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การพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 

ความเปน็มา 

 สืบเนื่องจาก มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง แผนแม่บท

และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการอนุรักษ์

และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ตามที่รองนายกรัฐมนตร ี

(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

เสนอดังนี้ 

 1. เห็นชอบขอบเขตพืน้ที่เมืองเก่าล าพูน 

 2. เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน เป็น

กรอบแนวทางในการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา

และจัดท ารายละเอียดเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

 ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  รัฐบาลก าหนดนโยบายการด าเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ภายใต้

การก ากับของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรแ์ละเมืองเก่า ซึ่งมีหน้าที่วางนโยบายก าหนด

พื้นที่จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีโดยเหตุที่พื้นที่เมืองเก่าล าพูนปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยทวารวดี 

ภายในบริเวณเมืองเก่ามีโบราณสถานที่มีคุณค่าจ านวนมาก  ซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ามีความ

จ าเป็นต้องมีกรอบแนวทางและขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์

และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ที่ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

และเมืองเก่าด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดในข้อ 9 (1) ให้วางนโยบาย ก าหนดพืน้ที่ และจัดท าแผนแม่บทการ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา

บริเวณเมืองเก่าล าพูนแล้ว จังหวัดล าพูนจึงได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่

เมืองเก่า เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าล าพูนได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นรูปธรรม ทันต่อสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในพืน้ที่เมืองเก่า 
 

 โดยแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบรเิวณเมืองเก่าล าพูน มสีาระส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 
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 1 ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า 

          เมืองเก่าล าพูน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 0.648 ตารางกิโลเมตร  (405.17 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณที่มี

องค์ประกอบหลักที่มีคุณค่า  ความส าคัญรวมถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมและบูรณภาพ (Authenticity and 

Integrity) เกาะกลุ่มกัน  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการ

ด าเนินงานในพืน้ที่เมืองเก่าและการประชุมรับฟังความเห็นจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

และภาคส่วนที่เก่ียวข้องในจังหวัดล าพูน  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 พฤษภาคม ดังต่อไปนี้ 
 

         "ทิศเหนือ  ทิศตะวันตกและทิศใต้  ครอบคลุมบริเวณโดยรอบแนวคูเมืองตามแนวถนนรอบเมืองนอก  

โดยทางทิศใต้ให้ครอบคลุมพืน้ที่บริเวณกู่บรรจุอัฐิเจ้านายเมืองและพื้นที่ส านักงานประปาส่วนภูมิภาค  สาขา

ล าพูน ทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตามแนวขนานรมิฝั่งแม่น้ ากวงด้านตะวันออก  ในระยะ 10 เมตร" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          พื้นที่หลัก  เป็นบริเวณศูนย์กลางเมืองที่มีการกระจุกตัวขององคป์ระกอบที่ส าคัญเป็นแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ควรได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น  ได้แก่  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  พิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ  หริภุญไชย  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง  ศาลากลางจังหวัดล าพูน  และหนองน้ าจามเทวี   เพื่อช่วย

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ และเปิดมุมมองด้านตะวันตกให้มองเห็นองค์พระ

บรมธาตุได้เด่นชัด  โดยก าหนดขอบเขตพืน้ที่หลัก  ดังนี้ 

         "ด้านเหนือเริ่มจากถนนราชวงศ์  ลงมาทางทิศใต้ตามถนนอินทยงยศ จดถนนอัฎฐารสไปทางทิศ

ตะวันออกจนจดถนนรอบเมืองในด้านตะวันออก  ลงมาทางทิศใต้ผ่านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  

จนจดถนนไชยมงคลไปทางทิศตะวันตกและข้ามแยกถนนอินทยงยศไปตามถนนมุกดา  จนจดถนนรอบเมืองใน

ด้านตะวันตกขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดถนนราชวงศ์ มีเนือ้ที่รวม  0.135 ตารางกโิลเมตร (84.33 ไร่) 
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           พื้นที่ต่อเนื่อง  เป็นบริเวณที่ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่หลัก  ได้แก่  พื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่

เมืองเก่าล าพูน  ยกเว้นพืน้ที่หลักมีเนือ้ที่รวม  0.513 ตารางกโิลเมตร  (320.54 ไร่) 

 

 2 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูนมี 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนากลไกและกระบวนการบรหิารจัดการเมืองเก่าล าพูนแบบบูรณาการ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ฟื้นฟู ดูแลรักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่าล าพูน  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้าใจถึงประโยชน์ของเมืองเก่า และ

รักษาเมืองเก่าให้เป็นแหล่งเรยีนรูอ้ย่างยั่งยืน  

 

การด าเนินงานในระยะต่อมา 

 จากการเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เมืองพุทธศาสนา ที่มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่
ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ร่องรอยของการสร้างบ้านเมืองในสมัยก่อนยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตเมืองชั้นใน
และได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเมืองล าพูนในวันนี้ แต่เวลาที่ผ่านไป ท าให้เมืองล าพูนมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต ซึ่งอาจมีผลท าให้เขตเมืองเก่าล าพูนสูญเสีย
ลักษณะอันเป็นอัตลักษณ์ ของเมืองล าพูนไป เทศบาลเมืองล าพูนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
เมืองเก่า  จึงได้ผลักดันให้มีการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน เพ่ือให้
เกิดกระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน น าไปสู่การบูรณาการผลลัพธ์ของโครงการในพ้ืนที่ มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ด้วยแนวทางที่
เหมาะสมร่วมสมัย บนพื้นฐานของการอนุรักษ์เมืองที่เต็มไปด้วยมรดกทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์เมืองเก่าให้สามารถคงคุณค่าอยู่ได้ภายใต้กระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  
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• ความเป็นมา  

เป็นการด าเนินนวัตกรรมโครงการ ที่ต่อยอดจากความส าเร็จของการบริหารจัดการ : โครงการอนุรักษ์
เรือนพ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
ล าพูน ตามแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าล าพูน จัดเป็น
นวัตกรรมที่จับต้องได้ เปิดมุมมองการท่องเที่ยวตามรอยศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นและสร้างจิตส านึก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจ
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งในด้านกายภาพ ชุมชน  ภูมิปัญญา ที่ยังคงมีชีวิต โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ด้วยแนวทางที่เหมาะสมร่วม
สมัย โดยเทศบาลเมืองล าพูน  เป็นองค์กรหลักน าไปสู่การขับเคลื่อนและขยายผลยังเครือข่ายต่างๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเมือง
ล าพูน ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาและธรรมชาติของภูมิภาค เสริมสร้างอัตลักษณ์
ล้านนา ภายใต้นโยบายและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเครือข่าย ดังนี้.- 

ส่วนราชการ 

- จังหวัดล าพูน ด าเนินงานประสานความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประสานเครือข่ายและขยายเครือข่ายต่อไป 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูน  
- ผู้ประกอบกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมในจังหวัดล าพูน   
- โทรศัพท์จังหวัดล าพูน  
- การประปาส่วนภูมิภาค  
- สหกรณ์จังหวัดล าพูน 
- สถานีต ารวจภูธร จังหวัดล าพูน 
- อ าเภอเมืองล าพูน 
- เมืองเก่า 10 เมือง (1.เมืองเก่าเชียงใหม่ 2.เมืองเก่าล าปาง 3.เมืองเก่าก าแพงเพชร 4.เมืองเก่า

ลพบุรี    5.เมืองเก่าพิมาย 6.เมืองเก่านครศรีธรรมราช 7.เมืองเก่าสงขลา 8.เมืองเก่าพิษณุโลก 
9.เมืองเก่าน่าน10.เมืองเก่าล าพูน) 

ภาคประชาสังคม 

- เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 17 ชุมชน ซึ่งรับรู้การด าเนินการภายใต้นโยบาย และการ
ประสานเครือข่าย   ทั้ง 17 ชุมชน พร้อมรายงานการขับเคลื่อนเป็นประจ าทุกเดือน 
ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน  กลุ่ม
แม่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งหมด 17 ชุมชน 

- เครือข่ายชุมชนบ้านเก่าล าพูน ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการลงทะเบียน พร้อมจัดท าฐานข้อมูลบ้าน
เก่า ไว้ที่งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน 
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สถาบันการศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งรับนโยบายจากคณะผู้บริหารของเทศบาล
เมืองล าพูน แยกแยะตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
1. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม – โครงการแหล่งเรียนรู้  “เฮือนภูมิปัญญา ตามวิถี

