


คํานํา 
 

 เมืองเกาลําพูน หรืออาณาจักรหริภุญไชยในอดีตเปนราชธานีแหงแรกของภาคเหนือที่

แสดงใหเห็นรอยตออารยธรรมจากอาณาจักรทวารวดีที่มาจากภาคกลาง และเปนรากฐานอารยธรรม 

ลานชาง ลานนา และสิบสองปนนา เปนนครประวัติศาสตรที่รุงเรืองและเกาแกที่สุดในภาคเหนือ 

 ปจจุบันเมืองเกาลําพูนเปน “เมืองเกาที่มีชีวิต” มีการอยูอาศัยของชุมชนใหมซอนทับ

ชุมชนเดิมและยังมีองคประกอบสําคัญของความเปนเมืองเกาหรือเมืองประวัติศาสตรที่ปรากฏใหเห็น

ชัดเจน ไดแก คูเมือง กําแพงเมือง วัด คุมเจาเมือง บานเกา ตนไมใหญพื้นถิ่นที่อยูคูกับเมืองเกา ลักษณะ

ของผังเมืองเกาลําพูนเปนเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ โดยมีผังเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมมุมมนหรือ “รูปหอย

สังข” ดานกวางทางทิศเหนือมีความกวางกวาทิศใตเล็กนอย สวนพื้นที่ดานทิศตะวันออกของเมืองใช

แมน้ําปงหรือแมน้ํากวงในปจจุบันเปนคูเมือง 

 ดวยความสําคัญที่กลาวมาขางตน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงไดกําหนดให “เมืองเกาลําพูน” เปนเมือง

เปาหมายกลุมที่หนึ่ง ที่ตองมีการดําเนินการบริหารจัดการใหเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่ง

ของทองถิ่นและของประเทศ และไดรับการคุมครองดูแลอยางถูกตองเหมาะสมใหดํารงคุณคาของความ

เปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไวไดตลอดไป  จึงมอบหมายใหบริษัท 

ซินครอนกรุป จํากัด เปนที่ปรึกษา ศึกษาจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณ

เมืองเกาลําพูน ซึ่งแผนแมบทฯ ไดนําเสนอแผนยุทธศาสตรที่ผลักดันไปสูความเปนเมืองเกามีชีวิต เมือง

ประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม และเปนเมืองนาอยู ดํารงรักษาเอกลักษณ มรดกวัฒนธรรมหริภุญไชย

ใหสืบทอดอยางยั่งยืน มีการพัฒนาเชิงอนุรักษภายใตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรไว 3 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน 24 โครงการ 

 การดําเนินการภายใตบริบทความเสียสละ รวมมือรวมใจกันของทุกภาคสวนอยางเต็ม

ความสามารถ โดยใชแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนที่ไดศึกษาไว

เปนเคร่ืองมือ จะสงผลใหเมืองเกาลําพูนจะไดรับการคุมครองดูแลอยางถูกตองเหมาะสม ดํารงคุณคาของ

ความเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไวไดอยางยั่งยืนสืบไป 

 

 

   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

                         สิงหาคม 2553 



คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพื้นที่เมืองเกา 
ภายใตคณะกรรมการอนรุักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 

 

1. นายวทัญู  ณ  ถลาง อนุกรรมการและที่ปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ประสงค  เอ่ียมอนนัต                                        อนกุรรมการและที่ปรึกษา 

3. นายบุญญวัฒน  ทพิทัส อนุกรรมการและที่ปรึกษา 

4. นายมานิตย  ศิริวรรณ          ประธานอนกุรรมการ 

5. นายเฉลิมศักด์ิ  วานิชสมบัติ     รองประธานอนกุรรมการ 

6. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม       อนกุรรมการ 

7. ผูแทนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย                       อนุกรรมการ 

 (นายเขมทัต วศิวโยธนิ, นางอรนุช อ่ิมอารมณ)  

8. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ             อนุกรรมการ 

 (นางสาวพจณี อรรถโรจนภิญโญ, นางสาวจารุนนัท สุทธิประภา)  

9. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (ผูอํานวยการสํานกัสงเสริม อนุกรรมการ 

 และเผยแพรวฒันธรรม,หัวหนากลุมสงเสริมเครือขายทางวัฒนธรรม 2)                     

10. ผูแทนสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว           อนุกรรมการ 

 (นายสุวัตร สิทธหิลอ, นายดํารงค แสงกวเีลิศ) 

11. ผูแทนกรมทางหลวงชนบท                      อนุกรรมการ 

 (นายสุรพล ศรีเสาวชาติ, นายสาธิต พงษพรต) 

12. ผูแทนกรมธนารักษ   อนุกรรมการ 

 (นางสาวกรองแกว นพวงศ ณ อยธุยา, นางสาวพัณพิณกัญจน ศกุนตะมาลิก)                      

13. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง          อนุกรรมการ 

 (นายสมชัย ศรีวิบูลย, นายสมพงษ จุลดุสิตพรชัย) 

