
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า
(สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์)

น ำเสนอโดย...เทศบำลเมืองล ำพูน     ผู้แทน เมืองเก่ำกลุ่มที่ 1



ควำมเป็นมำ



เมืองเก่ากลุ่มที ่1 ตามมต ิรมม.

เมืองเก่ากลุ่มที่ 1

เมืองเก่า
เชียงใหม่ เมืองเก่าล าปาง 

เมืองเก่า
ก าแพงเพชร 

เมืองเก่า
พิษณุโลก 

เมืองเก่าลพบุรี  
เมืองเก่า

พิมาย 

เมืองเก่า
นครศรี
ธรรมราช 

เมืองเก่าสงขลา 

เมืองเก่าล าพนู 

เมืองเก่าน่าน



เชิญประชุมเทศบาล  10 เมืองเก่า

เป้าหมายหลัก - น าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน 

เป้าหมายรอง -การก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคเกี่ยวขอ้ง

เพื่อบูรณาการก่อสรา้งในคราวเดียว 

เพื่อก าหนดเส้นทางก่อสร้าง  



ภาพการประชุม 10 เมืองเก่า ครั้งที่ 1 วันที่   30 ตุลาคม 2557 
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 



การประปา
ส่วน
ภูมิภาค

ภายหลังจากนั้นทั้ง 10 เมืองเก่า แยกย้ายกันไปด าเนินการ          
เรื่องการประสานงานเพื่อให้เกิดโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

การส่ือสาร
ต่างๆ



คณะท างานของเทศบาลเมืองล าพูนได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการ
พัฒนาเขตเมืองเก่า ในพื้นที่เมืองเก่า ทั้ง 9 เมือง ในปี 2558

เมืองเก่ากลุ่มที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.เมืองเก่าเชียงใหม่ 2.เมืองเก่าล าปาง 
3.เมืองเก่าก าแพงเพชร      4.เมืองเก่าลพบุรี 
5.เมืองเก่าพิมาย 6.เมืองเก่านครศรธีรรมราช 
7.เมืองเก่าสงขลา 8.เมืองเก่าพิษณุโลก
9.เมืองเก่าน่าน



คณะท างานของเทศบาลเมืองล าพูนได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาเขตเมืองเก่า ใน
พื้นที่เมืองเก่า ทั้ง 9 เมือง ในปี 2558





การลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมกับ 
เมืองเก่ากลุ่มที่ 1 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นประธาน

ในการลงนาม ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559



การหารือเพื่อก าหนดแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ระหว่าง  ผู้บริหารเมืองเก่า, นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
ในงานเวทีท้องถิ่นไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่   8 กันยายน 2559



เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม เมืองเก่า กลุ่มที่ 1
แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 



เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม เมืองเก่า กลุ่มที่ 1
แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

ครั้งที่ 2 เมื่อ 28 เมษายน 2560



มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

• ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการและขอให้จัดท า
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฯ 
เป็นประธาน ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ต่อไป



ผังพื้นที่ด าเนินงาน
10 เมืองเก่า



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าเชียงใหม่



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำเชยีงใหม่



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าล าปาง



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำล ำปำง



ผงัพืน้ทีด่ าเนินกามเมืองเก่าก าแพงเพชม



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำก ำแพงเพชร



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าลพบุรี



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำลพบุรี



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าพิมาย



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำพมิำย



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่านครศรีธรรมราช





ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าสงขลา



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำสงขลำ



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าล าพูน





ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าน่าน



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำน่ำน



ผังพื้นที่ด าเนินการเมืองเก่าพิษณุโลก



ผงัพืน้ทีด่ ำเนินงำนเมอืงเก่ำพษิณุโลก



งบประมาณด าเนินการ
เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก รั ฐ บ า ล เ ป็ น เ งิ น จ า น ว น  2 , 3 0 0 , 6 3 9 , 3 4 1  บ า ท  

ต า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง เ มื อ ง เ ก่ า แ ต่ ล ะ เ มื อ ง  ดั ง นี้



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าล าพูน

เทศบาลเมืองล าพนู



ประกาศเขตเมืองเก่า



ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าล าพูน



แผนแม่บทและผังแม่บทการพฒันาเมืองเก่าล าพูน

1. พัฒนากลไกและกระบวนการ
บริหารจัดการเมืองเก่าล าพูน

2. ฟื้นฟูดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิทัศน์เมืองเก่าล าพูน