พอเพียง” เป็นการจ าลองลักษณะเรือนพ้ืนถิ่นของล้านนา ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โครงการเด็กดีมี
วินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งได้ก าหนด
จัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  

2. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ – โครงการเรียนรู้รอบเมือง รู้เรื่องถิ่นเกิด (มัคคุเทศก์น้อย) เป็นการ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน เรียนรู้วิถีแบบล้านนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ 
ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และได้จัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน 

3. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง    –    โครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน สืบสานภูมิ
ปัญญาเมืองหริภุญชัย     ซึ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การท า
ตุ๊กตาผ้าฝ้าย กรวยดอกไม้ มัคคุเทศก์น้อย ดนตรีพ้ืนเมืองพร้อมขยายสู่ชุมชนและประชากร
ในเขตเมือง จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น การเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แก่
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น       

4. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี – โครงการอุทยานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดเศรษฐกิจในชุมชน 

- มหาวิทยาลัย 

1.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนรับนโยบายและออกแบบศึกษา ความ
เป็นมา เป็นไปของเมืองเก่า และจัดท าข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ Voice of lamphun  และพัฒนา
ไปสู่ การจัดท าช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website เมืองเก่าล าพูน และระบบโปรแกรม    
ประมวลผล (APPLICATION) ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 
     2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ   คณะสถาปัตยกรรม เข้า
มาร่วมในการออกแบบอาคารเรือนพ้ืนถิ่น /  ถอดโครงสร้างเรือนพ้ืนถิ่น 
     3. มหาวิทยาลัยแม้โจ้ และ กลุ่ม BIG TREE ร่วมกับกองช่างของเทศบาลในการออกแบบ     
ภูมิทัศน์(เกี่ยวกับต้นไม้ สวนสาธารณะ) พ้ืนที่ในเขตเมืองเก่า พ้ืนที่ริมแม่น้ ากวงโดยเน้นการปรับ      
ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
     4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรม          
เก่าในพื้นที่เขตเมืองเก่าล าพูน  

วัด/ศิลปินคนล าพูน 

- วัดสันป่ายางหลวง ปลูกฝังวิถีชีวิตเรือนพ้ืนถิ่น ลักษณะการก่อสร้างแบบล้านนาโดยมี   สล่า 
ช่างพ้ืนเมือง เป็นผู้ด าเนินการ 

- ศิลปินสนับสนุนผลงานมาจัดแสดงที่เฮือนศิลปินหริภุญชัย 
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บทบาทหน้าที่ของสมาชิกเครือข่าย (ระบุชื่อสมาชิกเครือข่ายและความรับผิดชอบ) 

ล าดับที ่ สมาชกิเครือข่าย ความรับผิดชอบ 

1 ส่วนราชการ  
- เทศบาลเมืองล าพูน 
 
- จังหวัดล าพูน 
- เมืองเก่า 10 เมือง 

- เทศบาลฯ เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ และเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพื่อความสะดวกในการของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ จัดหางบประมาณ
เพื่อด าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
- จังหวัดล าพูน   เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
- ร่วมด าเนินโครงการปรับปรุงภมูทิัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า 
(สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) 

-การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดล าพูน 

- เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน ออกแบบ/จัด
วางระบบ รื้อถอนระบบจ าหน่ายพื้นที่ในเมืองล าพูน ก่อสร้างระบบจ าหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน และ
ปรับปรุงระบบจ าหน่ายในถนนหรือซอยข้างเคียงทดแทนระบบจ าหน่ายที่รื้อถอนออกไป จัดหา
งบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

- โทรศัพท์จังหวัด
ล าพูน 

- เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน ออกแบบ 
การวางท่อร้อยสายของผู้ประกอบการการสื่อสารโทรคมนาคมจดัวางท่อร้อยสายของการสื่อสาร
ทั้งหมดในเขตเมืองล าพูน จัดหางบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ 

- ผู้ประกอบกิจการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคมใน
จังหวัดล าพูน   

- เป็นผูร้่วมด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน และเป็นผูร้่วม
ดูแลรักษาอุปกรณ์ของหน่วยงานตนเอง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

- การประปาส่วน
ภูมิภาค 

- เป็นผูร้่วมด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน โดยออกแบบ
จัดวางระบบท่อประปาตามขนาดอย่างเหมาะสม 

2 ภาคเอกชน 
-ธนาคารกรุงไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-ธนาคารกรุงเทพ 
-ธนาคารอิสลาม 
-ห้างแจ่มฟ้า 

 
ให้ความร่วมมือระหว่างด าเนินโครงการหากต้องไดร้ับความไมส่ะดวกบริเวณพื้นท่ีหน้าทางเข้าออก
อาคารระหว่างการขุดเจาะน าสายไฟลงใต้ดินตามการปรับปรุงภูมิทศัน์พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าล าพูน 

3 ภาคประชาสังคม 
- เครือข่ายชมรมบา้น
เก่าล าพูน 
- ประชาชนในชุมชน
ทั้ง 17 ชุมชน 
 

เครือข่ายชมรมบ้านเก่าล าพูน 
เป็นผู้เสนอความต้องการในการใหด้ าเนินโครงการ และเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสรจ็ 
ประชาชนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
- ประชาชนในเขตเทศบาล ให้ความร่วมมือในการน าบ้านเข้าร่วมโครงการ 
- ตัวแทนชุมชนได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองล าพูน 
- คนในชุมชนได้ประสานงานเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานเตรยีมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเทศบาล

เมืองล าพูน   
- ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวางแผนการบริหารงานและด าเนินการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

เทศบาล    
- ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการศึกษาออกแบบเพื่อเตรียมจดัตั้งพิพิธภัณฑ์

พื้นบ้าน     
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ล าดับที ่ สมาชกิเครือข่าย ความรับผิดชอบ 

4 สถาบันการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
ทั้ง 4 แห่ง 
- มหาวิทยาลัย 

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ท้ัง 4 แห่ง  
รับนโยบายจากคณะผูบ้ริหารของเทศบาลเมืองล าพูน จัดท าโครงการ/ หลักสตูรท้องถิ่นแยกแยะ
ตามความถนดั ความเชี่ยวชาญ 
- มหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ช่วยเหลือ สนับสนุน รับนโยบาย และออกแบบศึกษา ความเป็นมา
เป็นไปของเมืองเก่า ผ่านทางการจัดท าวารสาร voice of lamphun, และการจดันิทรรศการ
หมุนเวียนของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมอืง รวมถึงการจดัท าช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website 
เมืองเก่าล าพูน และระบบโปรแกรม  ประมวลผล (APPLICATION) ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ออกแบบอาคารเรือนพ้ืนถ่ิน /  ถอดโครงสร้างเรือนพื้นถิ่น 
   มหาวิทยาลัยแมโ้จ้ และ กลุ่ม BIG TREE ร่วมกับกองช่างของเทศบาลในการออกแบบภูมิ
ทัศน์ (เกี่ยวกับต้นไม้ สวนสาธารณะ) พื้นที่ในเขตเมืองเก่า พื้นท่ีรมิแม่น้ ากวงโดยเน้นการปรับภมูิ
ทัศน์เมืองให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรม
เก่าในพ้ืนท่ีเขตเมืองเก่าล าพูน 

5 วัด/ 
ศิลปินคนล าพูน 

- ให้การสนับสนุนพ้ืนท่ีและสล่า มาร่วมด าเนินงาน 
- เป็นผู้สนบัสนุนผลงานมาจัดแสดงที่เฮือนศิลปินหริภญุชัย 
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สิ่งที่เทศบาลได้ด าเนินการตามแผนและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าล าพูนในระยะที่ผ่านมา 
 

1. การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่า 

จากการด าเนินงาน ในเรื่องของการอนุรักษ์เมืองเก่า มาอย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารของเทศบาลเมือง
ล าพูน  มีนโยบายให้เผยแพร่ และสร้างจิตส านึกความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดให้มีการอบรมครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์เมืองเก่า
ล าพูน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และแทรกความรู้  ปรับหลักสูตร เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆไปสู่
ประชาชน ตามโครงการย่อย ดังต่อไปนี้ 

