณ-

เฉพาะตัว 
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พื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา (Service and Management Area) หมายถึง 

พื้นที่ขางเคียงหรือโดยรอบแหลงศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับตัวศิลปกรรม นอยมาก จึงยินยอม

ใหมีการพัฒนาได แตตองอยูในความควบคุมของหนวยงานที่รับผิดชอบวา กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะ

ไมสงผลกระทบใหเกิดการทาํลายคุณคาของศิลปกรรม 

แนวทางการควบคุมการใชที่ดินและอาคาร หมายถึงการจัดโซนนิ่งของการดําเนิน

กิจกรรมตางๆในพื้นที่ การกําหนดประเภทของอาคารในพื้นที่อนุรักษ เชน ควบคุมการใชที่ดินเพื่อ

ไมใหมีการใชที่ดินในกิจกรรมที่ไมเหมาะสมบริเวณใกลเคียงพื้นที่อนุรักษ โบราณสถาน จัดการ

เกี่ยวกับที่จอดรถ ทางเดินเทา ควบคุมผลกระทบทางสายตาจากอาคารหรือส่ิงรบกวนอื่นๆ 

แนวทางการควบคุมการกอสรางอาคาร หมายถึงการจัดการควบคุมรูปแบบของอาคาร

ในพื้นที่เขตอนุรักษ เชน ขนาด  วัสดุ สีสัน ของอาคารหรือส่ิงกอสรางอื่นๆไมใหแปลกประหลาด 

รวมทั้งการติดตั้งปายโฆษณา สายไฟ โครงขายสาธารณูปโภคตางๆไมใหรบกวนสายตา 

แนวทางการใชตนไมบริเวณโบราณสถาน หมายถึงการจัดการดานตนไมพื้นที่ การ

เลือกใชพืชพรรณ รูปแบบการปลูกตนไม  แนวตนไม  ตําแหนงรวมทั้งระยะหาง เพื่อไมใหมี

ผลกระทบทั้งทางสายตา และทางดานการทําลายโครงสรางของอาคารหรือโบราณสถาน  

แนวความคิดในการวางแผนการจัดการอนุรักษและปรับปรุบงสภาพแวดลอมเมืองเกา 

การศึกษาขอมูลจากภาพถายทางอากาศทําใหทราบถึงรองรอยที่มนุษย สรางขึ้นในอดีต เชน คู 

คลอง คันดิน กําแพง ถนน สระน้ํา เขื่อนกั้นน้ํา เปนตน การใชภาพถายทางอากาศไดนํามาใช

สํารวจหารองรอยเหลานี้ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนและดําเนินการดานการอนุรักษ และ

ศึกษาประวัติศาสตรดานโบราณคดี ขอมูลจากแผนที่ภาพถายทางอากาศ จึงเปนประโยชนยิ่งใน

การสํารวจ ตรวจสอบสภาพแวดลอมศิลปกรรม การเจาะแนวกําแพงเมืองเกา เปนการทําลาย

หลักฐานประวัติศาสตรชุมชน 
 
2.  กระบวนการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินและแสดงคุณคา

ความสําคัญของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยแสดงสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้น และทําขอเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษคุณคาของพื้นที่ หรือมรดกทาง

วัฒนธรรม โดยใหความสําคัญไปที่การใชองคประกอบทางภูมิทัศนเปนขอเปรียบเทียบคุณคาดาน

ตางๆ และเปนเคร่ืองมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งไดกําหนดและแบงขั้นตอนในการ

ดําเนิน การศึกษาไวดังนี้ 
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 2.1  การรวบรวมและศึกษาขอมูล  

 หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆรวมทั้งเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการจัดการในดานภูมิทัศน การแสดงออกทางภูมิทัศน การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน

วัฒนธรรม และอ่ืนๆ เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิดรวมทั้งหลักการตางๆ ใหเขาใจ ตอการ

ประยุกตใช และการอางอิง 

 2.2  การจัดการและการแปลความหมายขอมูล   

 หมายถึงการเลือกขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม เพื่อนํามาเลือกใช กําหนดกรอบของ

ขอมูล รวมทั้งทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดตางๆที่ไดมา  เพื่อหาขอสันนิษฐานเกี่ยวกับปญหา 

แนวโนมของปญหาในอนาคต จากเหตุผล และความเชื่อมโยงในดานตางๆที่ไดจากขอมูล เชน 

ลักษณะทางกายภาพ  ทางสงัคม ประเพณี แผนการพัฒนาเมือง และจากปจจัยอื่นๆอีก 

 2.3  การระบุขอบเขตของการศึกษาและขอบเขตทางพืน้ที ่

 2.3.1  การระบุขอบเขตของการศึกษา หมายถึงการระบุประเด็นในการศึกษา

คนควาใหชัดเจน ตอปญหาหรือคําถามในงานวิจัย เพื่อการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 

รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบในปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเสนอแนวทางในการแกไข ซึ่งการ

กําหนดขอบเขตอยางแนชัด จะมีผลตอข้ันตอนการดําเนินงาน การเลือกเครื่องมือ  ระยะเวลา 

งบประมาณ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ 

 2.3.2  การกําหนดขอบเขตทางพื้นที่ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดพื้นที่เขต

เทศบาล เมืองลําปางไวเปนพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งในหลักการสําคัญแลวเปนการศึกษาทางการ

วิเคราะห และเปรียบเทียบประเด็นปญหา และแนวโนมของปญหาโดยรวม พื้นที่ที่ไดกําหนดไวได

ใชเปนเพียงตัวอยางกรณีศึกษาในวงกวาง เพื่อยกตัวอยางและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

ปญหาที่เกิดขึ้น โดยไดระบุขอบเขตในพื้นที่กรณีศึกษาไวดังนี้ 

 2.3.2.1  หนวยพื้นที่ทางประวัตศิาสตร โบราณสถาน เชน แนวคูเมือง กําแพง

เมือง วัดเกา อาคารบานเรือนเกา 

 2.3.2.2  สภาพทางภูมศิาสตรและสภาพแวดลอม เชน แมน้ํา ลําคลอง ภูเขา   

 2.3.2.3 ขอบเขตพื้นที่อ่ืนๆที่มีความสําคัญ และมีผลตอการรับรู ทางสายตา 

ทางดานภูมิทัศน  

2.4  การสํารวจ และจัดทาํเอกสารขอมูล 
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 การสํารวจพื้นที่ เบื้องตน ในปจจัยตางๆของพื้นที่กรณีศึกษา เชนลักษณะ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ องคประกอบของเมือง โบราณสถาน พื้นที่สมควรอนุรักษ เพื่อวิเคราะห

ประเด็นปญหา สภาพปจจุบัน และเพื่อจัดเตรียมทําเอกสารในขั้นตน  

 2.5  การประเมินและใหคุณคาความสาํคญั 

 จากสวนที่ 1 การเลือกกรอบของทฤษฎี และแนวความคิดในหลักการ การประเมิน

เอกลักษณของภูมิวัฒนธรรม Assessing the Significance of Cultural Landscape ซึ่งเปนคูมือ

การในจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของ Australian Alps มาประยุกตใชกับการศึกษาในครั้งนี้รวมกับ

ขอมูล หลักการทฤษฎีและแนวความคิดอื่นๆที่ไดศึกษามาในขั้นตน เพื่อประเมินผล ใหคุณคา

ความสําคัญของพื้นที่กรณีศึกษาตัวอยาง และนํามาวิเคราะหสภาพปญหาเพื่อหาขอเสนอแนะใน

การแกไข 

 2.6  การวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมของปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 จากขอมูลที่ไดลงภาคสนามในขางตน นํามาวิเคราะหสภาพปจจุบัน และประเด็น

ปญหาตางๆรวมทั้งแนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคาม ซึ่งอาจทําใหสภาพใน

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผลจากการวิเคราะหที่ไดอาจทําใหเขาใจถึงปญหา และสาเหตุที่เกิดเพื่อ

นํามาทําขอสรุปและขอเสนอแนะขั้นตนในการแกไขปญหา เพื่อบรรเทาสภาพของปญหาและการ

เปล่ียนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นรวมทั้งเพื่อใชจัดทําเอกสารขอมูลงานวิจัยในครั้งนี้ 

 2.7  การจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทางภูมิทัศน และการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรม 

 หลังจากการวิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปผลของการศึกษาแลว ขั้นสุดทายคือ

จัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งอาจแบงออกเปนนโยบายแนวทางในการจัดการ

ตามความรุนแรงของสภาพปญหา เร่ิมตนที่ การกําหนดนโยบายขั้นตน การออกมาตรการควบคุม 

หรือการกําหนดเปนกฎหมายทองถิ่น  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะกําหนดรูปแบบใหเปนเพียง

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเบื้องตนเพื่อการอนุรักษคุณคา เพื่อสงเสริมคุณคาของมรดกทาง

วัฒนธรรม และเปนประโยชนเพื่อใชเปนพื้นที่ตัวอยางในการกําหนดแผนงาน หรือการรับรูของทั้ง

คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่  
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3.  การเลือกพื้นที่ตัวอยาง / พื้นที่กรณีศกึษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลําปาง เปนพื้นที่ตัวอยางใน

การศึกษา ซึ่งเปนการ ศึกษาเพียงวงกวางและเนนไปที่องคประกอบของเมืองที่มีความสําคัญเรงดวนใน

การอนุรักษและเปนตัวอยางแนวทาง ในการอนุรักษใหกับพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งเมืองลําปางประกอบไปดวย

ความหลากหลายขององคประกอบที่มีในเมือง เชน อาคารบานเรืองเกา สิ่งกอสรางที่มีความงามและมี

คุณคาทางประวัติศาสตร  กําแพงเมือง คูเมือง โบราณสถาน ยานการคาเกา รวมถึงองคประกอบทาง

ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรที่ยาวนานและมีความสําคัญในอดีต เชน แมน้ํา 
 
4.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน  

 1.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลทางดานกายภาพของพื้นที่เชน แบบบันทึก กลอง

ถายรูป แผนที่ทองเที่ยว แผนที่เมืองลําปาง ภาพถายทางอากาศ ขอมูลทางดานตางๆทีเ่กีย่วของกบั

พื้นที่และหัวขอการศึกษา  

 2.  การสัมภาษณ ใชเปนเครื่องมือเพื่อหาขอมูลจากความคิดเห็นของคนนอกและคนใน

พื้นที่เกี่ยวกับปญหา และแนวความคิดเกี่ยวกับการวิธีการจัดการ 
 
5.  การวิเคราะหขอมูลและประเภทขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกไดจากการ

วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิคือขอมูลจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ งานวิจัย ส่ือทางอินเตอรเนต 

หนังสือ รวมทั้งบทความที่ตีพิมพ ขอมูลในสวนแรกใชนํามาอางอิงและจัดทําเอกสารในสวนแรก

กอนการลงพื้นที่ ใชระบุพิกัดและตําแหนงของขอบเขตพื้นที่ศึกษา และใชประกอบการวิเคราะห

ความเปนไปไดและความถูกตองภายหลังจากการลงพื้นที่ สวนที่สอง เปนขอมูลปฐมภูมิ คือขอมูล

ที่ไดจากการลงสํารวจพื้นที่ เชน แบบบันทึก ภาพถายในพื้นที่ การสัมภาษณ ขอมูลสวนนี้จะทําให

เขาใจถึงพื้นฐานของคนในพื้นที่ดานตางๆ เชน คานิยม ประเพณี ความเชื่อ ซึ่งสามารถนํามา

ประกอบกับขอมูลในสวนแรกเพื่อวิเคราะหผลของการศึกษาไดถูกตองยิ่งขึ้น   
 
6.  ระยะเวลาและชวงเวลาที่ทําการศึกษาและวิจัย 
 ลงสํารวจพื้นที่คร้ังแรก    เดือนตุลาคม  พ.ศ.2553 

 ชวงที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูล  เดื อนพฤศจิ กายน  - เดื อน

ธันวาคม พ.ศ.2553 
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 ชวงที่ 2 การรวบรวมเอกสารและจัดการขอมูล  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2553 

 ชวงที่ 3 การลงพื้นที่และการสัมภาษณ   เดือนมกราคม  พ.ศ.2554 

 ชวงที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา เดือนมกราคม  พ.ศ.2554 

 ชวงที่ 5 ขอเสนอแนะและจัดทําเอกสารงานวิจัย  เดือนเมษายน พ.ศ.2554 
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1.2  )*��*2,.���
�� 
$��4 �� �1���� ��2!)2�$�ก������	1���
� 268.80 
,�� ��	����,���ก���
����2��� �� 

*2,.���
��6����� 3�
���������)2� ,�*2
��)2���2!��� 3� ����� �� ��,+� �.�
4���3�����.���"���
$��4 �� 
�����	����*2
�� 58% +��
�����	������� 42% �����	������	�4,�+������.
 ����ก������
$��4 �����)! �,��������7!,�.,]'^�+,!�	1� +����,��ก������ก��*������"��0���)��&�� .��� 
$��4 ���1����,���	����
����������"�,����" �*2
�� ,���ก���
���+�!�+;!��.������ +��ก "�����)7���
*�-
4��� 
���ก !� _�!���1����`��ก������*2,.���
��+�!���ก3�"
��� 3 ��ก��� -�� 
 ��.
 ���������$��4 �� 
���������)2� *2
�� +��
����a�-!���"����� �7�,),�2��5
�" �3,",�-!� 3�"+ก! ��	�����1�
*�
,������ +$"4!,  ��
4��� +����  
 ��.
 ����ก������$��4 �� 
���������+���������7!,�.,]'^�+,!�	1� �� b���
���+4�!�

ก���ก��,)1�-�8���$��4 �� 3�"+ก!��	�����1�
*�4"��c��� 
,����1���� 
ก��-� +,!�� +��)����� 
 ��.
 ������"���$��4 �� 
����a�3,"��� ���)! �
����7!�48"� 3�"+ก! ��	�����1�
*�
%.� 
+,!��.ก ���)! �����1�
*�
)�.,��, +��+,!�� 

1.3  )*��*2,.��ก�� 
 $�ก��ก�����	�������$��4 �����
���+�!�-�"��ก"�ก���� $���1��4"��ก���"����
�"� 
ก��������d e�2�"���"��$�� +��4�� $����e�24��  �d 2552 ,��7�4*2,.)2�)7� 42.30 ����

b�
b��) �!�)7� 13.0 ����
b�
b��) ��.,���	1�]� ��3�" 977 ,.��.
,�� ��ก���*2,.��ก�� +�!�
��ก3�"
��� 3 e�2 -�� 
 e�2�"�� 
�.�,���,���"�
���� ,���-, $�%��ก���
���� �e�*�-, ��ก��$�
�"�����"�  (! ����,���ก���"�����)7� -�� 
����
,���� 
 e�2]� 
�.�,���,��ก���
���� �e�*�-, $�%��(! �
���� �7��-, +�!3,!+�!���
��	���2!ก���.�0.������,�!��#+���,,�)7, ��$
��,�%��
���� �e�$.ก��� 
 e�24��  
�.�,���,��
���� �e�$.ก��� $�%��
���� ก7,*����05 ��ก��$�4�� 

�f�(! ����,���ก��4�� $�� -�� 
����,ก��-, 
 1.4  ���(�ก� 
 �d 2553 $��4 ���1����,����(�ก� $1�� � 763,801 -� 
���(�� 376,414 -� 
48.� 387,387 -� �1�
*����,����(�ก�,�ก���)7�3�"+ก! �1�
*�
,����1���� �����3� -�� �1�
*�

ก��-� �1�
*�+,!�� +�� �1�
*�
%.� (�"�,2� �  ����� 31 ,���-, 2553) 
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 1.5  ������ก�0��,(��. 
 $��4 ���1���� ,�������ก�0��,(��.���4��ก4��� ��	�������ก��a�3,"+��������ก�
+�!0��7������ก��a�3," $��4 ���1����,�
��	�����a�3,"��,กiก���� �������ก������(ก.$$��7
�ก�� 

�!,��� 124 ������ 79 ก �� ����� 12 �e�$.ก��� 2550 $1�� � 33 �a� 
��	���� 5,302,474 3�! 
 �a�)� �+4!�(��.  33 +4!� 

 �7����+4!�(��.  5 +4!� 

 (
����,ก��)  2 +4!� 

 
����ก�����075)�� 5�a� 1 +4!� 

 ������ก�+�!0��7 ���1����,�4���(�.��" �
��� ��%7�.����)1�-�8������7�)�4ก��,
��	�).	� ���ก���" �%!��4.� �.ก3��5 �.���  4.��!�� 4.�+ก��.� ���
-�53��5 �� �+�� 7�+?�, 

 %!��4.��.ก3��5 ��.,��)1���� 1,544 (�"�����)   ����
 ��ก���7��(" 50    �d 
 +�!�.���  ��.,��)1���� 107 (�"�����)   ����
 ��ก���7��(" 147  �d 
 4.��2�   ��.,��)1���� 320 (�"�����)   ����
 ��ก���7��(" 53    �d 
 

2. %�&%������'(�#���� 
��,�����(กe�i�ก�$����	�
�����
,����1���� $��4 ���1���� �.�.2478 �� ����� 25 

,���-, 2478 3�"�ก&���)7��*.��� �1�
*�
,��� $��4 ���1���� 
���
�����
,����1���� $��4 ��
�1���� �4"ก1�4��
��
�����
,����1����-���-�7,��	���� 4 �1��� -�� �1���) ���ก �1���
 ���

4��� �1���4� 
 ��� +���1���)��7j� ,���	���� 10.86 �����ก.6�
,�� ������+�ก
�����
,���
�1������������� !�ก��$��4 ���1���� 4��� ��	�������-7",
$"�4� �
�.,
�������1�ก�� �!�,�,�ก��
+�!���	� _�7�,����ก�5���.� (���+� �.��*2!)` 
������ก
��,����-�+�ก �1����1�+4�!���	�+�! ����� 
28 ).�4�-, �.�. 2478 %�� 25 ก7,*����05 2479 6��,�4� �).�0.��/�5ก��� ()1��� $��7$.���) +��
����"�� 
)��5$.�������5 
���-��
��,���� -��
��,����(7���	3�"$���4",�����1�ก��)1���ก���

�������	�,� 6��ก��
(!���ก���4"�����
�!��5 )1���ก���
�����
,����1�����("��ก��	,�$�%�� 
 ����� 25 ).�4�-, �.�.2500 3�"�"������1�ก��)1���ก���
�����
,����1����,����4"�+�ก
(������ 
(����1�ก���'$$7���) ��),�� ������,� $���� .6�$�5 
������ก
��,����  

�!�,� ��,�����(กe�i�ก�$����	�
������-��1���� $��4 ���1���� �.�.2542 ��
 ����� 7 �e�$.ก��� �.�.2542 3�"
������+���&���
�����
,����1���� $��4 ���1���� 
���

������-��1���� ������),����� 28 ),��������
���� 
�����+ก"  
������ก
��,���� 
�����
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,��� / 
������-��1���� ,����ก
��,������	�ก��
���ก��	�+��ก��+�!���	�,�+�"  $1�� � 21 -� 
��$1�� � ��	�4,� 34 ),�� 
 

 
 
*����� 2 *��+)��
��
������-��1���� 
���,�: accessed 30 December 2010. Available from http://maps.google.co.th/maps 
 
 2.1  �����	�+������
���.��!� 
 
������-��1���� ��2!���"������1�
*�
,��� $��4 ���1���� ,���ก�����	����
������
��� +���������7!,�.,]'^�+,!�	1� ��	���2!��.
 ����ก������+�!�ก����4�����.
 ��$ก���$��4 ��
�1���� b���)�,��%$1�+�ก��	������ก
��� 2  ]'^� -�� 
 1.  ]'^�b"�� ���ก���" �  �1���) ���ก , �1���4� 
 ��� , �1���)��7j� , �1���
(,�2 , �1����.(�� +���1��������� 
 2.  ]'^�� � ���ก���" �  �1���
 ���
4��� +���1����!�+F"  6����	����)! ��48!

����������.���ก��
ก!�+���������.���ก���4,!  b���,�- �,�7�,),�2��5+��,�-7�*���� 
4,��
+ก!ก��
�����2ก��!��3�กf��,��ก��������	����
������-��1������2!��
���$ก���
,��� 4���,�
��ก���
���(7,(�
,���  �����	���	����)! ��48!$��
��������	� ��������2!����� ��-�����.(�5  
���)! �
�48! +��,�
�������)! ������2!��ก
��
,���
�����	����
ก���ก��,���. �1���������  �1���(,�2 

����"� ��
��
������-��1����,���	������	�4,� 22.17  �����ก.6�
,�� ,�����
���.��!�    �����	 
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 �.�
4���           �.��!�ก��          �1����.(�� 
 �.��� ����ก     �.��!�ก��          �1���������  +���1����.(�� 
 �.��� ���ก        �.��!�ก��          �1����!�+F"   +���1���(,�2 
 �.���"              �.��!�ก��          �1���������   

 2.2  ��ก���*2,.���
�� 
 
����� �-��1���� 
�����-5ก��ก-���)! ��"��%.�������2!��
��(7,(�
,���
��ก�����	���� ��	���2!��.
 ����ก������+�!�ก��� 6��,���	��������"��
4������+,!�	1� ��,�
�����)2�ก !���	�����.��"���.���" +�����
����)2!+,!�	1� �� b���34�;!��ก����$
,��� $�ก�.�
�� ����ก
c���
4��� 3�����.��� ���ก
c�����" +�!���	����
��� 2 ]'^� ]'^�b"�����ก���" � �1���) �
��ก �1���4� 
 ��� �1���)��7j� �1���(,�2 �1����.(�� +���1��������� ]'^�� ����ก���" � 
�1���
 ���
4���+���1����!�+F"  ��	����)! ��48!
����������.���ก��
ก!�+������������ก���4,! 
b���,�- �,�7�,),�2��5�� 
4,��+ก!ก��
�����2ก 
���1���
 ���
4���+���1���4� 
 ��� ������

-�
��������	�
,���
ก!�-�� 
,���
����-5-�-� �7!���� 1 - �7!���� 3 ,����7
ก!�+ก!ก !�1,300 �d �'$$7������,�
�!�����b�ก6����)%���4"
4f� ��� 3� 
(!� 
$���5 +� ก1�+��
,���6����+��-2
,���
ก!� 
����"� 
  2.3  ���(�ก� 
 ���(�ก� )! ��48!,���ก���ก��ก��$���� ��2!��
��
�������ก������(7,(� ��

��
������-��1���� 
ก��ก�7!,��,+� �.,]'^�+,!�	1� �� +��
ก��ก�7!,4��+�!��� 4 ��.
 �  3�"+ก! 
 1.  ��.
 �*����+� -2
,���]'^��.���" 
����!��07�ก.$ก��-"�4��ก���(7,(� 
 2.  ��.
 �4�"�)%����%3?�-��1���� 
����!�����.(�ก��,+�������2!����� 
 3.  ��.
 �]'^��.�
4������+,!�	1� �� *����-2
,�����.
 �%����)�7ก+��%��
���i�*.
�ก 
���
�������ก����� 
 4.  ��
���1���(,�2 
���+4�!��7�)�4ก��,
b��,.ก)5 +��
���
�������ก����� 
 5.  (7,(���
��
������-��1���� 3�"$����	�(7,(��!����	���,�6�������
ก���� �,4��3�� 
����
)�.,)�"���4"���(�(�,�)! ��! ,��ก���ก-��� �l��ก�� +ก"3��'84�+��
��/��(7,(������
�� 
�����4",�-7�*��(� .��������	� $1�� ���	�4,� 41 (7,(�   
 2.4  �"��ก����ก�� 
 )%����ก����ก�������	���2!��
��
������-� �1���� ,�ก��$������ก����ก��
��	�+�!�����(�	���7���$�%�������(�	��7�,��ก�� 6��)�,��%$1�+�ก)%�������ก����ก��3�"�����	 
 1.  6��
������)��ก��
������-��1����  ,�$1�� � 6 +4!�  
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 2.  )%����ก����ก�������&��
��
������-��1����  ,�$1�� � 13 +4!� 
 3.  )%����ก����ก��
�ก(���
��
������-��1����  ,�$1�� � 16 +4!� 

 2.5  )%�����)1�-�8��
��
������-��1���� 
 2.5.1  ���
$"��!�4��ก
,��� 
   ���
$"��!�4��ก
,��� ��	���2!��. 
 �4�"�����ก��� $��4 ���1�����"��
�� ���ก
c�����" 4��ก
,����1��" �3,")�ก )���.�&�� !�)�"����	�
,����"��ก !��d,�+�"  6��4��ก���4����
)�"��
,������,���d �.�. 2400 4��ก���)�� �.�. 2416 +��4��ก���)�, �.�. 2429 �!�,����d �.�. 
2440 
,���)�"������ก���$��4 ����	� 3�"�1�4��ก
,���,�3 "�����.
 �4�"�����ก��� +��3�",�ก��)�"��
,�m�-���4��ก
,�����	�)�,���d �.�. 2511 
�n��7ก ��
 �� 06.00 - 17.00 �. 
 

    
 

*����� 3 *�����
$"��!�4��ก
,����1���� ����     *����� 4 *�����
$"��!�4��ก
,����1���� �'$$7���  
  
 2.5.2  )�������i�*.
�ก 
  )�������i�*.
�ก 4��� )������  ��	���2!���%�����i� 
$"�;2"-����-�
���;2"
�����	�(���$�ก�.0�
c�.,c��� ���i�*.
�ก ),����(ก����� 5 )�������i�
���)�����! ,),��ก���7-����
0��,�%3?,����7;!��)�-��,6�ก-��	���� 1 +�� 2 ,�+�"  +������"�$�กก��6$,���.	���
�.����]a��
)�,���0,.��,�3�"�" �ก����)������� +���" �ก���"�� !�)����+4!���	3,!,����6�(�5����7�0��)��5
�������2b� )-��5�.� ����;2"�1�� �ก��6��
���� .((����� b���
���������ก�����ก�����)�,���0,.����
�����	� 
���)����3,"
)�.,
4�fก���(1��7�;7��� $��,�ก��ก!�)�"���4,!
,���
����,���-, 2460 
���)����
-��ก���
)�.,
4�fก���,�- �,-���,�กก !�)�����7!�
��� ก�����3,! 
4�����2!+�" ���'$$7��� �����.
 �
)����,�
-�����4,��3ก!��  +��-�7m4� �������3 "���4� )���� +��ก!��%��)�������i�*.
�ก,�
�������i�
�������
("�����48!���)7���
��
������-��1���� 
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*����� 5 *��)�������i�*.
�ก������  
*����� 6 *��)�������i�*.
�ก���'$$7��� 
 

 2.5.3   �����+ก" ���
�"�)7(�����, 
   �����+ก" ���
�"�)7(�����, ��	���2!���%�� )7(��� �1���
 ���
4��� 
���
 ��
ก!�+ก!+��) ���, ,����7�������d 
-�
����������.�&������7�0,4�,�������o.,�ก� (���
+ก" ,�ก�) ���%�� 32 �d ��	�+�!�d �.�. 1979 %�� �d �.�.2011 
4�7��� ����	3�"(��� !� �����+ก" ���

�"� ,��1����ก�!�  !� ���,4�
%��+4!� ����	3�"��+ก" ,�ก���+��6, (*���
4���
���ก !� 4,�ก

�"�) +���1�,�+ก�)��ก
�������7�0�2� +�!�!�,�$��3�"��8
(.83�����.�&����� �����0��7�1����
4� �$�%���'$$7��� 
  �2(���)%�����)1�-�8�� �����+ก" ���
�"� 3�"+ก! ��-5�����,0��7���-

�"� ���
$���5��-5�48!b������$7���
ก��0��7�������7�0
$"�  .4������.�&������7�03)��)�5 
���,����7
ก!�+ก!�� # ก�� ����	 ��ก$�ก��	���,�  .4��4� � �������.�&������7�0�2����,�� .(�� 
 .4�����
$"�����.��5 )�"��6��������$�,
� � ���7ก !� 1,000 �d 
����������.�&�����
$"����
�.��5 �.���),��
(���+)� ,�m�4����8�0��7 �.���+���,!�  .4�����-1�)7(�����, ]d,��(!��

(���+)� *����,�$.��ก��,]�;��� 6��,�� ���������������,)! ��!�� # ����, 
������
����.�&������7�0�2�
(���+)� +�����,� �.�.0*��m)%��+4!��"���� ���
���+4�!�� �� ,
�.�� ��%7+���"���� 
(!�)���*��m5 
-�����%" �ก��
��	�� ����7�0�2� 
����"� 
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*����� 7 *�� �����+ก" ���
�"�)7(�����,������ 
*����� 8 *�� �����+ก" ���
�"�)7(�����,���'$$7��� 
 
 2.5.4   ����)�7ก 
   ����)�7ก ��	���2! � 4,2!�"����)�7ก �1���
 ���
4��� �1�
*�
,��� $��4 ��
�1���� 
��� ��)1�-�8-2!ก��$��4 ���1���� )���.�&�� !�)�"����	���),�����
$"�������) ��(�7�����
������$�,
� �+4!�4�.*783(� (�1��2�) 
)�f$,�)�"��
����-5�-� (�1����) 
,��� �.�. 1223 b������
�"�������4��ก&�����6����-��
������������,- �,
(��� 
  ��!��3�กf��, ����)�7ก%��
��� ���2��5ก���
,���
����-5�7-��� 2 ��),��
�"����4��ก &�����
ก!�+ก!���)7����ก�!� %�� ����)�7ก �"��3�%���d �.�. 1929 �������	��("(��� !� 
_ ��
(���*2,.` 
���)%��������4,���6�ก�-� ;2"��ก��
,���
����-5�("��	���������70������ก��	�,���
�"���� �!�,���ก 400 �d  ��+4!���	3�"
������(���
��� _ ����)�7ก` 6��,�ก��+�!�
����"��
4���+��
�"����" ���4��ก&��$�ก-�,*��5�������� ��*2,.���5 $��4 ���!�� ก�!� %��ก��c��� _ ����)�7ก-
��"` ���d �.�. 2352 +�����d �.�. 2402 $�ก�����ก���-�2����6�(��0��,$.���,7������
�����(�-��4� 
,���3�"ก�!� %�� ก���2���*2
��$1����  ����)�7ก
4��� 4���$�ก��	��� 27 �d -��
�d �.�. 2429 3�",�ก���2���o.)�����5 ����)�7ก-��	��48! 6���1�ก��b!�,���
$���5 )�"��c���   ก!�
b7",����26��  .4��4���,����4��� .4�����
$"������-5+��$��c��� 6���.,��5���)�p5,����
3�����ก !� 300 �2� 
  $�ก4��ก&�������3�"ก�!� %��(���
�.,��� ����)�7ก%�� 4 (�����
 �����
+�ก�!��ก�� 3�"+ก!  �����$�,3-�,  ��
(���*2,., 2352 
,��
ก��� 200  �d���;!��,�(��� ������  
(��
��) +�� ����)�7ก
���(������
ก��� �"��ก����� ��.��)��5ก������;2"-���
4�7ก���5 (! ��d 
�.�. 2346 ����8�ก� .��3�"�ก���
�"�6$,��
,���
(���+)� b���
��������	�,�������,!�+��3�"ก ��
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�"��(� 
(���+)� b���,�(� �"����)�7ก��,���	�%.��&���4,!���
,����1���� � ,3�%��,�ก������
-�
,�������  (��
��) 4����ก�,!���,����
,����1����(� ��)�7ก
(���+)�+��(� ��
��3�"��	�
�"�� 
������2!�.,]'^�+,!�	1� ��+%���.
 � ��
(���*2,. 6���1�(���4,2!�"��
�.,,�
���ก���(7,(�+4!�
�4,! �!�,���  �.�. 2386 
$"�4� ,4� ��53�"3�?qr�?2
,�����
����	��4,!  -�2���.��$�ก����
�7�'(s��5���-�2����6�(��0��,$.���,7��3�"(� ����  (��
��) ���� ก���-��)2!�"��
ก.� 
-�
4���
����� ก���3,!��,ก���+��,�� ,��2!ก��(� �"����)�7ก (��� ��+��(���4,2!�"��$��
4���

