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นั้นๆมากที่สุด
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ........................................
ง

52060210:
KEYWORD:

MOJOR: LANDSCAPE ARCHITECTURE
CUTURAL LANDSCAPE, MANAGEMENT OF CUTURAL LANDSCAPE, LANDSCAPE
CONSERVATION
RONARONG CHOMPUPHAN: CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT AND CULTURAL
HERITAGE CONSERVATION A CASE STUDY OF LAMPANG MUNICIPALITY AREA INDEPENDENT STUDY
ADVISOR: ASSOC. PROF. CHAIYASIT DANKITTIKUL, Ph. D. 146 pp.

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.
Department of Urban Design and Planning Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2010
Student’s signature …………………………………………………………………
Independent Study Advisor’s signature …………………………………………..
จ

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาในหั วข อ แนวทางการจั ดการภู มิ ทั ศน วั ฒนธรรมและการอนุ รั กษ มรดกทาง
วัฒนธรรม:กรณีศึกษา : เทศบาลนครลําปาง นั้นสามารถประสบความสําเร็จได ดวยจากความกรุณา
ความชวยเหลือ และคําปรึกษาจาก รองศาตราจารย ดร. ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคนควาอิ สระ ผูชวยศาสตรจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ประธานกรรมการ รวมทั้ง
อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี สําหรับความชวยเหลือและคําปรึกษาเรื่องระยะเวลาในการทํางาน
รวมทั้ งการคอยติ ดตามเกี่ ยวกั บความคื บหน าของหั วข อการค นคว าอิ สระ ซึ่ งทั้ งคํ าปรึ กษาและ
คําแนะนํานั้นเปนประโยชนอย างยิ่งในการทํางาน การแกปญหา รวมทั้งการแกไขขอบกพร องใน
ขั้นตอนกระบวนการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงและมีความสมบูรณมากขึ้น
กราบขอบพระคุณ คุณแม ครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง ที่คอยใหคําแนะนําและกําลังใจใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน
สถานที่ใหความรู ใหเพื่อน และใหอาจารยที่คอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการทํางาน การเรียน
ขอบคุณทุกๆทานที่ไมไดกลาวถึง สําหรับความชวยเหลือ และกําลังใจ
สุดทายนี้ผูจัดทําหวังวาเอกสารการศึกษาในครั้งนี้คงเปนประโยชนสําหรับการใชประโยชนใน
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งหากในการศึกษาครั้งนี้มีขอผิดพลาดในประการใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดจาก
ความบกพรอง หรือความไมละเอียดรอบคอบในประการใดๆก็ตาม ทางผูจดั ทําขอกราบขออภัยไวใน ณ
ที่นี้ดวย

ฉ