. โครงการแหล่งเรียนรู้ “เฮือนภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง”  
จากนโยบายของผู้บริหารเทศบาล โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จึงได้น าแนวคิดการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์เรียนรู้ชุมชนมาประยุกต์กับแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดท าเป็นนวัตกรรม 
ภายใต้ชื่อโครงการแหล่งเรียนรู้ “เฮือนภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง” ขึ้น เป็นการจ าลองลักษณะเรือนพ้ืนถิ่น
ของล้านนา ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนในพ้ืนที่ ให้สามารถดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนทั้งหมด 17 ชุมชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรม 
พัฒนาประชาชนในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น จ านวน 20,000 บาท ช่วยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริม “อุ้ยสอนหลาน 
สานสองวัย” ประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม ได้แก่ 
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1. กิจกรรมการท าควักหมากพลู 
2. กิจกรรมการตัดตุง 
3. กิจกรรมการท าโคมยี่เป็ง 
4. กิจกรรมการท าหมากสุ่มหมากเบ็ง 
5. กิจกรรมการท าดอกไม้ใส่ครัวตาน 
6. กิจกรรมต้นคาสลากภัตร 
7. กิจกรรมการพับกลีบดอกบัว 
8. กิจกรรมการท ากรวยดอกไม้ ธูป เทียน 
9. กิจกรรมการสานตัวสัตว์ เช่น นก ตั๊กแตน ปลา ฯลฯ 
10. กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงด้วยเศษวัสดุ และใบตอง 

 

โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ปฏิบัติตน รู้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
แบบอย่างแก่องค์กรและบุคคลอ่ืนได้มาศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปได้ 

แหล่งเรียนรู้ “เฮือนภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์
ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาหลากหลาย
ผลความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม “อุ้ยสอนหลาน สานสองวัย” ทั้ง 10 กิจกรรม ท าให้องค์กรอ่ืนๆ มา
ศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

รางวัลที่ได้รับ 
ในปี 2556 มีดังนี้ 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแห่เทียนพรรษา จากหน่วยงานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน 

2. รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมลอย หน่วยงานเทศบาลจังหวัดล าพูน 
3. รางวัลชมเชยการประดิษฐ์กระทง หน่วยงานเทศบาลเมืองล าพูน 

 และในปัจจุบันทางโรงเรียนได้เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการศูนย์เรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ โครงการเด็กดีมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดย
น ามาบรรจุในหลักสูตรท้องถิ่นอีกด้วย 

. โครงการเรียนรู้รอบเมือง  รู้เรื่องถิ่นเกิด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จากการที่เมืองล าพูนเป็นเมืองเล็ก ๆ  มีองค์ประกอบของการท่องเที่ยวครบทั้ง  3  ประเภท   คือสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความสะดวก  การบริการ  และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ผลจากการวิจัย
พบว่าเมืองล าพูนมีจุดแข็งในด้านของการเป็นเมืองเก่าแก่และ มีอารยธรรมที่สืบทอดกันมานานถึง 1,400 ปี มี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุ  โบราณคดี   อาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม    คนในท้องถิ่นมีหลายชนชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้มีศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวย  ต่อการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี    
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อย่างไรก็ดีเมืองล าพูน ยังขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
เกีย่วกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของตน 

ดังนั้นทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จึงได้จัดท าโครงการเรียนรู้รอบเมืองรู้เรื่องถิ่นเกิด เพ่ือเป็นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองล าพูน และ
ยังเป็นการสร้างโอกาสและฝึกฝนมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนมีความรู้และภาคภูมิใจในถิ่นเกิดของ
ตน   สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน  

โดยก าหนดแหล่งเรียนรู้รอบเมือง ไว้ดังนี้ 

1. วัดพระธาตุหริภุญชัย 
2. วัดจามเทวี 
3. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
4. วัดพระคงฤาษ ี
5. วัดสันป่ายางหลวง 
6. กู่ช้าง – กู่ม้าล าพูน 
7. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
9. ศาลพระเจ้าเตโค 
10. วัดประตูลี้ 
11. วัดมหาวันวนาราม 
12. คุ้มหลวงล าพูน “พลตรีเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองล าพูนองค์สุดท้าย” 
13. ล าพูนผ้าไหมไทย 
14. ภูมิปัญญาของดี  17 ชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ชุมชนไก่แก้ว   กาละแมโบราณ 
2. ชุมชนช่างฆ้อง   ขนมทองม้วน 
3. ชุมชนสันป่ายางหลวง  ศึกษาประวัติ , ประดิษฐ์สิ่งวัสดุและท าอาหาร 
4. ชุมชนหนองเส้ง   ของที่ระลึกจากไม้ 
5. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง  เล่าประวัติของเจ้าแม่จามเทวีเสด็จลงเรือ 
6. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม   น้ าพริกตาแดง 
7. ชุมชนประตูลี้   ศึกษากรุพระเลี่ยง พระลือ  
8. ชุมชนสันดอนรอม  ธูปหอมสันดอนรอม , กาละแมล าไย , ขนมเทียน  
9. ชุมชนพระคงฤาษี  น้ าพริกตาแดง 
10.ชุมชนสวนดอก  จิ้นส้ม 
11.ชุมชนสันป่ายางหน่อม          เสี่ยนหมาก  
12.ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  ผลไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล ,ท าหมวก 
13.ชุมชนจามเทวี  ไอศกรีมล าไย , ลูกประคบ  
14.ชุมชนบ้านหลวย  จักสาน 
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15.ชุมชนมหาวัน  พระรอด 
16.ชุมชนชัยมงคล  ศึกษาความเชื่อพิธีกรรม 
17.ชุมชนศรีบุญเรือง  ท ากระเป๋า 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของโครงการเรียนรู้รอบเมือง  รู้เรื่องถิ่น
เกิด จากผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ซึ่งผลการประเมินที่ได้จากทุกกลุ่มตอบว่ามีความพึงพอใจในระดับ ดี
มาก และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน   

. โครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัย  โรงเรียนเทศบาลสัน
ป่ายางหลวง 

เนื่องด้วย ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท าให้ความเจริญ
งอกงามของท้องถิ่นนั้น  จังหวัดล าพูนมีชื่อเดิมว่า “นครหริภุญชัย”  ซึ่งมีอายุมากกว่า ๓๐๐  ปีมาแล้ว  สร้าง
เมื่อ พ.ศ.๑๒๐๐ โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตร  มีปฐมกษัตริย์คือพระนางจามเทวีท าให้จังหวัดล าพูน
เป็นแหล่งรวมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ  หรือวัฒนธรรมล้านนามากมาย  ดังค าขวัญ
ประจ าจังหวัดที่กล่าวว่า “ พระธาตุเด่น  พระรอดคลัง  ล าไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงาม  จามเทวี  ศรีหริ
ภุญชัย” 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมล้านนาทางโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงจึงได้
คิดริเริ่มจัดท าโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัยในการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา  และเผยแพร่  
ประเพณี  วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ  จึงได้จัดแหล่งเรียนรู้ จ านวน  4  แหล่งเรียนรู้  ดังนี้ 

        แหล่งเรียนรู้ที่ 1  ศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหริภูชัย 
                             แหล่งเรียนรู้ที่ 2  หอจดหมายเหตุเทศบาลเมืองล าพูน 
                             แหล่งเรียนรู้ที่ 3  หอสมุดแห่งชาติหริภุญชัย 
                             แหล่งเรียนรู้ที่ 4  ห้องเรียน  School Online  
 ซึ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การท าตุ๊กตาผ้าฝ้าย กรวยดอกไม้ มัคคุเทศก์
น้อย ดนตรีพ้ืนเมืองพร้อมขยายสู่ชุมชนและประชากรในเขตเมือง นอกจากนั้นในปัจจุบันจัดท าหลั กสูตร
ท้องถิ่น การเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น อีกด้วย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

          1. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมแห่งความรู้  สร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เข็มแข็ง ยั่งยืน 
2. ประสานและส่งเสริมให้ชุมชน  ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง 
            3. จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย เพ่ือการเรียนรู้ 
            4. พัฒนาทักษะชีวิต 
            5. สืบสาน  วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะพ้ืนบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งรื้อฟ้ืนบรรยากาศ
ของล้านนาสู่สากล 
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รางวัลที่ได้รับ 

      ระดับจังหวัด 
           รางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงาน  ส านักเลขาคุรุสภา พ.ศ.2555 
      ระดับประเทศ 

รางวัล  เหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมหน่วยงาน  ส านักเลขาคุรุสภาพ.ศ.2555 
 

 โครงการอุทยานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  
เป็นการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน และประชาชน

ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เพ่ือน าไปต่อยอดพัฒนาในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการที่เทศบาลได้ขยายผลของนวัตกรรมไปสู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยทางโรงเรียนได้รับนโยบาย