����(�����)�7ก����
�!��7ก ����	 
  ;2"�� 76)��(7,(�
�!� !� ����)�7ก��	���2!�.�ก1�+��
,���
����-5 �"����

���+� -���.�+��,�-2�"�,�����ก(�	� -2
,����"��4��� ��,�- �,��ก,�ก+��
�f,3��" �ก���  +��
��ก$�ก��	���,�0��,
���,��ก���7��.�3�%,��� ���������	���� .4�����
$"������-5 �" �
(��� !�4�ก
3,!�7��.�3��4"�� ���	1�$��! ,�"�� b������ก��ก���7�-"����6����- -����,!�������
����
�e�*�-,�d 2551 �����(�	������������1�,�$�ก+,!�	1� %,��2!*����"��	�b�
,��5��������0��7
��ก��3�����  30 
b��.
,�� +�!
,����7���ก��3�ก !���	�ก����� !�
���(�	�����.&���
����)���ก����
3�ก !� 7 
,�� b���
���ก��
�n�
;�
�-�.-ก��)�"��,!������" ��.&��� �/�0��,�"����
���+4!�
+�ก������
�� ����"��4�"���� ��,�����	1������48!��2!3,!3ก�$�ก+,!�	1� ��,�ก��ก +��
��������	�
���-7",
$"���( ��5 +��
$"�+,!)7� � �1���� ���'$$7�������"��4�"� ����)�7ก��",�).��)1�-�8-���"�
c1�c������48!���,����7 
ก��� 150 �d b���
�����
�!� !� -�2��0��,(��3�"07��-53��'กก����"�"�c1�c����

(����7����d �.�.2411 +��3�"
กf�]'ก,�
���
����"�+�" ��2ก3 "�"��4����	1��48!4�"� �� +," !�
�'$$7���)���	1����ก�!� 3�"%2ก%,3�$�4,�).	�
4���
�����"�c1�c����
�.� 6��4"�!,
��+ก!(� �"��,�

���
 ����� - �,�7!�
������� ����)�7ก������กo��2!������.��ก��,+�� )%��'��ก��,�!�� #
�����2!*����" ��
���$1�� �,�ก ���.
(!� 
$���5  .4�������� +�� _ .4�����
$"������-5`  .4��6%�
���$��7�,7����,����7ก !� 120 �d b���,��2�+������, +��
���+,!+���4"��-��4������������
��3�� 

(!� 4�-1�3�!+,!?l�4� � $��4 ��
(������ �'$$7��� ����)�7ก���
���+4�!�� ,�.�� ��%7�������ก�� 
��	�����7�0�2�3," b�����*����4"����"4���-���� .4�����
$"������-5, *������i
����
��������

 ))������;"�+��ก�����)� ���,����73,!��1�ก !� 120 �d, 4��0��,6���� +��0�("��
;��ก����
�48!��),����(ก����� 6 b���3�"$��+)���������.�.0*��m54��0��,������7��ก�5��7)��5 +���.�.0*��m5
4��0��,��� ����)�7ก (�"��
4���) 
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*����� 9 *�� ����)�7ก������   *����� 10 *�� ����)�7ก���'$$7��� 
  
 2.5.5  6-��ก����7��ก�5,��ก�.��ก��,)%��'��ก��, .4�����
$"������-5 
  
������" � .4�����
$"������-53�"%2ก)�"��,�
���
 ��ก !� 120 �d $��
ก.�ก��
(1��7���,ก��
 �� ��� ����)�7ก$��3�"$���1� _6-��ก����7��ก�5,��ก����.��ก��, )%��'��ก��,
 .4�����
$"������-5` ��	�+�!�d �.�. 2544 b���3�"���ก����7
-���45ก���1����$�ก4���]a�� ��	�
��ก .(�ก�� ��ก
���� ��ก��ก�� 4�! ������(ก��+����-5ก��!�� # -��)�p5 (!��*�� +��;2",�$.�
����0�$1�� �,�ก ��	���	ก���2��� .4�����
$"������-5,� ��%7���)�-5
����ก����ก��+��+;� 
�-�.-
 .0� +�� �)�7]d,��(!����,+��6���� ก���1����ก !� 4 �d 
���ก���1�������)���! ,,����4 !��
(7,(���)�7ก+��-���1������7��ก�5,��ก��� �.�� �/�0��, ��	���)! ����
�����,0��,+���2�0��, 
  ���
��� ก�����3�"��	�?qr�ก��$�����
���+���.0�ก��,������ ��
-� �o.���.
,� b���3�"���- �,)��$��	�*�-��&+��*�-
�ก(� ��	�*����$��4 ��+���!��$��4 ��
�����!��,�ก 
�'$$7���(7,(��"����)�7ก3�"�! ,���
-����!��ก���2��56����-��*�-
4��� -��)��-,��)��5 
,4� .������
(����4,! �1�ก����7��ก�5�.��ก��,����1�
*�+,!�� $��4 ���1���� ก!��4"
ก.�ก��+)
ก�������� ��ก����7��ก�5+ก!-��)�p5+��(7,(���$��4 ���1���� ��!��,�ก 
  ���d 2551 _6-��ก����7��ก�5,��ก����.��ก��, )%��'��ก��, .4�����
$"�
�����-5` 3�"���-��
���ก$�ก 45 6-��ก�� �� 13 ���
�� �4"3�"������ �� Award of Merit $�ก6-��ก�� 
2008 Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation $�ก��-5ก� UNESCO 
���
���- �,*2,.�$�4"3,!
����+�!(7,(���)�7ก
�!���	�4�ก+�!
���- �,*�-*2,.�$�4"+ก!-�3����	�
���
����- �,�����,��ก��,��ก)%��'��ก��,���(��. � , %��,��ก��� �/�0��,������ ��$�,�
+�!
)���,)28 �4"3 "+ก!��7(��7!�4��� 
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*����� 11 *�� .4�����
$"������-5���'$$7��� 
   
  2.5.6  )%����%3?$��4 ���1���� 
   )%����%3?�1����
���)%����%3?�7!�+�ก#���)�"����	������
��3��+��
���-�
4�����2!*��4���)�-��, 6�ก-��	���� 1 ��ก+��6�� .� ก�(� 
���,��b���3�"���,��4,���4"
)�"������%3?)��
4��� ��� !�ก��)�"��)%����%3?+4!���	3�"�1�- �,ก"� 4�"�,�)2!�-��1����ก!��

(����4,!4����d 
�����$�กก��
$���76,�-5���%	1��7�������3,!+�" 
)�f$ 6��)%����1����
�n��("��� 
1 
,���� 2459 ������ �� � �%� , �.��76�ก - �1���� +�� �7���.�%5 - �1���� ก!��,��%�! �
)��
4������$�กก�7�
�� ��	�,��1��� �
,��� 1 �e�$.ก��� 2465 
   ���.�. 2506 ก���%3?+4!����
��3��3�"$��)!�4� �%$�ก�3��	1�,�+)��3 "���
)%����%3?�1���� +��ก1�4���4")%����%3?+4!���	
���)%������ ��.��)��5 +���1�ก����7��ก�53 " 
�2�+��)%��'��ก��,���)%����%3?�1����
�����-�� 2 (�	� ก!��.&c���2� ;���2�)��
4����,;��;"� ,��dก 
2 �"��
(���,ก��6%�ก��� �2�+��)%��'��ก��,6-6�
���� ,�ก���("6-"� (arch) +��ก���������ก+�!�
�" �3,"c�7 +���2��'r� ��	�������)%����%3?�-��1���� ,����,�� 161 3�! ,��� ��-��)%���  
-���).�-"�  ��	����
กf�4� �%$�ก�+���� �%3? � ,%����	�����"����ก���ก���  ��-��)%���������
4f���
�'$$7���3�";!��ก���!�
�.,,�
������)! � 6��
c���(! �ก!���d�.�. 2520 ,�ก���!�
�.,)! �- �-7,
��.
 ��dก����.���" )! ���ก-���"���.�����%3? +�� b7",�"��4�"����$���% $�ก��	�,�ก��
������
ก��
��	��4���-� ก��
��	����	� +��������7���	�(�	��!����	�4,����d �.�. 2538 
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*����� 12 *��)%����%3?�1����������  *����� 13 *��)%����%3?�1�������'$$7��� 
 

  2.5.7  (7,(�ก��ก���"� 
   ก��ก���"� (ก�� = ���� , ก�� = %�� , �"� = �!��	1�) 4���������.
 �
%���!��	1� 
����!������
ก!� ��	���2!����+,!�	1� �� ��%������
ก!� 6��,�$7�
�.�,�"���2!��.
 �
(.�
)�������i�3�$�)7�����%�� ������ �� ),����(ก����� 5 
���ก !� `����$��` ก��ก���"�
���
�2��5ก������
���&ก.$���)1�-�8���*�-
4��� �1��4",�ก��;),;)����� �/�0��,��	� 3�� �,!� 
$�� ]���� +����ก4���
(�	�(��.b���).�����+)����ก�4"
4f�
����2�0��, -�� )%��'��ก��,���+)��;!��
��-���"��
���� ��	�
����+��3��*�-ก��� 
�����"���� 
�����,!� 
����+��$�� +��
������,
�'��.�+��]����
�) +�!
,����d�.�. 2458 ก��-,��-,����	1� +,!�	1� �� -!��#��- �,)1�-�8��3� 
����$��
��
������)*��$�ก�2��5ก������ก��-"�����1���� ก���,�
����!��(7,(������2!�����
�����)7�   
 

    
 

 
*����� 14 *����-���"��
����
ก!���(7,(�ก��ก���"� ���� 
*����� 15 *����-���"��
����
ก!���(7,(�ก��ก���"� �'$$7��� 
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3. �(���&�����*+�����,ก
� / ��'��(�ก�����%�*��.��"�&  

������-��1����
���
,������,�- �,
ก!�+ก!,�ก
,���4�������กo(������1����,�(���
���ก

�!��#
(!� �1����(.�ก��,����ก��5 
���ก !� _
����-5�-�` �"�� _����,*��-5�-�` �"�� 
 �"����� ��.��)��5�-��1���� ),��6��ก
(���+)� ��  �.�.1600 
����"�,� 3�"�ก��2!��
�1���$������� $�ก�4�.*78(�� -��	�%��),��)76������  �.�.1838 
,������
$"�
,f����(���1��2�+�" 
)�"��
,���
(����4,!��	� +����� ���7������
���-��1����3�3 "���1���$ ��),��ก�7������0�� �-�
�1�������-�� กf�ก��2!���1���$����,!���� -�� กf�ก��2!���1���$����"��("�� +������$�ก�

(����4,! 
 �!�,�%��),��ก�7�0��7�� ��4 !���.�. 2232-2290 �"��
,�����*�-
4��������,.3�"
���
�ก�.)7� 
ก.�$��$�3��7ก4�+4!� 
(!� 
(������ 
(���+)� �1��2� �1���� +��! �!�� +��
(����4,! b���
�!��กf��	��� 
����.)��3,!��	�ก���-�  
 ��),����(ก����� 4 +4!�ก�7�����6ก).���5 3�",�ก��
�������1�+4�!�;2"-����-�4� 
,���]a��

4���$�ก _�����` 
��� _
$"�` +��������ก�7��6���
ก�"� �4"
������.)�.���� ����� �8�����)� 

��� 
$"� �8������� +��3�",�
$"�;2"-����-��1����)��)��ก��,�$�%��
$"� �78 ���5  ��5,��.� 
���

$"�;2"-����-��1����
���-�)7��"�� +�" ,.3�"������ก�7����	�
$"�;2"-����-��1������ก 
 ��),����(ก����� 5 3�",�ก���o.�2�������(ก�� �d �.�. 2453 �-��1����%2ก��&����4"

���4� 
,�����,�m��� 
c��� (,�m������) �!�,���  �.�.2458 3�"+�ก$�ก,�m������3�
��	�ก��,�m�,4����i�5 b�����	���2!���$��4 ��+��! +����
 ���!�,� �.�. 2468 3�",�ก�����ก��
�.ก
,�m���� ��(����$�ก� �1����$��&���
���$��4 ����!��
(!��'$$7�����	 (ก�,�.���ก� ก��6����-��, 
2536: ก��)1�� $+4�!�����.,�ก��,
�!, 1,16-17) 
 %�*��%����'��'((/0���� 1 
 
,���
ก!��1����4���
����-5�-� ��	���2!��)��]'^����+,!�	1� �� �� 
,�����	���2!�����.
 � 
+,!�	1� �� 34�
�������.�$�ก
4���,�
���+� �� ����ก �� ���ก *����
��
������-��1���� ;!��
*2,.���
�)���
����������ก�"��
4������+,!�	1� +����.
 ��������"���.���" ��.
 �����"���.�
4���
���+,!�	1� 
���ก��.
 ���	 !� 
,���
ก!�
����-5�-��7!���� 1 �7!���� 2 �1���
 ���
4��� 
,���
ก!��7!���� 3 ��2!
�"����"���]'^�+,!�	1�
,���
ก!� �7!���� 1 -�
4���6����)%�����,���ก���
���b�ก4��ก&���������0��,
������ 6��,���-5���ก��
,���
ก!� 
 1.  ก1�+��
,���
ก!� ก1�+��
,���
ก!��7!���� 1 )�"����  �.�.1223 ���1����(.�ก��,���
�ก��5%2ก)�"���4"�("���6�(�5��ก���l��ก��
,���+��������
��
,��� 
,���,��$�ก*��%!�����
��ก��$�
4f�+� ก1�+��
����2�-�"��4��)���5 ก1�+��
,���
���+��
4����,
(���,�!�ก��
���+� 
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��  ,�- �,�� ���
,������,�� 5.5 ก.6�
,�� ,�- �,ก "�����&��ก1�+��
,������,�� 8 

,��+��,�- �,)2�6��
c���� 15 
,�� ก��ก!�)�"��ก1�+��
,���&��ก!��" ��.����3�"$�ก���7�-2

,���+�!�
���+� -���.�)2� (�	�ก���ก!��" ��.&
;�)��.��.� �.&����("��ก��ก!�ก1�+��
,���,�����
�48!- �,ก "�����,�� 12 
b��.
,�� ��  22 
b��.
,�� �!�����ก1�+��
,���������กo�4"
4f�
$�ก�2�%!�������ก��
ก�������+�  +�!b�กก1�+��
,����"����"���)! �����!�3����$�ก��+,!�	1�
 ��%2ก�1����3� ก!��ก�������ก *��%!�������ก�� �.�. 2497 (�. � �7*$����. $7����ก��5
,4� .������ )1���ก���ก����ก��*��%!�������ก��) 
 2.  -2
,��� -2
,���%2ก�7�
����
���+� �l��ก����	���� 1 ��2!��.
 �)! ���ก+� ก1�+��
,���
,�- �,�� 
�!�ก��ก��+� ก1�+��-�����,�� 5.5 ก.6�
,�� ,�- �,ก "�����,�� 8 
,�� +����ก
���,�� 5 
,�� +��
�����$�ก�" ������	����
,���
����-5�-��7!���� 1 ��2!)2�ก !������+,!�	1�$���"��
,�ก�����	1�
�"�)2!-2
,����"����ก   
 3.  ����2
,���
ก!� ����2
,������
,���
����-5�-��7!���� 1 ,�- �,)1�-�8�" �
���

)"����
�"�-��ก���
,���6��,������4�"������,- �,)1�-�8���ก.$ก��,�ก�.���
,��� +����
��,��ก)�-��,ก�� ��$7������	��������2
,��� $�,��������ก��- �-7,)*� �- �,),�7����

,�������
 ��ก���1�����2!���
,��� 6���������ก�*��ก��)*� �+ ��"�,*����ก+��*����

,����" � 
 ����2
,����"���.�
4��� 4�������2,!� 
�������24��ก)! �4� ���
,��� 
���$7��7�0��)��5
)1�-�8���
,�������.�ก����	��������.����)�� ก�!�ก��)�8$�
�"���ก��,�ก�. �!���!�ก����)!��7�0
�'$$��+��ก1������ ����,��ก)�-��, ก��ก!�)�"������2
,���$���"��+�f�+�� ��ก����2$��
���)%�����
�1�)�-��,ก���,!�����,� ��.
 ����ก�!� $��
���ก����2,!� 
���$7�����("���3,"�!,��,����(! �ก��
�1�)�-��, 
,���
4�!���ก���1����p!��,!�3�",�ก
�!�34�!กf$����4� �4���,!�
)���3 "��
(.�
�.�
ก1�+��
,��� 
����. +% 3 "�!,�� 8�4���,!�����(! �
 ��ก�1���ก (),�-,��7��ก�5�.��ก��,+��
).��+ ��"�,, 2542, 3-10)  
 ����2�"���.��� ����ก ,�����2���
4���  ����2�"�;�	� ����2�a�� 
�������23 "�.��!�

�.����-"��������	1� ����- �,ก "���������2
,���-�� !�3,!�48!,�ก  ������������2�"���.�
�� ����ก��	 $��
��������	�]'^�������i� �!�-"� +,!��� ��)!�).�-"�����	1� 
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 4�)��
ก�ก���5$�ก���)2� ��.
 �)! ���4���ก1�+��
,����������2,!� 4!��$�ก����2

,���3,!3ก���ก $�,�ก����2ก�"�3,"�48!���,�- �,)2�,�ก3 " 
����
���$7�4,����������
�"�����2

,��� +��
���4�)��
ก�ก���5$�ก���)2�
,���,���ก)�-��, �"�3,"�����2ก3 "��
��
����-5�-��7!���� 1 
$�
����"�,���, �" �
����"�3,"���,������48! ,�- �,)2�,�ก ���7��� +��,�ก.��ก"��
4��� 3,!4�ก
6-!��!��# 
 4.  %����
,���
ก!�  %����
,���
����-5�-��7!���� 1 ���ก���" � 
 %������2,!�  
 
���%��)��4��ก���
,��� ����;. $��$�ก "�� 6 
,�� ���;!��ก���
,���
����� 

4,���ก��ก���2ก)��4������
,��� 
�.�,�"�$�ก�.�
4���-��4� 
 �������2,!���,�����.���" +�" 
+�ก�� ��ก
��� 2 
)"���� ��.
 �
��	�
,������ก���
���%�� ��6-"�3����$�����2
,�����.
 �
4��
,���-������2�ก� )1�4���%����ก
)"����-�
���ก(��� !�%������2,!� 3����$��"��
,������
��" ��.
 �ก�����-��ก���1�� $*20��1���� 
 %�����+ก"  
 
���%��)��������
,��� +�ก$�ก%������2,!���.
 �4� 
 ��� (��	����
,���
�����)! ��!��) +�ก3�����"���.��� ����ก���
���� ;!���������,4� ����
,��� -��  ��
���+ก" ���
�"�: ;!����.
 ��!�������2!��������
)���,���5
,��� �7���(
,���+��-7",
$"�
,���
�"���(��.���  �!�������2!��������-4������
,�������� ����+� %��4��+ก" ,�$�%����.
 �
 ������"�, 
 %�� ��
4��� 
 
���%��)��������
,���
����-5�-��7!� 1 -�� !�
���ก��)�"��%�����+� 
��
ก1�+��
,��������	���� +��
���%��
����ก1�+��
,���)! ��"���.��� ����ก���
,��� 
 %���!�,�6� +��%��)7(��� 
 
���%��)���������
�fก���
,���  
�����!�
(���,�!�������ก��������(� 
,���ก��
%��)��4��ก�!��#���
,��� )*�����%��*����
,���
ก!����,�)*��- �,ก "�����-�
�.,3,!,�ก��
����;. $���$�3�,�ก��ก  
����ก���("���6�(�5�����	����
,���
����!�������ก�����)! ��48!
���,���d �.�. 2539 3�",�ก��)�"��)����$�ก����%���!�,�6�
(���,��4 !��
,���
ก!�
����-5
�7!���� 1 +���7!���� 3 �1��4"��.,��ก��$��$�
�"�,���
��
,���
ก!��7!���� 1 ,�ก��	� b���,�;�ก�����!�
- �,-��-������ก��)�8$���
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 %�*��%����'��'((/0���� 2 
 ��� ��.ก��)�"��
,���+���1�
������	� 
 
,���
ก!�
����-5�-��7!���� 2 )�"����	����d �.�.1844 ,�������	�������,�� 200 3�! 6��
�7�3(�-
)�����������
$"��7�-��, �2ก�����
,f���� �" �
,���
����-5�-��7!� 1 �ก-����" �
�����
�.ก �2ก�����-�����
$"��-�4�.*78(��(�1��2�) b�������������
,���
)��
,����1��2�+ก!�����

,f���� กf3�",���2!
,���
����-5�-��7!� 1 ��� 14 �d 3�"b!��)7,���(7,��]�ก�4"(1���8��ก���7�0 
+��,���4"�����
�.ก3�"�ก���$�ก
,���
����-53���
,���
(����4,! 3�"����7!�ก��ก�������������

,f���� 
$"��7�-��, �7�
,���
(������ +���7�
,���
�.� +��
,���]�� ��.
 ���ก
 ���ก7,ก�,�.�
�� ���ก
c�����" 
 ก�����
,���
(����4,!,�3��!�� 72,200 -� 
�"���ก�����
,���
����-5 �����
�.ก
)����
��ก���� 
$"��7�-��,$��3�"� ,ก�����
�"�
���ก���48! �ก�.���,3����ก�������
�.ก����1���+,!
��� ��+� �
,���
����-5 3�"����7!�ก��
���)�,��% ��	��(� 
����-5+�กc��-7,ก��3�"�.� 
$"��7�
-��,กf-7,�� �����
�.ก3�"กf������(�,5
)���������	� ((� 
����-5  $�����%��� � .88�����
�����
�.ก 
���ก !�
$"��!��7����) ]a�������������2"�!�  !�
)����(�7��+�"  
4f�$���ก��
,���
�
���-53 ",.3�" กf����4��3�����������.��76�ก � 
,���)��+- �7�-��,กf��3�"
,���
����-5+��
,���4"�7�3��
)��)�"��
,���
����-5�-��7!� 2 ��	��4,! 
 
,���
����-5�7!� 2 ��	���2!��]'^��� ���ก���+,!�	1� �� +����2!����.��� ���ก
c�����"
��� 
,���
����-5�-��7!� 1  ��(��*2,.���
,���6��
��4�"�
,�����2!�.���" ,�+,!�	1� ��
���-2
,���
��ก������
,���
����2�)��
4����,
4,���
,���
(����4,! �������
,���3,!�48! �" ��7-��������

,f����3,!�"��ก���4"
,���
����-5
���&��b!��)7,ก1���������
-���8��.
,���4�.*78(��(�1��2�) 
+��ก����
,���
����-5�-��7!���� 1 +�ก$��
���ก���1����+� 4������
,���
,���4�.*78(�� (�1��2�) 
 ��-5���ก�����
,���
����-5�-��7!���� 2 
 1.  -2
,��� -2
,�����,)*��������กi,� 3 �"�� �"���.�
4��� �.��� ���ก �"���.�
�� ����ก -�� !���
,���
����-5�-��7!���� 2 ���-��("-2
,����! ,ก��-2
,���
����-5�-��7!���� 1 
 2.  ก1�+��
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ก!� ก1�+��
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ก!�
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��2! 3 �"�� �"���.�
4��� �.��� ����ก +���.��� ���ก ก1�+��
,����7!� 2 ,�����
�fกก !�ก1�+��
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����-5�-��7!� 1 6���.$����$�ก+� b�กก1�+��
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,���ก1�+��
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(����4,!  6��;!���1�
*�4"��c��� ����7����)2!
,����1��2� 
 ���ก7,ก�,+��
,���
(����4,! ����2
��)�"��+������2�����	1� 
�������2
,��� 
������ก3��1�ก��
ก������(� 
,��� +������2�a�� 
�"���.��� ����ก���
,���
�������2�����ก3��1�ก��-"� 
 4.  �2��5ก���
,��� �2��5ก���
,���
ก!�
����-5�7!���� 2 3�")�"�� ����)�7ก��"�4"
���
�2��5ก������
,���6��)�"�����
$���50��7 3 "��
�.��.�*����
�� �� ��,+� -.�ก��)�"��      
 �����+ก" ���
�"�: �2��5ก���
,���
����-5�-��7!���� 1 กf3�")�"��3 "��
�.�
(!�ก�� ��ก$�ก��	 ��
��-)�7ก��"���
��� �����]'�4��ก
,���4��ก+�ก 
,��� �.�. 2400 ��),��
$"� �8���������(0��, 
$"�
;2"-����-��1���� (��-5��� 7 �.�.2393-2416 ��,�1���� ��,
$"��-��1���� �.��$�ก� ��5  )��
(�	�
)��$�ก
$"��.��5("�� �"����ก2�
(�	� 
$f���) 
 %�*��%����'��'((/0���� 3 
 ��� ��.ก��)�"��
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����-5�7!� 3 )�"��
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���
����.��� +��,�ก���ก+�!�
)�.,��,��ก������)%��'��ก��,��	�# 
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(!� ก���ก�����.
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$���5
�����
),���
�����)7
,�7 ���
����2��5ก������$�� �� 
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,���
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บทที่ 5 
การวิเคราะหและประเมินคุณคาทางภมูิทัศน 

 
 บทนี้เปนกระบวนการระบุประเภทและประเมินคุณคาทางภูมทิัศนในดานตางๆ ของพืน้ที่

ศึกษาตามขั้นตอนของกระบวนการประเมนิคุณคาจากหลักการ คูมือการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรม 

ของ Australian Alps ที่เลอืกมาใช เพื่อแสดงใหเหน็ถงึคุณคาดานตางๆและความสําคัญของการ

อนุรักษ การรักษาสภาพทางภูมิทัศนและคุณคาของมรดกทางวฒันธรรมที่มีอยูหรือต้ังอยูในพืน้ที่

ศึกษานี้ รวมทัง้แสดงปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ 
 
1. การสรุปและจัดการขอมูลทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองลําปาง 
 1.1  การรวบรวม ลําดับเหตุการณตางๆในอดีต ที่มีความเกี่ยวของ และเชื่อมโยงกับภูมิ

ทัศนวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง            

2475   ปรากฏหลักฐานการตกแตงหนาบัน วัดปงหอศาล อ.แมทะ ทําเปนรูปพาน

รัฐธรรมนูญ เขียนระบุวาสราง 19 มีนาคม 2475 (นับตามปฏิทินใหมคือ พ.ศ.

2476) 

2478   ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานลําปาง คร้ังที่1 โดย กรมศิลปากร 

2482    มีการสรางศิลปะวัตถุแบบคณะราษฎรที่ใชสัญลักษณของรัฐธรรมนูญ ปรากฏใน

วัดปงสนุก อ.เมือง บริเวณ ปราสาทเฟองวิหารหลวงวัดปงสนุกเหนือ และคอสอง

วิหารพระเจาพันองค 

2484-2488   เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผลให 

                    1. ตลาดเกาจาวถูกทิ้งระเบิดทางเครื่องบิน 

 2. แจกพระพิมพจากวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุก เพื่อคุมครองในชวงสงคราม 

2486    ตราพระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน  ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ

พิพิธภัณฑแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 

2492   งานเขียน ประวัตินครลําปาง โดย แสน ธรรมยศ 

2493   ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานลําปาง คร้ังที่ 2 โดย กรมศิลปากร 

2498   ประกาศเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน บริเวณกําแพงเมือง ฝงตําบลหัว

เวียง โดยกรมศิลปากร 
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2499    เร่ิมรณรงคเชิญชวนสรางหอประชุมพุทธสถาน พุทธสมาคมลําปาง ในเขตธรณี

สงฆวัดเชียงราย 

2500   บูรณะวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุก 

2504    พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 

2505   สรางพิพิธภัณฑสถานแหงลานนา วัดพระแกวดอนเตา โดย พระมหาอุน สุมงฺคโล 

2507   ร้ือศาลากลางเกาที่เคยเปนคุมหลวง สรางศาลากลางใหม จังหวัดลําปาง 

2512 1. บทความ “เมืองนคร-เมืองลําปาง” โดย ศักดิ์ รัตนชัย  

2. ประดิษฐานพระนิโรครันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ จังหวัดลําปาง (หลวงพอดํา) ณ 

มณฑปหนาศาลากลางจังหวัดลําปาง  

2515    หลวงพอเกษม ไดมอบหมายให ประเวทย ณ ลําปาง สรางศาลาเจาแมสุชาดา ณ 

บานวังยาเฒา 13 เมษายน เพื่อลบลางมลทินและแกอาถรรพใหชาวเขลางคนคร

เพื่อความเปนศิริมงคลสืบไป 

2516   บทความ “ประวัตินครลําปาง” โดย ศักดิ์ รัตนชัย 

2517   เปดอนุสาวรียเจาแมสุชาดา ณ บานวังยาเฒา 13 เมษายน 

2519    The Lampang field station : Soren Egerod a Scandinavian Research 

Center in Thailand 

2520    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระวรวงศเธอ พระองคเจาวลัยลีลานุชโสมสวลี 

เสด็จบานเสานัก 19 มกราคม 

2521 1. เปดอนุสาวรียเจาบุญวาทยวงษมานิต โดย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 

 2. ไฟไหมตลาดราชวงศ และตึกแถวสมัยทศวรรษ 2460 

2522 1. วารเมืองโบราณ ฉบับลําปาง หนาปกเปนภาพกูเจายาสุตตา  

2. บทความ “แนะนํานครลําปาง” ศักดิ์ รัตนชัย ลงที่ระลึกกีฬาเขตฯ คร้ังที่13 

จังหวัดลําปาง 

2523   ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานลําปาง คร้ังที่3 โดย กรมศิลปากร 

2524   ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานลําปาง คร้ังที่4 โดย กรมศิลปากร 

2525 1. งานเขียน วิหารโถง ซุมโขง สกุลชางลําปาง โดย สถาบันวิจัยสังคม มช.  