3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

การก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าล าพนู



กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

การสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
เมืองเก่าล าพูน

หลักสูตร
ท้องถิ่นใน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

มัคคุเทศน์น้อย

วารสารเมือง
เก่าล าพูน

การอนุรักษ์บ้าน
เก่า เรือนพื้นถิ่น 

สถาปัตยกรรม วัด 
หอศิลป์ร่วมสมัย

พิพิธภัณฑ์/คุ้มเจ้า
ยอดเรือน

การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม       

วัดเก่า

การอนุรักษ์บ้าน
เก่า/จัดท า

ฐานข้อมูลบ้านเก่า

การปรับปรุงศาลา
กลางเก่าเป็นหอ
ศิลป์ร่วมสมัย

การปรับปรุง

ภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม

สาธารณูปโภคใต้
ดินเพื่อการ
ท่องเที่ยวฯ

การปรับปรุงคู
เมืองก าแพงเมือง

การพัฒนาพื้นที่      
สีเขียวในเมืองเก่า

การปรับปรุงเทศ
บัญญัติควบคุม
กายภาพเมือง

พัฒนาโครงข่าย
การเดินทางในเขต

เมือง

ส่งเสริมการ
เดินทางที่
ปราศจาก
เครื่องยนต์

(รถราง รถไฟฟ้า 
รถสามล้อถีบ)

พัฒนาสู่การเป็น
เมืองจักรยาน

การฟ้ืนฟูช่างฝีมือ
ท้องถิ่นและการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า

เฮือนศิลปิน

ตุ๊กตาผ้า

OTOP SHOW 
CASE

การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการเผยแพร่

องค์ความรู้

ระบบ Wifi, 
Website, App., 
Social Media, 

เพื่อเปิดช่อง
ทางการรับรู้ของ
เมืองเก่าล าพูน 
เป็นการต่อยอด
ข้อมูลแก่ผู้มา

เยือน

การจัดการการ
ท่องเท่ียวเมือง
เก่าให้เหมาะสม
กับบริบทพ้ืนที่

ย.1 ย.2 ย.3



การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน
“การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษเ์มืองเก่าล าพูน”



การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา

ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในแนวทางของการสร้างความยั่งยืนทางด้านการอนุรักษ์และ
การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง 
นับเป็นการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญา ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ทั้งยังสามารถต่อยอด
พัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแทรกความรู้  
ปรับหลักสูตร เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆไปสู่
ประชาชน

การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน



1. การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน



ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน โดยการจัดท าวารสาร VOICE OF LAMPHUN

จากการสร้างจิตส านึกในสถาบันการศึกษา เทศบาลได้ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยการท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดท าวารสาร VOICE OF LAMPHUN



“การอนุรักษ์บ้านเก่า เรือนพื้นถิ่น สถาปัตยกรรม วัด หอศิลป์ร่วมสมัย”
การอนุรักษ์บ้านเก่า เรือนพื้นถิ่น สถาปัตยกรรม วัด หอศิลป์ร่วมสมัย



(1)พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน
รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น



คุ้มเจ้ายอดเรือน สร้างเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2470 รูปแบบเป็นเรือนหลวงสรไน  บริเวณ
คุ้มประกอบด้วยยุ้งข้าว และสิ่งของเครื่องใช้ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เรือนหลวงพื้นถิ่นหลายสิ่ง  ตัว
อาคารเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฐานรากและเสาชั้นล่างเป็นคอนกรีตอาบปูนซีเมนต์ขัดมันไม่เสริมเหล็กรองรับคาน
คู่ที่วางบนเสาผนังไม้ตีแนวนอน พื้นปูด้วยไม้สักที่ละเอียดและประณีตจนน้ าไม่สามารถไหลผ่านได้ สัดส่วน
เรือนจากพื้นถึงเพดานค่อนข้างสูงแบบบ้านตะวันตก  มีช่องระบายอากาศใต้เพดาน หลังคาทรงจั่วและ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่คงความประณีตสวยงาม ควรค่าอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและเรียนรู้ 