ของผู้บริหารเทศบาลไปด าเนินการ จนประสบความส าเร็จ ได้รางวัลอย่างต่อเนื่อง   เป้าหมายของคณะผู้บริหาร 
ในล าดับต่อไปคือขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน  ดังจะเห็นได้จากโครงการในล าดับต่อไปนี้ 

  โครงการ วารสาร VOICE OF LAMPHUN  

 เมืองล าพูน นับเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานและยังคงกลิ่นอาย
ของความเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้เมืองใด  เนื่องจากเมืองล าพูนนั้นยังคงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่มีอยู่อย่างมากมาย หากแต่กระแสการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่ยุคสมัยใหม่นั้น ส่งผลให้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้นับวันก็เริ่มสูญหายไปตามกาลเวลาและวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป เทศบาลเมืองล าพูนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอก
ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองล าพูน จึงร่วมมือกับหน่วยวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวางวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรมรดกทาง
วัฒนธรรมเมืองล าพูน โดยหนึ่งในเครื่องมือเพ่ือสร้างความตระหนักและขยายความรู้เรื่องเมืองเก่าและการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมคือ การส่งผ่านความรู้ทางวารสาร Voice Of Lamphun ซึ่งปัจจุบันด าเนินการ
มาถึงฉบับที่ 3 แล้ว โดยวางแผนส่งผ่านความรู้เรื่องเมืองเก่าผ่านทางวารสาร แต่ละฉบับดังนี้ 
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Voice Of Lamphun ฉบับที่ 1 น าเสนอเรื่อง ความเป็นมา เป็นไป และนโยบายการอนุรักษ์เมืองเก่า
ล าพูน 

Voice Of Lamphun ฉบับที่ 2 น าเสนอเรื่อง บ้านเก่าเมืองล าพูน มรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควร
อนุรักษ ์
 Voice Of Lamphun ฉบับที่ 3 น าเสนอเรื่อง ล าพูนเมืองอนุรักษ์ เมืองจักรยาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
2. การอนุรักษ์บ้านเก่า เรือนพื้นถิ่น สถาปัตยกรรม วัด หอศิลป์ร่วมสมัย 

สืบเนื่องจากการที่จังหวัดล าพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเมืองล าพูน 
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา และธรรมชาติของภูมิภาค เสริมสร้างอัตลักษณ์ลานนา 
ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม ล้านนาน่าเที่ยวน่ามอง ด าเนินโครงการตามแผนเมือง
แฝดเชียงใหม่ – ล าพูน แผนปฏิบัติการอนุรักษ์เมืองเก่าและแผนแม่บทเมืองล าพูนสู่มรดกโลก โดยให้มีการ
อนุรักษ์อาคารดั้งเดิม และพัฒนาพ้ืนที่   สภาพภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
กอรปกับในเขตเทศบาลมีวัดเก่า อาคารเก่า บ้านเก่า และคุ้มเจ้าที่ส าคัญอยู่หลายแห่งด้วยกัน คณะผู้บริหาร
เทศบาลได้เล็งเห็นคุณค่าความส าคัญของ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นเหล่านี้ จึงวางนโยบายในการ
อนุรักษ์ป้องกันการท าลายคุณค่าของเก่า ให้คงอยู่เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมสืบต่อไป ดังจะเห็นได้จาก
โครงการในล าดับต่อไปนี้ 
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 โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง (คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์) 

  

 

 

 

 

 

 

อาคารคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่มานาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2455  สมัยรัชกาลที่ 6ลักษณะของตัวอาคารเป็นเรือนสรไน ขนาดใหญ่2 ชั้นถือเป็นคุ้มเจ้าที่ยังคงสภาพ
สมบูรณ์เพียงไม่กี่แห่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เดิมเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ต่อมาปิดกิจการลง ถูกทิ้งให้
รกร้าง กระทั่งมีนักธุรกิจขอเช่าอาคารเปิดเป็นร้านอาหารชื่อ “คุ้มต้นแก้ว” ก่อนจะปิดกิจการไป และสถานี
วิทยุ อ.ส.ม.ท ล าพูน  ได้ขอเช่าพ้ืนที่เป็นสถานที่จัดท ารายการสถานีวิทยุจนหมดสัญญาลงเมื่อปี พ.ศ. 2548  
เทศบาลจึงได้ขอเช่าอาคารคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 และจัดท าเป็นโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเพ่ือรวบรวมเรื่องราวชีวประวัติ ภาพถ่าย 
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของเจ้าผู้ครองนครล าพูนทั้ง 10 องค์ มาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา และเที่ยว
ชมสถาปัตยกรรมภายในคุ้มหลวง และต่อมาในปี 2555 เทศบาลได้ใช้งบประมาณของเทศบาลจ านวน 
1,000,000 บาท ในการซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ช ารุดผุพัง ให้มีสภาพดีดังเดิม โดยได้เปิดให้นักท่องเที่ยว 
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้มาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน 
ที่นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอ่ืนต้องมาแวะเที่ยวชม (ตามตารางสถิตินักท่องเที่ยว) ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง  

เดือน 
ปีพ.ศ. 

รวม(คน) 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ตุลาคม 114 63 613 546 762 1,046 3,144 

พฤศจิกายน 77 49 587 938 1,090 697 3,438 

ธันวาคม 60 36 818 1,694 1,015 783 4,406 

มกราคม 132 57 314 12,310 1,502 586 14,901 

กุมภาพันธ์ 82 43 342 1,954 993 799 4,213 

มีนาคม 49 49 1,201 1,373 987 927 4,586 

เมษายน 27 83 198 992 884 567 2,751 

พฤษภาคม 38 113 18 896 469 697 2,231 

มิถุนายน 28 152 29 748 613 826 2,396 

กรกฎาคม 37 160 510 945 9,569 497 11,718 

สิงหาคม 45 219 525 721 832 456 2,798 

กันยายน 82 40 - 1,156 1,212 338 2,828 

จ านวนรวม(คน) 771 1,064 5,155 24,273 19,928 8,219 59,410 
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จ ำนวน (คน) 771 1,064 5,155 24,273 19,928 8,219

จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำชมพพิธิภัณฑ์ (คน) 
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จากการด าเนินงานอนุรักษ์อาคารเก่าคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์/อาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ซึ่งประสบ
ความส าเร็จจัดเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ เทศบาลจึงได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส านึกพร้อมทั้ง สร้างความร่วมมือในการดูแลบ ารุงรักษาให้อาคารเก่าและเรือน
พ้ืนถิ่นยังคงอยู่สืบไป โดยได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือขยายกรอบการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน)  

 

 

 

 

 

 

 คุ้มเจ้ายอดเรือนนี้เจ้าจักรค าขจรศักดิ์ มอบที่ดิน 530 ตารางวา พร้อมสร้างเรือนสรไน         เรือน
หลวง   หลองข้าว (ยุ้งข้าว) ให้เจ้ายอดเรือน สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2470 ปัจจุบันเรือน
สรไนหลังเดิมยังคงอยู่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฐานรากและเสาชั้นล่างเป็นคอนกรีต ผนังไม้ตีแนวนอน 
พ้ืนปูด้วยไม้สัก สัดส่วนเรือนจากพ้ืนถึงเพดาน ค่อนข้างสูงแบบบ้านตะวันตก  มีช่องระบายอากาศใต้เพดาน 
หลังคาทรงจั่วมะนิลา เป็นเรือนโบราณที่มีอายุ 70 - 80 ปี และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดล าพูนอาคาร       
คุ้มเจ้ายอดเรือนได้รับรางวัลล าพูนงาม ประเภทอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา    สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2546 

 ปัจจุบันเป็นที่พักอาศัยของทายาท  และทายาทประสงค์ที่จะปรับปรุงโดยยินดีที่จะ 

มอบสิ่งของและเครื่องใช้ เทศบาลจึงเพ่ือขอเช่าคุ้มเจ้ายอดเรือนเพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ของจังหวัดเพ่ือจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และด้าน สถาปัตยกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจที่เข้ามา
เที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสถาปัตยกรรมเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากทายาทในการขอ
เช่าอาคารและเข้าด าเนินการเป็นอย่างดี 
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เรือนสรไนของ เจ้ายอดเรือน  ได้รับรางวัลเรือนอนุรักษ์ดีเด่น ดังนี้ 