14. ผูแทนกรมศิลปากร                        อนกุรรมการ 

 (นายธราพงศ ศรีสุชาติ, นางวรรณนี ภูมิจติร) 

15. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของ                        อนกุรรมการ 

16. ผูแทนองคกรปกครองทองถิน่ที่เกี่ยวของ                        อนกุรรมการ 

17. ผูแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย                        อนกุรรมการ 

 (นางกุลปราโมทย วรรณะเลิศ, นายรณพนัธ กฐินะเสถยีร) 

18. ผูแทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ                        อนกุรรมการ 

 (นายวันชัย มงคลประดิษฐ,นายวสุ โปษยะนนัทน) 

 



19. ผูแทนสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและส่ิงแวดลอม  อนุกรรมการ 

 (นางจุฬา สุดบรรทัด,นายประเสริฐ ฤทธิ์สําเริง)                         

20. ผูแทนสมาคมนักผังเมืองไทย                        อนุกรรมการ 

 (รองศาสตราจารย เอกรินทร  อนกุูลยุทธธน) 

21. นายสุวิชญ  รัศมิภูติ                                                                                      อนุกรรมการ 

22. นางนิศานาท  สถิรกุล                        อนกุรรมการ   

23. รองศาสตราจารย เอกรินทร  อนกุูลยทุธธน                        อนกุรรมการ   

24. ผูแทนชุมชนทีเ่กี่ยวของโดยความเห็นชอบของประธานอนุกรรมการ                        อนกุรรมการ 

25. ผูอํานวยการกองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม     อนุกรรมการและเลขานุการ   

26. หัวหนากลุมงานคุมครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

27. เจาหนาที่สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ       อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  และส่ิงแวดลอม 
 



คณะอนุกรรมการอนุรกัษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
 

1. รองเจาคณะจังหวัด                        อนุกรรมการที่ปรึกษา 

2. นางกรองแกว  ลังการพนิธุ อนุกรรมการที่ปรึกษา 

3. ผูวาราชการจงัหวัดลําพูน ประธานอนุกรรมการ 

4. รองผูวาราชการจังหวัดลําพนู รองประธานอนุกรรมการ 

5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพนู อนุกรรมการ 

6. ธนารักษพืน้ทีลํ่าพนู อนุกรรมการ 

7. ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม อนุกรรมการ 

8. เจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดลําพูน อนุกรรมการ  

9. หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม       อนุกรรมการ  

11. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพนู อนุกรรมการ 

12. นายกเทศมนตรีเมืองลําพนู อนุกรรมการ 

13. ประธานสภาวฒันธรรมจังหวัดลําพนู อนุกรรมการ 

14. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัหริภุญชัย อนุกรรมการ  

15. ผศ. วฑิูรย  เหลียวรุงเรือง อนุกรรมการ 

16. ส.อ. สุวิช  ศรีวิราช อนุกรรมการ  

17. นางสาวอําไพ  ไชยพิจิตร   อนุกรรมการ  

18. นายนเรนทร  ปญญาภู   อนุกรรมการ 

19. นายผดากร  ไชยชมเกยีรติคุณ อนุกรรมการ 

20. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวดัลําพูน อนุกรรมการและเลขานุการ 

21. วัฒนธรรมจังหวัดลําพนู อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

22. หัวหนาหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ทองถิ่นจังหวัดลําพูน 

23. หัวหนาพพิิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูดําเนินโครงการฯ 
สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และกองอนุรกัษสิง่แวดลอมธรรมชาติและศลิปกรรม 
 

ที่ปรึกษา 
1. นางม่ิงขวัญ วชิยารังสฤษด์ิ    เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. นางสาวอาระยา นนัทโพธิเดช รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. นางอุษา  เกียรติชัยพิพัฒน ผูอํานวยการกองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

      
คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการ 
1. นางกิตติมา  ยินเจริญ นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

2. นายปราโมทย  นิลถนอม นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

3. นางสุกัลยา  ปณฑะจักร นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวกนกกาญจน  โกติรัมย นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

5. นางสาววรนจิ  ไกรพินิจ นักวชิาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดมอบหมายใหบริษัท ซินครอนกรุป 

จํากัด เปนที่ปรึกษาแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน  การดําเนินงาน

ดังกลาวสําเร็จลุลวงไดดวยดี ไดรับความอนุเคราะหขอมูล ขอคิดเห็น  และความรวมมือ  ตลอดจนความ

ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม ผูทรงคุณวุฒิและบุคคลหลาย

ฝาย อาทิ   
- ผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
- คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเกาลําพูน 
- สํานักงานธนารักษพื้นที่ลําพูน 
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดลําพูน 
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 
- สํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ลําพูน 
- สํานักงานการทอง เที่ ยวและกีฬา