(2)แหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือน



(3) โครงการจัดท าฐานข้อมูลบ้านเก่า
ปัจจุบันเทศบาลได้มีการส ารวจบ้านโบราณ/อาคารเก่าแก่ ในเบื้องต้น ทั้งหมด 62 หลัง  อาทิ

ฯลฯ



การอนุรักษ์บ้านเก่า 3 หลัง  เกิดขึ้นตามแนวนโยบายปรับปรุงบ้านเก่าเมืองล าพูนเพื่อการอนุรักษ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผน
และผังแม่บทเมืองเก่าล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบ้านเก่าที่มีความส าคญัให้เกิดประโยชน์ใช้งานและเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองล าพูน และเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและการอนุรักษ์อาคารส าคัญของเมืองล าพูน ดังนั้น
แนวความคิดหลักของการปรับปรุงคือ ออกแบบและพัฒนาบ้านเก่าทั้งสามหลังให้เกิดประโยชน์เพื่อการพักอาศัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
โดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเป็นแนวทางหลักในการปรับปรุงบ้านเก่า

4



5. โครงการศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย

• เป็นแนวคิดของคณะผู้บริหาร ที่มีโครงการปรับปรุงศาลากลางเดิม เป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริ ภุญชัย โดยเทศบาล
เมืองล าพูน  มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการเพื่อเน้นการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ ทั้ง
ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิชาการ สร้างความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นอีกทั้ง เป็นการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อาคารเก่าได้อย่างสมบูรณ์ 



“การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม”
การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม



ความโดดเด่นของโครงการ ดังกล่าว คือจะสามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ ภายในบริเวณเขตเมือง
เก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองล าพูน
รักษาเอกลักษณ์ และปรับปรุงพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า 



โครงการปรับปรงุภูมิทัศนค์ูเมืองเก่างบประมาณ 15,000,000 บาท

เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ เน้นการพัฒนา
ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพของ   คูเมืองเก่าทั้ง 15 คู ที่ล้อมรอบตัวเมืองล าพูน ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ให้มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อสร้างเมืองล าพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



โครงการปรับปรุงก าแพงเมืองเก่าล าพูน งบประมาณ 4,734,000 บาท   

การปรับปรุงภูมิทัศน์ก าแพงเมืองเก่า    เกิดจากความต้องการของประชาชนให้ภาพการเป็นเมืองเก่าล าพูนปรากฏเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างปรับปรุงก าแพงเมืองเก่าล าพูน โดยจะปรับปรุงแนวก าแพง
เมืองเก่า พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดล าพูน



การจัดการพื้นที่สีเขียว ริมน้ ากวงเพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการ



และน าไปสู่การจัดท าเส้นทางทอ่งเที่ยวในเขตเมืองเก่าล าพูน



การปรับปรุงเทศบัญญัติควบคุมกายภาพเมือง

เทศบาลเมืองล าพนู



การจัดท าผังพื้นท่ีอนุรักษ์



“พัฒนาโครงข่ายการเดินทางในเขตเมือง”

เทศบาลเมืองล าพนู



โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน
โครงการรถรางน าเทีย่วล าพนู



การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว



กิจกรรมมือใหม่หัดปั่น วันเสาร์หรรษา



การปั่นจักรยานตามเส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าล าพนู



การจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

เทศบาลเมืองล าพนู

โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 

อาทิ การรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรม การใช้รถบุษบกในงานประเพณี ขบวนแห่น้ าทิพย์
ดอยขะม้อ รื้อฟื้นงานตานกว๋ยสลาก 



การใช้รถบุษบกในงานประเพณี

วัดพระธาตุหริภุญชัยได้จัดท ารถบุษบก ขนาดสูงประมาณ 7 เมตร เพื่อใช้ในงานประเพณีส าคัญต่างๆ อาทิ
ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหรภิุณชัย (งานวันแปดเป็ง) ที่จะจัดขึ้นในที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558



ภายหลังการด าเนินโครงการได้ใช้ถนนสายหลักของเมืองในการด าเนิน
โครงการทางด้านการสง่เสรมิวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ขบวนตานก๋วยสลาก



“การฟื้นฟูช่างฝีมือท้องถิ่นและการเพิ่มมูลค่าสินค้า”