 ครั้งแรกเมื่อเจ้ายอดเรือนยังมีชีวิตอยู่ ได้รับรางวัล “บ้านสะอาด  เป็นระเบียบ” จากเทศบาลเมือง
ล าพูน   

 ครั้งที่สอง   เดือนเมษายน  2546    คุ้มเจ้ายอดเรือน ได้รับรางวัลที่ 1  ประเภท “ บ้านโบราณ
อนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน” จากเทศบาลเมืองล าพูน 

 ครั้งที่สาม เดือนพฤศจิกายน 2546 คุ้มเจ้ายอดเรือนได้รับรางวัล “ล าพูนงาม ประเภทอาคารอนุรักษ์
ดีเด่น”  หัวข้อเมืองล าพูนงาม โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 ครั้งที่สี่  คุ้มเจ้ายอดเรือนได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2554 ประเภท เคหสถานและบ้านเรือนเอกชน จังหวัด
ล าพูน  

กล่าวโดยสรุปลักษณะบ้านอยู่อาศัยของเจ้ายอดเรือน เป็นบ้านไม้ที่สมบูรณ์แบบ เพราะเป็นเสาปูนไม่มี
เสริมเหล็กก่อด้วยอิฐและแบบเรียบ (อาบปูนซีเมนต์ขัดมัน) และเสริมแผ่นไม้  รองรับคานคู่ที่วางบนเสาและใช้
สลักการวางตง ไม่ใช้เหล็กและการปูพื้นก็ท าอย่างละเอียดและ ประณีต การราดน้ าไม้ลงพ้ืนไม้ไม่มีทาง
ลาดลงพ้ืนดิน  การติดตั้งเคร่าฝาก็เป็นไม้ค้ ายันเสาและสลับบ้างเพียงบางส่วน การติดตั้งวงกบประตูจะต้องท า
อย่างดี คือ ท าร่องข้างวงกบเพ่ือใส่ไม้ฝาซึ่งบัวใบหย่อนใส่เข้าไปทีละแผ่นไม่มีร่องมีรู ส าหรับบ้านเจ้ายอดเรือน 
เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในเขตก าแพงเมืองล าพูน ทั้งสภาพแวดล้อมและทิศทางเห็นควรอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่น
หลังได้รับทราบและเรียนรู้ต่อไป  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอด
เรือน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดล าพูนโดยมีสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้าชม ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน 

เดือน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตุลาคม 250 231 251 

พฤศจิกายน 312 186 200 

ธันวาคม 302 367 309 

มกราคม 456 268 265 

กุมภาพันธ์ 376 167 177 

มีนาคม 128 256 276 

เมษายน 163 163 160 

พฤษภาคม 216 98 95 

มิถุนายน 178 73 72 

กรกฎาคม 361 108 109 

สิงหาคม 245 324 224 

กันยายน 398 421 321 

จ านวนรวม(คน) 3,385 2,662 2,459 
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 โครงการอนุรักษ์บ้านเก่า  

จากโครงการอนุรักษ์เรือนพ้ืนถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน ได้มี 
แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อมา โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบูรณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและโบราณสถาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เทศบาลได้เริ่มด าเนินการจัดท าทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ า
แห่งโลกของประเทศไทย เน้นการขึ้นทะเบียนบ้านโบราณ/บ้านเก่าที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล าพูนใน
ปัจจุบัน เป็นอันดับแรก เพ่ือจัดท าแผนการอนุรักษ์ และขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลก ของ
ประเทศไทยต่อไป และจากการส ารวจของเทศบาลพบว่ามีบ้านเก่าจ านวน 3 หลัง คือ บ้านเลขที่ 115 , 117 
และ 119 ตั้งอยู่ถนนวังขวา ที่อยู่ในความครอบครองของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งก าลังจะถูกรื้อถอนเพ่ือที่จะ
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย  เทศบาลเมืองล าพูนจึงได้ด าเนินการขอเช่าบ้านเก่าจ านวน 3 หลังดังกล่าวนี้จาก
การเคหะแห่งชาติ เพื่อน ามาบูรณะเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่ง
เมื่อการเคหะฯได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของเทศบาล ก็อยากมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว จึงยินยอมให้
เทศบาลเช่าในอัตราพิเศษ เพ่ือไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ต่อไป ปัจจุบันเทศบาลได้น ามาบูรณะ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัยลักษณะเรือนล้านนา ที่มีความเบา ลอยตัว โปร่งโล่งและ
ร่มรื่น มีการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยล้านนาประยุกต์ 
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 โครงการจัดท าฐานข้อมูลบ้านเก่า 

สืบเนื่องจากโครงการอนุรักษ์บ้านเก่า ที่เทศบาลเน้นการขึ้นทะเบียนบ้านโบราณ/บ้านเก่าที่ยังคงความ 
เป็นเอกลักษณ์ของชาวล าพูนคณะผู้บริหารจึงได้มีแนวนโยบายให้ งานแผนที่ภาษี กองคลัง จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ รูปแบบที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยโดยสร้างระบบจัดการข้อมูลที่อยู่อาศัยเป็นโปรแกรมประยุกต์ 
และน าโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์( GIS ) มาจัดท าฐานข้อมูลบ้านเก่า ในเขตชุมชนเมืองขึ้น 

จากข้อมูลที่จัดเก็บได้ ในปัจจุบันเทศบาลมีข้อมูลบ้านเก่าในเขตเทศบาลทั้งสิ้นจ านวน 62 หลัง จาก
ฐานข้อมูลที่มีและภาพถ่ายที่เทศบาลได้บันทึกไว้ คณะผู้บริหารได้มีนโยบายให้น ามาจัดท าเป็นวารสารปฏิทิน 
บันทึกความทรงจ า....บ้านล าพูน ซึ่งเป็นวารสารฉบับพิเศษโดยได้จัดท าขึ้นเพ่ือต้อนรับ  ปีใหม่ พ.ศ. 2555 
การท าวารสารปฏิทินเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจ และสนับสนุนการอนุรักษ์เรือนพ้ืนถิ่น 
ล าพูน ให้มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 โครงการศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย 

เป็นแนวคิดของคณะผู้บริหาร ที่มีโครงการปรับปรุงศาลากลางเดิม เป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญ
ชัย โดยเทศบาลเมืองล าพูน  มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการเพ่ือเน้นการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิชาการ สร้างความภาคภูมิใจ
ให้ท้องถิ่นอีกทั้ง เป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อาคารเก่าได้อย่างสมบูรณ์ การออกแบบปรับปรุงอาคาร
ศาลากลางเดิมให้เป็น ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัยนี้อาศัยหลักวิชาการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมตาม
แนว “การพัฒนาเชิงอนุรักษ์” หรือการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable  Development)เนื่องจากอาคาร
และบริเวณพ้ืนที่โครงการมีความส าคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี  ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบนในอดีต  และมี ความงดงาม
ทางด้านสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า 

 อาคารศาลากลางเดิมนี้  ใช้วิธีการอนุรักษ์แบบสงวนรักษา  ปรับเปลี่ยนวัตถุที่เสื่อมสภาพ เสริมความ
มั่นคง ตกแต่งพ้ืนผิวให้ดีขึ้น  แต่จะไม่เปลี่ยนรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวอาคารโดยจะเปลี่ยน
เฉพาะส่วนที่ด าเนินเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณกลางเมืองล าพูน  ให้มีกิจกรรมที่จะ
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ชี้น าการพัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องเหมาะสมกับการอนุรักษ์เมืองเก่า และยังกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในบริเวณกลางเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
จากการสร้างจิตส านึกและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมืองล าพูน

น าไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ที่ เทศบาลได้ด าเนินการไปพร้อมๆกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็น
โครงการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลเมืองล าพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน ผู้
ประกอบกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมในจังหวัดล าพูน  โทรศัพท์จังหวัดล าพูน การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดล าพูน และเครือข่ายชุมชนทั้ง 17 ชุมชน และใช้งบประมาณในการด าเนินงานจากหลายภาคส่วน การ
ด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูนนั้นมีความโดดเด่น ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายฯ ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองล าพูน และมีความสอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ อีกทั้งยังได้รับเกียรติบัตรจาก วัดพระธาตุหริภุญชัย 
วรมหาวิหาร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูนว่าเป็นการด าเนินงานที่สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดก
ทางวัฒนธรรมเมืองล าพูนอีกด้วย ประกอบด้วยการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆดังนี้ 