2. The House in East and Southeast Asia : Anthropological and K.G. 

Izikowitz Architectural Aspects 
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2526 1. กอต้ังศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง โดยวิทยาลัยครูลําปาง และสํานักงาน 

วัฒนธรรมแหงชาติ  

2. กอต้ังคณะวิจิตรศิลป ม.เชียงใหม หนึ่งในผูรวมกอต้ังคือ วิถี พานิชพันธ และให

กําเนิดภาควิชาศิลปะไทย ที่จะเปนหนึ่งในแหลงฐานขอมูลศิลปวัฒนธรรมสําคัญ

ทั่วทั้งภาคเหนือ โดยเฉพาะการลงภาคสนามแทบทุกอําเภอในลําปาง 

2527 1. งานหลวงเวียงละกอน คร้ังที่ 1 ณ วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปางและ

อ่ืนๆ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เสด็จทรงเปนประธานในพิธี 

 2. เปดอนุสาวรียพระยาสุลวลือไชยสงคราม 

2529 1. วิทยานิพนธ "การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง" โดย  ภาสกร 

โทณะวณิก  

2. กอต้ังหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นลําปางโดย จังหวัดลําปาง

และ ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง  

2530 1. สรางปายคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโบราณสถาน โดย ธีรศักดิ ์วงศคําแนน  

2. ดําเนินการตกแตงภายในบานเสานักและยาย ยุงขาวโบราณจากบานกลวยมา

ไว โดย วลัย ลีลานุช 

2531  1. งานวิจัยสถาปตยกรรมสําคัญเมืองลําปางกับการอนุรักษ โดย ธีรศักดิ์ วงศคํา

แนน และประสงค แสงแกว  

 2. "แบบแผนบานเรือนไทยในสยาม" โดย น. ณ ปากน้ํา ไดบรรยายถึงอาคาร

หมองหงวยสิ่นวาเปน “อาคารขนมปงขิงริมถนนที่งดงามที่สุดในประเทศไทย” 

2532   วิหาร วัดสบลี ตําบล แจซอน อําเภอ แจหม จังหวัดลําปาง ไดรับ "รางวัลอนุรักษ

ศิลปสถาปตยกรรมดีเดน"ของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

2533 1. จัดสรางสลุงหลวงขึ้น เพื่อสรางจุดเดนและ “เอกลักษณ” ใหแกเมืองลําปาง โดย 

ชมรมเทิดมรดกเขลางค 

 2. สรางอนุสาวรียพระยาพรหมโวหาร โดย พทุธสมาคมลําปาง 

2534    การสัมมนาวิชาการ “ประวัติศาสตรและโบราณคดีนครลําปาง” โดย วิทยาลัยครู

ลําปาง 

2535 1. 15 มกราคม ไฟไหมเจาง หรือวิหาร วัดศรีชุม 

 2. เจดียวัดพระธาตุหมื่นครื้น(ราง) หักพังลงมา 

 3. งานวิจัย ภูมินามทองถิ่นจังหวัดลําปาง โดย สุรียรัตน หาญคํา 
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2536  1. รวมเลม รอยเร่ืองเมืองลําปาง : รวมบทความนําลงคอลัมน "ศิลปวัฒนธรรม" 

หนังสือพิมพสยามโพสต ลําปาง พ.ศ.2530-2536 โดย ธีรศักดิ์ วงศคําแนน 

 2. สถานีรถไฟนครลําปางไดรับ "รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน"ของ 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ  

 3. อนุสรณคุณหญิงวลัย ลีลานุช 

4. การกอสรางทอระบายน้ําขนาดใหญทําใหอาคารฟองหลีทรุดตัว เทศบาลเมือง

ลําปาง แยกออกเปนรอยราวขนาดใหญ 24 ส.ค.37 ผนังอาคารหนาจั่ว ดานทิศ

ตะวันตกพังทลายลง ขณะที่ฝนตกหนัก 

2537  การขุดคนแหลงโบราณคดดีอยผาชีในแองแมเมาะรวมถึงบริเวณ หนวยศิลปากรที ่

4 ต.เมืองมาย อ.แจหม และถ้ําในแองแมทะ-แมเมาะ-ประตูผา โดย กรมศิลปากร 

2538   เร่ิมบูรณะอาคารฟองหลี 2538-2540 โดย กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล  

2539 1. วิทยานิพนธการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางอนุรักษ ชุมชนเมืองลําปาง โดย    

            สุกัญญา เอี่ยมชัย 

2. วาจางใหบริษัทมรดกโลก บูรณะวิหารจามเทวี วัดปงยางคก อําเภอหางฉัตร   

จังหวัดลําปาง โดย กรมศิลปากร 

2540 1. วารสารเมืองโบราณ ฉบับ “น้าํแตม ลายคํา ลําปาง” 

2. อาคารธนาคารไทยพาณิชยปรับปรุงเปน ธนาคารไทยพาณิชย สาขานครลําปาง 

พิพิธภัณฑธนาคารไทยลําปาง และไดรับ"รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน" 

ของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

3. เรือนเจาแมยอดคํา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปางไดรับ "รางวัลอนุรักษศิลป 

สถาปตยกรรมดีเดน" ของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ 

2541 1. ถนนคนเดนิกาดกองตา คร้ังที1่ โดย จงัหวัดลําปาง   

2. งานวิจัย รายงานการศึกษาสํารวจแหลงชุมชนโบราณวัดพระธาตุลําปางหลวง 

โดย ประสงค แสงแกว 

 3. พบแหลงโบราณคดีประตูผา โดย พ.ต.ชูเกียรติ มีโฉม 

2542   งานวิจัยโครงการศึกษาสํารวจกําหนดแนวทางในการอนุรักษ และปรับปรุง

สภาพแวดลอมของเมืองเกาลําปาง โดย สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม 

2543 1. งานวันที่ระลึกประวัติศาสตรรถไฟรถมา คร้ังที่1 โดย จังหวัดลําปาง  

 2. รวมบทความ ลําปางในมิติทางวัฒนธรรม โดย ไพโรจน ไชยเมืองชื่น  
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3. วิหารจามเทวี วัดปงยางคก ลําปาง ไดรับ"รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดี 

เดน"ของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

2544 1. งานวิจัย "ลายคําลานนา" โดย สุรพล ดําริหกุล  

 2. งานวิจัย "วหิารลานนา" โดย วรลัญจก บุณยสุรัตน  

 3. รวมบทความ ลําปางเมื่อหวงหนึ่งศตวรรษ โดย ไพโรจน ไชยเมืองชืน่  

 4. ศิลปวัฒนธรรม ปก มนุษยเกาะคา 

 5. 28 พฤศจิกายน ไฟไหมตลาดเกาจาว ต.สบตุย อ.เมือง ลําปาง 

2545   งานวิจยั "งานชางสถาปตยกรรม"  โดย ธรีศักดิ์ วงศคําแนน  

2546 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลานหนาวัดพระธาตุ จงัหวดัลําปาง และลําปางหลวง 

โดย สํานักงานโยธาธกิาร และผังเมืองจ.ลําปาง และ ลานคําลําปาง  

 2. งานคนควาและวิจัย การศึกษาการจัดการทรัพยากรทางสังคม และวัฒนธรรม

กรณีศึกษาจงัหวัดลําปางโดย มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

2547 1. การประชุมทางวิชาการ เร่ือง ชุมชนโบราณในเขตลุมน้ําวัง สรัสวดี อองสกุล 

(แองลําปาง) 10 พ.ค. ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง 

 2. โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งศูนย จังหวัดลําปางและ 

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง โดย วิทยาลัยโยนก  

 3. โครงการการศึกษาเพื่อวางกรอบในการปรับปรุง และพัฒนาชุมชนกาดกองตา

(ตลาดจีน) ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดย วิทยาลัยโยนกและ จังหวัดลําปาง  

 4. วิทยานิพนธ "การศึกษาการรับรูของชุมชนตอคุณคามรดกทางวัฒนธรรมในเขต

เมือง : กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครลําปาง" โดย ทนงศักดิ์ วิกุล  

 5. กรณีวิพากษระดับประเทศ เร่ืองโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี กับ 

การนําสวนประกอบของวัดไปใช เชน วัดไหลหินหลวง อ.เกาะคา ลําปาง ซุมประตู

โขง วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง 

2548 1. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา เมืองเกาลําปางโดย เทศบาลนครลําปาง

และสวล. ภาคท่ี 2 ลป.  

 2. โครงการบูรณะวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุก โดยชุมชนปงสนุก,คณะวิจิตร

ศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา  

 3. ถนนคนเดินกาดกองตา คร้ังที่ 2 โดย เทศบาลนครลําปาง และชุมชนกาด

กองตาเหนือ – ใต 
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 4. โครงการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง โดย คณะ

วิจิตรศิลป ม.เชียงใหม และสถานทูตอเมริกัน ประเทศไทย  

 5. 16-22 พ.ค. ปดซอมสะพานรัษฎาภิเศกเนื่องจากรถบรรทุกชนคานบนเสียหาย

เมื่อ 10 พ.ค. โดยเทศบาล นครลําปาง 

2549 1. เปดตัวโครงการเมืองเกานครลําปาง 25 ก.พ. ลานคําลาํปาง 

2. โครงการยุทธศาสตรอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง โปรแกรมพัฒนา

ชุมชน : การมีสวนรวมของชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง โดย ม.ราชภัฏลําปาง  

 3. โครงการยุทธศาสตรรถมาลําปาง เทศบาลนครลําปาง 

4. สะพานรัษฎาภิเศก ถูกรถบรรทุกชนคานบนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. คราว

นี้ฝงหัวเวียงที่จะขามไปเวียงเหนือ 

5. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงภูมิทัศนวัฒนธรรม ในสวนสาธารณะเชลางคนคร เทศบาล

นครลําปาง เพื่อจัดทํานิทรรศการเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร และ

คณะวิจิตร ศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายการอนุรักษคณะวิจิตรศิลป มช. 

มรดกทางสถาปตยกรรม คร้ังที่ 1 กรณีศึกษา วัดปงสนกุ จ.ลําปาง นําไปสูโครงการ

ยอยตางๆ เชน การสํารวจรังวัด การจัดทําหุน จําลอง การจัดทําแบบจําลองทาง

คอมพิวเตอรสามมิติ ฯลฯ โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะมัณฑศิลป ม.

ศิลปากร โปรแกรมวิชาสถาปตยกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย  

7. โครงการกอสรางศาลเจาพอล้ินกาน ธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550 โดย 

อนุกูล ศิริพันธุและเทศบาลนครลําปาง 

8. การรถไฟแหงประเทศไทยใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางบริเวณตลาดเกาจาว โดยอาง

วาไมปลอดภัยตอการอยูอาศัย ขณะที่เทศบาลนครลําปางก็ไดรับหนังสือส่ังการ

จากการกระทรวงมหาดไทยใหดูแลตอ แลวทําหนังสือใหวิศวกรกํากับการกอง

บํารุงทาง เขตลําปาง ใหร้ือถอนอาคารและปรับปรุงซอมแซมอาคารใหปลอดภัย 

2550  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะเจาพอทิพยชาง โดย เทศบาลนคร

ลําปาง  

 2. โครงการศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี กรมศิลปากรและ ขุดคนและขุด

แตงกําแพงเมืองเขลางคนคร อ.เมือง จ.ลําปาง เทศบาลนครลําปาง 
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 3. โครงการบูรณะกุฏิพระเจาแกว และศาลาบาตร กรมศิลปากร วัดพระธาตุ

ลําปางหลวง มิ.ย.50-พ.ค.51 

 4. โครงการกอสรางหอกลองปูจา ณ วัดเจดียซาวหลัง โดย บริษัท ปตท.ฯ  

 5. การขุดคนทางโบราณคดี วัดปงสนุก โดย ชุมชนปงสนุก คณะวิจิตรศิลป มช.  

6. ตึกเสาจินดารัตน ถ.ทิพยชาง และสะพานรัษฎาภิเศก ส.สถาปนิกสยาม ข้ึน

ทะเบียนอาคารควรคาแกการอนุรักษประจําป 

7. โครงการกอสรางถนนสาย ก. ผังเมืองรวมลําปาง จ.ลําปาง กรมทางหลวง

ชนบท 16 ก.ค.50-9 ก.ค.51 เชื่อม ถ.ทามะโอ กับ ถ.วชิราวุธดําเนิน 

8. งานเขียน "ปงสนุก คนตัวเล็กกับการอนุรักษ" ผลลัพธของ เกรียงไกร เกิดศิริ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อสรางเครือขายการอนุ รักษมรดก  ทาง

สถาปตยกรรม กรณีศึกษา วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง  

9. นิทรรศการ “คนตัวเล็ก กับการอนุรักษ” จัดแสดงระหวาง ชุมชนปงสนุกและ 

วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2550 ณ หอศิลปะพระพรหมพิจิตร เครือขาย คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.หนาพระลาน กรุงเทพฯ 

10. อาคารหมองหงวยสิ่น ตั้งอยูที่กาดกองตาไดรับรางวัลสถาปตยกรรม กรรมาธิการ

สถาปนิกลานนา ดีเดน ประจําป 2550 ประเภท "อาคารอนุรักษสถาปตยกรรม

ลานนา" เรือนแถว 5 คูหา ขนมปงขิง แถวตลาดจีน จากงาน "สถาปนิกลานนา ตน

กลา สถาปตยลานนา 50" วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2550 

2551 1. โครงการบูรณะกําแพงเมืองลําปางบริเวณประตูมา (ประตูมา) กรมศิลปากร

และ 1 ก.พ.-27 ก.พ.51 โดย เทศบาลนครลําปาง 

 2. โครงการศิลปกรรมทองถิ่นทางพุทธศาสนาในเขต อ.แมทะ โดยศูนยโบราณคดี 

จ.ลําปาง ภาคเหนือ คณะ สังคมศาสตร มช.และ วิทยาลัยอินเตอรเทค 

 3. มีแนวคิดที่จะสรางหอวัฒนธรรม ในสวนสาธารณะหนองกระทิง องคการ-

บริหารสวน จังหวัดลําปาง 

 4. สถาปตยกรรมในลําปางไดรับ “รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน” กลุม

อาคารบริเวณกาดกองตา ประเภทชุมชน อาคารฟองหลี กาดกองตา ประเภท

อาคารพาณิชย วิหารวัดบานกอ อ.วงัเหนือ ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอาราม

โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม ราชูปถัมภ 
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 1.2  การระบุประเภทภูมิทัศนของเขตเทศบาลนครลําปาง 

 การแบงประเภทและจําแนกชนิดของภูมิทัศนวัฒนธรรม  ความหมายและประเภทของ

ภูมิทัศนวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคมีทั้งความเหมือนและความตางกันไปตามจุดมุงหมายการใหคํา

จํากัดความซึ่งเปนไปตามความเชื่อและ บริบททางดานสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือประเทศ

นั้นๆ โดยมีมาตรฐานที่หลากหลายมากตามหนวยงานหรือประเทศที่กําหนดชนิดและประเภทของภูมิ

ทัศนวัฒนธรรมแบบตางๆขึ้นมาเชน 

 1. จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention 2005 ขององคการยูเนสโก ( UNESCO) 

 2. จาก National Parks Service (NPS) ซึ่งเปนหนวยงานระดับชาติของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ดูแลการอนุรักษแหลงมรดกธรรมชาติซึ่งรวมถึงมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ 

 3. จากหลักการในประเทศออสเตรเลีย 

 4. สภายุโรปหรือ Council of Europe ไดกําหนดความหมายของภูมิทัศน

วัฒนธรรมไวใน European Landscape Convention 2000 

 ซึ่งในตัวเลือกขางตนสวนใหญจะเปนระบบการแบงประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรมที่

ใชในตางประเทศเปนสวนใหญ โดยแทจริงแลวในประเทศไทยก็ยังมีระบบการแบงประเภทของภูมิ-

ทัศนที่หลากหลายเชนกัน แตระบบที่ผูวิจัยไดเลือกมาใชในการศึกษาครั้งนี้คือ จาก (นวรัฐ โอศิริ, 

เอกสารคําสอนของวิชา ภูมิทัศนวัฒนธรรมเบื้องตน ) ในเอกสารคําสอนฉบับนี้ไดจําแนก ภูมิทัศน

วัฒนธรรมออกเปน 4 ประเภท โดยเกณฑในการจําแนกมีอยูสองประการคือ การมีตัวอยางใหเห็น

ในประเทศไทยอยางชัดเจน  และการครอบคลุมเนื้อหาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาเพื่อนําไปใชเปนแนวทาง หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมรวมสมัยได

อยางหลากหลาย เพราะสาระสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นสัมพันธกับการปรับแตงภมู-ิประเทศ 

การตั้งถิ่นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ อันเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพภูมิ

สถาปตยกรรมโดยตรง 

 1. ภูมิทัศนโบราณคดี และประวัติศาสตร หมายถึง สภาพแวดลอมที่มนุษยในอดีต

สรางขึ้น  และปรากฏรองรอยใหเห็นในปจจุบัน  เชน  ชุมชนโบราณ  แหลงฝงศพ  อุทยาน-

ประวัติศาสตร พระราชวังและพระราชอุทยาน 

 2. ภูมิทัศนพื้นถิ่น หมายถึง ภูมิทัศนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนในพื้นที่ชนบททั้งที่เปนที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางพิธีกรรม 
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 3. ภูมิทัศนเกษตรกรรม หมายถึง ภูมิทัศนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแผนดิน 

และจัดการทรัพยากรทาง ธรรมชาติเพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เชน นาขาว เหมือง ฝาย 

 4. ภูมิทัศนเมืองประวัติศาสตร หมายถึง พื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแตอดีต 

และพัฒนาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มีความเจริญในระดับสูงในดานวัฒนธรรม มีระบบการวางผังที่

ชัดเจน มีสถาปตยกรรมและภูมิทัศนที่ทรงคุณคาทางความงามและประวัติศาสตร 

 จากการสรุปขอมูลพื้นฐานของจังหวัดและเขตเทศบาลนครลําปางที่ผานมาแลว

ลักษณะภูมิทัศนของเขตเทศบาลนครลําปางจะตรงกับ ภูมิทัศนเมืองประวัติศาสตรที่ยังคงมีชีวิต

(Living Historic City) มากที่สุด เพราะการเจริญเติบโตและการพัฒนาเมืองมาอยางตอเนื่องจาก

การตั้งถิ่นฐาน การดําเนินกิจการตางๆของทั้งคนไทยและตาง ชาติในพื้นที่ กอใหเกิดวัฒนธรรม

ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ที่มีความงามและมีคุณคาทางประวัติศาสตรกระจายอยูในพื้นที่เขต

เทศบาลมากมาย รวมทั้งมีการบูรณะ ซอมแซม งานศิลปกรรม สถาปตยกรรมดังกลาว เพื่อแสดง

ใหเห็นถึงภาพลักษณของเมืองในอดีตและอนุรักษคุณคาความสําคัญไว 

 เมืองประวัติศาสตรหมายถึง ที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนขนาดใหญ มีความซับซอน

ทางดานกายภาพ สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีการพัฒนาที่ตอเน่ืองและยาวนาน โดยปรากฏ

รองรอยหลักฐานของความเปนเมืองอยางชัดเจนไดแก การวางผังเมืองอยางเปนระบบ มีคูเมือง

และกําแพงเมือง มีสถาปตยกรรมและภูมิทัศนที่ทรงคุณคาและความงาม และประวัติศาสตร

โดยทั่วไป เมืองประวัติศาสตรมักประกอบดวย เมืองเกา (Historic City Centre) และเมืองใหม 

(New City) เมืองเกาจะสะทอนเอกลักษณทางประวัติศาสตรและศิลปะสถาปตยกรรม ตลอดจนมี

ลักษณะการวางผังที่ควรคาแกการศึกษาและอนุรักษ สวนเมืองใหมนั้นแมวาจะสะทอนวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตรวมสมัยก็ตาม แตมักจะขาดบรรยากาศของอดีตหรือขาดจิตวิญญานของสถานที่ 

 เมืองประวัติศาสตรสวนใหญเติบโตมาจากการเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน

คาขาย มีตําแหนงที่ตั้งใกลกับเสนทางคมนาคม เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง เมืองประวัติศาสตรเปน

ผลงานทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวและปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของมนุษยเพื่อ

สรางถิ่นที่อยูอาศัย ในแตละเมืองจึงมีคุณลักษณะปลีกยอยไมเหมือนกัน แตในภูมิภาคเดียวกันมัก

มีโครงสรางหลักๆที่คลายคลึงกัน 

 ประเภทของเมืองประวัติศาสตร เมืองประวัติศาสตรสามารถแบงประเภทออกตาม

การใชประโยชนของเมืองได 2 ประเภทคือ 

 1. เมืองราง (Dead Historic City) เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองอยูชวงเวลาหนึง่ 

หรือหลายชวงกอนที่จะถูกทิ้งรางไปอันเนื่องจากภัยสงครามหรือภัยพิบัติตางๆ เมืองประวัติศาสตร
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ประเภทนี้มักมีการกลับเขามาตั้งถิ่นฐานใหมของกลุมคนในชวงเวลาตางๆหลังถูกทิ้งใหราง โดย

อาจมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองอยูโดยรอบหรือแทรกอยูระหวางกลุมโบราณสถาน การ

ขยายตัวของชุมชนเมืองที่ตั้งถิ่นฐานใหมนี้อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานเอกลักษณและ

บรรยากาศ รวมทั้งการบุรุกทําลายโบราณสถานได ตัวอยางเมืองประวัติศาสตรประเภทนี้ใน

ประเทศไทยไดคือ อยุธยา พิมาย สุโขทัย นครธม 

 2. เมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิต (Living Historic City) เปนเมืองประวัติศาสตรที่มี

พัฒนาการสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอยูเสมอ โดยที่เขต

เมืองเกามักจะประกอบดวย วัดวาอาราม โบราณสถานและศิลปะสถาปตยกรรมที่มีการใชงาน

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันเปนจํานวนมาก ตัวอยางเมืองประวัติ ศาสตร ที่มีชีวิตในประเทศไทย คือ 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ลําพูน นครศรีธรรมราช (นวรัฐ โอศิริ, เอกสารคําสอนของวิชา ภูมิทัศน

วัฒนธรรมเบื้องตน) 

 1.3  การสรุปลักษณะทางภูมิทัศนสําคัญของเขตเทศบาลนครลําปางในปจจุบัน 

 ในหัวขอนี้จะสรุปและระบุถึงองคประกอบของเมืองเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่ง

ประกอบไปดวยองคประกอบตางๆดังนี้ 

 1.3.1  คูเมืองและกําแพงเมือง (ในอดีตดูไดจากบทที่ 4) คูเมืองและกําแพงเมือง

เปนสิ่งกอสรางที่ใชเปนสัญลักษณแสดงอาณาเขตของเมือง ปองกันขาศึกในอดีต เปนพื้นที่รับน้ํา

และเปนเสนทางคมนาคม พื้นที่ภายในกําแพงเมืองเปนศูนยกลางของเมืองซึ่งประกอบดวย วัด วัง 

ตลาด และลานเมือง รวมทั้งอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยของประชาชน รูปแบบของคูเมืองของเมือง

ลําปางเปนคลองขุดรอบเมือง ติดกับแนวกําแพงเมืองที่มีลักษณะเปนอิฐกอข้ึนมาเปนชั้นๆ และมี

ปอมปนประกอบอยูกับตัวกําแพงในสวนตางๆของเมือง 

 

   
 
ภาพที ่16 ภาพคูเมือง       ภาพที ่17 ภาพกําแพงเมือง                            ภาพที ่18 ภาพปอมปน 
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 1.3.2  โครงขายเมือง (Urban Web) ไดแกถนน ทางสัญจร มีหนาที่แบงเขตพื้น

ที่ดินและกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมือง โครงขายเมืองประวัติศาสตรสะทอนการพัฒนาการ

ทางสังคม วัฒนธรรมของเมือง รวมทั้งสะทอนเอกลักษณเฉพาะของเมือง จะเห็นไดวาเสนทาง

สัญจรในเขตเทศบาลนครลําปางจะเชื่อมตอมาจากถนนหลักคือถนนพหลโยธิน และลักษณะการ

สัญจรในบริเวณกลางเมืองนั้นเปนการสัญจรทางเดียว เชนถนน บุญวาทย ถนนทิพยชาง ถนนทิพย

วรรณ ถนนรอบเวียง ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังถนนทางทิศเหนือของแมน้ําวังโดยใชสะพานรัษฎา-

ภิเษกและสะพานชางเผือก และมีถนนริมแมน้ําซึ่งมีทางสัญจรคอนขางแคบดังนั้นการสัญจรทาง

รถยนตจึงเบาบางมากกวา ถนนสายหลักที่เปรียบเสมือนหนาตาและประตูของเมืองลําปางมักจะมี

สัญลักษณอ่ืนๆประกอบอยูดวยเชน ถนนดวงรัตน ซึ่งมีรูปปนไกขาวที่เปนสัญลักษณของเมือง

ลําปางประดับอยูบนหัวเสาไฟ และยังมีประติมากรรมลอยตัว คือ ชามตราไก ตั้งเปนระยะๆตาม

แนวถนน เพราะถนนเสนนี้นั้นเชื่อมตอจากถนนหลักเปรียบเสมือนประตูเขาสูเมอืงลําปาง 

 

    
 

ภาพที ่19 ภาพถนนในเมือง        ภาพที่ 20 ภาพถนนในเมือง         ภาพที ่21 ภาพถนนริมแมน้ําวงั 
 

 1.3.3  ยาน (District) หมายถึง พื้นที่อยูอาศัยของกลุมคนที่มีวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเดียวกัน ส่ิงที่บงบอกความเปนยานคือลักษณะทางกายภาพเชน รูปแบบอาคาร สถานที่

ประกอบพิธีกรรม การจัดกลุมอาคาร ฯลฯ ยานมักมีขอบเขตที่ชัดเจนโดยพัฒนามาจากชุมชนที่มี

การขยับขยายการเปนชุมชนที่มีขนาดใหญข้ึน และยังคงสามารถรักษาเอกลักษณประจําชุมชนไว

ได เชน ชุมชนตลาดจีน (กาดกองตา) ชุมชนตลาดเกาจาว (ตลาดรถไฟ) ที่มีรูปแบบของอาคาร

บานเรือน และรานคาเปนไปในรูปแบบเดียวกันซึ่งในปจจุบันทั้งสองชุมชนมักใชอาคารบานเรือน

เปนที่อยูอาศัยมากกวาการประกอบกิจการการคา ซึ่งตางจากในอดีต ที่ใชทําการคาขายสินคา
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นานาชนิด เชน เครื่องมือทําการเกษตร ขายของชํา ขายเครื่องอุปโภคบริโภค ขายเหลานอก ขายยา 

ขายของปา เครื่องกระปอง และเปนโรงแรมบางสวน  แตในปจจุบันบริเวณชุมชนกาดกองตาได

จัดเปนถนนคนเดินของจังหวัดลําปางในทุกวันเสารและวันอาทิตย 

 

   
 

ภาพที ่22 รูปสภาพบานเรือนในชุมชนกาดกองตา 

ภาพที ่23 รูปสภาพบานเรือนในชุมชนตลาดเกาจาว 
 

 1.3.4  องคประกอบทางธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง บึงน้ํา ภูเขา เปนปจจัยสําคัญ

ที่สรางเอกลักษณใหกับเมืองประวัติศาสตรหลายๆเมือง องคประกอบทางธรรมชาติเหลานี้ที่อยูภายใน

เมืองหรือรอบๆเมืองสวนใหญมีหนาที่เปนจุดหมายตา เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนพื้นที่รับน้ําและเก็บกัก

น้ําและรักษาสมดุลของระบบนิเวศภายในเมือง ในเขตเทศบาลนครลําปางมีแมน้ําวังไหล จากทิศ

ตะวันออกไปทิศตะวันตกและแบงเขตเมืองออกเปนสองสวนคือทางทิศเหนือ-ใตของแมน้ํา สรางความ

สวยงามใหแกภูมิทัศนเมืองลําปาง ซึ่งแมในปจจุบันจะไมไดใชประโยชนในการคา หรือการคมนาคม

แบบในอดีตแลวก็ตาม นอกจากแมน้ําวังแลว ในเขตเทศบาลเมืองลําปางยังมีพื้นที่รับน้ําอื่นๆอีก เชน 

ในสวนสาธารณะตางๆ ที่นอกจากจะสรางบรรยากาศแลวยังชวยเปนพื้นที่รับน้ําในเวลาน้ําทวมอีกทาง 
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ภาพที ่24 ภาพแมน้าํวงั      ภาพที ่25 ภาพแมน้าํวงั            ภาพที่ 26 ภาพทางเดินเทาริมแมน้ําวัง 

 

 1.3.5  องคประกอบทางสังคม พื้นที่โลงวางสาธารณะ ไมวาจะเปน ลานเมือง 

สวนสาธารณะ พื้นที่ริมน้ํา ถนน เปนตน พื้นที่โลงวางสาธารณะที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ควรเปน

พื้นที่ที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการของเมืองหรือเปนสวนหนึ่งของโครงสรางเมือง มีความ สําคัญใน

ฐานะที่เปนแหลงรวมกิจกรรมตางๆ ของเมืองหรือบางครั้งเรียกวาเปน พื้นที่ทางวัฒนธรรม  พืน้ทีเ่หลานี้

เปนพื้นที่แหงความทรงจําสวนรวมที่ไมใชพื้นที่ของปจเจกบุคคลหรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพียงเทานั้น 

แตมีไวสําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ มีสวนเปนอยางยิ่งในการสรางชีวิตชีวาและความเปนพล

วัติใหกับภูมิทัศนเมือง อยางเชน สนามบินนครลําปาง ที่แตเดิมในอดีตเปนที่ฝกการซอมรบของทหาร  

ถนนบริเวณหนาสถานีรถไฟลําปางซึ่งแตเดิมเปนถนนสําหรับรถมาที่มารับสงสินคาที่มาจากรถไฟ และ

ยังใชเปนที่เฉลิมฉลองงานเทศกาลตางๆ ซึ่งในเขตเทศบาลนครลําปางเองมีสวนสาธารณะกระจายอยู