เทศบาลเมืองล าพนู

ผ่านทางโครงการเปิดบ้านศิลปิน ทัศนศิลป์เมืองล าพนู



โครงการเปิดบ้านศิลปิน ทัศนศิลป์เมืองล าพูน

➢ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจาก การประชุมกิจกรรมส่งเสริมศิลปินล าพูน ตาม
โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้าง
ความร่วมมือในการผลักดัน ค้นหาเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าล าพูนไว้



ปัจจุบันจัดมาจ านวน 12 ครั้ง



เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าล าพูน แก่ผู้ที่มาเยือน

เทศบาลเมืองล าพนู

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่องคค์วามรู้



ระบบเสียงตามสายแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

• ซึ่งสามารถควบคุมโดยใช้ระบบ WIFI และ APPLICATION บนมือถือ ท าให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเก่าล าพูนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ



จัดท า website เมืองเก่าล าพูน 
• ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งชุมชนในพ้ืนท่ี องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน มีความตระหนกัในการอนุรักษ ์พฒันาเมืองเก่าล าพนูใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
www.lamphuncity.go.th



ร่วมมือกับสถาบันทางการศกึษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท า 
APPLICATION เพื่อการท่องเที่ยวเมืองเก่าล าพูนโดยใช้จักรยาน 

• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน อีกทั้งเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเมืองล าพูนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นทางเลือกให้
นักท่องเที่ยว โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
การสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และช่วยอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลต่างๆอีกด้วย



APPLICATION
ในชื่อ SMART LAMPHUN TRIP



เมืองเก่าล าพูน

การอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม

1.การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน

2. การอนุรักษ์บ้านเก่า / เรือนพื้นถิ่น
พิพิธภัณฑ์/สถาปัตยกรรม/วัด

หอศิลป์ร่วมสมัย

3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม

4. พัฒนาโครงข่ายการเดินทางในเขต
เมือง

5.การฟื้นฟูช่างฝีมือท้องถิ่น         
การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทาง

วัฒนธรรม

6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปิด

เครือข่ายทางวัฒนธรรม.

7.การจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่า
ล าพูนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

สรุปกรอบการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน

การเป็น 1 ใน12เมืองต้องห้ามพลาดพลัส / เมืองคาร์บอนต่ า/ ความร่วมมือกับเมืองเก่าของต่างประเทศ/ ความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
กับสถาบันต่างๆ อาทิ สวทน. สสส. ECUP.ส านักนายกฯ / การเพ่ิมรายได้ / การมีงานท า/คุณภาพชีวิตท่ีดี/

การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
สลากภัตร/ครัวทาน/สรงน้ าพระธาตุ/ น้ าทิพย์ดอยขะม้อ / 1 ใน เบญจภาคี (พระรอดวัดมหาวัน)/ ก าเนิดนักบุญล้านนา /

ก าเนิดพระนางจามเทวี / สรงน้ าครูบาสังฆะ



เทศบาลเมืองล าพนู

ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองเก่า
ตามแผนและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน



การเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกีย่วกับ
การวางแผนในการพัฒนาเมืองเก่า และการเป็นเมืองวัฒนธรรม

อาทิ เช่น คณะนักศึกษา ปปร. 19 ดูงานล าพูน



การเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกีย่วกับ
การวางแผนในการพัฒนาเมืองเก่า และการเป็นเมืองวัฒนธรรม

การเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ “ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า



การท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาและ สกว.ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการได้รับการจัดสรรงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในการด าเนิน

โครงการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



การท่องเที่ยวแบบย้อนยุค



พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการจัดการพ้ืนที่ร้านค้า
ในเขตเมืองเก่าเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  เพื่อรองรับและส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองล าพูน 



พัฒนาการท่องเที่ยวธุรกิจ และการจัดการพื้นที่ร้านค้า
ในเขตเมืองเก่า



พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการจัดการพื้นที่ร้านค้า
ในเขตเมืองเก่า



เทศบาลเมืองล าพนู

แผนการด าเนินงานในอนาคต



แผนการด าเนินงานในอนาคต

• 1.การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ส าหรับเมืองเก่าแต่ละเมือง

• 2.การจดัตั้งศูนยป์ระสานงานและ
ใหค้  าปรึกษาการพฒันาเมืองเก่า



THANK
YOU