 
โครงการสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ 
จากการที่ในเขตเมืองเก่าล าพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอัน

เป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงแสดงให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดล าพูนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเมืองล าพูนให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา และธรรมชาติของภูมิภาค ด าเนิน
โครงการตามแผนเมืองแฝดเชียงใหม่ – ล าพูน แผนปฏิบัติการอนุรักษ์เมืองเก่าและแผนแม่บทเมืองล าพูนสู่
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มรดกโลกโดยให้มีการอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมและพัฒนาพ้ืนที่    สภาพภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมคณะผู้บริหารจึงมีแนวคิดในการเปิดมุมมองใหม่บริเวณถนนอินทยงยศ ซึ่งเป็น
ถนนสายวัฒนธรรมของเมืองโดยการน าสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และ สายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน พร้อม
ออกแบบเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย ท าให้ประชาชนและผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมืองล าพูนบริเวณถนน   สายหลักในเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน  เทศบาลเมือง
ล าพูนจึงได้ท าความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูนผู้ประกอบกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม  
องค์การโทรศัพท์ การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และและภาคประชาสังคม ในการ
จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือการท่องเที่ยวใน
เขตเมืองอนุรักษ์)ขึ้น  

 

 

 

 

 

 

โดยได้วางแนวทางในการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดระเบียบเมืองโดยการน าสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์และ สายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน ให้ความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมืองล าพูนบริเวณ
ถนนอินทยงยศ ซึ่งเป็นถนนสายหลักในเขตเมืองเก่าปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมี
สิ่งอื่นใดมาบดบังทัศนียภาพโดยด าเนินการดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

-  เทศบาลเมืองล าพูนตกลงท าความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูน จัดให้มีการแถลง
ข่าว และเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ขึ้น เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2555  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

-  ด าเนินการสร้างความร่วมมือและท าโครงการต่อเนื่องกับภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมต่างๆ  

-  ด าเนินการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้
ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) ระยะที่ 1 เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอขอ
งบประมาณสมทบจากจังหวัดล าพูนเพ่ือด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

-  ด าเนินการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้
ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) ระยะที่ 2 เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอขอ
งบประมาณสมทบจากจังหวัดล าพูนเพ่ือด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

-  ด าเนินการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้
ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) ระยะที่ 3 เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอขอ
งบประมาณสมทบจากจังหวัดล าพูนเพื่อด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

-  ด าเนินการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน (สาธารณูปโภคใต้
ดินเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) ระยะที่ 4 เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอขอ
งบประมาณสมทบจากจังหวัดล าพูนเพ่ือด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  

-  ด าเนินการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด ในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์และพัฒนาพ้ืนที่เมืองเก่า
ล าพูนให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคาร
สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีอัตตลักษณ์บนถนนสายหลักในเขตเมืองเก่า ควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการ
สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ 

  ผลดีของโครงการนี้คือ เมืองล าพูนยังรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่า
ล าพูน  และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะระบบสาย
เคเบิลใต้ดิน จะลดอุปสรรคของฟ้าผ่า พายุลมแรง หรือแม้กระทั่งฝนตก จึงท าให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ค่าบ ารุงรักษาน้อยและสายเคเบิลใต้ดินก็มีอายุการใช้งานยาวนาน 

นอกจากนั้น เทศบาลได้มีการพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ โดยมีการก าหนดจุด 
บริเวณ ควบคุมเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ ซึ่งจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง มีการออกเทศบัญญัติควบคุม
อาคารในเขตเมืองเก่า อาทิเช่น บริเวณก าแพงเมือง หรือแหล่งโบราณสถานส าคัญต่าง ๆ จะต้องห้ามก่อสร้าง
อาคารสูงหรือสถานประกอบการ รวมถึงการห้ามรถบรรทุกเข้าบริเวณพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือน
สถาปัตยกรรม หรือโบราณสถานนั้นมีการก าหนดโทนสีอาคารในเขตเมืองเก่า มีการออกแบบป้ายให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างความดึงดูด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเมืองล าพูนให้เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม  และมีการหมุนเวียนเม็ดเงินพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวโครงการนี้จะเป็นโครงการน าร่อง และเป็นตัวผลักดันในเรื่องของการ
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สร้างความร่วมมือ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าล าพูน โดยได้
ด าเนินการควบคู่ไปกับโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองล าพูน    

โครงการนี้เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
สอดคล้องกับ Positioning: GREEN CITY พ้ืนที่การพัฒนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์ที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองล าพูนเชิงวัฒนธรรมล้านนาและเชิงนิเวศน์ ให้ล าพูนเป็นเมืองแห่งความสุข บน
ความพอเพียง 

 

 

 

 

 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์และพัฒนาพ้ืนที่เมืองเก่าล าพูนให้เป็นพ้ืนที่พัฒนา
แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีอัต
ลักษณ์บนถนนสายหลักในเขตเมืองเก่าให้ปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือน 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญของโครงการ 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณคูเมืองที่ 9-10 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองที่ 9 – 10  
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
- งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
- งานทาสีตีเส้นจราจร 
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2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณถนนอินทยงยศ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
- งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
- งานทาสีตีเส้นจราจร 
 

 โครงการปรับปรุงก าแพงเมืองเก่าล าพูน  

 เป็นการปรับปรุงฟื้นฟูและรักษาแนวก าแพงเมืองเก่า พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เพ่ือรักษา
ภาพการเป็นเมืองเก่าล าพูนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน รองรับการขยายตัวของเมืองและเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองเก่า 

 พัฒนาปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพของ   คูเมืองเก่าทั้ง 15 คู ที่ล้อมรอบตัวเมืองล าพูน ซึ่งมีอายุเก่าแก่
กว่า 1,300 ปี ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเพ่ิมระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือสร้างเมืองล าพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
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ผลส าเร็จที่ได้รับจากการปรับปรุงภูมิทัน์ทางวัฒนธรรม 
       (๑) เชิงปริมาณ 
     1. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลครบทั้ง 4 กลุ่ม 
 2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง รื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบเคเบิ้ลใต้ดิน (ระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ระยะที่ 1-4) บริเวณถนน 6 สาย  
     3. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนอินทยงยศ จ านวน 34 จุด 
 4. ก่อสร้างและปรับปรุงก าแพงเมืองเก่าจ านวน 2 จุด 
 5. ก่อสร้างและปรับปรุงคูเมืองทั้ง 15 คู 
 6. การส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าบ ารุงรักษาน้อยลง 
 
         (๒) เชิงคุณภาพ 
    1. การพัฒนาและอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าล าพูนเป็นรูปธรรมและน ามาซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนที ่
  2. ท าให้ประชาชนในจังหวัดเกิดความรักและหวงแหนในสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้
สร้างไว้ 
   3. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษ์ 
  4. ก่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาคประชาชน  
 

4. พัฒนาโครงข่ายการเดินทางในเขตเมือง เมื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมแล้ว มาถึงการ
พัฒนาโครงข่ายการเดินทางในเขตเมืองเก่า เทศบาลได้ด าเนินการ ผ่านทางกิจกรรมโครงการที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

  โครงการรถรางน าเที่ยวล าพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา 
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จากนโยบายของคณะผู้บริหารที่มองว่า เมืองล าพูน เป็นเมือง เล็ก สงบ เงียบและงดงาม มี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งล้านนาที่มีอายุยาวนานกว่า 1,400 ปี และถูกขนานนามว่าเป็นเมืองบุญ
หลวงแห่งล้านนาที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสายและตามที่จังหวัดล าพูนได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองล าพูน  ดังนั้น เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
อีกทั้งเทศบาลได้รับโอนรถน าเที่ยวมาจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน เมื่อ 26 ตุลาคม 
2553 เทศบาลจึงได้ด าเนินการจัดบริการนักท่องเที่ยวด้วยรถรางประยุกต์จ านวน 2 คัน ส าหรับพา
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญและน่าสนใจของเมืองล าพูน โดยก าหนดให้พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง และ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่รถรางภายจะน าไปเยี่ยมชมด้วย ภายใต้ชื่อโครงการ 
“รถรางน าเที่ยวล าพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา” บริการทุกวันๆละ 2 รอบ เช้า – บ่าย ซึ่งได้จัดรถบริการรอ
รับนักท่องเที่ยวไว้ที่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย โดยหวังว่าจะช่วยฟ้ืนท าให้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของล าพูนคึกคักมากขึ้น โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าตามรอยรถราง ดังนี้ 