หลายแหง เปนพื้นที่รองรับการใชงาน การทํากิจกรรมตางๆของทั้งคนในและคนนอกพื้นที่   

 

   
 
ภาพที่ 27 ภาพสนามบินลําปาง                           ภาพที่ 28 ถนนหนาสถานีรถไฟลําปาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

75 

 
 

ภาพที ่29 แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเขตเทศบาลนครลําปาง        
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ภาพที่ 30 ภาพรวมมรดกทางวัฒนธรรมเขตเทศบาลนครลําปาง  
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 1.4  ศักยภาพขององคประกอบเมืองในเขตเทศบาลนครลําปาง 

 ในขั้นตอนนี้ไดศึกษาวิเคราะหถึงศักยภาพในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่ง

องคประกอบของเมืองที่มีศักยภาพในหลายๆดานนั้นสามารถนํามาจัดการและวางแผน เพื่อ

กําหนดเปาหมายใหกับองคประกอบนั้นๆในการสรางคุณคาใหกับเมือง 

 1.4.1  แมน้ําวัง ซึ่งเปนแมน้ําที่ไหลผานจังหวัดลําปางรวมทั้งผานเขตเทศบาล

ลําปาง และทางเทศบาลไดวางแผนจัดทําเสนทางรถมาไวยาวรวมประมาณ 10 กิโลเมตร ทําใหมี

การควบคุมปริมาณของสิ่งกอสราง ปริมาณรถยนตบริเวณริมฝงแมน้ําไปตลอดแนวทางวิ่งรถมา 

โดยเวนพื้นที่ที่มีการบุกรุกของชุมชนเพียงบางจุด เชน บริเวณตนลําน้ําทางดาน ทิศตะวันออกเฉียง 

เหนือเทานั้น ซึ่งถนนริมน้ําทั้งสองฝงนี้ แคบและมีระดับต่ํากวาถนนปกติทําใหรถยนตที่สัญจร

คอนขางเบาบางมาก  พื้นที่นี้หากไดรับการพัฒนาอยางจริงจังสามารถทําเปนเสนทางคนเดิน หรือ

เสนทางสาธารณะเพื่อการพักผอน เชน การวิ่ง การทํากิจกรรมครอบครัว การ ขี่จักรยาน การนั่งรถ

มาชมเมือง สําหรับชาวเมืองและนักทองเที่ยวได 

 

   
 
ภาพที่ 31 ภาพแมน้ําวัง          ภาพที่ 32 ภาพแมน้ําวังและสะพานรัษฎาภิเศก 
 

 1.4.2  ยานของชุมชนเกา ในเขตเทศบาลเมืองลําปางเปนพื้นที่ที่มีการทํากิจการ 

การคาขาย และการตั้งถิ่นฐานของทั้งคนในชาติและชาวตางชาติที่เขามาตั้งแตในอดีต ทําใหเกิด

ยานตางๆขึ้นมาเชน ชุมชนกาดกองตา ชุมชนตลาดเกาจาว ซึ่งชุมชนเหลานี้มีประวัติศาสตรที่

เชื่อมโยงตอๆกันมาเปนลําดับ มีคุณคาทั้งทางการศึกษาความเปนมาของเมือง  การทองเที่ยว และ

กิจกรรมอื่นๆ 
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ภาพที่ 33 ภาพชุมชนกาดกองตา   

ภาพที่ 34 ภาพบานเรือนในชุมชนกาดกองตา 

ภาพที่ 35 ภาพถนนและทางสัญจรในชุมชนกาดกองตา 
 

 1.4.3  สถานที่และสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทั้งทางดานความงามและประวัติความ

เปนมา กระจายอยูในเขตเทศบาล เชน สะพานรัษฎาภิเศก  สถานีรถไฟลําปาง โบราณสถาน วัดตางๆ 

คูเมือง กําแพงเมือง ปอมปน  บานเรือนที่มีศิลปะแบบตางๆรวมทั้งเรือนพื้นถิ่นที่มีอายุเปน 100 ปเชน

เรือนเจาแมยอดคํา บานเสานัก และอื่นๆ ซึ่งสถานที่และสถาปตยกรรมทั้งหลายเหลานี้ ลวนมี

ประวัติศาสตรและความเปนมาที่อยูคูกับพื้นที่เมืองมาตั้งแตในอดีต ซึ่งบางแหงก็มีการจัดการที่ดี มี

การอนุรักษ และไดรับการพัฒนาจนกลายเปนสัญลักษณที่สรางภาพลักษณใหกับเมอืง บางแหงเปน

แหลงทองเที่ยวที่สรางชื่อเสียงใหกับเมือง และยังมีคุณคาทางดานการศึกษาประวัติศาสตรและ 

พัฒนาการของเมือง ของสถานที่และสถาปตยกรรมดังที่กลาวมาในขางตน ซึ่งในปจจุบันหลายอาคาร

และหลายสถานที่ที่มีความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตรและความงามของจังหวัดลําปาง ไดรับการขึ้น

ทะเบียนและไดรับรางวัลเปนอาคารอนุรักษ  
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ภาพที่ 36  ภาพสะพานรัษฎาภิเศก   

ภาพที่ 37  ภาพวัดปงสนุก  

ภาพที่ 38  ภาพอาคารสถานีรถไฟลําปาง 
 

 1.4.4  พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ  สวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยูใน

เขตเทศบาลนครลําปางนั้นมีถึง  5  แหง  ซึ่งผานการออกแบบวางผังเชนเดียวกับสวนสาธารณะ

มาตรฐานทั้งหลาย ไดแก สวนหลวง  ร.9  สวนสาธารณะเขลางคนคร สวนสาธารณะเขื่อนยางและพื้นที่

ลานโลงสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง  ยังไมนับรวมสวนสาธารณะนอกเขตเทศบาลอีก1 แหง คือ 

สวนสาธารณะหนองกระทิงและนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาขนาด ใหญของทางเทศบาลซึ่งตั้งอยูหาง

ออกมาทางดานทิศใต พื้นที่เหลานี้มีคนทั้งจากในพื้นที่และคนจากเขตอื่นๆมาใชประโยชนอยางคึกคัก 

โดยเฉพาะในชวงเวลากอน-หลังเลิกงานหรือเลิกเรียนและในชวงวันหยุดสุดสัปดาห (“วารสาร แมโจ

ปริทัศน”  ปที่ 5 ฉบบัที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม). 2547.) 

 

    
 

ภาพที ่39 สวนสาธารณะเขลางคนคร 
ภาพที ่40 สวนสาธารณะหนาสาํนกังานเขตเทศบาลนครลําปาง 
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 1.4.5  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะแบบตางๆ ที่เชื่อมโยงกัน

อยูในพืน้ที่ ซึง่เกิดจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ทัง้ในเรื่องของ ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ ซึ่ง

ปจจัยที่แตกตางเหลานี้ไดกอใหเกิดความสัมพันธที่สะทอนใหเห็นในรปูแบบตางๆทัง้ รูปแบบการตั้ง

ถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การดําเนินชวีติ ที่ผสมกลมกลืนกนัและคอยๆ พัฒนาไปเปนลําดับจาก

ในอดีต 

 

       
 

ภาพที่ 41 ภาพงานเทศกาลของจังหวัดลําปาง 
ภาพที่ 42 ภาพงานเทศกาลของจังหวัดลําปาง 
 

 1.4.6  เอกลักษณเฉพาะพื้นที่ ที่มีความแตกตางจากที่อ่ืนๆ เชน รถมาที่มีใชเฉพาะ

ในจังหวัดลําปางซึ่งสามารถวิ่งสัญจรไดทั่วเขตเทศบาล ซึ่งตางจากการใชรถมาในการทองเที่ยว

แบบสถานที่อ่ืนๆเชนพัทยา เอกลักษณอีกอยางของลําปางคือ ผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งถือวามีชื่อเสียง

ที่สุดในประเทศไทย เนื่องดวยจังหวัดลําปางมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบในการผลิตที่มี

คุณภาพ การพัฒนาทั้งฝมือและการประชาสัมพันธ 

 

   
 
ภาพที่ 43 ภาพรถมา        ภาพที่ 44 ภาพชามไก สัญลักษณจังหวัดลําปาง 
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 1.5  ปญหา - ภัยคุกคาม - ผลกระทบ 

 ในขั้นตอนนี้จะวิเคราะหถึงปญหาและแนวโนมของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัย

คุกคามทางดานตางๆ รวม ทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งแบงออกเปน 

 1.5.1  ปญหาจากภัยธรรมชาติ (ขอมูลจากการประชุมของกลุมลุมแมน้ําวัง) ได

ชี้ใหเห็นถึงวิกฤติของลุมแมน้ําสาขาของแมน้ําวังที่มีปญหาเกือบทุกลุมน้ํา ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา

ในฤดูแลง เกิดอุทกภัยในฤดูฝน ปญหาน้ําเนาเสีย มีสารปนเปอน รวมถึงทรัพยากรปาไมที่ลดนอยลง 

เชน  

 1. ลุมน้ําแมตุย ซึ่งมีลุมน้ําอยูในซีกของ อ.เมืองปานหลายตําบล คือ ต.

ทุงกวาว ต.บานขอเกิดการขาด แคลนน้ํามีความวิกฤติสูงสุดในฤดูแลง แตหนาฝนเกิดอุทกภัย 

 2. ลุมน้ําแมสอย เปนลุมน้ําอยูในเขต อ.แจหม เกิดอุทกภัยบอยจากการที่มี

ฝนตกหนักและน้ําปาไหลหลากจากตนน้ําลงมามาก จนลําน้ําสายหลักไมสามารถระบายน้ําไดทัน 

ประกอบกับการที่มีสิ่งกีดขวางจากเสนทางคมนาคมขวางทางน้ํา และมีอาคารระบายน้ําไมเพียงพอ 

พื้นที่ที่เกิดน้ําทวมเปนประจําไดแก  อําเภอแจหม  ลาสุดคือ เมื่อวันที่ 13-15 ส.ค. 2553 

 3. ลุมน้ําแมพริกเปนพื้นที่ลุมน้ําที่มีวิกฤตในปญหาของอุทกภัย ปญหา

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การตัดไมทําลายปา 

 1.5.2  ความเขาใจถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร โบราณสถาน สถาปตยกรรมศิลปกรรม รวมทั้งสภาพทางภูมิทัศนในพื้นที่ ซึ่งใน

ปจจุบันคนสวนใหญในพื้นที่ยังขาดความเขาใจเปนอยางมาก   เนื่องจากการขาดการ

ประชาสัมพันธและการจัดทําโครงการตัวอยางที่ชัดเจนเพื่อแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจาก

การอนุรักษ การพัฒนาพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร  รวมทั้งยังขาดการกระตุนใหคนในพื้นที่รูสึก

ถึงความภาคภูมิใจในการเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้น  

 1.5.3  การบุกรุกและการใชประโยชนจากที่ดินในพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร

หรือพื้นที่ควรอนุรักษ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ของชุมชน เกิดการสรางที่อยูอาศัย หรือสราง

ส่ิงกอสรางที่รุกล้ําใกลกับสถานที่สําคัญ เชน การรื้อแนวกําแพงเมืองเกาเพื่อสรางสิ่งปลูกสรางการ

ถมคูเมืองทําเปนถนน การรื้อศาสนสถานเกา (ทนงศักดิ์ วิกุล, 2547, 209) ซึ่งหากยังคงขาด

นโยบายและแผนการควบคุมการใชประโยชนจากท่ีดินอยางชัดเจน ในอนาคตพื้นที่มีความสําคัญ

ทางประวัติศาสตร โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม อาจถูกบุกรุกมากขึ้น และถูกทําลายหายไป 

 1.5.4  มลพิษทางสายตา ในเขตเทศบาลนครลําปางซึ่งเปนเขตของชุมชนเมืองที่มี

การพัฒนาทางดานตางๆและยังเปนแหลงที่ตั้งของหนวยงานราชการ การพัฒนาของพื้นที่ในเขต
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เทศบาลนี้เจริญเติบโตไปพรอมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ รานขายของปลีก-สง ตลาด อาคาร

บานเรือน ตลอดจนสาธารณูปโภคตางๆ ที่เกิดขึ้น กอใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอยภายใน

เขตเมือง เชน ปายโฆษณา รูปรางลักษณะ สีสัน ความสูงของสิ่งปลูกสราง อาคารบานเรอืน ที่จอด

รถ ที่กลาวมาทั้งหมดลวนสงผลกระทบตอภาพลักษณของเมืองในดานลบทั้งสิ้น หากไมไดรับการ

จัดการจากมลพิษทางสายตาในตัวอยางตางๆที่กลาวมา อาจกอใหเกิดผลกระทบกับภาพลักษณ

ของเมือง กับชุมชนเกาแก และกับสถานที่สําคัญทําใหคุณคาความสําคัญลดลงไป 

 

   
 
ภาพที่ 45 ภาพตัวอยางของปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ภาพที่ 46 ภาพตัวอยางของปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ภาพที่ 47 ภาพตัวอยางของปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
 
2. การประเมินคุณคาทางภูมิทัศนของเขตเทศบาลนครลําปาง 
 ในการประเมินคุณคานี้ ความสําคัญในการประเมินที่เร่ิมต้ังแตแรกคือ คือ การประเมิน

เอกลักษณทําในภาวการณการจัดการที่เปนอิสระ ถึงแมวาภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้น จะถูกอนุรักษ

หรือไม มันจะถูกคุกคามหรือไม หรือแม กระทั่ง มันจะมีเงินทุนสนับสนุนหรือไมก็ตาม ภูมิทัศน

วัฒนธรรมนั้น ครอบคลุมถึงสิ่งกอสรางจากดินที่ไมสามารถรักษาไวไดแตมีเอกลักษณเฉพาะตัว

มากกวา ส่ิงกอสรางที่มั่นคงมีการดูแลรักษาที่ดี และมีเงินทุนในการบริหารจัดการ 

การประเมินคุณคาทางภูมิทัศนในเขตเทศบาลนครลําปาง  แบงออกเปน 4 หัวขอดังนี้ 

 1. คุณคาเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอความงาม ลักษณะที่เกี่ยวกับความรูสึก ความเขาใจ 

ที่วัดดวยเครื่องมือวัดคุณภาพ เชนเดียวกันกับรูปทรง ขนาด สีสัน พื้นผิว และวัสดุของเสนใย 

(หลักฐานที่เปนกายภาพสําคัญของภูมิทัศน) 

 2. คุณคาเกี่ยวกับประวัติศาสตร โดยอิทธิพลจากสถานที่นั้นที่สงผลตอรูปภาพทาง

ประวัติศาสตร เหตุการณ ระยะเวลา หรือ กิจกรรม หรือไมวาจะเปนที่ตั้งของเหตุการณที่สําคัญ สิ่ง
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สําคัญนั้นก็คือหลักฐานที่ไดการรับรองจากหนวยงานตางๆ เชน หลักฐานที่คงอยูในสภาพที่ดี เปน

ตน 

 3. คุณคาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การสะทอนความสําคัญของขอมูลรวมถึงความเปนสิง่ที่

หายากของประเภทภูมิทัศนนั้นๆ คุณภาพ หรือความเปนตัวแทน รวมทั้งคุณภาพของที่ตั้ง สามารถ

สนับสนุนมากกวาใจความจากขอมูล 

 4. คุณคาเกี่ยวกับสังคม หมายถึงสถานที่ที่มีคุณภาพสามารถสื่อใหเห็นถึงความเชื่อ,

การเมือง, ชาติพันธุหรือวัฒนธรรมความเชื่อของกลุมชนหรือของชนกลุมนอย 

 คุณคาเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอความงาม เปนคุณคาที่เกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพของพื้นที่ศึกษา เชน 1.ลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่ เชนแมน้ําวังที่ไหลผานกลางเมือง

ทําใหเห็นถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ราบริมแมน้ํา ชุมชนริมน้ํา 2.องคประกอบของเมืองใน

อดีตที่ยังคงหลงเหลือและแสดงใหเห็นอยู เชน กําแพงเมืองโบราณ คูเมือง ปอมปน อาคาร

สาธารณะ 3.องคประกอบของเขตเมืองที่ประกอบดวยอาคารสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางที่มีความ

หลากหลายของศิลปะแบบตางๆอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการคาขาย การทํากิจการการคา กับ

ชาวตางชาติ ที่เขามาอาศัย ตั้งถิ่นฐานอยูในเขตพื้นที่ศึกษา     

 คุณคาเกี่ยวกับประวัติศาสตร  คุณคาในดานนี้ที่แสดงออกทางภูมิทัศนสําคัญของ

เมือง เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของเมืองลําปาง เชนการตั้งถิ่นฐาน 

การทําสงคราม การทํากิจการการคา  โดยทิ้งองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึงเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรไวเชน แนวกําแพงเมืองใน อ คูเมือง ปอมปน ที่แสดงใหเห็นประวัติศาสตรดานการ

ทําสงครามกับพมา อาคารสาธารณะตางๆที่แสดงลําดับการพัฒนาของเมือง เชน สถานีรถไฟ 

ธนาคาร วัดวาอาราม ซึ่งการรับรูคุณคาดานนี้ของชาวชุมชน สวนใหญจะใหคาความสําคัญตอ

มรดกทางวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานมากที่สุดคือวัด เพราะวัดยังมีการใชงานอยูและเปนที่

เคารพรวมทั้งเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวชุมชนมาตั้งแตในอดีต รองลงมาคือ

ประเภทอาคารสาธารณะที่มีบาบาทเกี่ยวของกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของเมือง สวนอาคาร

บานเรือน รวมทั้งชุมชนเกาชาวชุมชนสวนใหญนั้นเห็นวามีคุณคาทางมรดกวัฒนธรรมต่ํา เนื่องจาก 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานตามเศรษฐกิจบาง ตามชวงเวลาของคนที่อยูอาศัยบาง ทําใหไม

มคีวามตอเนื่องของเอกลักษณในอาคารหรือสถาปตยกรรมนั้นๆ รวมทั้งสถานที่เหลานี้มักเปลี่ยน

รูปแบบไปตามลักษณะการใชงานของเจาของมากกวาการเก็บเพื่ออนุรักษคุณคา 

 คุณคาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ในเขตเทศบาลนครลําปางไมปรากฏลักษณะทางภูมิ

ทัศนที่แสดงคุณคาดาน นี้อยางชัดเจน เห็นไดเพียงคุณภาพของที่ตั้ง ที่ยังคงมีทรัพยากรทาง
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ธรรมชาติคอนขางสมบูรณ มีคุณภาพของลักษณะสภาพภูมิอากาศที่คองขางบริสุทธิ์ซึ่งมักพบได

ตามเขตเมืองเกาของหลายๆจังหวัด 

 คุณคาเกี่ยวกับสังคม  คุณคาทางสังคมที่แสดงออกในภูมิทัศนของลําปางสวนใหญ

จะเปนลักษณะของอาคารสถาปตยกรรม  หรือโบราณสถานที่เกี่ยวของกับความเชื่อ ของชุมชน

ชาติพันธุ ที่เขามาต้ังถิ่นฐานอยูในพื้นที่ เชน การสรางวัดเพื่อเปนศูนยกลางชุมชน เปนสถานที่

ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ที่เกิดจากประเพณีในชุมชนนั้นๆ การสรางที่อยูอาศัยริมขอบแมน้ํา

ทั้ง 2 ฝง ที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางสังคมของคนในพื้นที่ การทํากิจการคาขาย การเดินทาง การ

ทําการเกษตร และจากปจจัยอ่ืนๆ คุณคาทางดานสังคมนี้ มรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ จะถูกวัด

คุณคาและความสําคัญจาก กิจกรรมสาธารณะของคนในชุมชนที่มีมาตั้งแตในอดีต เปนตัวบงชี้ 

หากที่ใดที่มีการรับรูและการใชงาน มีความเปนสถานที่สาธารณะ เปนสถานที่ที่คนสวนใหญรูจัก ก็

จะมีคุณคามาก  
 
3. สรุปการรายงานของเอกลักษณเฉพาะตัว 
 เขตเทศบาลนครลําปาง จากลักษณะทางกายภาพซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ําวัง 

ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และตําบลสบตุย มี

พื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ถูกแบงออกเปนสองสวนตามลักษณะของเสนทางแมน้ําที่ไหล

พาดผาน ในอดีตเปนพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร มีอายุประมาณ 1300 ป และยังเปนที่ตั้งของ

เมืองเขลางคนครรุนที่ 1-3  

 ในเขตเทศบาลนครลําปางนั้นจัดวาเปนภูมิทัศนประเภท ภูมิทัศนเมืองประวัติศาสตร 

จากขอมูลและหลัก การระบุประเภทดังที่กลาวมาในขางตน เขตเทศบาลนครลําปางนั้นมีศักยภาพ

เพียงพอในการพัฒนาเพื่อกิจกรรมตางๆที่หลากหลายเชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร การศึกษารูปแบบของเมืองเกา และกิจกรรมอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นจากองคประกอบดาน

ตางๆภานในเมืองที่มีอยูในพื้นที่ทั้งรูปแบบทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม โบราณสถาน ชุมชน

เกาแก ประวัติศาสตรความเปนมาของเมือง องคประกอบทางธรรมชาติเชน แมน้ําวัง องคประกอบ

จากกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี บรรยากาศภายในเมือง รวมทั้งเอกลักษณอ่ืนๆ ที่บงบอกถึง

เอกลักษณของเมืองเชน รถมา ผลิตภัณฑเซรามิก 

 จากการศึกษาทางภูมิทัศนในเขตเทศบาลนครลําปางนั้น เห็นไดวาศักยภาพของเมือง

ในปจจุบันนั้นมีความหลากหลายและสามารถนําพัฒนาใหเกิดประโยชนได เชนการที่มี

สวนสาธารณะถึง 5 แหง เพื่อบริการแกคนในพื้นที่ การที่แนวเสนทางริมแมน้ํายังไมมีการบุกรุกจาก

ส่ิงกอสรางหรือส่ิงแปลกปลอมมากนัก และเขตเทศบาลเมืองลําปางยังมีองคประกอบของเมืองทาง
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ประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลือใหเห็น เชน แนวกําแพงเมือง คูเมือง และยังมีชุมชนเกาแกเชน 

ชุมชนบริเวณตลาดเกาจาว ชุนชนกาดกองตา ซึ่งองคประกอบทั้งหลายเหลานี้ลวนมีคุณคาทางภูมิ

ทัศนของเมืองเปนอยางมาก 

 ดังนั้นการใหความสําคัญกับการประเมินคุณคาทางภูมิทัศนในพื้นที่ ชวยใหเกิดการ

ตระหนักถึงปญหา ภัยคุกคามและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนในอนาคต ซึ่งแสดงให

เห็นวาในปจจุบันการรับรูถึงคุณคาขององคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของเมืองนั้นยังคงไม

ชัดเจน ขาดการจัดการดานภูมิทัศนของเมืองที่เปนระบบและ ขาดมาตรการควบคุมหรือขอบังคับ

เกี่ยวกับภูมิทัศนในพื้นที่ การจัดการเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะทางภูมิทัศนของเมืองสวนใหญยัง

เปนการพัฒนาเปนจุด ตามปจจัยดานตางๆ เชน งบประมาณจากภาคสวนตางๆ แผนการใช

ประโยชนที่ดิน การพัฒนาของภาคเอกชน  และจากสาเหตุอ่ืนๆ ซึ่งลวนมีผลทําใหคุณคาของมรดก

ทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครลําปางซึ่งรวมถึงเขตเมืองเกา หลาย

แหงหรือหลายพื้นที่ถูกลดคุณคาความสําคัญลงไป 
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ภาพที่ 48 ภาพแสดงตําแหนงแนวกําแพงเมืองเดิมและแนวกําแพงเมืองที่ยังคงปรากฏอยู 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงตําแหนงแนวกําแพงเมืองและประตูเมือง 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงตําแหนงตนไมใหญและตนไมโบราณ 
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ภาพที่ 51 ภาพแสดงตําแหนงสวนสาธารณะและพื้นที่เปดโลงริมแมน้ําวัง 
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ภาพที่ 52 ภาพแสดงตําแหนงวัดในเขตเทศบาลเมืองลําปาง 
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ภาพที่ 53 ภาพแสดงตําแหนงมรดกทางวัฒนธรรมดานความเชื่อ เชน หอผี 
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ภาพที่ 54 ภาพรวมองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของเขตเทศบาลเมืองลําปาง 
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บทที่ 6 
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการภมูิทศันวัฒนธรรมและการอนรุักษมรดกทางวัฒนธรรม 

 
 ในบทนี้เปนการนําเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่กรณีศึกษา 

ซึ่งไดสรุปขอมูลและวิเคราะห ศักยภาพทางดานตางๆของพื้นที่ รวมทั้งปญหา-ภัยคุกคาม และ

แนวโนมในอนาคต จากบทที่ 5 เพื่อสรางแนวทางและแผนในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของ

พื้นที่ศึกษาขึ้นมา โดยเนนไปที่การจัดการทางองคประกอบทางภูมิทัศนของมรดกทางวัฒนธรรมใน

พื้นที่ศึกษา ซึ่งไดเสนอแนวทางโดยแบงองคประกอบทางภูมิทัศนในพื้นที่ออกเปนกลุมตัวอยางของ

มรดกทางวัฒนธรรมแตละประเภท เชน อาคารสาธารณะ โบราณสถาน ชุมชนเกา สถาปตยกรรม

สําคัญอื่นๆ สวนสาธารณะ และองคประกอบทางธรรมชาติในพื้นที่ 
 
1. การกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการ  
 1.1  จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค ในแผนยุทธศาสตรของลําปางป 2549-2552 ได

สรุปจุดแข็งและจุดออน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรค ในการจัดการการพัฒนาและการอนุรักษเขต

พื้นที่เมืองเกาโดยสรุปไวเปนดังนี้ 
จุดแข็ง 
ดานแผนงานและนโยบาย 
 ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศน และสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

  ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายในการอนุรักษและพัฒนาเมอืงเกาชัดเจน 
ดานบคุคลากรและภาคีเครือขาย 
  มีเจาหนาที่ บุคลากรในภาครัฐ 

  มีเจาหนาที่ บุคลากรในภาคเอกชนสนับสนุนการดําเนินงาน 

 มีภาคีรวมผลักดันในการดําเนินงาน 

 มีชุมชน และประชาชนรองรับในพื้นที่อนุรักษ 

 มีหนวยงานรัฐรองรับการยายชุมชนออกจากพื้นที่เขตอนุรักษ 
ดานกฎหมายและงบประมาณ 
  มีกฏหมายรองรับการถายโอนภารกิจ 

  มีงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงาน 
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 มีหลักฐานทางดานกายภาพของโบราณสถาน 
ดานลักษณะทางกายภาพ 
 มีความโดดเดนของโบราณสถานอายุ ๑,๐๐๐ กวาป 

 มีกําแพงเมืองเกาที่ยังปลอดการบุกรุกหลงเหลืออยู 

 มีโบราณสถานที่ยังมีลมหายใจ  

 โบราณสถานอยูในเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดออน 
ดานแผนงานและนโยบาย  
 ขาดวิสัยทัศนรวม 

 ขาดการบริหารที่เปนรูปธรรมสูชุมชนที่ชัดเจน 

 ขาดแผนการอนุรักษโบราณสถานที่ชัดเจน 

ดานการมีสวนรวม และ การเรียนรู  

 ไมมีหลักสูตรการเรยีนการสอนประวัติศาสตรทองถิ่นในบทเรียน 

  คนในพื้นที่ไมเห็น คุณคาของโบราณสถาน 

  มีการเรียนรูของสังคมนอย 

  ขาดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

  ความไมรูศิลปะ นําไปสูความไรรสนิยม  สีสันฉูดฉาด การกอสรางไมปราณีต 
ดานบุคคลและองคกร 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดออกขอกําหนด แนวทางการอนุรักษอยางเปน

รูปธรรม 

  ขาดนักโบราณคด ีและผูเชี่ยวชาญ 

 เจาอาวาสขาดความรู ไมเขาใจเรื่องการอนุรักษพัฒนา 

 เจาหนาที่ภาครัฐละเลยตอหนาที่ ทําให โบราณสถานถูกรุกล้ําและทําลาย 

 กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของไมสอดคลองกัน 

 องคกรทองถิ่น มีความขัดแยงกัน 

 พื้นที่ขององคกรทองถิ่นยังทับซอนกัน 

 งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานและพัฒนาโครงการขนาดใหญ 

 นักการเมืองระดับชาติไมใหความสําคัญในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 
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ดานการจัดการ 
 ไมมีการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษเมืองเกาที่ชัดเจนทั้งจังหวัด 

 ไมมีหนวยงานระดับทองถิ่น ภูมิภาค สวนกลางดูแลอยางแทจ ริง 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดอํานาจในการออกขอกําหนด 

 การประสานแผนขององคกรภาครัฐมีนอย 

 ขาดองคกรที่เฝาระวังรักษาโบราณสถาน 

 มีการยอมใหกิจกรรมที่ไมเหมาะสมตั้งอยูในพื้นที่ ใกลโบราณสถาน 

 ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษ 

 ขาดความรวมมือจากชุมชน 

 มีการบุกรุกโบราณสถาน 

 ปลอยใหสิ่งกอสรางบดบังโบราณสถาน 
โอกาสเกี่ยวกับการจัดการ 
 ยุทธศาสตรใหความสําคัญกับเร่ืองเมืองเกา 

 มีหนวยงานพรอมใหการสนับสนุนในการฟนฟูและปรับปรุงเมืองเกา 

 นักวิชาการ และประชาชนใหความสนใจ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญ 

 ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติในลําปางมีมาก 

 ทําเลที่ตั้ง และขนาดของเมืองเอื้อตอการจัดการ 

 ความเปนศูนยกลางการคมนาคม 
อุปสรรค 
 การพิจารณาเขตเมืองเกาตองมีความรอบคอบ 

 ขาดการมีสวนรวมของคนหลายฝาย 

 การประชาสัมพันธไมครอบคลุม 

 ขาดแผนงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนระยะยาว 

 ขาดแหลงเรียนรู และสรางสํานึกรักทองถิ่น 

 ขาดงบประมาณ 

 ขาดการศึกษาแหลงขอมูลที่มีคุณคา คน สถานที่ ใหครบทุกมิติ 

 ขาดการลําดับความสําคัญของแหลงที่จะอนุรักษ 

 ขาดกฎหมายที่จะเอื้อและสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ 

 ขาดการศึกษาวิจัยแหลงขอมูลและแหลงรวบรวมขอมูลดานวิชาการ 
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 นโยบายในการพัฒนาไมแนนอน 

 1.2  เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของเมืองลําปางจากใน

แผนยุทธศาสตรของลําปางป 2549-2552 ไดกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และประเด็นของยุทธศาสตร

ในการพัฒนา การจัดการ และการอนุรักษคุณคาของเมืองเกาไวโดยสรุปไดดังนี้ 
วิสัยทัศน 
 ปลูกฝงจิตสํานึก รวมกันศึกษา อนุรักษและพัฒนามรดกเมืองเกานครลําปาง 
พันธกิจ 
 จัดทําทะเบียนแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรเมืองเกานครลําปาง 

 สนับสนุนการดําเนินงานเพื่ออนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง 

 สงเสริมการศึกษาวิจัยและสืบคนขอมูลเมืองเกานครลําปาง 

 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสําคัญของเมืองเกานครลําปาง 

 สงเสริมการบริหารจัดการเมืองเกานครลําปางแบบบูรณาการ ภายใตการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน 
เปาหมาย 
  ฟนฟู และปรับปรุง แหลงสําคัญทางประวัติศาสตรเมืองเกานครลําปาง ที่สอดคลอง

กับระบบนิเวศเมือง 

  องคความรูเร่ืองเมืองเกานครลําปางมีความถูกตอง มีการจัดระบบ และสามารถ

ถายทอดสูชุมชน 

  มีมาตรการและแผน การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 
ประเด็นยุทธศาสตร 
  เสริมสรางคุณคาของเมืองเกา 

  บริหารจัดการแบบบูรณาการ 

  สนับสนนุการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 
2. ขั้นตอนการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม 
 การอนุรักษจะสําเร็จไดเมื่อมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน แตละขั้นตอนตองดําเนินตาม

ระบบกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ พรอมทั้งปฏิบตัิตามมาตรฐานมืออาชีพ และยังควรที่จะมีการ

ปรึกษากับกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ และใหนึกถึงเรื่องสําหรับการอนุรักษนั้นในเบื้องตนควรทํา

การวิจัยกอนและข้ันตอนแตละขั้นตอนในการอนุรักษควรอิงกับผลของการวิจัยนั้นการบันทึกที่
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นาเชื่อถือควรไดรับการเก็บรักษาที่ดี ซึ่งรวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร และเอกสารรวมสมัยทุก

ชนิด และการบันทึกอยางละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนในการอนุรักษ และควรมีการจัดตั้งองคกรที่มี

โครงสรางที่แนนอนและมีอิสระในการอนุรักษ ในขณะเดียวกันบทบาทขององคกรควรดําเนินอยูใน

กรอบของกฎหมาย และนักอนุรักษทุกคนควรไดรับการอบรมจนมีความชํานาญ และผานการ

ทดสอบความรูความสามารถ ควรมีคณะ กรรมการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ตรวจทานเรื่อง

สําคัญๆในขั้นตอนการอนุรักษ กรรมการทุกทานก็ควรมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่

เกี่ยวของกับงานทางการอนุ รักษนี้การอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมประกอบดวย  6 

กระบวนการ ดังนี้ 

 1. การระบุและการสืบสวน 

 2. การประเมิน 

 3. การประกาศอยางเปนทางการวาเปนเขตอนุรักษและกําหนดประเภทของ

โบราณสถาน 

 4. การเตรียมแผนแมบทการอนุรักษ 

 5. การลงมือปฏิบัติตามแผนแมบท 

 6. การปฏิรูปแผนแมบท 

 การระบุและสืบคนขอมูลมรดกทางสถาปตยกรรมนั้นไดมาจากการสํารวจอยางจริงจัง

และทําบัญชีรายชื่อข้ึนมา โดยที่สืบขอมูลจากโบราณสถานที่เลือกมาและลงลึกในรายละเอียด 

และสืบคนขอมูลโดยละเอียดตรงโบราณสถานที่มีความสําคัญอยูแลว ควรสืบคนขอมูลจาก

รองรอยทางประวัติศาสตรที่เหลือไว เอกสารที่เกี่ยวของและลงมือปฏิบัติทันทีการประเมินจะดูที่

คุณคาทางโบราณสถาน สภาพการดูแลรักษาและเรื่องการจัดการ ยังรวมถึงการวิเคราะหจาก

บันทึกทางประวัติศาสตรและสภาพที่เปนอยูขณะทําการสํารวจ โดยในปจจุบันโบราณสถานที่

คนพบจะตองมีการขุดสํารวจเล็กนอย เพื่อนําไปประเมินคาและจะกระทําได เมื่อไดรับการอนุมัติ

ตามกระบวนการทางกฎหมายเทานั้นการประกาศอยางเปนทางการวาเปนเขตอนุรักษ และ

กําหนดประเภทของโบราณสถานควรทําโดยองคกรภาครัฐและโบราณสถานที่ไดรับการประกาศ

นั้นจะตองมีการเตรียมการใน 4 เร่ือง คือ กําหนดเขตโบราณสถาน จัดทําปายประกาศวาเปนเขต

อนุรักษโบราณสถาน ทําเอกสารทางการเพื่อการบันทึก และกําหนดองคกรหรือผูที่รับผิดชอบการ

จัดการโบราณสถานนั้นการเตรียมแผนแมบทตองอิงกับผลการประเมินโบราณสถาน แผนแมบท

ควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนบอกถึงมาตรการการอนุรักษที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นได 

โดยทั่วไปยุทธศาสตรของแผนแมบทจะประ กอบดวยองคประกอบทั้ง 4 นี้อันไดแก มาตรการการ
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อนุรักษ การใชพื้นที่ที่เหมาะสม การจัดแสดงและการตีความ และการจัดการ นอกจากนี้ภายใน

กรอบแผนแมบทนั้นยังสามารถกําหนดแผนที่เหมาะกับสภาพของแตละพื้นที่และองคประกอบ แต

แผนทั้งหมดโดยเฉพาะแผนสําหรับบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เชน หมูบาน เมือง 

ควรมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุรักษทั้งหมดตาม

กระบวนการทางกฎหมายดวยแลว แผนแมบทการอนุรักษนี้ควรจะมีการปรับใหเขากับแผนพัฒนา

ทองถิ่นหรือชนบทนั้นๆ ดวยแผนปฏิบัติในชวงที่เร่ิมใชแผนแมบทโดยพัฒนาตามมาตรฐานของ 

ทางราชการและสอดคลองกับกฎหมายกฎระเบียบ ซึ่งควรศึกษาใหเรียบรอยกอนการลงมือปฏิบัติ

จริง แผนปฏิบัติการที่ใชตีความโบราณสถานและใหความรูแกสาธารณชนควรพัฒนาในกรอบของ

แผนแมบทการทบทวนแผนแมบทการอนุรักษเปนครั้งคราวเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางาน 

และดึงบทเรียนที่ไดจากประสบการณ การลงมือปฏิบัติออกมาใช ซึ่งถาพบขอบกพรองหรือมี

สถานการณใหมๆ เกิดขึ้น ก็ควรมีการทบทวนแผนแมบทตามนั้นดวย ควรมีกรรมการซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญทางดานการอนุรักษคอยทบทวนตรวจสอบแผนแมบทและแผนปฏิบัติการอนุรักษใน

โครงการสําคัญๆ ลงมือปฏิบัติงานอยางรัดกุม หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการตีความโบราณสถาน

ตลอดจนเก็บรวบรวม สืบคนขอมูลจากเอกสารและควรดูดวยวาไดลงมือปฏิบัติตามแผนแมบทการ

อนุรักษแลว 
 
3. การปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรม 
 การปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ ที่ผานกระบวนการประเมินคุณคา การ

จัดลําดับความสําคัญแลว เชน 

 โดยกฎหมาย กรมศิลปากร หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 โดยการสรางกลไกเพื่อใหเกิดจิตสํานึกและความรับผิดชอบ สงเสริม สนับสนุน 

เสนอแนะใหชุมชน และทองถิ่น สรางกลไกเพื่อใหเกิดจิตสํานึกมีความรักและจริงใจในการอนุรักษ

มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหมีอาสาสมัครทองถิ่นสนับสนุนเครือขายเพื่อการอนุรักษใน

ระดับตางๆ 
 
4. รูปแบบการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรม 
 แนวทางในการบริหารจัดการ  สภาพแวดลอม  ชุมชน  เมือง  มรดกวัฒนธรรม 

โบราณสถาน ใหดํารงคุณคาอยูได เนนความสําคัญของคน อันเปนพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม ดังนี้ 
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 4.1  ทรัพยากรของการจัดการ (Resources) ประกอบดวย บุคลากร องคกร กฎหมาย 

แหลงทุน 

 4.2  ขั้นตอนกระบวนการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม เร่ิมตนจากการศึกษาคนควา

วิเคราะหวิจัย ในทางวิชาการ หลากหลายสาขาที่เกี่ยวของ ในลักษณะของสหวิชาการ ขอแนะนํา

เงื่อนไขตางๆ ที่นําไปสูการเลือกสรรวิธีการที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ในการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวของแตละประเภท แตละแหลงใหมีความมั่นคง เปนแหลงเรียนรู และตอบสนอง

ประโยชนตอสังคมปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย 

 1. การศึกษาวิจัย เฉพาะทาง หมายถึง การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิทัศน

วัฒนธรรมของพื้นที่ซึ่ง ในแตละพื้นที่จะมีพื้นฐานขอมูลดานนี้แตกตางกันไป แตในภูมิภาคเดียวกัน

อาจมีลักษณะคลายคลึงกัน ขอมูลที่ไดเก็บรวบ รวมมาตองนํามาวิเคราะหและตีความเพื่อจําแนก

ขอมูลออกเปนหัวขอตางๆเชน ลักษณะทางกายภาพ ศักยภาพของพื้นที่ องคประกอบทางภูมิทัศน

วัฒนธรรมในพื้นท่ี และอื่นๆ ซึ่งไดทําการจัดการและวิเคราะหขอมูลมาแลวในระดับหนึ่งจากบทที่

ผานมา 

 2. แนะแนวทางการดําเนินการอนุรักษ ในระดับตาง ๆ เชน การปองกันการ

เสื่อมสภาพ การสงวนรักษา การบูรณะ การปฏิสังขรณ การฟนฟู การประยุกตใชสอย การจําลอง-

แบบ การพัฒนาและสรางสรรคใหม ตามลําดับ คือข้ันตอนในการอนุรักษไวซึ่งคุณคาของ

องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม 

  การปองกันการเสื่อมสภาพ คือ ข้ันตอนอันดับแรกในการอนุรักษสภาพของ

มรดกทางวัฒนธรรมไวเปนขั้นตอนหลังจากการสํารวจสภาพเดิมของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆแลว

จัดการเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพจากปจจัยตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ น้ําทวม การทําลายจาก

มนุษย การผุ-กรอน หักพังจากอายุของวัสดุ ฯลฯ 

  การสงวนรักษา (Preservation) คือ มาตรการในการจัดการดูแลรักษามรดก

ทางวัฒนธรรมนั้นๆเพราะมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้บางแหงอาจไมมีการใชสอยแบบในอดีตแลว

ก็ตาม แตหากยังมีประโยชนตอการศึกษาและมีคุณคาทางศิลปะวัฒนธรรมอยู การสงวนรักษา

เพื่อใหมีสภาพคงเดิมแบบสภาพปจจุบันโดยหากเกิดการเสื่อมสภาพหรือชํารุด ก็สามารถทําการ

ซอมแซมอยางงายได ไมตองอาศัยนักโบราณคดี หรือเงินทุนจํานวนมาก และมาตรการเพื่อการ

อนุรักษจะรวมเทคนิคตางๆ เพื่อการยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมสภาพผุพังของทรัพยสินไว โดยการ

จัดเขาเปนโปรแกรมเพื่อการบํารุงรักษา ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําอยางตอเนื่อง 
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  การบูรณะ  คือ  การสรางขึ้นใหมแตเพียงบางสวนหรือทั้งหมด ใหกระทําไดใน

กรณีที่งานนั้นมีความจําเปนเพื่อการทดแทนสวนสําคัญที่ขาดหายไปจากเขตพื้นที่ประวัติศาสตร 

หรือทัศนียภาพแหงสถานที่นั้น  เพื่อใหมีความกลมกลืนองคประกอบเดิมที่ยังคงเหลืออยู โดยให

ลักษณะทางศิลปะ หรือคุณคาทางดานตางๆของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ มีความชัดเจนมากขึ้นจาก

สภาพที่ชํารุด ทรุดโทรม 

  การปฎิสังขรณ  (Restoration) ในแบบแรกคือมาตรการเมื่อตองการเพิ่มความ

แข็งแกรงใหโครงสราง หรือตองมีการติดตั้งระบบทางเทคนิคตางๆ เพื่อปองกันภัย หรือตามเทศ

บัญญัติ ใหปดบังสิ่งเหลานี้อยางมิดชิดถาเปนไปได เพื่อไมเปนการรบกวนหรือทําใหเสียสุนทรียภาพ

และคุณภาพทางประวัติศาสตรของมรดกวัฒนธรรมนั้นเสียไป จะยกเวนเมื่อการปดบังดังกลาวจะมี

ผลใหเกิดการดัดแปลงหรือทําลายวัสดุพื้นที่ (Spaces) ที่สําคัญทางประวัติศาสตรนั้น   ในแบบที่สอง

คือ การสรางขึ้นใหมในรูปแบบเดิม (Reconstruction) เพื่อใหมรดกทางวัฒนธรรม หรือภูมิทัศน

วัฒนธรรมนั้นที่เสียรูปแบบหรือสูญเสียรูปรางไป กลับมาอยูในรูปเดิมหรือไกลเคียงรูปเดิมมากที่สุด 

โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการปฏิสังขรณเชน ภาพถาย  

  การฟนฟู  (Rehabilitation) คือ  การฟนฟูที่ดี น้ันควรจะทําขึ้นเพื่อจัดหา

ประโยชนที่เหมาะสมกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคาทางประวัติศาสตร ซึ่งตองการเปลี่ยนแปลงที่

นอยที่สุดสําหรับตัวอาคาร โครงสราง หรือแหลงโบราณสถานและสภาพแวดลอมของมัน หรือเพื่อ

ใชสมบัติที่มีคาทางประวัติศาสตรนี้สําหรับจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวแตเดิม 

  การประยุกตการใชสอย (Adaptation) คือ การปรับเปลี่ยนหนาที่และประโยชน

ใชสอยเดิมของอาคาร หรือของมรดกทางวัฒนธรรมนั้น เพื่อตอบสนองกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ 

การปรับเปล่ียนหรือประยุกตการใชสอยตองคํานึงถึงคุณคา รูปแบบเชน สัดสวน สีสัน ขนาด พื้นผิว 

และลักษณะเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ เพราะกิจกรรมหรือการใชสอยใหมอาจทําใหคุณคา

ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นลดลงไป  

  การจําลองแบบ  (Replication) เมื่อมรดกทางวัฒนธรรมนั้น มีสภาพชํารุดที่เกิน

กวาการซอมแซม การปฏิสงัขรณ การบูรณะ จะทําได รวมทั้งการตั้งอยูในพื้นที่เส่ียงตอการถูกทําลาย 

และมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีคุณคาความสําคัญตอประโยชนดานตางๆมาก การใชวิธีการจําลอง

เปนการสรางมรดกทางวัฒนธรรมนั้นขึ้นมาใหมโดยลอกเลยีบแบบจากของจรงิ เทาทีส่ามารถจะทาํได 

เชน การใชวัสดุ สีสัน พื้นผิว ขนาด รูปราง ใหเหมือนแบบเดิม โดยการจําลองขึ้นมาใหมมกัทาํในพืน้ที่

ที่สามารถจัดการดูแลรักษาไดงาย 
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  การพัฒนาและสรางสรรคใหม (Development and New Creation) เปนการ

จัดการที่สงผลกระทบตอพื้นที่เดิมมากที่สุด เพื่อตอบสนองแนวคิดในการพัฒนาที่มีความยั่งยืนตอ

การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อชุมชนหรือพื้นที่นั้น การ

สรางสรรคใหมตองเคารพบริบทในพื้นที่เดิมใหมากที่สุด ไมทําลาย หรือลดคุณคาภาพลักษณใน

เขตพื้นที่เดิม เพราะการสรางใหมโดยขาดความเขาใจทางประวัติศาสตรของพื้นที่เดิมโดยอาศัย

เพียงความคุมคาจากประโยชนที่จะไดรับ มักทําใหคุณคาของพื้นที่หรือของภูมิทัศนวัฒนธรรมเดิม

เสียไป 

 3. การอนุรักษภูมิทัศน   

 4. การอนุรักษเมือง ยาน และชุมชนประวัติศาสตร 

 5. การอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น 

 6. การอนุรักษแหลงโบราณคดี / แหลงประวัติศาสตร 

 จากขอ 3,4,5,6 การอนุรักษไวตามหัวขอดังกลาวหมายถึง การสงวนรักษา

สภาพที่ดีและสะทอนซึ่งเอกลักษณเดิมของพื้นที่ดานตางๆเชน ทางประวัติศาสตร ทางศิลปะ 

รูปแบบ วัฒนธรรม ทางกายภาพ ไวใหสมบูรณเพื่อคุณคาดานตางๆทั้งการศึกษา ความงาม 

วัฒนธรรม โดยอาจมีการพัฒนาและสรางสิ่งใหมขึ้นมาประกอบในพื้นที่เขตอนุรักษได แตตองไม

ทําลายสภาพเดิม ซึ่งตองมีการศึกษาถึงคุณคา ประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นตามมาจากองคประกอบใหม  

 7. สภาพโดยรอบที่สัมพันธกับมรดกวัฒนธรรม คือ การรักษาสภาพแวดลอม หรือ

บริบทของขอบเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อใหอาคาร สิ่งกอสราง โบราณสถาน หรือพื้นที่อนุรักษนั้นยังคง

คุณคาและเอกลักษณไวได เชนการจัดการกําหนดพื้นที่ใชสอยกิจกรรมรอบๆ การกําหนดเขตแนว

กันชนกับพื้นที่อนุรักษ การควบคุมความสูง และรูปแบบของสิ่งกอสรางโดยรอบ การเปดพื้นที่โลง

โดยรอบบริเวณพื้นที่อนุรักษ    

 8. การสื่อความหมาย หมายถึง การแสดงออกของรูปแบบ สภาพเดิมของมรดก

ทางวัฒนธรรมนั้นที่สะทอนถึงประวัติศาสตรความเปนมา วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือปจจัยอ่ืนๆที่

เปนเปาหมายหลักในการสราง การคํานึงถึงการสื่อความหมาย เปนการอนุรักษเอาไวซึ่งเรื่องราว

ความเปนมาของสถานที่นั้น การจัดการที่ดีในภายหลังหากมีการซอมแซม การบูรณะ หรือวิธีการ

อ่ืนๆ ตองพยายามไมทําใหความหมายเดมิเปลี่ยนแปลงไป 

 9. การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม ประเพณีที่เกี่ยวของกับแหลง

โบราณสถานที่เกี่ยวของ คือการอนุรักษกิจกรรมเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนประเพณีวัฒนธรรม 
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ซึ่งสะทอนเอกลักษณของพื้นที่นั้นๆ เปนการอนุรักษไวซึ่งความเชื่อในทางปฏิบัติ เปนแบบแผนที่

เกิดขึ้นประจําและสืบตอกันมาเปนรุนๆ อาจเปลี่ยนองคประกอบเดิมในกิจกรรมไปบาง แตตองยัง

รักษาแกนหรือความสําคุญของคุณคาในประเพณีเอาไว 

 10. การจัดทํารายงาน การบันทึก คือ การจัดรวบรวมเปนเอกสารขอมูลเชิง

วิชาการ มีที่มาที่นาเชื่อถือและสามารถอางอิงได โดยการจัดทําเอกสารนั้นอาจใชเพื่อประโยชน

ทางดานตางๆ นอกจากการเก็บขอมูลของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆเพียงอยางเดียว ยกตัวอยาง

เชน เอกสารการใหบริการในฐานะแหลงเรียนรู เอกสารเพื่อเผยแพรการทองเที่ยว เอกสารเกี่ยวกับ

เงินกองทุน 
 
5. แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเขตเทศบาลนครลําปาง 
 จากการวิเคราะหขอมูลทางดานกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เขตเทศบาล

รวมทั้งศักยภาพ ปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น เห็นไดวาศักยภาพของเขตเทศบาลนครลําปางนั้น

ประกอบไปดวยองคประกอบที่มีคุณคาในดานตางๆมากมาย  ทั้งชุมชน  วัฒนธรรมและ

สถาปตยกรรม แตดวยการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความตองการพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบ

อาชีพและความตองการดานอื่นๆ ทําใหเกิดปญหาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยตรง พื้นที่บางที่ที่มี

คุณคาความสําคัญถูกทําลายไป ถูกลดคุณคาลงไป ในหัวขอนี้จะเปนการเสนอแนวทางการจัดการ

ทางดานภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่ ภายใตทฤษฎีของการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยว ของและสามารถนํามาประยุกตใชกับพื้นที่ศึกษานี้ได 

 ในหัวขอนี้เปนการนําเสนอแนวทางการจัดการองคประกอบทางภูมิทัศนในพื้นที่เขต

ลําปาง ตามหลักการในการจัดการจากหัวขอที่ผานมา คือ รูปแบบการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ซึ่งบางสถานที่อาจจะตองประยุกตใชจากรูปแบบที่ยกตัวอยางขึ้นมา 

 5.1  องคประกอบทางธรรมชาติ  

 แมน้ําวังซึ่งไหลผานเขตเทศบาลนครลําปางเปนองคประกอบทางธรรมชาติที่เห็น

ไดชัดในพื้นที่ และยังเปนองคประกอบทางภูมิทัศนที่สําคัญใหกับเมือง จากศักยภาพของเมือง

ลําปางที่เห็นไดวาการที่สองฝงริมแมน้ําวังนั้นยังไมมีการบุรุกมากนัก เหมาะที่จะไดรับการจัดการ

และการพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริมคุณคาทางความงาม และสะทอนไปยังประวัติศาสตรของพื้นที่ได 

การจัดการทางกายภาพควรเริ่มต้ังแตการ 

 การสงวนรักษา (Preservation) คือ มาตรการในการจัดการดูแลรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมนั้นๆเพราะมรดกทางวัฒนธรรมเหลาน้ีบางแหงอาจไมมีการใชสอยแบบในอดีตแลวก็

ตาม เชนการสัญจรทางน้ํา การคาขาย แตหากยังมีประโยชนตอการศึกษาและมีคุณคาทาง
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ศิลปะวัฒนธรรมอยู การสงวนรักษาไวเพื่อใหมีสภาพคงเดิมตามแบบสภาพปจจุบัน โดยหากเกิด

การเสื่อมสภาพ หรือ ชํารุดก็สามารถทําการซอมแซมอยางงายได ไมตองอาศัยนักโบราณคดี หรือ

เงินทุนจํานวนมาก และมาตรการเพื่อการอนุรักษจะรวมเทคนิคตางๆ เพื่อการยับยั้งหรือชลอการ

เปล่ียนแปลงในทางลบโดยการจดัเขาเปนโปรแกรมเพื่อการบํารุงรักษา ซึ่งจะดําเนินการเปนประจาํ

อยางตอเนื่อง 

 สรางมาตรการในการจัดการสภาพโดยรอบที่สัมพันธกับมรดกวัฒนธรรม คือ การ

รักษาสภาพแวดลอม หรือบริบทของขอบเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อใหอาคาร สิ่งกอสราง โบราณสถาน 

หรือพื้นที่อนุรักษนั้นยังคงคุณคาและเอกลักษณไวได เชนการจัดการกําหนดพื้นที่ใชสอยกิจกรรม

รอบๆ การกําหนดเขตแนวกันชนกับพื้นที่อนุรักษ การควบคุมความสูง และรูปแบบของสิ่งกอสราง

โดยรอบ การเปดพื้นที่โลงโดยรอบบริเวณพื้นที่อนุรักษ เพื่อปองกันสภาพ ที่เปนมลพิษทางสายตา 

 5.2  องคประกอบที่สําคัญทางศาสนา ศาสนสถาน 

 ในเขตเทศบาลนครลําปางมีองคประกอบทางศาสนาที่สําคัญมากมายกระจายอยู 

เชน วัดตางๆ ตามที่กลาวมาในหัวขอองคประกอบของเขตเทศบาลนครลําปาง วัดบางแหงมีการ

จัดการที่ตองขึ้นตามกฏของการอนุรักษจากหนวยงานตางๆแลว เชนวัดปงสนุกเหนือปงสนุกใต ที่

ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วัดบางแหงขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร โดยในที่นี้จะนําเสนอ

ในกรณีของวัดที่ยังไมมีระบบของการจัดการทางภูมิทัศน หรือการจัดการทางมรดกวัฒนธรรม   

 ลําดับแรกเริ่มที่การศึกษาขอมูลถึงสภาพเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆกอน 

รวมทั้งสภาพทางภูมิทัศนเดิม เพื่อจัดการกําหนดแนวทางในการเลือกวิธีการ หรือรูปแบบในการ

จัดการไดเหมาะสมที่สุด 

 ขั้นตอนตอมาคือการสงวนรักษา การดูแลรักษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

เพราะมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้บางที่ยังไมมีการดูแลและจัดการจากหนวยงานใดๆเลย ซึง่สภาพ

ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นอาจคอยๆเสื่อมสลายไปตามปจจัยดานตางๆ ทั้งธรรมชาติ การบุกรุก

ทําลาย บางแหงที่ชํารุดและทรุดโทรมมากอาจทําการบูรณะโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการ

ทําการศึกษาจากหลัก ฐานทางประวัติศาสตร เพื่อเลือกใชเทคนิค วิธีการ วัสดุ ในการบูรณะ

ซอมแซมใหมีความกลมกลืนและเปนไปในทางเดียวกันกับลักษณะขององคประกอบเดิมที่

หลงเหลืออยู เพื่อรักษาคุณคาทางศิลปะและรูปรางลักษณะเดิมที่มีความสําคัญตอคุณคาทางดาน

จิตใจและประโยชนทางการศึกษา 

 5.3  องคประกอบที่เกี่ยวกับอาคารสําคัญและสถาปตยกรรมสําคัญในพื้นที่เขต

เทศบาลนครลําปางนั้นมีองคประกอบของเมืองที่เปนอาคารที่สําคัญและทรงคุณคาดานตางๆ 
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รวมทั้งสถาปตยกรรมสําคัญมากมาย เชน อาคารฟองหลี บานเสานัก เรือนเจาแมยอดคํา สะพาน

รัษฎาภิเษก  สถานีรถไฟ พิพิธภัณฑธนาคารไทยพานิชย และอื่นๆอีกมาก ซึ่งอาจจะตองใชวิธีการ

และรูปแบบของการจัดการที่ตรงกับสภาพในปจจุบันที่เปนอยู  

 เร่ิมที่ขั้นตอนการสงวนรักษา (Preservation) คือ มาตรการในการจัดการดูแล

รักษามรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆเพราะมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้บางแหงอาจไมมีการใชสอยแบบ

ในอดีตแลวก็ตาม แตหากยังคงมีประโยชนตอการศึกษาและมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมอยู การ

สงวนรักษาเพื่อใหมีสภาพคงเดิมแบบสภาพปจจุบัน โดยหากเกิดการเสื่อมสภาพ หรือ ชํารุดก็

สามารถทําการซอมแซมอยางงายได ไมตองอาศัยนักโบราณคดี หรือเงินทุนจํานวนมาก และ

มาตรการเพื่อการอนุรักษจะรวมเทคนิคตางๆ เพื่อการยับยั้งหรือชลอการเสื่อมสภาพผุพังของ

ทรัพยสินไว โดยการจัดเขาเปนโปรแกรมเพื่อการบํารุงรักษา ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําอยาง

ตอเนื่อง 

 ขั้นตอนตอมาคือการบูรณะ หรือการสรางขึ้นใหมแตเพียงบางสวนหรือทั้งหมด ให

กระทําไดในกรณีที่งานนั้นมีความจําเปนเพื่อการทดแทนสวนสําคัญที่ขาดหายไปจากเขตพื้นที่

ประวัติศาสตร หรือทัศนียภาพแหงสถานที่นั้น เพื่อใหมีความกลมกลืนองคประกอบเดิมที่ยังคง

เหลืออยู โดยใหลักษณะทางศิลปะ หรือคุณคาทางดานตางๆ ของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ มีความ

ชัดเจนมากขึ้นจากสภาพที่ชํารุด ทรุดโทรม 

 การประยุกตการใชสอย (Adaptation) คือ การปรับเปลี่ยนหนาที่และประโยชนใช

สอยเดิมของอาคาร หรือของมรดกทางวัฒนธรรมนั้น เพื่อตอบสนองกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่

เชน การเปลี่ยนอาคารเกาเปนพิพิธภัณฑ   ซึ่งการปรับเปลี่ยนหรือประยุกตการใชสอยตองคํานึงถึง

คุณคา รูปแบบเชน สัดสวน สีสัน ขนาด พื้นผิว และลักษณะเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ

เพราะกิจกรรมหรือการใชสอยใหมอาจทําใหคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นลดลงไป 

 สุดทาย คือ การรักษาและจัดการสภาพโดยรอบที่สัมพันธกับมรดกวัฒนธรรมนั้น

คือ การรักษาสภาพแวดลอม หรือบริบทของขอบเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อใหอาคาร สิ่งกอสราง หรือ

พื้นที่อนุรักษนั้นยังคงคุณคาและเอกลักษณไวได  เชนการจัดการกําหนดพื้นที่ใชสอยกิจกรรมรอบๆ 

การกําหนดเขตแนวกันชนกับพื้นที่อนุรักษ การควบคุมความสูง และรูปแบบของสิ่งกอสราง

โดยรอบ การเปดพื้นที่โลงโดยรอบบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ  ข้ันตอนนี้จําเปนที่จะตองไดรับความ

รวมมือจากคนในชุมชนเปนอยางมากเพราะเกี่ยวของกับพื้นที่ที่อยูโดยรอบ ซึ่งอาจนอกเหนือจาก

ขอบเขตทางดานพื้นที่ ที่ดิน ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ ตองมีการการทําความเขาใจกับคนใน
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ชุมชนโดยรอบเพื่อใหเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของการรักษาภาพลักษณของมรดกทาง

วัฒนธรรมนั้นๆ  

 5.4  องคประกอบของชุมชนเกา 

 องคประกอบที่อยูในประเภทนี้เปนลักษณะของการจัดการรวมกันระหวางชุมชน

กับหนวยงานหรือองคกร ที่มีบทบาทกับการจัดการและการอนุรักษ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทั้งสองฝาย