จุดที่ 1 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  
จุดที่ 2 ศาลเจ้าพ่อเตโค 
จุดที่ 3 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  
จุดที่ 4 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 
จุดที่ 5 วัดจามเทวี (กู่กุฏิหรือสุวรรณจังโกฎ) " 
จุดที่ 6 วัดมหาวัน  
จุดที่ 7 วัดพระคงฤาษี  
จุดที่ 8 กู่ช้าง-กู่ม้า  

  จุดที่ 9 วัดสันป่ายางหลวง  
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาโครงการรถรางน าเที่ยวล าพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนาได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนล าพูน  

 การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 
 นอกจากล าพูนจะมีการท่องเที่ยวโดยใช้รถรางแล้ว เทศบาลยังส่งเสริมให้ประชาชน หันมา
ออกก าลังกาย และเดินทางท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยาน เพ่ือลดภาวะโลกร้อนชมความงามของวิถี
ชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวต่างในตัวเมืองเก่าล าพูน เทศบาลเมืองล าพูนจึงมีแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ เส้นทางจักรยาน  จุดจอดจักรยาน  และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้
จักรยาน โดยเทศบาลจัดสรรงบประมาณของเทศบาลบางส่วนเพื่อการลงทุนและด าเนินการ ให้การใช้
จักรยานของประชาชนทั้งเพ่ือการเดินทางในชีวิตประจ าวัน และการนันทนาการเป็นไปได้จริงโดยมี
เป้าหมายคือการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง นอกจากนั้นเทศบาลยัง
ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 500,000 
บาท เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในการด าเนินการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานไม่ใช่แต่เพียงการลงทุน
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ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดให้มีกระบวนการ
เรียนรู้ถึงการใช้จักรยานอย่างปลอดภัย การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อ
สาธารณะในประเด็นการใช้จักรยานในชุมชน รวมถึงการจัดการเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
ต้องการในการใช้จักรยานให้มากขึ้น ก็เป็นสิ่งที่เทศบาลได้ด าเนินการควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันเทศบาลได้
ก าหนดเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว และเชื่อมการท่องเที่ยวเขตเมืองเก่า  อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในเขตเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนั้นยังได้มีการจัดท าระบบน าเที่ยวเมืองเก่าโดยใช้จักรยาน ในรูปแบบ MOBILE PHONE  

APPLICATION อีกด้วย 
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เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแล้ว เรื่องของเศรษฐกิจ และการเพิ่มรายได้ของประชาชนใน 
ท้องถิ่นก็เป็นเรื่องส าคัญ เทศบาลร่วมกับเครือข่ายศิลปินในท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันด าเนินการในเรื่องของการฟ้ืนฟู
ช่างฝีมือและเพ่ิมมูลค่าสินค้าสินค้าท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย 

5. การฟื้นฟูช่างฝีมือท้องถิ่นและการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผ่านทางการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

 โครงการเฮือนศิลปินทัศนศิลป์ เมืองล าพูน 

ล าพูน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 14 ล าพูน
เป็นเมืองที่มีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของศิลปินคนล าพูน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็น
บุคคลที่เป็นทั้งผู้สืบทอดและถ่ายทอดศิลปะแก่อนุชนรุ่นหลัง ผลงานที่ทรงคุณค่าได้รับการถ่ายทอดและน าเสนอ
นั้น ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าผลงานที่น าเสนอนั้นจะออกมาใน
รูปแบบสาขาใดย่อมน่ายกย่องและเป็นก าลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างยิ่ง  

เทศบาลเมืองล าพูน เล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญของความเป็นศิลปินล าพูน จึงได้จัดท าโครงการเฮือน
ศิลปินทัศนศิลป์เมืองล าพูนขึ้น ณ อาคารด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติ
ศิลปินเมืองล าพูน เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดแสดงและรวบรวมผลงาน และเผยแพร่ผลงาน
ของศิลปิน และครูภูมิปัญญาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแก่จังหวัดล าพูนและประเทศ ส่งเสริมให้อนุชน
รุ่นหลังรู้จัก จดจ า และร่วมรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของคนเมืองล าพูน ต่อไป   ซึ่งอาคาร  เฮือนศิลปินที่ใช้เป็น
ที่จัดแสดงผลงานของศิลปิน ชาวล าพูน นั้น อาศัยรูปแบบสถาปัตยกรรม แบบเรือนสรไน มาจากอาคารพิพิธภัณฑ์
ชุมชนเมือง และคุ้มเจ้ายอดเรือน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการในระยะที่ผ่านมา 

เฮือนศิลปินหริภุญชัย ตั้งอยู่หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน 
เยื้องสะพานขัวมุง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองล าพูนจะมีโอกาสได้รับชมผลงานที่น่าชื่นชมไปพร้อมๆ กับ
คนล าพูนทุกคน โดยเทศบาลวางแนวการด าเนินงานที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนการน าเสนอผลงานของศิลปินทุก    
3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1 เป็นผลงานภาพวาดที่มีความสดชื่นสดใส ด้วยสีสันของดอกไม้ของอาจารย์จรูญ       บุญสวน 
จัดแสดงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 

ครั้งที่ 2 เป็นผลงานภาพวาด ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ของอาจารย์จารุพงษ์ ณ ล าพูน จัดแสดงตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2556  

ครั้งที่ 3 ผลงานแกะสลักไม้รูปเหมือนพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ครูบาชื่อดังของเมืองล าพูน ของอาจารย์สมพล 
หล้าสกุล จัดแสดงตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556  

ครั้งที่ 4 เป็นการจัดแสดงภาพจ าลองจิตรกรรมฝาผนังวัดสะปุ๋งน้อย ภายใต้ชื่องาน เส้นสี วิถียอง ของ
อาจารย์ประสิทธ์ิ ศลิปเดชากลุ โดยเริ่มจัดแสดงตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 มาจนถึงปลายเดือนมกราคม  
2557 โดยได้จัดแสดงภาพลายเส้นเพ่ือร่วมต้อนรับงานบุญสลากภัต และสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลกที่ล าพูนอีก
ด้วย 

ครั้งที่ 5 เป็นการจัดแสดงภาพวาดสีน้ า ภายใต้ชื่องานดอกไม้บานที่เฮือนศิลปินหริภุณชัย ของ อาจารย์
ชาติชาย ปันมงคล 

ครั้งที่ 6 เป็นการจัดแสดงผลงานมหัศจรรย์ปูนปั้น ของอาจารย์ วัฒนา  บุญยืน  

ครั้งที่ 7 เป็นการจัดแสดงผ้าไหมยกดอกของอาจารย์ จรวยพร  บุณยเกียรติ  

ครั้งที่ 8 เป็นการแสดงภาพวาดของศิลปินคนล าพูน 3 ท่าน ในหัวข้อสามสหายระบายสี   
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ครั้งที่ 9 การจัดแสดงของ อาจารย์ภานุทัต อภิชนาธง ในหัวข้อ ``สืบสาน ขับขาน เพลงล้านนา`` 

ครั้งที่ 10 เป็นการแสดงผลงาน``ชวนหลง องค์พระพิฆเนศ``ของ คุณอุทัย กาญจนคูหา   

ครั้งที่ 11 เป็นการแสง สืบสานเฮือนไม้เก่าแวดเวียงล าพูน 

ศิลปินที่มาจัดแสดงทั้งหมดล้วนเป็นคนล าพูนทั้งสิ้น 

 โครงการ  OTOP SHOW CASE 
เมื่อต้องการให้เมืองล าพูนเป็นเมืองท่องเที่ยว เรื่องของเศรษฐกิจ และการเพ่ิมรายได้ของ

ประชาชนในท้องถิ่นก็เป็นเรื่องส าคัญ เทศบาลร่วมกับส านักนายกฯ ได้มีโครงการ OTOP SHOWCASE 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าสินค้าที่เป็น OTOP ขึ้นชื่อของชุมชนมาวางจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวโดยมี
การ บริหารจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP SHOWCASE อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการส่งเสริม และ
ยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพอ่ืนของคนล าพูน สามารถแข่งขันทั้งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังเพ่ือเป็นต้นแบบร้านจ าหน่ายสินค้าOTOP SHOWCASE ตาม
นโยบายรัฐบาล ฯและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างงานและอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือให้คนล าพูน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
เมื่อมีการพัฒนาในเรื่องของการฟ้ืนฟูช่างฝีมือและเพ่ิมมูลค่าสินค้าสินค้าท้องถิ่นแล้ว เรื่องของ การ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ก็เป็นเรื่องท่ีเทศบาลให้ความส าคัญ เทศบาลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

6. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
เพ่ือเป็นการเปิดช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าล าพูน แก่ผู้ที่มาเยือน เทศบาลจึงได้จัดท า 
ระบบเสียงตามสายแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  ซึ่งสามารถควบคุมโดยใช้ระบบ WIFI และ 

APPLICATION บนมือถือ ท าให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเก่าล าพูนให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 
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จัดท า website เมืองเก่าล าพูน  เพ่ือเปิดช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสาร การพัฒนาเมืองเก่าใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดข้อมูลแก่ผู้มาเที่ยวชมเมือง และสามารถส่งต่อข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ค่ายิ่งแก่คนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต รวมทั้ง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชนในพ้ืนที่ องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ พัฒนาเมืองเก่าล าพูนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท า APPLICATION เพ่ือการท่องเที่ยวเมืองเก่าล าพูนโดยใช้จักรยาน   

โดยมีการระบุจุดที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว แนะน าเส้นทางการปั่นจักรยานในเขตเมืองเก่า จุดอ านวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว การวัดค่าด้านสุขภาพจากการปั่นจักรยานเที่ยวชมเมือง เป็นต้น เป็นการบูรณาการ 
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เมืองล าพูนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว โดยมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และช่วยอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลต่างๆอีกด้วย 
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7. การจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่าให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
จากการด าเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเมืองล าพูนไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศบาลจึงต้องให้
ความส าคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่าให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ การรื้อฟ้ืนประเพณี
วัฒนธรรม การใช้รถบุษบกในงานประเพณี การแห่ขบวนสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย รื้อฟ้ืนงานตานก๋วยสลาก 
ซึ่งเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่ส าคัญอย่างหนึ่งในล้านนาไทย สืบเนื่องมาจากค่านิยมท่ีสืบทอดมาช้านาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต่อยอด / ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 

  มีการพัฒนาต่อยอด 

 เทศบาลได้มีการพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ ตรงตามวิสัยทัศน์เทศบาลที่ว่า 
“ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง”   โดยมีการก าหนดจุด บริเวณ 
ควบคุมเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง มีการออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
ในเขตเมืองเก่า อาทิเช่น บริเวณก าแพงเมือง หรือแหล่งโบราณสถานส าคัญต่าง ๆ จะต้องห้ามก่อสร้างอาคาร
สูงหรือสถานประกอบการ รวมถึงการห้ามรถบรรทุกเข้าบริเวณพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือน
สถาปัตยกรรม หรือโบราณสถานนั้นมีการก าหนดโทนสีอาคารในเขตเมืองเก่า มีการออกแบบป้ายให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างความดึงดูด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเมืองล าพูนให้เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม  และมีการหมุนเวียนเม็ดเงินพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจท้องถิน่จากการท่องเที่ยวโครงการนี้จะเป็นโครงการน าร่อง และเป็นตัวผลักดันในเรื่องของการ
สร้างความร่วมมือ และการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าล าพูน 
 
 มีการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้บรรจุโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล เนื่องจากโครงการมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้บริหารใน
การด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองเก่าล าพูน อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
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เทศบาลเมืองล าพูน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อปท.ในจังหวัดล าพูนที่ว่า   ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  
และวิสัยทัศน์ของจังหวัดล าพูนที่ว่า เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการร่วมกันพัฒนาเมือง
ล าพูนให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป 

ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆเหล่านี้ จะเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ที่ดีของเมือง
ล าพูน โดยเทศบาลได้ด าเนินการตามกรอบการพัฒนาของแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าล าพูน มาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม คงไว้ซึ่ง
สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองล าพูน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่า การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือการจัดการ และเกิดการต่อยอดถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 
ซึ่งจะสามารถร้อยเรียงให้เกิดระบบการจัดการเมืองอนุรักษ์ที่ไม่จ ากัดนิยามถึงเฉพาะกายภาพเท่านั้น หากแต่
รวมถึงกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวล าพูน ในการน าเสนอความเป็นเมืองล าพูนได้อย่าง
ชัดเจนเหมาะสม สามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยใช้เมืองทั้งเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ 
รวมถึงสามารถน าเสนอเรื่องราวและระบบการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมสู่สายตานักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ระบบการจัดการเมือง รวมถึงระบบของการมีส่วนร่วม 
บนพื้นฐานของการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กัน โดยใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานอย่างสมดุล   

การพัฒนาเมืองเก่าร่วมกับเครือข่าย ผ่านทางโครงการต่างๆเหล่านี้ จะเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม ที่ดีของเมืองล าพูน ทั้งนี้เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่บ่ง
บอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองล าพูน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดการต่อยอดถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะ
สามารถร้อยเรียงให้เกิดระบบการจัดการเมืองอนุรักษ์ที่ไม่จ ากัดนิยามถึงเฉพาะกายภาพเท่านั้น หากแต่รวมถึง
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวล าพูน โดยใช้เมืองท้ังเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ และน าเมืองล าพูน
ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยจากการด าเนินงานเครือข่ายการอนุรั กษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและพัฒนาเมืองเก่าล าพูนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันท าให้เทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้เป็น     
1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า และมีการท าความร่วมมือระหว่างเมืองเก่าใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุน ในด้านการพัฒนาเมืองจากสถาบันต่างๆ อาทิ 
สวทน. สสส. ECUP ส านักนายกฯ ซึ่งน าไปสู่การมีรายได้ การมีงานท า และการมีเศรษฐกิจทีดีขึ้นของคนล าพูน  
 
ความย่ังยืนของนวัตกรรม 
 จากการด าเนินงานโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องท าให้เมืองเก่าล าพูนเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
การวางแผนในการพัฒนาเมืองเก่า และการเป็นเมืองวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น คณะนักศึกษา 
ปปร. 19  คณะการพัฒนาผู้น าท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่นที่ 1(L2G) สถาบันพระปกเกล้า  คณะดูงานจาก
เทศบาลเมืองชะอ า คณะดูงานจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ “ท้องถิ่นสยามในเขต
คามประชาธิปกร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า  
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การท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาและ สกว.ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการได้รับการจัดสรรงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในการด าเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น ปลัดเทศบาลยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาเมืองเก่าให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมกับ เมืองเก่า

กลุ่มที่ 1  เมื่อวันที่   14 กรกฎาคม 2559 หลังจากนั้นได้เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทาง
วัฒนธรรม เมืองเก่า กลุ่มที่ 1  แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่       
เมืองเก่า ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการและขอให้จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของการขุดค้นทาง
โบราณคดี ในเขตเมืองเก่า เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ที่
มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธาน ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
  นอกจากนั้น ส านักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ส านักงานศูนย์วิจัย
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รวมทั้งเปิดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าแต่ละเมือง  โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ  การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าและพิธีมอบเกียรติ
บัตรแก่เมืองเก่าที่ได้รับการประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าแล้ว จ านวน ๒๗ เมือง ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน 
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า ด้วย 
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ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินงาน 
ในการพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าล าพูน พบปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ อาทิ 

การด าเนินงานกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารที่ยังไม่มีความชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้แก่ ด้านการบบริการการท่องเที่ยว และเกิดผลกระทบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในด้านการ
บริหารจัดการของหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่การขาดการบริหารจัดการที่ดี การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่
ชัดเจน ปัญหาด้านงบประมาณ การขาดการประสานงานและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินงาน เทศบาลร่วมกับเครือข่ายได้แบ่งการแก้ไขออกเป็น 4 แนวทาง คือ  
1) แนวทางการจัดการด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

โดยการ บูรณะ ปรับปรุงเพื่อคงรักษาสภาพไว้ให้ดีที่สุด  
2) แนวทางการส่งเสริมกรตลาดและบริการ โดยการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยว 
 3) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชน  
4) แนวทางการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่องเที่ยว จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

แก่นักท่องเที่ยว พร้อมระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ  
ซึ่งจากแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์พ้ืนที่ท่องเที่ยว ที่มี

เอกลักษณ์ และคุณค่าของเมืองเก่าล าพูนไว้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนัก ความหวงแหน 
ต่อทรัพยากรที่ตนมีอยู่เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  