ตองไดรับความรวมมือซึ่งกันและกันและเล็ง เห็นเปาหมายหรือประโยชนที่จะไดรับเปนไปในทาง

เดียวกัน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปางเองมีชุมชนเกาเดนๆอยูสองแหงคือ ชุมชนตลาดจีน (กาด-

กองตา) และชุมชนตลาดรถไฟ (ตลาดเกาจาว) โดยสวนของชุมชนกาดกองตานั้นในปจจุบันไดรับ

รางวัลพระราชทานอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประจําป 2551 ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเกิดจากความรวมมือกันของคนในชุมชนที่

รวมกันจัดการ เพื่ออนุรักษอาคารเกาที่มีในคุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตรและดานอื่นๆของ

ชุมชนเอาไว  

 แนวทางในการจัดการเกี่ยวกับองคประกอบดานนี้แบงเปนสองสวน สวนแรก คือ

ลักษณะทางกายภาพ และสวนที่สอง คือ ความรวมมือระหวางหนวยงานและชุมชน 

 ขั้นตอนแรกของการอนุรักษลักษณะทางกายภาพคือการปองกันการเสื่อมสภาพ 

คือ ขั้นตอนอันดับแรกในการอนุรักษสภาพของมรดกทางวัฒนธรรมไวเปนขั้นตอนหลังจากการ

สํารวจสภาพเดิมของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ แลวจัดการเพื่อปองกันการเสื่อม สภาพจากปจจัยตางๆ 

เชน ภัยธรรมชาติ น้ําทวม การทําลายจากมนุษย การผุกรอน หักพังจากอายุของวัสดุ ฯลฯ ซึ่ง

อาคารหลายหลังยังคงมีความเสี่ยงตอการเสื่อมสภาพจากอายุของวัสดุและการปลอยทิ้งราง ไมมี

ผูดูแล 

 ขั้นตอนที่สองเพื่อซอมแซมสวนที่ชํารุดไปตามปจจัยขางตน คือ การบูรณะ หรือ

การสรางขึ้นใหมแตเพียงบาง สวนหรือทั้งหมด สามารถกระทําไดในกรณีที่งานนั้นมีความจําเปน

เพื่อการทดแทนสวนสําคัญที่ขาดหายไปจากเขตพื้นที่ประวัติศาสตร หรือทัศนียภาพแหงสถานที่

นั้น เพื่อใหมีความกลมกลืนองคประกอบเดิมที่ยังคงเหลืออยู โดยใหลักษณะทางศิลปะ หรือคุณคา

ทางดานตางๆ ของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ มีความชัดเจนมากขึ้นจากสภาพที่ชํารุด ทรุดโทรม   

 การฟนฟู (Rehabilitation) คือ การฟนฟูที่ดีนั้นควรจะทําขึ้นเพื่อจัดหาประโยชนที่

เหมาะสมกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคาทางประวัติศาสตร ซึ่งตองการเปลี่ยนแปลงที่นอยที่สุด

สําหรับตัวอาคาร โครงสราง หรือแหลงโบราณสถานและสภาพแวดลอมของมัน หรือเพื่อใชสมบัตทิี่

มีคาทางประวัติศาสตรนี้สําหรับจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวแตเดิม 
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 การประยุกตการใชสอย (Adaptation) คือ การปรับเปลี่ยนหนาที่และประโยชนใช

สอยเดิมของอาคาร หรือของมรดกทางวัฒนธรรมนั้น เพื่อตอบสนองกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่

การปรับเปล่ียนหรือประยุกตการใชสอยตองคํานึงถึงคุณคา รูปแบบ เชน สัดสวน สีสัน ขนาด 

พื้นผิว และลักษณะเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ เพราะกิจกรรมหรือการใชสอยใหมอาจทําให

คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นลดลงไป ตัวอยางที่เห็นไดชัดแลว คือ กาดกองตาที่อาคาร

บานเรือนในอดีตถูกปรับเปล่ียนเปนรานคาในบางสวน และสรางกิจกรรมใหมใหเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่

ซบเซาลงไป คือ การสรางกิจกรรมใหมโดยเปนถนนคนเดินของจังหวัดลําปางขึ้นมาในวันเสาร-

อาทิตย 

 5.5  องคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมในพื้นที่ 

 ในปจจุบันเขตเทศบาลนครลําปางไดจัดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสวนตางๆ ของ

เมือง ซึ่งใชการออกแบบทางภูมิทัศน การออกแบบทางภูมิสถาปตยกรรมในพื้นที่ เพื่อสราง

ลักษณะเดน สะทอนเอกลักษณ รวมทั้งสรางความนาสนใจใหกับพื้นที่ ยกตัวอยางเชน เสาไฟที่

ประดับประติมากรรมไกขาวซึ่งเปนสัญลักษณของจังหวัด ประติมากรรม บริเวณลานหนา

สํานักงานเขตเทศบาล การปรับปรุงสวนสาธารณะ และอื่นๆอีก ในที่นี้จะกลาวถึงแนวทางในการ

ออกแบบและสรางสรรคองคประกอบใหมใหกับลักษณะพื้นที่เดิมซึ่งเปนรูปแบบของเมืองเกา 

 เร่ิมตนที่การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง หมายถึง การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิทัศน

วัฒนธรรมของพื้นที่ซึ่ง ในแตละพื้นที่จะมีพื้นฐานขอมูลดานนี้แตกตางกันไป แตในภูมิภาคเดียวกัน

อาจมีลักษณะคลายคลึงกัน ขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาตองนํามาวิเคราะหและตีความเพื่อจําแนก

ขอมูลออกเปนหัวขอตางๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ ศักยภาพของพื้นที่ องคประกอบทางภมูทิศัน

วัฒนธรรมในพื้นที่  และอื่นๆ การศึกษาถึงเอกลักษณเดิมหรือความหมายเดิมกอนการสรางสรรค

องคประกอบใหมลงไปในพื้นที่ชวยใหสิ่งที่จะสรางใหม ไมทําลายภาพลักษณหรือกอใหเกิดความ

แปลกแยก ความไมกลมกลืนในบรบิทของพื้นที่เดิม 

 ในการออกแบบควรคํานึ งถึ งหลักการการพัฒนาและสร างสรรค ใหม 

(Development and New Creation) เปนการจัดการที่สงผลกระทบตอความหมายของพื้นที่เดิม

มากที่สุด เพื่อตอบสนองแนวคิดในการพัฒนาที่มีความตองการดานตางๆ เชนการใชทรัพยากรที่มี

อยูอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางภาพลักษณใหมใหกับพื้นที่ เพื่อชุมชนหรือ

พื้นที่นั้นๆ การสรางสรรคใหมตองเคารพบริบทในพื้นที่เดิมใหมากที่สุด ไมทําลาย หรือลดคุณคา

ภาพลักษณในเขตพื้นที่เดิม เพราะการสรางใหมโดยขาดความเขาใจทางประวัติศาสตรของพื้นที่
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เดิมโดยอาศัยเพียงความคุมคา ความตองการจากประโยชนที่จะไดรับ สวนใหญแลวมักทําให

คุณคาและเอกลักษณของพื้นที่หรือของภูมิทัศนวัฒนธรรมเดิมเสียไป 
 
6. การมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและการจัดการมรดกวัฒนธรรม 
 ในบทนี้จะกลาวถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ระดับความพอดีและวิธีการในการมี

สวนรวมความรวมมือ ระหวางองคกรที่เกี่ยวของ การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถิ่น 

ควรมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและจัดการมรดกวัฒนธรรม รวมถึงการทองเที่ยวการมี

สวนรวมมีเปาหมาย คือการเคารพในสิทธิและความสนใจของชุมชนทองถิ่นสําหรับแหลงทีม่คีณุคา

ในระดับภูมิภาคหรือทองถิ่น โดยเจาของสถานที่และประชาชนในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของดวยการ

เปดโอกาสใหเขารวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการนโยบาย และขอบเขตของการดาํเนนิการ รวม

วางแผนอนุรักษ การจัดการการนํา เสนอ และการสื่อความหมาย ของมรดกทางวัฒนธรรมของตน 

ในขณะที่สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาความสําคัญในระดับสูงเกินกวาทองถิ่น ควรให

ความเคารพในความตองการและความปรารถนาของชุมชนทองถิ่น ในการจํากัดหรือจัดการการ

นําเขาไปสูกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ  

 การมีสวนรวมในการอนุรักษในระดับภูมิภาคหรือทองถิ่น 

 การอนุรักษและบูรณะ/ปฏิสังขรณวัดวาอารามและโบราณสถานสวนใหญ ไดอยู

ภายใตความรับผิดชอบของกรมศิลปากรและกรมการศาสนาปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับการ

เคารพในสิทธิและความสนใจของชุมชนทองถิ่น การอนุรักษโดยใหคุณคาทางวิชาการและรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น การอนุรักษและบูรณะ/ปฏิสังขรณมีแนว ทางที่แตกตางกันไป ผูที่มี

สวนรวมในการอนุรักษคือ หนวยงานราชการ เอกชน ผูรับเหมา ชาวบาน พระสงฆ นักวิชาการ 

และกลุมอนุรักษทองถิ่น การอนุรักษในทองถิ่นที่ผานมาพบวามีปญหาสําคัญของการมีสวนรวม 

ดังนี้ 

 1. ปญหานโยบาย ความไมสอดคลองกับการอนุรักษในพื้นที่ ของระบบราชการ 

กลาวคือปญหานโยบาย การอนุรักษและบูรณะ/ปฏิสังขรณวัดวาอารามและโบราณสถานภายใต

ความรับผิดชอบของกรมศิลปากร เกิดจากระบบราชการที่ขาดความเขาใจลักษณะการทํางานและ

ความสําคัญของการอนุรักษ เชน การพัฒนาเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมืองที่

ไมไดศึกษาผลกระทบกับการอนุรักษ เรงพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม เปนผลใหมรดกวัฒนธรรม

โบราณสถาน และสภาพแวดลอม ถูกรุกลํ้าทําลายจากโครงการใหญของรัฐ ดังตัวอยาง 

 2. ปญหาความเขาใจของชุมชน  ถึงแนวทางการอนุรักษและวัตถุประสงค คุณคาการ

อนุรักษ และขาดตัวอยางของพื้นที่อนุรักษ ปญหาความเขาใจของชุมชน สาเหตุจากแนวทางการ
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อนุรักษในประเทศไทยที่แบงเปนสองแนวทาง คือ การอนุรักษที่ดําเนินการบนพื้นฐานแนวคิดจาก

ตะวันตกในปจจุบัน สามารถรักษารูปแบบศิลปกรรม สถาปตยกรรม โบราณวัตถุสถานไวได แตยัง

ขาดขอมูลในดานภูมิปญญาความรูวัสดุและ ฝมือชาง และแนวคิดจากตะวนัออกที่มีวัตถุประสงค

การอนุรักษศาสนสถาน ซึ่งใชแนวคิดทางพุทธศาสนาเปนหลักอาศัย ความเชื่อ ความศรัทธา และ

ความหมายของคุณคาในเชิงนามธรรมมากกวาความสําคัญตอรูปธรรม จากแนวคิดดังกลาวไม

สอดคลองกันในดานการอนุรักษของรัฐ  

 3. ปญหาวิธีการอนุรักษ ที่เกิดจากการใชขั้นตอนวิธีการไมเหมาะสม ปญหาวิธีการ

อนุรักษ ปญหาที่ทั้งสองภาคสวนทางราชการและทองถิ่นมีวิธีการอนุรักษและข้ันตอนที่แตกตางกัน 

กรมศิลปากรผูรับผิดชอบตองานอนุรักษมรดกวัฒนธรรมซึ่งมีแผนฯ งบประมาณ ควรทําการ

ประสานงานกับผูบริหารทองถิ่นและประชาชนที่ตองการทํางานอนุรักษ ซึ่งจําเปนจะตองทํา

แผนงานการอนุรักษรวมกัน ไมวาจะเปนในรูปแบบ บูรณปฏิสังขรณ สงวนรักษา ตอเติม ให

ความสําคัญกับการศึกษาขอมูลหลักฐานที่ไดจากการขุดคนและประเมิน เพื่อรักษาคุณคาและ

ความสําคัญทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและทางโบราณคดี สามารถตอบสนองความตองการได

ทั้งทางราชการและทองถิ่น กลุมพทุธศาสนิกชนและกลุมวิชาการ 

 โดยสรุปการมีสวนรวมในการอนุรักษในระดับภูมิภาคหรือในระดับทองถิ่นจะเปน

แนวทางการอนุรักษเพื่อแก ไขปญหา โดยควรสงเสริมใหทองถิ่นมีความสามารถในรักษา

เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีไวได การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา ระบบการปกครองที่

กระจายอํานาจที่แทจริงสูทองถิ่น ระบบสังคมและเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหองคกรทองถิ่นมี

คุณภาพ มีความสามารถรวมในกระบวนการแกปญหาการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม โบราณสถาน 

สถาปตยกรรมและจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของตนเองไดอยางยั่งยืน (วิฑูรย เหลียวรุงเรือง, 

2552, 50-51) 
 
7. การบังคับใชกฎหมายที่เปนกลไกของรัฐเพื่ออนรุักษและพัฒนาสภาพภมูทิัศน 
 มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใชเพื่อควบคุมภูมิทัศนเมืองที่มีคุณคาใหคูควรแกการ

อนุรักษ และสงเสริมการพัฒนาภูมิทัศนเมืองใหเปนไปตามหลักการสุนทรียภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของโครงการกอสรางที่จะเกิดขึ้นทั้งของหนวยงานของรัฐและเอกชน การ

บังคับใชกฎหมายที่เปนกลไกของรัฐ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง  รวมทั้ง

ขอบัญญัติของทองถิ่น ที่บังคับใชเฉพาะในขอบเขตพื้นที่การปกครองตามลักษณะความตองการ

บังคับใชของทองถิ่น การควบคุมเมืองเปนไปตามผังที่ไดกําหนดไวในอนาคตของเมือง การวางและ

จัดทําผังเมือง ของกรมโยธาธิการ และผังเมืองจะใหความสําคัญกับมาตรการควบคุมทางกฎหมาย
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ผังเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง รวมทั้งขอบัญญัติของทองถิ่น ที่บังคับใช

เฉพาะในขอบเขตพื้นที่การปกครองตามลักษณะความตองการบังคับใชของทองถิ่น รวมทั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมทางผังเมือง ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

พระราชบัญญัตผิังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 เปนตน 

และการใชมาตรการควบคุมการบังคับใชทางกฎหมายทั้งในสวนเทศบัญญัติ และขอบังคับของ

ทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานของสภาพภูมิทัศนที่ไดกําหนดไว (เกริก กิตติคุณ, 

ภูมิทัศนเมือง, 82 – 93) 
 
8. แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 กองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

ไดจัดการสัมมนาระดมสมองของผูเชี่ยวชาญเพื่อการกําหนดแนวทางการสรางมาตรการและแรงจูงใจ 

ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาอาคาร และ

บริเวณที่ควรคาแกการอนุรักษ มีเครื่องมือและกลยุทธในการดูแล 2 ประการ ไดแก การใชกลไกการ

ควบคุม และการสรางแรงจูงใจ 

 สําหรับมาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม โดยการสรางแรงจูงใจ 

ประกอบดวย 5 มาตรการดังนี้ 

 1.  มาตรการทางการเงิน (Financial Instruments) 

 มาตรการทางการเงิน หมายถึง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่หนวยงานภาครัฐ

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น นํามาใชเปนการสรางแรงจูงใจแกเจาของอาคารในการ

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษในรูปแบบตางๆ คือ ก) เงินชวยเหลือ และเงินใหยืม ข) ระบบภาษี 

ค) การโอนสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินและอาคาร 

 2.  การยกยองและการใหรางวัล 

 แรงจูงใจในลักษณะนี้ โดยทั่วไปแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใหรางวัลยกยองตัว

บุคคล คือ การยกยองหรือแสดงการยอมรับผูเชี่ยวชาญ หรือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งดําเนินกิจกรรม

ในการอนุรักษและพัฒนาอาคารเกา หรือบริเวณซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อ

เปนแบบอยางแกบคุคลหรือชุมชนอื่นๆ และการใหรางวัลสถานที่ ซึ่งหมายถึงการแสดงการยอมรับ

และประชาสัมพันธใหสาธารณะชนไดรับรู 
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 3.  การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)  

 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษหรือพัฒนาพื้นที่อาคารที่มีคุณคา

ความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอาจทําไดหลายวิธี เชน การปรึกษาประชุม และ

กลไกระดับรากหญา ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตน ชาวชุมชนสวนใหญสามารถยอมรับ และพรอมเขา

รวมกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ การพัฒนาเขตเมืองเการวมทั้งเขตเทศบาลนครลําปาง  

ซึ่งความพรอมในความชวยเหลือจากชาวชุมชนนั้น สามารถทําใหการกระจายอาํนาจในการบรหิาร 

การจัดการและการดูแลรักษานั้นสามารถแบงออกไปสูชาวชุมชนได เชนการจัดอบรมแกผูนําชุมชน 

การมอบหมายความรับผิดชอบตอการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆใหแกชาวชุมชนดแูลเพือ่

แสดงศักยภาพของแตละชุมชน และเพื่อความภาคภูมิใจในการเปนเจาของรวมกัน ซึ่งการมีสวน

รวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองนั้น สอดคลองกับแนวทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา ดังนี้ ก) สรางจิตสํานึกในการเปนเจาของชุมชนและการบํารุงรักษาสาธารณะสมบัติและ

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ข) สงเสริมการนําวัฒนธรรมของชุมชนมาใชเพื่อคนในชุมชนและการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค) สงเสริมใหมีการรวมกลุมทางความคิด รวมทํางานและเรียนรูจาก

ประสบการณซึ่งกันและกันในชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดกับชุมชนอ่ืน  ซึ่งในลําปางเองนั้นเกิด

โครงการนํารองตัวอยาง เชน องคกรชุมชนที่ดูแลวัดพระธาตุลําปางหลวงซึ่งประสบผลสําเร็จ 

สามารถนํามาประยุกตใชกับองคกรในเขตเมืองได เนื่องจากมีมาตรฐานของการจัดการทีเ่ปนระบบ 

มีการตรวจสอบผลของงาน ระบบการเงิน การบัญชี มีการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และพระสงฆ  

 4.  การฝกอบรม (Training Program) 

 การใหการฝกอบรมและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ถือเปนมาตรการสราง

แรงจูงใจที่สําคัญ และเปนที่นิยมมากอีกมาตรการหนึ่ง เนื่องจากมาตรการนี้เปนกจิกรรมทีจ่ะสงผล

ทางเศรษฐกิจตอชุมชน และทองถิ่นโดยตรงในลักษณะการสรางรายไดใหกับทองถิ่น การใหความ

ชวยเหลือทางดานเทคนิค ความรู ความเชี่ยวชาญตลอดจนทักษะเฉพาะดานใหแกกลุมคน จะทํา

ใหกิจกรรมการอนุรักษที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเกิดขึ้นไดจริง สามารถลบลาง

แนวความคิดที่วา “งานดานการอนุรักษมีตนทุนและคาใชจายสูงเกินไป” หรือ “ในปจจุบันจะหา

คนทํางานดานนี้ไดนอยเต็มที” ซึ่งบอยคร้ังเปนสาเหตุใหไมสามารถผลักดันดานการอนุรักษให

เกิดขึ้นเปนรูปธรรมได 
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 5.  การสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษและใหการศึกษาแกชุมชน (Promotion and Public 

Education) 

 การสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษและใหการศึกษาแกชุมชนมีเปาหมายหลักเพื่อสราง

ความสนใจ และเสริม สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการอนุรักษมากกวาการ

ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษโดยตรง แรงจงู ใจประเภทนี้จัดเปนกระบวนการที่สําคัญมากในการสราง

พื้นฐานและทัศนคติตลอดจนมุมมองที่ดานการอนุรักษใหแกประชาชนในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

 ก)  การทําปายอนุสรณ (Commemoration) หมายถึง การนําเสนอขอมูลจําเพาะ

พื้นฐานเกี่ยวกับสถาน ที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เพื่อเปนการใหคุณคา

ความสําคญัแสดงการระลึกถึงสถานที่ รวม ทั้งเปนการใหขอมูลพื้นฐานแกผูมาเยือนดวย 

  ข)  การนําเสนอและการแปลความหมาย (Presentation and Interpretation) 

เทคนิคนี้นิยมนํามาใช กับอาคารทั่วไป ที่ไมมีความโดดเดนมากแตก็จัดอยูในเขตที่ควรคาแกการ

อนุรักษ เพื่อดึงความสนใจของผูคนโดยการนําเสนอวิวัฒนาการ ความเปนมา ความสําคัญในอดีต

และการใชงานในปจจุบัน รวมทั้งระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล 

  ค)  การใหการศึกษาแกชุมชน (Public Education) จัดเปนแนวทาง ที่จะทําให

กระบวนการอนุรักษบรรลุผลสําเร็จในระยะยาว เนื่องจากหากชุมชนมีประชาชนหรือกลุมบุคคลที่

สนใจ และมีความตั้งใจจริงที่จะดําเนินการอนุรักษ เมื่อมีการริเร่ิมโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ 

ชุมชนที่เขมแขง็จะมีความตั้งใจและมุงมั่นใหโครงการนั้นๆ เกิดผลในทางปฏิบัติไดจริง 

  
9. มาตรการเพื่อการควบคุม  
 เปนมาตรการที่กําหนดขึ้นเฉพาะพื้นที่ควบคุม หรือแลวแตทางหนวยงานที่ดูแลจะ

จัดการ โดยออกเปนขอกําหนดขึ้นมาใชในทางปฏิบัติ ขอกําหนดเหลานี้โดยมากแลวจะคํานึงถึง

องคประกอบทางกายภาพหลักๆแบงเปน 4 ประเภทดวยกันคือ  

 9.1  วาดวยเร่ืองของสถาปตยกรรมเนนที่การควบคุมรูปแบบอาคารใหมีความกลมกลืน

กับสภาพแวดลอมเดิมที่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตรโดยการกําหนดมาตรฐานที่ใชตรวจสอบ

อาคาร และควบคุมอาคารใหม  

 1.  ทางดานขนาด ความสูง รูปทรงหลังคา สัดสวนระหวางความกวางและความ

สูงของอาคาร รูปดานหนาอาคาร ตําแหนง ขนาดและสัดสวนของชองเปดตางๆ รายละเอียดและ

รูปแบบทางสถาปตยกรรม วัสดุ สีสัน พื้นผิวของอาคาร 
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 2.  ลักษณะของพื้นที่เปดโลงโดยรอบอาคาร ระยะถอยรน ตลอดจนความตอเนื่อง

ของพื้นที่เปดโลงที่ติดกับแนวถนน รวมทั้งพื้นที่จอดรถที่ปราศจากหลังคาคลุม 

 3.  ลักษณะของพืชพรรณ และองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมอื่นๆภายใน

โครงการ ปายสัญลักษณตางๆ ของโครงการ  

 4.  ระยะเวลาในการดูแลทําความสะอาดอาคาร การเลือกใชอุปกรณไฟฟาแสง

สวางและตําแหนงการติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ ภายนอกอาคาร 

 9.2  วาดวยเรื่องของทัศนียภาพ แนวมอง และทางสัญจร มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะปกปอง

มุมมองหรืออาคารสาธารณะที่สําคัญใหปลอดจากการรบกวนของอาคาร หรือแผนปายที่แวดลอม 

และสงผลกระทบมุม มองที่สําคัญเหลานี้เปนมุมที่สามารถเห็นไดจากถนนเปนสวนใหญ เนื่องจาก

ถนนนั้นใชเปนเสนทางสัญจรหลักของเมือง มาตรการ ที่ควบคุมพิจารณาในแงของ 

 1.  ตวัอาคาร โดยพิจารณาในเรื่องของความสูงไมใหบดบัง ทําลายความงามของ

ทัศนียภาพที่สําคัญ 

 2.  ปายตางๆ พิจารณาในเรื่องของขนาด ความสูงของปาย การติดตั้งระบบแสง

สวางของปาย การใชสี ตัวหนังสือ ขอความ  

 3.  ภาพประกอบและวัสดุ ตลอดจนระยะหรือแนวในการติดตั้งแผนปาย 

 9.3  วาดวยเรื่องของงานภูมิสถาปตยกรรม และการดูแลรักษาพืชพรรณ เนื่องจาก

ตนไมเปนองคประกอบที่มีประโยชนในแงของความสวยงามและสภาพแวดลอม มาตรการที่

ควบคุมพิจารณาในแงของตนไมเดิม โดยพยายามคงสภาพและจํานวนตนไมเดิมใหมากที่สุด ทั้ง

ตนไมในพื้นที่สาธารณะและเอกชน บริเวณที่มีการปลูกสรางใหมจะตองปลูกตนไมข้ึนมาทดแทน

ตนไมเดิมหรือการชดใชคาเสียหายใหกับหนวยงานทองถิ่น ทั้งนี้อายุ ขนาด และชนิดของตนไม

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละเมือง 

 9.4  วาดวยเรื่องของปาย แผนโฆษณา และอุปกรณส่ือสารภายนอกอาคาร โดยแบง

ออกเปน ปายสัญญาณและแผนปายโฆษณา พิจารณาในแงของขนาด รูปแบบ ตําแหนงการติดตั้ง 

การจัดแบงยานที่ยอมใหมีการติดตั้งแผนปายไดบางประเภทจานดาวเทียมและเสาอากาศ พิจารณาใน

แงของขนาดที่อนุญาตใหติดตั้งได ความสูง และโครงสรางที่รับน้ําหนักตองมีความแข็งแรงปลอดภัย 

สีสันและวัสดุไมควรมีลักษณะที่โดดเดน หรือผิดแปลกจากบริบทโดยรอบ ตําแหนง ในการติดตั้งและ

ระยะที่มองเหน็ไดจากภายนอก 
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10. สรุปการเสนอแนวทางในการจัดการและการอนุรักษ  
 ในการจัดการทางดานภูมิทัศนวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นจําเปนที่จะตองเริ่มจากการ

วางแผนและนโยบายในการจัดการและการอนุรักษเมืองเกาใหเปนรูปธรรมขึ้นมากอนเปนลําดับแรก

และมองในภาพรวม ซึ่งกระบวนการและวิธีการที่จะนําไปใชในแตละพื้นที่หรือแตละองคประกอบทาง

ภูมิทัศนวัฒนธรรมจะพิจารณาจากความเหมาะสมดานตางๆ ซึ่งไดอธิบายไวเปนลําดบัในขางตนแลว 
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บทที่ 7 
บทสรุป 

 
 ในบทนี้เปนการรวบรวมและจัดการสรุปผลที่ไดจากขอมูลของการศึกษา ซึ่งไดอธิบาย

รายละเอียดไวในบทที่ผานๆมาเปนขั้น ในการศึกษาหัวขอ การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครลําปางนี้ ไดกําหนดแนวทางในการทําการศึกษามาเปนขั้นตอนโดย

เร่ิมต้ังแต การรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลเบื้องตน การออกแบบกระบวนการทําวิจัย การลง

พื้นที่เพื่อเก็บขอมูล การวิเคราะหและตีความในประเด็นตางๆ การสรุปผล และการเสนอ แนะ

แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถสรุปหัวขอตางๆออกมาเปนดังนี้ 

  
1. สรุปผลการศึกษา 
 จากขั้นตอนในการทําวิจัย ซึ่งไดอธิบายเอาไวแลวจากบทที่ 3 และผานกระบวนการ

ทําการศึกษาที่ผานมา ซึ่งไดแสดงรายละเอียดเนื้อหาในแตขั้นตอนตามกระบวนการทํางาน ในบทที่

ผานๆมาแลว ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาของการศึกษาในบทตางๆตามผลของการศึกษาคือ 

 1.1  ความหมาย คํานิยาม ทฤษฎีและแนวความคิด ในการศึกษา  

 ไดอธิบายเพื่อสรางขอตกลงและความเขาใจกันระหวางผูทําการศึกษาและผูอาน

เพื่อทราบรายละเอียดของความหมาย คํานิยาม วิธีการ หลักการ แนวความคิดตางๆที่ผูทําวิจัยได

เอามาใชในการศึกษาหัวขอ การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครลําปาง 

เพื่อเปนการสรางแนวทางในการประยกตใชและปฏิบัตติามหลักการและทฤษฎีที่เลือกมา 

 1.2  กระบวนการวิจัย และการดําเนินงาน 

 คือ การออกแบบแนวทางในการทําการศึกษาในครั้งนี้โดยการศึกษาในครั้งนี้แบบ

เปนลําดับและขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนในการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนการนําแนวทางการ

จัดการและการประเมินภูมิทัศนวัฒนธรรม ของ Assessing the significance of cultural 

landscape ซึ่งเปนคูมือการจัดการ ภูมิทัศนวัฒนธรรม ของ Australian Alps และเลือกใชหลักการ

อนุรักษ ของแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหลักการในการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ 
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 1.3  ลักษณะสภาพทั่วไปและสภาพทางภูมิทัศน 

 เปนการใหขอมูลพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อความเขาใจในเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพ ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  ลักษณะของประชากร สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล

นครลําปาง เอกลักษณในพื้นที่ และอ่ืนๆเปนขอมูลของพื้นที่เพื่อศึกษาในขั้นตอนตอๆไป 

 1.4  การวิเคราะหและประเมินคุณคาทางภูมิทัศน 

 คือ การใหความหมาย ระบุประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่กรณีศึกษาซึ่ง

สามารถสรุปไดวา  พื้นที่ เขตเทศบาลนครลําปางนั้นเปนภูมิทัศนประเภท  ภูมิทัศนเมือง

ประวัติศาสตร และพื้นที่เขตเทศบาลนั้นยังมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาเพื่อกิจกรรมตางๆที่

หลากหลายเชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การศึกษารูปแบบของ

เมืองเกา และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากองคประกอบดานตางๆ ภายในเมืองที่มีอยูในพื้นที่ทั้ง

รูปแบบทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม  โบราณสถาน ชุมชนเกาแก ประวัติศาสตรความเปนมาของ

เมือง องคประกอบทางธรรมชาติเชน แมน้ําวัง องคประกอบจากกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี 

บรรยากาศภายในเมือง รวมทั้งเอกลักษณอ่ืนๆ ที่บงบอกถึงเอกลักษณของเมือง เชน รถมา 

ผลิตภัณฑเซรามิก 

 ซึ่งในหัวขอการวิเคราะหและประเมินคุณคาทางภูมิทัศนยังไดทําการวิเคราะหถึง

ศักยภาพของ องคประกอบเมืองในเขตเทศบาลนครลําปางซึ่งองคประกอบของเมืองที่มีศักยภาพ

ในหลายๆ ดานนั้นสามารถนํามาจัดการ และวางแผน เพื่อกําหนดเปาหมายใหกับองคประกอบ

นั้นๆ ในการสรางประโยชนหรือคุณคากับเมือง รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับปญหา-ภัยคุกคาม

ผลกระทบ ซึ่งวิเคราะหถึงปญหาและแนวโนมของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางดาน

ตางๆ รวมทั้งแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 1.5  ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศนและการอนุรักษ 

 ในหัวขอนี้ไดอธิบายถึงรายละเอียดและหลักการของวิธีการจัดการภูมิทัศน

วัฒนธรรม และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งไดสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของการ

จัดการเอาไวดวย รวมทั้งเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของเมือง

ลําปาง โดยแบงหัวขอเปน  

 1.  การกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการดานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน

วัฒนธรรม  

2.  ขั้นตอนการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม 

3.  การปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรม 
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4.  รูปแบบการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 

5.  แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเขตเทศบาลนครลําปาง 

6.  การมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและการจัดการมรดกวัฒนธรรม 

7.  การบังคับใชกฎหมายที่เปนกลไกของรัฐเพื่ออนุรักษและพัฒนาสภาพภูมิทัศน 

8.  แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมรดก

ทางวัฒนธรรม 

 9.  มาตรการเพื่อการควบคมุ 

 แนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมนี้ในบางพื้นที่อาจจําเปนที่จะตองมีการใช

วิธีการหลายๆหัวขอรวมกัน เพื่อใหเกิดความสมบูรณของกระบวนการในการจัดการมากที่สุด แต

ในทางกลับกัน ทุกวิธีการควรมีการประชุม และทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานภาคตางๆ กบั

ชุมชน เพื่อการยอมรับและความรวมมือจากชุมชนในทางปฏิบัติ 

 
2. ปญหา อุปสรรคและขอบกพรองในงานวิจัย 
 ในการศึกษาและทําวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาในภาพรวมของปจจัยตางๆ เชน

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่ เนื่องดวยปจจัย

ทางดานเวลาที่มีอยูอยางจํากัด จึงศึกษาไดในภาพรวมจากขอมูลเบื้องตน องคประกอบบางสวน

อาจขาดหายไปบาง โดยผูศึกษาสามารถอธิบายปญหา อุปสรรคและขอบกพรองไวโดยสรุปดังนี้ 

 2.1  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล และการศึกษาขอมูล  

 การเก็บขอมูลทุติยภูมิเปนการรวบรวมและศึกษาขอมูลจากหนังสือส่ือตางๆซึ่ง 

ขอมูลที่ไดทําการศึกษามาบางหัวขอไดเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่เปนในปจจุบันแลว และขอมูล

ที่ไดมาบางสวนยังขาดรายละเอียดท่ีจําเปนและเพียงพอตอหัวขอที่จะทําการศึกษา ขอมูลที่ใชใน

การศึกษาเนนไปที่องคประกอบทางกายภาพที่สามารถรับรูไดงายและตรงกับประเด็นที่ตองการ

ศึกษา ซึ่งขอมูลบางสวนที่ไดมาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะมีขอมูลประกอบตาม

ชวงเวลาของงานวิจัยนั้นๆ บางชวงของการเปลี่ยนแปลง หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึง

ขาดหายไป 

 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ คือการเก็บขอมูลที่ผูทําการศึกษาไดลงพื้นที่ไปเพื่อทําการ

เก็บขอมูลดวยตนเอง เชน การจดบันทึก การสัมภาษณ การถายรูป การบันทึกเสียง ซึ่งดวย

ระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัดอาจทําใหไดขอมูลที่ไมไดรายละเอียดมากนัก โดยการเก็บขอมูลแบบ
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สัมภาษณในพื้นที่นี้ ไดใชเพียงการสัมภาษณปากเปลา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาตีความ และวิเคราะห

ในภาพรวม ซึ่งจะไมละเอียดเทากับการจัดทําเปนขอมูลเชิงสถิติโดยการใชแบบสอบถาม 

 2.2  ดานการสรุปและวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาทั้งสองแบบ เพื่อประเมินและใหคุณคา

ตามกระบวนการ และเพื่อใหการวิเคราะหและสรุปมีความสมบูรณที่สุด จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญ

ในแตละดานเพื่อวิเคราะหขอมูลในดานที่ตนเองมีความรู ความถนัด ซึ่งดวยปจจัยหลายๆอยาง ทํา

ใหขอมูลสวนใหญเปนการวิเคราะหและตีความจากผูศึกษา ซึ่งอาจไมสมบูรณหรือชัดเจนเพียงพอ

ในรายละเอียดขององคประกอบในประเด็นตางๆ การสรุปและจัดการขอมูลที่นํามาใช เปนวิธีการ

จัดการกับขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาทั้งหมดแลวทําการเลือกใช หรือกําหนดกรอบของขอมูลที่จะ

นํามาใช  เพื่อใหตรงกับหัวขอการศึกษา  

 2.3  ดานการเสนอแนะแนวทางในการจัดการและแนวทางการอนุรักษ 

 ในรายงานการเสนอแนะแนวทางในการจัดการและการอนุรักษนี้ ขอมูลบางสวน

เกิดจากการสํารวจ และเก็บขอมูลในพื้นที่ของผูวิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดในพื้นที่จากการสัมภาษณ

เจาหนาที่ทองถิ่น ชาวบานในพื้นที่  เปนเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น ซึ่งอาจยังไมเพียงพอตอการรับรู

ถึงปญหาและแนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ความคิดเห็นที่ไดจึงเปนเพียงกลุมคนจาํนวนหนึง่ที่

ไดสัมภาษณเทานั้น สวนขอเสนอแนะในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและการอนุรักษในเอกสาร

การศึกษานี้ เปนแนวทางจากการศึกษาและวิเคราะหของผูวิจัยเปนหลัก ในการสรางแนวทางใน

การจัดการที่มีคุณภาพที่สุดนั้นควรไดรับความรวมมือและความคิดเห็นจากทุกๆภาคสวนที่

เกี่ยวของ รวมทั้งไดรับความรวมมือจากชาวชุมชน 

 
3. การประยกุตใชสาํหรับการศึกษา หรือการทาํวิจยัในลาํดับตอไป 
 การศึกษา การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม และการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองลําปาง ในครั้งนี้ เปนการศึกษาในรายวิชา การคนควาอิสระ หลักสูตร

ภูมิสถาปตยกรรมมหาบัณฑิต โดยผูวิจัยไดกําหนดเปาหมายของงานวิจัย ซึ่งเนนไปที่การจัดการ

ทางภูมิทัศนของพื้นที่ เปนลักษณะการจัดการดานกายภาพเปนหลัก ซึ่งขอมูลที่ไดทําการศึกษา

สวนใหญจึงเปนขอมูลทางกายภาพ และองคประกอบสําคัญของพื้นที่กรณีศึกษา อาจไมได

รายละเอียดที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อมากนัก การศึกษาในองคประกอบที่

สําคัญของเมืองในประเด็นตางๆ เชน รูปแบบศิลปะสถาปตยกรรม ศักยภาพ ปญหาและผลกระทบ 

คุณคา และดานอื่นๆ เปนเพียงการศึกษาในภาพรวมของประเด็นตางๆที่กลาวมาเทานั้น การระบุ
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และการศึกษาในระดับตอไปอาจจําเปนที่จะตองทําการศึกษาในรายละเอียดมากกวานี้เพราะใน

แตละองคประกอบ หรือรูปแบบที่ตางกันยอมมีความตองการในการจัดการและการอนุรักษโดยใช

วิธีการที่เฉพาะเจาะจง  

 ในการทําการวิจัยในครั้งตอไปหรือในการกลาวอางถึงการศึกษาในครั้งนี้ จําเปนที่

จะตองพิจารณาในขอมูลตางๆที่จะนําไปใช เชน ชวงเวลาที่ทําการศึกษา รายละเอียดและ

องคประกอบที่ยกมาเปนตัวอยาง  ขอมูลจากแผนพัฒนาหรือนโยบายของเขตเทศบาล ซึ่งจาก

ตัวอยางตางๆที่ไดกลาวมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากขอมูลที่มีอยูในเอกสารการศึกษาในครั้ง

นี้ตามชวงเวลาหรือปจจัยอื่นๆ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แผนทีท่ี่เกี่ยวของในเขตพืน้ทีก่รณีศึกษา เขตเทศบาลนครลําปาง 
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แผนทีท่ี่ 1 แสดงเขตเทศบาลนครลําปางและแนวเขตผังเมืองรวม 

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนคร

ลําปาง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ อี. ที.พับลิซซ่ิง, 2549), 85 
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แผนทีท่ี่ 2 แสดงการใชอาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง 
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แผนทีท่ี่ 3 แผนทีท่องเที่ยวจงัหวัดลําปาง 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครลําปาง 
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หออะม็อก 
ที่ต้ัง  หออะม็อก ตั้งอยูที่บานศรีเกิด ตําบลหัวเวียง ในเขตเทศบาลเมืองลําปาง หางจาก

ศาลากลางจังหวัดลําปางไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือประมาณ 150 เมตรอยูเยื้องกับวัดศรีเกิด 

ประวัติศาสตร คําวา "อะม็อก" เปนภาษาพมา แปลวาปน ถือ เปนปอมปนแหงเดียว ที่สภาพ

สมบูรณ ที่เหลืออยูในลําปางและคาดวาสรางขึ้นในสมัยเจาหอคําดวงทิพยเปนปอมปนขนาดใหญ

สําหรับเก็บปนใหญและกระสุนสําหรับ ไวปองกันศัตรู และใชเปนหอสังเกตการณ ดูลาดเลาของ

ขาศึกหรือตรวจดูความเรียบรอยของบานเมือง สรางขึ้นในการสรางเมืองลําปางรุนหลังในราวสมัย

ของเจาสุวรรณหอคํา ดวงทิพย ประมาณ พ.ศ. 2350 ตรงกับในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงราชวงศจักรี หออะม็อกนี้ มีลักษณะเปน 8 เหลี่ยม มี 3 ชั้นกอดวยอิฐ

มีฐานกวางประมาณ 8 เมตร มีทางเขาทางเดียว 

 หออะม็อก ไดทําหนาที่ของมันเปนอยางดีในสมัยโบราณ และเปนที่ชาวบาน ชาวเมือง 

ถือวาเปนที่สิงสถิตยของดวงวิญญาณ นักรบผูกลาหาญคือ หมื่นพันทองหรือ นายขนานหมอกมุง

เมืองซึ่งเชื่อวามีอิทธิฤทธิ์มาก ไปที่ไหนจะเกิดมีหมอกปกคลุมอยูทั่วไป เจาหลวงผูครองนครลําปาง 

จึงตั้งเปนทหารเอก ปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง เมื่อส้ินชีวิตแลว ชาวบานยังเลื่อมใสศรัทธาอยู

จึงไดสักการะบูชาจัดศาล ใหอยูในหออะม็อกและมีพิธีฟอนผีที่ในหออะม็อกในราวเดือน

กุมภาพันธหรือ มีนาคม เปนประจําทุกป จนชาวบาน เรียกวาเจาพอหมอกมุงเมือง การเซนสรวง

เจาพอหมอกมุงเมืองนั้นไมมี เหลายา ปลาปง เชื่อกันวาทานไมชอบ เพราะในสมัยที่ทาน ยังมีชีวิต

อยูนั้น ทานเคยบวชเรียนมาจากเชียงตุงแลวเขามาสวามิภักดิ์กับเจาเมืองลําปางในสมยัเจาสวุรรณ

หอคํา ดวงทิพย ซึ่งในขณะนั้น ไดมีความสัมพันธอยางใกลชิด โดยมีเจาชายา คือ เจาแมเกี๋ยงคํา

เปนธิดาเจาเชียงตุงจึงทําใหลําปางกับเชียงตุงใกลกันมาก หออะม็อกจึงเปนสถานทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของลําปาง ที่ยังเหลือสภาพเดิมอยูอยางสมบูรณกวาสถานที่

อ่ืนๆ เปนสถานที่นักทองเที่ยวมาชมไดตลอดเวลา เพราะอยูใกลกับตัวเมืองในปจจุบันนี้ศูนย

วัฒนธรรมและหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ทางศิลปกรรม ไดพยายามที่จะเขาไปมีสวนรวมในการ

อนุรักษ 
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ภาพที่ 55 รูปภาพหออะม็อก (ปอมปน)           ภาพที่ 56 รูปภาพหออะม็อก (ปอมปน) 
 

ประตูมา 
ที่ต้ัง  ประตูเมืองดานทิศเหนือ ในเขตเมืองเขลางคนครรุนที่ 1 

ประวัติศาสตร ประตูมา เปนประตูหลักสวนหัวของเมือง เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของเมืองที่ติด

กับพื้นที่ราบดินดอนสะดวกตอการสัญจรเขาออกยามปกติ งายตอการขนสงยุทธปจจัยและกําลัง

พล ในยามศึกสงคราม การกอสรางประตูเมืองจึงตองแข็งแรง นอกประตูจึงเปนสถานที่ทําสงคราม

กับพมาตลอดมา บริเวณดังกลาวจึงเรียกประตูมา เปนจุดที่ใชตัดไมขมนามตลอดชวงการทํา

สงครามเมื่อเหลานักรบลําปางฆาพมาไดมากเทาไหรก็จะตัดหัวทหารพมาเสียบ ไวบนเชิงเทิน

กําแพงเมือง เปนทิวแถวไวขมขัวญทหารพมาตลอดชวงเวลากรําศึก (สมาคมอนุรักษศิลปกรรม

และส่ิง แวดลอม, 2542, 3-10) 
 

     
 

ภาพที ่57 รูปภาพประตูมา     ภาพที ่58 รูปภาพประตูมา       ภาพที่ 59 รูปภาพบริเวณประตูมา   
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สถานีรถไฟนครลําปาง 
ที่ต้ัง  สถานีรถไฟนครลําปาง ตั้งอยูที่ ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ 161 ไร 

หางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 642 กิโลเมตร สรางขึ้นในราวป พ.ศ.2458 และเปดใชงานเมื่อครั้ง

รถไฟหลวงขบวนแรกเดินถึงจังหวัดลําปางในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2459 

ลักษณะสถาปตยกรรม ตัวอาคารมีรูปแบบการกอสรางผสมผสานกันระหวางสถาปตยกรรมไทย

ภาคเหนือกับ สถาปตยกรรมยุโรป เปนอาคาร 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม ชั้นบนเปนที่ทําการสารวัตรเดิน

รถลําปาง สวนชั้นลางเปนที่ทําการของสถานี ร้ัวระเบียงอาคารชั้นบนและเหนือวงกบประตูและ

หนาตางเปนไมฉลุลายสวยงาม สวนทางเขาหองโถงชั้นลางซึ่งเปนหองจาํหนายตั๋วและทางขึ้นชั้น

บนเปน ประตูรูปโคงขนาดใหญ สถานีนครลําปางไดรับการดูแลและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ

ตลอดมา ทําใหยังคงรูปแบบและเอกลักษณเดิมอยางครบถวนสมบูรณ จนไดรับการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการอนุรักษสถาปตยกรรมแหงสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม-ราชูปถัมภ ใหเปน

อาคารอนุรักษดีเดน ประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะ ประจําป พ.ศ.2536 ในอดีตเปน

ศนูยกลางของรถไฟที่จะตอไปที่นครเวียงพิงค (จังหวัดเชียงใหม) ขางหนามีสถานีมีหัวรถจักรไอน้ํา 

มีอักษรยอเขียนวา ร.ฟ.ท. อยูที่ขางหัวรถจักร ขางหนามีน้ําพุเปนชางพนน้ําพุ ตัวสถานีหางจาก

ที่วาการอําเภอเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร และอาคารสถานีไดถูกบันทึกเปนอาคารอนุรักษ สวน

หนาสถานีจะมีรถไฟจะมีจุดจอดรถมาอยูดวย 

 
 

ภาพที่ 60 รูปภาพหนาสถานีรถไฟนครลําปาง          
ภาพที่ 61 รูปภาพอาคารสถานีรถไฟนครลําปาง          
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กูเจายาสุตตา หรือประตูโขงวัดกากแกว (ราง)    
ที่ต้ัง  ตําบลหัวเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 สิ่งสําคัญที่ขึ้นทะเบียน ซุมประตูกออิฐ ประดับลวดลายปูนปนเหนือซุม       

 อายุสมัยของการกอสราง สันนิษฐานวาซุมประตูที่เปนโบราณสถานที่คงเหลือยูใน

ปจจุบัน เปนประตูของวัดกากแกว  หรือ"กูเจายาสุตตา" ที่ถูกสรางขึ้นในสมัยลานนาไทย ราวพุทธ

ศตวรรษที่ 21 ลงมา คร้ังเมื่อเมืองเขลางคนครอยูภายใตการควบคุมดูแลของเชียงใหมและเปน

เมือง สําคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรลานนาไทย 

 ความสาํคัญ ซุมประตู นับเปนโบราณสถานที่เกือบจะเรียกไดวาเปนโบราณสถานนอย

แหงใน สมัยในลานนาไทยที่คาดวาจะมอีายุตั้งแตพทุธศตวรรษที่ 21 ลงมา และมลีวดลาย

ศิลปกรรมปูนปนที่สวยงามมาก เทาทีจ่ะพบเหน็ไดในจงัหวัดลําปาง 

 การประกาศขึ้นทะเบียน ประกาศขึ้นทะเบียนและกําหนดขอบเขตในราชกิจจา

นุเษกษา เลมที่ 97 ตอนที่ 163  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2523  กูเจายาสุตตา หรือประตูโขงวัดกากแกว 

(ราง) 

 

 
 
ภาพที ่62 รูปภาพประตูโขงวัดกากแกว   
ภาพที ่63 รูปภาพประตูโขงวัดกากแกว   
 
สะพานประวติัศาสตร รัษฎาภิเศก     
ที่ต้ัง  ตั้งอยูทีถ่นนรษัฎา เปนสะพานขามแมน้าํวัง ตัง้อยู ต.หวัเวยีง อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง 

ประวัติศาสตร กลาวกันวา สะพานรัษฎาภิเศกรุนแรกนั้นเปนสะพานไมสรางในสมัยเจาบุญวาทย

วงษมานิตเจาของนครลําปางองค สุดทายเพื่อเชื่อการปกรองแขวงหัวเวียง(สวนดอก) กับแขวง

เวียงเหนือเขาดวยกัน  โดยสรางเสร็จในป พ .ศ.2436 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 นับเปนสะพานที่ใหญที่สุดในประเทศเลยทีเดียว คือ ยาวถึง 120 

เมตร ชวนใหนึกถึงความกวางอลังดารของแมน้ําวังสมัยกอน อีกทั้งเขาใจไดวาชื่อ รัษฎาภิเศกนี้มี

ที่มาจากการสรางสะพานเพื่อ นอมเกลาฯ ถวายเปนที่ระลึกในงาน 

พระราชพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองคทานก็ไดพระราชทานนาม “รัษฎาภิเศก” ใหกับ

สะพานแหงนี้ 

 สะพาน ไมรุนแรกพังลงในป  พ.ศ.2444 เพราะทนแรงกระแทกจากทอนซุงจํานวน

มหาศาลยามน้ําหลากไมไหวเจาบุญวาทยวงษ มานิตจึงตองมีจดหมายไปถึงกระทรวงมหาดไทย

ขอพระราชทานเงินมาสรางสะพานขึ้นใหมเปนรุนที่สอง ครั้งนี้สะพานรัษฎาภิเศกเปนสะพานไม

เสริมเหล็ก ไมมีหลักฐานยืนยันวาสรางเสร็จเมื่อใด มีก็แตเพียงหลักฐานจากกรมโยธาธิการวา 

พระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดชเสด็จมาเปดสะพานเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2448

อยางไรก็ตาม สะพานรัษฎาภิเศกรุนที่สองก็พังลงอีกในป พ.ศ.2458 ดวยประสบปญหาแบบเดิม

คือ ผุกรอนไปตามกาลเวลา กอปรกับไมอาจตานทานซุงที่บาไหลมากับกระแสน้ําได วิศวกร

กระทรวงคมนาคมที่ไปตรวจดูสะพานรัษฎาภิเศกพบวาเดือยตัวไมสําคัญของ สะพานผุเปอยจนไม

อาจซอมแซมได จึงมีการเสนอขึ้นไปถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 วา

“ควรทําอยางแฟโรกอนกริตเสียทีเดียว” ซึ่งพระองคก็ทรงเห็นดวยเนื่องจากทรงเล็งเห็นวาสรางดวย

คอนกรีตนั้นจะ มั่นคงถาวรในระยายาวกวา 

 การสรางสะพานรุนที่สามเดินหนาในป พ.ศ.2459 โดยมีพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยากําแพงเพชรอัครโยธิน เปนผูควบคุมดําเนินการกอสราง ใชแรงงานคนในทองถิ่นเปน

สวนใหญ สวนบริษัทและวิศวกรผูควบคุมเปนของเยอรมนีในที่สุด สะพานรัษฎาภิเศกรุนที่สามก็

สรางเสร็จในป พ.ศ.2460 เปนสะพานคอนกรีตสริมเหล็กทาสีขาวโดดเดนสะดุดตาดวยรูปทรงโคง

คันธนูรวม 4 โคง ตั้งขวางเต็มลําน้ํา  ทั้งยังมีสัญลักษณที่สื่อความหมายถึงความเปนมาอยูหลาย

ประการ เสาสี่ตน ซึ่งตั้งอยูตรงหัวสะพานฝงละสองตน เปรียบดังความมั่นคงแข็งแรงและสงางาม

พวงมาลายอดเสา บนยอดเสาทั้งสี่ดานของเสาทั้งสี่ตน เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ครุฑหลวงสีแดง ประดับอยูกลางเสา

ดานหนาทุกตน ทั้งสองฝงหัวสะพาน  บงบอกถึงตราสัญลักษณแหงแผนดินสยามสมัยรัชกาลที่ 6 

ไกหลวง หรือไกขาว ที่ประดับตรงกลางเสาดานขางทุกตน ทั้งสองฝงหัวสะพาน คือ สัญลักษณ

ประจํานครลําปาง สื่อถึงสมัยเจาบุญวาทยวงษมานิต 

 คําวา “มีนาคม ๒๔๖๐” กลางเสาดานในทุกตน ทั้งสองฝงหัวสะพาน บอกถึงวันที่สะพาน

แลวเสร็จคําวา “สะพานรัษฎาภิเศก” ตรงกลางคานเชื่อมโคงสะพานคูแรกทั้งสองฝงหัวสะพาน บง
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บอกถึงการไดรับพระราชทานนามนับต้ังแตนั้นเปนตนมา สะพานรัษฎาภิเศกก็ยืนหยัดอยูเหนือ

แมน้ําวังอยางมั่นคง พาตัวเองผานพนวิกฤตมาอยางโชกโชน ทั้งเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป 

พ.ศ.2463 ที่ทอนซุงจํานวนมหาศาลทะยาไหลมากับสายน้ําเชี่ยวกราก คร้ันเมื่อเจาบุญวาทยวงษ

มานิตทรงตัดสินใจที่จะระเบิดสะพานทิ้ง ระดับน้ําก็กลับลดลงเรื่อยๆ และอีกครั้งชวงสงครามโลก

คร้ังที่ 2 ราวป พ.ศ.2485–2488 ครูลูซี  สตารลิง ผูอํานวยการโรงเรียนวิชชานารี ในฐานะที่ปรึกษา

ฝายสัมพันธมิตร ไดขอยกเวนการทําลายสะพานรัษฎาภิเศก โดยเธอใหเหตุผลวาจุดนี้มีเพียงทหาร

ญี่ปุนที่เปนเสนารักษและเปนยานโรงพยาบาล ไมมีผลทางยุทธศาสตรใดๆ สะพานรัษฎาภิเศกจึง

รอดพนการทิ้งระเบิดมาได  แตก็ยังโดนกระสุนปนจากเครื่องบินอยูบาง        

 

 

 
 
ภาพที่ 64 รูปภาพสะพานรัษฎาภิเศก  

ภาพที่ 65 รูปภาพสะพานรัษฎาภิเศก 

ภาพที่ 66 รูปภาพสะพานรัษฎาภิเศก 

ภาพที่ 67 รูปภาพสะพานรัษฎาภิเศก 

ภาพที่ 68 รูปภาพสะพานรัษฎาภิเศก 
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วัดศรีชุม 
ที่ต้ัง  วัดศรีชุม ตั้งอยูเลขที่ 198 ถนนศรีชุม-แมทะ บานศรีชุม ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร 16 ตารางวา โฉนดเลขที่ 

4726 อาณาเขต ทิศเหนอืประมาณ 100 เมตร จดที่ดินเลขที่ 141 ทิศใตประมาณ 60 เมตร จดทาง

สาธารประโยชน ทิศตะวันออกประมาณ 160 เมตร จดถนนศรีชุม ทิศตะวันตกประมาณ 120 เมตร 

จดที่ดินเลขที่ 51 อาคารเสนาสนะประกอบดวย อุโบสถ ศิลปะแบบพมา มีหลังคาทรงปราสาทเจ็ด

ชั้น หอสวดมนต และกุฏิ 2 หลัง ปูชนียวัตถุมี เจดีย พระพุทธรูปจากพมา และพระพุทธรูปปางตาง 

ๆ อีก 3 องค 

ประวัติศาสตร เปนวัดที่สรางขึ้นโดยคหบดีชาวพมาที่เขามารับจาง และทําปาไมและอาศัยอยูใน

เมืองลําปางตาม ประวัติวัดศรีชุมนั้นกลาวไววา กอนที่คหบดีพมาจะสรางวัดขึ้นนั้น ที่บริเวณนี้เคย

เปนวัดมากอน แตเปนวัดเล็ก ๆ มีเพียงศาลา บอน้ํา และตนโพธิ์เทานั้น ตอมาในป 2435 คหบดี

ชาวพมาจึงไดทูลขออนุญาตเจานครลําปางแลวสรางวัดศรีชุมนั้นขึ้น โดยตั้งชื่อเปนภาษาพมาวา 

หญองไวงจอง วัดศรีชุมจัดเปนวัดพมา ที่มีความสมบูรณพรอม กลาวคือมีทั้งพระวิหาร พระอุโบสถ 

พระธาตุเจดีย กุฏิและซุมประตูเปนแบบอยาพมาทั้งสิ้น สําหรับพระวิหารที่ตั้งอยูกึ่งกลางวัด เปน

อาคารตึกครึ่งไมแบบพมา กลาวคือมีหลังคาซอนกันหลายชั้น แตละชั้นลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น ข้ึนไป

หาเรือนยอด ชั้นบนสุดประดับดวยฉัตรทองคําตัวพระวิหารมีมุขบันไดทางขึ้นทั้งสองดาน ซึง่ทัง้สอง

มุขมีลวดลายแกะสลักลงรักปดทอง มีภาพตุกตาพมาสลับบนลายเครือเถา หนาบันเปนลาย

ดอกไมประดับ กระจกสี  

 สวนบนเพดานวิหารแตละชองประดับดวยตุกตาแกะสลักเปนรูปตางๆ ไมซ้ํากัน มีทั้ง

สิงโต ปลา วัว ลิง นก ชาง มา เด็ก และเทวดานอกจากรูปแบบการกอสราง การจําหลักไมและการ

ประดับกระจกอันเปนศิลปะที่ชี้ชัดวา เปนแบบพมาแลว พระประธานที่ประดิษฐฐานไวตรง

ตําแหนงที่ตรงกับสวนที่เปนหลังคาซอนกัน 7 ชั้น บนวิหารนี้ ก็เปนพระพุทธรูปแบบพมาปางมาร

วิชัยขัดสมาธิราบ พระนลาฏต่ํา พระพักตรแบน พระขนงโกง พระนาสิกเปนสัน พระโอษฐอมยิ้ม 

พระหนุมน พระกรรณยาวและโคงเล็กนอยจรดพระอังสา พระเกศามีเม็ดพระศกละเอียด ไรพระศก

เปนแถบกวาง หมจีวรลดไหลแตมีผาหลุมไหลทั้งซายและขวา 

 พระประธานของวัดพมาในลําปางสวนใหญแกะสลักจากไมสักทั้งตนแลวปดทอง แตใช

วาพระพุทธรูปพมาจะตองแกะสลักจากไมเทานั้น บางองคก็สลักจากหินออน ถาเปนพระพุทธรูป

ขนาดใหญมากก็สลักจากหินออน ถาเปนพระพุทธรูปขนาดใหญมากก็ใชวิธีสรางแบบกออิฐถือปูน 

เชนเดียวกับพระพุทธรูปของไทยพระวิหารวัดศรีชุมหลังนี้ถูกไฟไหมเมื่อ วันที่ 15 มกราคม  
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พ.ศ.2535 จึงมีการบูรณะซอมแซมข้ึนมาใหม โดยถายแบบจากของเดิมทุกประการ แตก็อาจจะ

งดงามเทียบของเกาแทบไมไดสวนพระอุโบสถซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของวัดนั้น มี

กําแพงแกงลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง ทางเขาพระอุโบสถทําเปนซุมประตู กออิฐถือปูน หลังคาซอนกัน 3 

ชั้น ลักษณะของพระอุโบสถมีผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยอมมุมและมีจัตุรมุข หลังคาซอนกัน 7 ชั้น 

สวนยอดประดับฉัตรทอง เชิงชายของหลังคาแตละชั้นตกแตงดวยลวดลายฉลุโลหะ ในสวนของมุข

ทั้งสี่ก็ทําหลังคาซอนกัน 5 ชั้น ลดหล่ันกันขึ้นไป ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแบบ

พมาหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก สําหรับพระธาตุเจดียก็เปนเจดีย ทรงกลมกออิฐถือปูนแบบ

พมา รอบคอระฆังมีลวดลายปูนปน ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพมา 

เมื่อป พ.ศ.2449 พระธาตุเจดียนี้ตั้งอยูขางพระอุโบสถ 

 วัดศรีชุม สรางเมื่อ พ.ศ.2433 โดยจองตะกาอูโย พอเลี้ยงหมองยีและแมเลี้ยงปอม 

ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2436 การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสจํานวน 8 รูป 

คือ ระหวาง พ.ศ.2434-2482 พระสยาตออุสุมะณะ ระหวาง พ.ศ.2482-2491 พระอูสุซาตะ 

ระหวาง พ.ศ.2491-2494 พระอูโองสวย ระหวาง พ.ศ.2496 -2498 พระอูอองเต็ง ระหวาง พ.ศ.

2498-2500 พระอูเกเตะยะ ระหวาง พ.ศ.2500 พระอูปญญา วังสะ พระใบฎีกาสิทธิโชติกรณ

(หลวงพอเฉลียว ระหวาง พ.ศ.2544-2550 ปฐมสยามสมภาร เจาอาวาสพระสงฆไทยรูปแรก) พระ

ครูสุตชยาภรณ ดํารงตําแหนงเจาอาวาสเปนพระไทยรูปที่ 2 ตั้งแต 2551 ถึงปจจุบัน 

 

 
 
ภาพที่ 69 รูปภาพวัดศรีชุม                                 

ภาพที่ 70 รูปภาพปายชื่อวัดศรีชุม                                 
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วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 ที่ตั้ง ตั้งอยูที่ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีเนื้อที่ 51 ไร 2 งาน 

61 ตารางวา เปนวัดที่เกาแกและสวยงามมีอายุนับพันป เคยเปนที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี-

รัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) ตั้งแตป พ.ศ.1979 เปนเวลานานถึง 32 ป 

 ประวัติศาสตร วัดพระแกวดอนเตา เปนวัดเกาแกมีประวัติความเปนมามากกวา 400 ป 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา พระเจาสามฝงแกนเจาเมืองเชียงใหม ไดจัดขบวนชางไป

รับพระแกวมรกตจากเชียงราย เพื่อจะอัญเชิญมาประดิษฐานยังนครเชียงใหม คร้ันถึงทางแยก

เมอืงนครลําปาง ชางก็ตื่นวิ่งเขาไปในนครลําปาง ในที่สุดพระเจาสามฝงแกนตองยินยอมให 

พระแกวมรกตประดิษฐานอยู ณ วัดพระแกวดอนเตาเปนเวลาถึง 32 ป ตอจากนั้นจึงอัญเชิญไป

ประดิษฐานยังเมืองเชียงใหมตอมาพระเจาไชยเชษฐาซึ่งเคยมาครองเมืองเชียงใหมไดกลับไปครอง

เมืองหลวงพระบางจึงไดอัญเชิญพระแกวมรกตไป และไดนําไปประดิษฐานอยูที่เมืองเวียงจันทน 

ตอเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ขณะเมื่อทรงเปนเจาพระยามหากษัตริย

ศึกยกทัพไปตีหัวเมืองลาวจนถึงเวียงจันทน จึงไดอัญเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทนมา

ประดิษฐานที่กรุงธนบุรี ตอมาเมื่อไดสถาปนากรุงเทพฯ เปนเมืองหลวง จึงไดอัญเชิญพระแกว

มรกตมาประดษิฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนตราบเทาทุกวันนี้ 

 วัดสุชาดาราม ตามประวัติกลาววา คือบริเวณที่ตั้งบานของนางสุชาดา อุบาสิกาผูหนึ่ง

ของวัดพระแกวฯ ที่ไดนําแตงโมลูกหนึ่งไปถวายพระเถระที่วัดพระแกวฯ คร้ันผาแตงโมลกูนัน้ออก ก็

พบวามีมรกตอยูขางใน พระเถระรูปนั้นจึงจางชางใหนํามรกตนั้นไปแกะสลักเปนพระพุทธรูป 

เรียกวา พระแกวดอนเตา ตอมาไดมีผูไปฟองเจาเมืองลําปางในขณะนั้นวา พระเถระและนาง

สุชาดาเปนชูกัน เจาเมืองลําปางจึงใหจับนางสุชาดาไปประหารชีวิต สวนพระเถระองคนั้นทราบ

ขาวก็ไดอัญเชิญพระพุทธรูปหนีไปโดยไดนําไปฝากไวที่วัดพระธาตุลําปางหลวงจนถึงปจจุบัน สวน

สถานที่ตั้งบานของนางสุชาดาก็ไดมีผูมีจิตศรัทธาในคุณงามความดีของนาง บริจาคเงนิสรางวดัขึน้

ชื่อวัดสุชาดาราม 

 วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม มีพระเจดียใหญทรงลานนา มีมณฑปยอดปราสาท

แบบพมาที่ประณีตงดงาม มีพระวิหารทรงลานนาที่มีรูปทรงงดงาม มีลวดลายแกะสลักไมที่บาน

หนาตาง ขางในมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณคาทางศิลปะ และประวัติศาสตร มีพระอุโบสถทรง

ลานนาขนาดกะทัดลัด มีสัดสวนสวยงาม วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามไดรับการยกฐานะขึ้นเปน

พระอารามหลวง เมื่อป พ.ศ.2530 
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 ลักษณะทั่วไปของวัดพระแกวฯ เปนวัดขนาดใหญมีผังวัดเปนรูปส่ีเหลี่ยม พระวิหารหัน

หนาไปทางทิศตะวันออก มีพระเจดียใหญอยูหลังวิหาร สถาปตยกรรมหลักของวัดลานนา

โดยทั่วไป ประตูโขงและพระวิหารหลวงถูกร้ือทิ้งแลว เหลือเพียงพระเจดียลานนาขนาดใหญหนึ่ง

องควิหารพระนอน และมณฑปยอดปราสาทศิลปแบบพมาสรางขึ้นในสมัยหลัง สวนวัดสุชาดาราม

นั้นมีพื้นที่นอย วิหารหันหนาไปทางทิศตะวันออก เจดียอยูหลังวิหาร 

 เจดีย เปนเจดียทรงลังกาสุโขทัยผสมลานนา ฐานสูงตอมุมลดชั้นสูงกวาปกติ ตอตัวบวั-

มาลัยปลองไฉนบนยอดระฆังมีขนาดใหญ ทําใหสัดสวนของเจดียมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง องค

ระฆังและปลองไฉนหุมแผนทองจังโก 

 มณฑปปราสาทพมา อยูทางทิศใตขององคเจดีย เปนมณฑปหลังคายอดศิลปะพมา 

ประดับลวดลายไม และแผนแกะสลักฝมือละเอียดมาก ภายในมณฑปเปนที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปูนปนปดทอง ประดับกระจกสีวิจิตรพิสดารมาก 

 โบสถวัดสุชาดาราม เปนโบสถขนาดเล็กออกแบบเปนลายยกพื้นสูง เปนโบสถแบบปด

มีผนังลอมรอบ มีโถงอยูสวนหนาของโบสถสัดสวนสวยงาม ภาพจิตรกรรมฝาผนังกลาวถึงโทษที่

ไดรับจากการทําบาปตามคติความเชื่อของชาวบาน 

 

 
 

ภาพที ่71 รูปภาพวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 

ภาพที ่72 รูปภาพวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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วัดศรีรองเมอืง 
ที่ต้ัง  เลขที่ 80 บานทาคราวนอย ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในเขต

เทศบาลเมืองดานทิศตะวันตก 

ประวัติความเปนมา ตามประวัติความเปนมาของวัดศรีรองเมืองนั้น กลาวกันวาสรางขึ้นตั้งแตป 

พ.ศ.2447 โดยคหบดีชาวพมาที่เขามาทําไมในเมืองลําปาง โดยใชเวลาสรางอยูประมาณ 7 ป 

ภายในวัดนี้มีทั้งวิหารใหญและวิหารนอย สําหรับวิหารนอยนั้นมีอยูถึง 9 หลัง แตปจจุบนัวหิารนอย

เหลานั้นปรักหักพังไปจนหมดสิ้น จึงเหลืออยูเพียงวิหารใหญซึ่งเปนวิหารประธานของวัดเพียงหลัง

เดียว สําหรับวิหารศรีรองเมืองนี้เปนอาคาร 2 ชั้น มีหลังคาซอนกันแบบพมา สวนที่เปนชั้นลางกอ

อิฐถือปูน สวนบนทําดวยไม พระพุทธรูปประธานประดิษฐานอยูที่เรือนยอด ซึ่งตั้งอยูตรงจุด

กึ่งกลางของอาคาร  

 ภายในวิหารชั้นบนซ่ึงเปนเรือนไมนั้นมีเสากลมใหญเรียงรายกันอยูหลายตน แตละตน

ประดับประดาลวดลายจําหลักไมและกระจกสีแวววับงดงาม สําหรับบนอาคารวิหารวัดศรีรองเมอืง

นี้คอนขางจะมีแสงสวางนอย แตก็ไมถึงกับมืดดวยมีแสงสวางของกระจกสีที่ประดับตกแตงอยูทั้ง

บนเพดานและรอบเสาสะทอนแสงออกมากการประดับ ตกแตงกระจกสีที่วัดศรีรองเมือง มีทั้งสี

เขียว ขาว ชมพู น้ําเงิน เพดานวัดศรีรองเมืองแบงเปนชองสี่เหลี่ยมลอมรอบดวยกรอบซึ่งประดิษฐ

เปนลายดอกไม ศูนยกลางของกรอบแตละกรอบประดับดวยรูปจําหลักลงรักปดทองงดงามจุดเดน

ของศิลปกรรมพมาที่วัดศรีรองเมืองยังอยูที่ลวดลาย ฉลุโลหะและไมที่ประดับอยูตรงเชิงชายของ

หลังคาแตละชั้น สําหรับลวดลายที่ฉลุดวยแผนโลหะบางๆนั้น     

 

 
 

ภาพที่ 73  รูปภาพวัดศรีรองเมือง 

ภาพที่ 74  รูปภาพวัดศรีรองเมือง 
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วัดปงสนุกเหนือ-ปงสนุกใต 
ที่ต้ัง  ตั้งอยูเลขที่ 478 ถนนปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลําปาง จากศาลากลางจังหวัดขาม

แมน้ําวัง 

ประวัติความเปนมา วัดปงสนุกเหนือเปนวัดโบราณวัดหนึ่งในลําปาง สันนิษฐานวาสรางสมยัพระ

เจาอนันตยศเสร็จมาทรงสรางเมืองเขลางคนคร เมื่อ พ.ศ.1223 วัดปงสนุก เดิมมีชื่อเรียกอยูหลาย

ชื่อ ตามหลักฐานในจารึกที่พบในที่ตางๆ มีอยู 4 ชื่อ คือ วัดศรีจอมไคล วัดศรีเชียง-ภูมิ วัดดอนแกว 

วัดพะยาว(พะเยา) ชุมชนเดิมบริเวณวัดปงสนุกเปนผูคนที่อพยพมาจาก 2 ที่ดวยกัน คือจากการ

กวาดตอนครั้งที่ลําปางไปรบกับเมืองเชียงแสน ราว พ.ศ.2364  

 และจากเมืองพะเยาเมื่อชาวเมืองคราวหนีศึกพมา ดวยเหตุนี้ชาวเมืองเชียงแสนและ

เมืองพะเยา แมเมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยูที่ใหม ก็ยังรําลึกถึงบานเกิดเมืองนอนเดิม จึงไดเอานามชื่อวัด

และชื่อบานมาเรียก โดยชาวพะเยาก็เรียกวัดพะยาว(พะเยา) ชาวเชียงแสนก็เรียกวัดปงสนุก ซ่ึง

เปนชื่อบานเดิมของตนในเชียงแสน ซึ่งปจจุบันวัดปงสนุก ใน อ.เชียงแสน ก็ยังมีอยู 

 การเกิดขึ้นของโครงการบูรณะวิหารพระเจาพันองค ทําใหชาวบานเริ่มเขามาสนใจ

ประวัติศาสตรทองถิ่นของตนเองมากขึ้น นํามาซึ่งโครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดปงสนุกเหนือและใต โครงการคนควาศึกษาคัมภีรใบลาน นิทรรศการ

ภาพพระบฏตุงคาวจาวเขลางค ที่จัดแสดงตุงคาวอายุราว 100 ป ที่ถูกคนพบโดยบังเอิญในหอไตร

ของวัดระหวางการทํางานบูรณะวิหาร เปนตุงที่ทําดวยผาเนื้อละเอียดและบางสวนเปนตุงกระดาษ

สาจํานวนหลายสิบช้ิน แตละชิ้นเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกดวยลวดลายวิจิตร

สวยงาม ในอดีตใชประกอบพิธีเทศนมหาชาติของวัด 

 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก(UNESCO) 

ไดประกาศรางวัลเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประจําป  

ค.ศ.2008 ซึ่งวัดปงสนุกไดรับรางวัล Award of Merit หรือรางวัลแหงคุณงามความดี หลังจากที่

คณะสงฆวัดปงสนุกเหนือ เจาหนาที่ขาราชการ นักวิชาการ ชางฝมือลานนา และชาวบานใน

ทองถิ่น ไดรวมแรงรวมใจกันปฏิสังขรณโบราณสถานภายในวัด ภายใตความรูความเขาใจใน

สถาปตยกรรมแบบลานนา จนฟนคืนสูสภาพที่สมบูรณดังเชนในปจจุบัน 

 ปจจุบันวัด ปงสนุก แยกเปน 2 วัด ทั้งที่อาณาเขตก็ไมกวางขวางเทาใด คือ วัดปงสนุก-

เหนือ และวัดปงสนุกใต สาเหตุที่แยกเนื่องมาจากพระสงฆ สามเณร ในอดีต มีจํานวนมาก จึงแบง

กันชวยดูแลรักษาวัด แตถึงอยางไรทั้งสองวัดก็นับถือกันวาเปนวัดพี่วัดนองอาศัยชวยเหลือกัน มา

โดยตลอด 
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 วัดปงสนุกในอดีตถือวาเปนวัดที่มีสําคัญและมีประวัติศาสตรที่เกี่ยวพันกับ เมือง

ลําปาง อาทิ เปนสถานที่ดําน้ําชิงเมืองบริเวณหนาวัดระหวางเจาฟาชายแกวและเจาลิ้นกาน ราวป 

พ.ศ.2302 และยังเปนสถานที่ฝงเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง หลักแรก เมื่อ พ.ศ.2400 สมัยเจา

หลวงเจาวรญาณรังษีราชธรรม เสาหลักเมืองดังกลาว ถูกยายไปฝงไวที่ศาลเจาพอหลักเมืองใน

ปจจุบัน 

 สิ่งที่แปลกแตกตางไปจากวัดทั่วๆไป ของวัดปงสนุก คือ มอนดอย เนินเขาพระสุเมรุ

จําลอง อันเปนที่ตั้งของวิหารพระเจาพันองค สรางดวยไมในลักษณะมณฑปหลังคาซอนสามชั้น 

บนสันหลังคาเหนือมุขทั้งสี่สรางปราสาทไมจําลองขนาดเล็กหุมดวยสังกะสีฉลุลาย ส่ือความ

หมายถึง ทวีปทั้งสี่รอบเขาพระสุเมรุ ลักษณะตัวอาคารผสมผสานระหวางศิลปกรรมลานนา พมา

และจีน หลงเหลือเพียงอยูแหงเดียวในประเทศไทย หองกลางวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปส่ีองค

หันพระพักตรออกสี่ทิศประทับนั่ง ใตโพธิ์พฤกษทําดวยตะกั่ว  

 ดานลางของฐานชุกชีประดับลวดลายรูปชาง นาค สิงห นกอินทรี มีความเชื่อสืบกันมา

วา วิหารหลังนี้สรางโดยชางเชียงแสน เลียนแบบหอคําเมอืงเชียงเกี๋ยงในสิบสองปนนาประเทศจีน 

ซึ่งไมหลงเหลืออยูแลวในปจจุบัน ดวยความงดงามของวิหารแหงนี้ทําใหกลายเปนแรงบันดาลใน

การสรางสถาปตยกรรม ในสมัยหลัง อาทิ หอคํา ไรแมฟาหลวง จ.เชียงราย และวิหารสี่ครูบา วัด

เจดียหลวง จ.เชียงใหม 

 ราวป 2548 ที่ผานมา ทางชุมชนปงสนุกรวมกับผูเชี่ยวชาญดานศิลปะและโบราณคดี 

และนักวิชาการทองถิ่นไดหารือและรวมกันกอต้ังโครงการบูรณะวิหารพระจาพันองคขึ้น หลังจาก

นั้นทางวัดและชุมชนจึงตื่นตัวในการอนุรักษและรักษามรดกทองถิ่น เพิ่มข้ึนเปนลําดับหองแสดง

ศิลปวัตถุ วัดปงสนุก ไดรับการจัดตั้งดานขางวิหารพระเจาพันองค เปนศาลาชั้นเดียวขนานไปกับ

กําแพงบนมอนดอย จัดแสดงโบราณวัตถุดั้งเดิมของวัดราว 4-5 ชิ้น ไดแก อาสนา สัตตภัณฑ ขัน

ดอก แผงพระไม ( http://www.se-edlearning.com/news/view.php?Content_ID=34) 
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ภาพที ่75  รูปภาพทางขึน้วหิารพระเจาพนัองค           ภาพที่ 76  รูปภาพวหิารพระเจาพนัองค 
 

 
 

ภาพที่ 77 รูปภาพทางขึ้นวิหารพระเจาพันองค 

ภาพที่ 78 รูปภาพวัดปงสนุกเหนือ 

ภาพที่ 79 รูปภาพวัดปงสนุกใต 
 

กาดกองตา ตลาดจีน 
ที่ต้ัง  ตั้งอยูขนานกับลําน้ําวัง  บนถนนตลาดเกา จุดเริ่มตนอยูบริเวณ เชิงสะพานรัษฎา-

ภิเศกไปจนสุดปลายถนน  

ประวัติความเปนมา ยานการคาที่รุงเรืองในอดีต ตลาดจีน ยอนอดีต ตลาดจีนลําปาง ลําปางใน

อดีตเคยเปนศูนยกลางการตาทางน้ําที่รุงเรือง เปนเมืองทาที่สําคัญเชื่อมตอศูนยกลางการคาเมือง

ปากน้ําโพ (นครสวรรค) กับ ภาค เหนือตอนบน เปนแหลงกระจายสินคาเขาออก แหลงชุมชน

เศรษฐกิจที่รุงเรืองวา ตลาดจีนหรือ ตลาดเกา แมน้ําวังเปนเสนแมน้ําสายสําคัญของประวัติศาสตร

เปนทาลองซุงไมสักของคนตางชาติ ที่ไดรับสัมมปทานทํากิจการปาไมทํารายไดมากมายเปนแหลง
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สะสมทุนหลักของพอคาในลําปางอดีต การคมนาคมไมสะดวก การทํามาหากินของคนชาวลําปาง

อยูในระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง ผลผลิตสวนใหญเปนพืชไร ผลผลิตจาก

ปา การคาระหวางเมืองในเขตภาคเหนือดวยกันเปนการคาโดย พอคาวัวตาง ซึ่งเปนชาวไรชาวนา

ในหมูบานรวบรวมผลผลิต เชน เมี่ยง ยาเสน คร่ัง ของปา ฯลฯ ขายใหแกพอคาในเมือง ขากลับนํา

สินคาที่ตองการมาขายในหมูบาน เชน เกลือ เครื่องเหล็ก ปลาแหง ฯลฯ 

 การคาทางไกลทางบกเปนการคาระหวางเมืองไกลชายแดน เชน พมา ยูนนาน รัฐฉาน 

เมืองมะละแหมง และเชียงตุง สวนใหญเปนพอคาพื้นเมือง ทั้งพมา ไทยใหญและจีนฮอ มีพอคาวัว

ตางพื้นเมืองบาง พอคาวัวตางสวนใหญเปนการคาเชื่อมระหวางลําปาง พะเยา เชยีงราย นาน แพร 

และอุตรดิตถ การคาทางบกดังกลาวเริ่มตั้งแตประมาณป พ.ศ.2372 เปนตนมา ตอมาเมื่อ

ประมาณป พ.ศ.2420 เสนทางการคาไดเปลี่ยนจากทางบําเปนการคาระหวางกรุงเทพฯ เชียงใหม 

มีศูนยกลางการคาอยูที่เมืองปากน้ําโพ เนื่องจากการทําปาไมสักสงออก เปลี่ยนจากเสนทางแมน้ํา

สาละวินมาเปนแมน้ําเจาพระยา (ปง วัง ยม นาน) เสนทางบกคอยๆ ลดความสําคัญลงไป แมน้ํา

วังกลายเปนแมน้ําสายประวัติศาสตรการลองซุงไมสักออกจากลําปางเพื่อรวมกันที่ปากน้ําโพผูก

เปนแพซุง ลองสูจังหวัดกรุงเทพฯ อยางตอเนื่องหลายสิบปของบริษัททําไมฝร่ัง 

 การกอตัวของชุมชนตลาดจีน ลําปาง เปนเมืองเกาแกที่มีความเปนมามากกวาพันป 

นอกจากคนเมืองยังมีคนไทลื้อ อพยพมาจากเมืองเชียงแสน พมามาทําปาไมและคาขาย ชาว

อังกฤษไดสัมปทานปาไม ขมุมารับจางแรงงานสวนใหญจะมารวมตัวอยูบริเวณตลาดจีน เพราะ

เปนแหลงจอดทาเรือเนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณแมน้ํา วังมีเกาะกลางแมน้ํา (ที่ตั้งบริเวณ

วัดเกาะในปจจุบัน) กั้นแบงแมน้ําวังออกเปนสองสาย ดานที่ติดตอกับฝงชุมชนตลาดจีนเปนชอง

แคบและตื้นเหมาะเปนที่จอดเรือ จังกลายเปฯแหลงชุมชนมีคนมาขนถายสินคาขึ้นลง ยังเปนที่จอด

กองคาราวาน (กองเกวียน) จากตางแดนมาจอดเพื่อรอรับสินคานําไปขายอีกตอหนึ่ง ประการ

สําคัญเปนทาน้ํารวบรวมซุงจากปาไมตางๆ เพื่อนําลองปากน้ําโพตอไป 

 จากปจจัยดังกลาว ตลาดจีนเดิมเปนทาจอดเรือขนถายสินคาและเปนทาลองซุงพอคา

สวนใหญจะขึ้นลองกับเรือ อาศัยเพิงปลูกคาขายและนอนพักชั่วคราว บริเวณนี้เปนที่ตั้งสํานักงาน

ปาไมบริษัทตะวันตกตางๆ ชาวพมาที่เปนเฮดแมนตองทําการควบคุมการลองซุง ดูแลกิจการจังมี

การปลูกสรางอาคารขึ้นมาเพื่อเปนสํานักงานเปนที่อยูอาศัย ของตนเองและใชเปนที่พักอาศัย

รับรองตัวแทนบริษัททําไมของชาวตางชาติ มาตรวจงานปาไม พรอมกับตองอํานวยความสะดวกมี

สินคาฝร่ังตางๆ ขายให จึงเปนแหลงการคาขายในตัวมันเอง ชวงแรกๆ พอคามักจะเปนชาวไทใหญ 

พมา เงี้ยว และพอคาวัวตาง ซึ่งมีฐานะจากการทํางานใหบริษัทปาไมฝร่ังพรอมกบการคาขาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
142 

ตอมาเมื่อการคมนาคมทางน้ําเริ่มมีความสําคัญพอคาคนจีนเริ่มเดินทาง เขามาพรอมเรือสินคา 

เปนกุลีรับจาง มาพบทําเลที่เหมาะ ประกอบกับความขยันขันแข็ง มีหัวการคาที่ดีกวาจึงเริ่มเขา

ครอบงํา มีบทบาททางการคาแยงเบียดเบียนชาวไทใหญ พมาออกไปจากตลาดการคา พอคาจีน

สวนใหญเปนคนเชื้อสายจีนไหหลําและจีนแคระ อพยพมาจากจีนแผนดินใหญ เมื่อมีชองทางทํา

มาหากินไดชักชวนกันมาอยูมากขึ้นและครอบงําคนพื้นเมืองดั้งเดิมเกือบหมด มองไปทางไหนก็มี

แตคนจีนทําการคาขายจึงเรียกวา ตลาดจีน หรือเปล่ียนเปนตลาดเกา สมัยนิยมไทยรัฐบาลจอม

พล ป. พิบูลสงคราม เปนยุคทองของชาวจีนอีกครั้ง เมื่อบทบาททางการเดินทางโดยรถไฟมาถึง

ลําปางครั้งแรก เมื่อ 1 เมษายน 2459 เปนการเปดดานเชื่อมระหวางลําปางกับเมืองเหนือ ผนวก

กับสวนกลางกรุงเทพฯ เปนผลกระทบตอสังตามเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนลําปางที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางมากและตอเนื่องจวบจนปจจุบัน และในปจจุบันชุมชนตลาดกาดกองตาไดรวมตัวกันสราง

กิจกรรมเปนถนนคนเดินของจังหวัดลําปางในทุกๆ วันเสารและอาทิตย 
                                                                     

 

   
 

ภาพที ่80 รูปภาพอาคารในชุมชนกาดกองตา ภาพที ่81 รูปภาพอาคารในชุมชนกาดกองตา 

ภาพที ่82 รูปภาพอาคารในชุมชนกาดกองตา  ภาพที ่83 รูปภาพอาคารในชุมชนกาดกองตา 
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ตลาดเกาจาว 
ที่ต้ัง  ตั้งอยูติดกับถนนเลยีบทางรถไฟใกลๆสถานีรถไฟ นครลาํปาง เปนชุมชนตลาดเกา 

ประวัติความเปนมา เปนตลาดเชาที่อยูคูกับเขตเทศบาลเมืองลําปางมาเปนเวลานาน ชื่อตลาด

มาจากชื่อตน ขะจาว  เปนตนไมที่เกี่ยวเนื่องกับตํานานการสรางเมืองลําปาง แตในปจจุบันบริเวณ

นั้นไมมีตะขะจาวอยูแลว ป พ.ศ.2549 การรถไฟแหงประเทศไทยใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางบริเวณ

ตลาดเกาจาว โดยอางวาไมปลอดภัยตอการอยูอาศัย ขณะที่เทศบาลนครลําปางก็ไดรับหนังสือสั่ง

การจากการกระทรวงมหาดไทยใหดูแลตอ แลวทําหนังสือใหวิศวกรกํากับการกองบํารุงทางเขต

ลําปางใหร้ือถอนอาคารและปรับปรุงซอมแซมอาคารใหปลอดภัย 
 

 

 
 

ภาพที ่84 รูปภาพบรรยากาศตลาดเกาจาว       ภาพที่ 85 รูปภาพบรรยากาศตลาดเกาจาว 

ภาพที ่86 รูปภาพบรรยากาศตลาดเกาจาว        ภาพที่ 87 รูปภาพบรรยากาศตลาดเกาจาว 
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สถาปตยกรรมพื้นถิ่น บานเสานัก 
ที่ต้ัง  ตั้งอยูที่เลขที่ 6 ถนนปาไม 

ประวัติความเปนมาบานเสานัก เปนชื่อภาษาเมืองหมายถึงบานที่มีเสาจํานวนมาก บานเสานัก

เปนบานที่มีสถาปตยกรรมที่โดดเดนมากหลังหนึ่งในจังหวัดลําปาง กอสรางในป พ.ศ.2428 โดย

หมองจันโอง จันทรวิโรจน ชาวพมาที่มาตั้งรกรากในลําปางในหวงที่ลําปางเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมทําไมสักที่เฟองฟูมากในภาคเหนือ สถาปตยกรรมของบานผสมผสานทั้งแบบพมา

และพื้นเมืองลานนา โดยแบบระเบียงบานไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมแบบพมา ในขณะที่หลังคา

และโครงสรางโดยทั่วไปเปนแบบลานนา บานเสานักมีเรือนนอนสองหลังเชื่อมตอกันดวยหลังคา 

โดยสวนพักอาศัยทอดยาวตลอดดานหนาของตัวบาน ชื่อบานเสานักตั้งโดย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิ

วัตน เนื่องจากมีเสาไมสักถึง 116 ตน เนื้อที่ของบานตกราว 3 ไร ประกอบดวยเรือนใหญ ซึ่งเปน

เรือนหมู โรงรถ และยุงขาว มีบอน้ําหนาบาน 2 บอ หลังบาน 1 บอ ไมยืนตนอายุมากกวาตัวบาน 

คือ ตนสารภีหลวง ซึ่งยืนตระหงานอยูตรงทางเขา 

 ในป 2507 เมื่อบานตกอยูในครอบครองของคุณหญิงวลัย ลีลานุช หลานตาของผูสราง 

โครงสรางบานเริ่มเส่ือมลงไปตามกาลเวลา จึงมีการปรับปรุงซอมแซมบานครั้งใหญภายใตการ

ควบคุมของคุณทวีศักดิ์ จันทรวิโรจน นองชายของคุณหญิงวลัย ซึ่งเปนสถาปนิกที่มีชื่อเสียง การ

ซอมแซมใชเวลากวา 10 ป พื้นดินถูกยกขึ้นจากเดิมเพื่อปองกันน้ําทวม เสาบางตนมกีารโบกปนูทบั

แลวใชไมอัดประกบ เพราะไมสักแมจะทนทานแตยอมผุพังตามกาลเวลา พื้นไมของชานบาน

เปล่ียนเปนปูกระเบื้องแทน และมีการปดรองไมสักดวยสังกะสี 

 ป 2530 คุณหญิงวลัย ตัดสินใจร้ือยุงฉางเกาในบริเวณบานแลวนํายุงฉางใหมที่อายุ

ใกลเคียงกับ ของเดิมมาแทนที่ ซึ่งยุงฉางใหมมีเสากวา 24 ตน เพื่อความสมบูรณของการสรางยุง

ฉาง ไดมีการประกอบพิธีกรรมพื้นบานฮองขวัญกูขาวเพื่อเชิญใหขวัญซึ่งอาจจะ หนีหายไประหวาง

การกอสรางกลับคืนมา 

 หลังจากนั้นในป 2535 คุณหญิงวลัย ก็ถึงแกอนิจกรรม บานเสานักจึงไมมีผูอยูอาศัย

อีก ทายาทคนตอมาคือ คุณฌาดา ชิวารักษ (ภรรยาของลูกชายคนเดียวของคุณหญิงวลัย- ร.ต.อ.

วันจักร ไวยวุฒิ) เปนผูดูแลบานคนปจจุบัน และเปดบานเสานักใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและรับจัด

สัมมนา งานเลี้ยงแบบพื้นเมือง 

 ภายในบานเสานักจัดแสดงขาวของเครื่องใชโบราณ เชน แหยงชาง(ที่นั่งบนหลังชาง) 

ของเจาหลวงลําปาง หีบโบราณ เครื่องอัดกลีบผามวง กําปนเหล็ก เครื่องเขิน เครื่องเงิน แอบหรือห
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มากเงินศิลปะลานนา ศิลปะเขมร ซองพลู จัดไวในตูโชว มีหนังสือบรรยายประกอบการชม ที่ผนัง

ติดภาพเจาดารารัศมี และภาพของเจาของบานรุนแรก 

  

 
 

ภาพที ่87 รูปภาพบานเสานัก                     
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