จังหวัดลําพูน 

- สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน 
- หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําพูน 
- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
- เทศบาลเมืองลําพูน 
- เทศบาลตําบลเวียงยอง 
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
- ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูน 
- สถานีวิทยุโทรทัศนจังหวัดลําพูน 
- ส่ือสารมวลชนทุกฝายในจังหวัดลําพูน 
- เจาคณะจังหวัดลําพูน 
- เจาอาวาสวัดในเขตพื้นที่เมืองเกา 
- ทายาทเจาผูครองนครลําพูน 
- ผูทรงคุณวุฒิจังหวัดลําพูน 

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ 

องคกรภาคเอกชน  องคกรภาคประชาสังคม  และบุคคลตาง  ๆ  ที่กลาวขางตน  และขอขอบคุณ

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพื้นที่เมืองเกา รวมทั้งผูเขารวมสัมมนาและ

ประชาชนชาวจังหวัดลําพูนทุกทานที่ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับนี้

มีความสมบูรณยิ่งข้ึน รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่มิไดกลาวไว ณ ที่นี้  
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



(1) 
 

สารบัญสารบัญ  
 

  หนาหนา  
  

คํานําคํานํา  
  

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงาน  
ในพ้ืนท่ีเมืองเกา ภายใตคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาในพ้ืนท่ีเมืองเกา ภายใตคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา  
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  
  

คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  
  

รายช่ือผูดําเนินโครงการฯ สํานักงานนโยบายและแผนรายช่ือผูดําเนินโครงการฯ สํานักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกองอนุรักษติและส่ิงแวดลอม และกองอนุรักษ  
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  
  

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ  
  

สารบัญสารบัญ    ((11))  
  

สารบัญแผนท่ีสารบัญแผนท่ี  ((77))  
  

สารบัญสารบัญรูปรูปภาพภาพ  ((88))  
  

สารบัญตารางสารบัญตาราง  ((99))  
  

บทท่ี บทท่ี 1 1   บทนําบทนํา  
1.1 สภาพเมืองเกาลําพูนปจจุบัน 1 – 1 

1.2 ศิลปะหริภุญไชยที่ยังมีใหเห็นในเมืองเกาลําพูน 1 – 3 

1.3 อาคารเกาที่พักอาศัยที่มีความงดงามและทรงคุณคาทางสถาปตยกรรม 1 – 4 

1.4 ตนไมใหญที่ปรากฏใหเห็นในเขตเมืองเกาลําพูน 1 – 4 

1.5 คุณคาความสําคัญ ความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพ 1 – 4 

1.6 การพัฒนาสมัยใหมกับเมืองเกาลําพูน 1 – 5 

1.7 ทําอยางไรจึงจะรักษาเมืองเกาลําพูนไวใหงดงามทรงคุณคา 1 – 7 

เปนแหลงอยูอาศัย และแหลงเรียนรูของลูกหลานในอนาคต 

1.8 เมืองเกาลําพูน เมืองมรดกประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 1 – 8 
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บทท่ี บทท่ี 22    การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  
2.1 นิยามเมืองเกาและประเภทเมืองเกา 2 – 1 

 2.1.1 นิยามเมืองเกา 2 – 1 

 2.1.2 ประเภท “เมืองเกา” 2 – 1 

2.2  ปญหาและสาเหตุที่ตองอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 2 – 3 

2.3 หลักการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 2 – 4 

 2.3.1 ระดับนโยบาย 2 – 4 

 2.3.2 ระดับปฏิบัติการ 2 – 5 

  

บทท่ี บทท่ี 33    ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูนขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูน  
3.1 ความสําคัญของพื้นที่เมืองเกาลําพูน 3 – 2 

 3.1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรและการต้ังถิ่นฐาน 3 – 2 

 3.1.2 การวางผังเมือง 3 – 3 

 3.1.3 องคประกอบหลักของเมือง 3 – 7 

 3.1.4 ศิลปะและสถาปตยกรรม 3 – 10 

3.2 การวิเคราะหและประเมินศักยภาพโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญ 3 – 23 

 3.2.1 คุณคาทางดานประวัติศาสตร 3 – 23 

 3.2.2 คุณคาดานอายุ 3 – 23 

 3.2.3 คุณคาทางดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม 3 – 23 

 3.2.4 คุณคาดานองคประกอบของเมือง 3 – 24 

 3.2.5 คุณคาทางดานสภาพอาคารโบราณสถานหรือสถานที่ 3 – 24 

3.3 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 3 – 26 

3.4 เขตพื้นที่ (Zoning) ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกา 3 – 29 

 3.3.1 พื้นที่หลัก 3 – 29 

 3.3.2 พื้นที่ตอเนื่อง 3 – 29 
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บทท่ี บทท่ี 44    การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูนการวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน  
4.1 คุณคาความสําคัญของ “เมืองเกาลําพูน” 4 – 1 

 4.1.1 คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value) 4 – 1 

 4.1.2 คุณคาทางเศรษฐกิจ (Value Added) 4 – 1 

 4.1.3 คุณคาดานการใชงาน (Functional Value) 4 – 2 

 4.1.4 คุณคาดานการศึกษา (Educational Value) 4 – 2 

 4.1.5 คุณคาดานสังคม (Social Value) 4 – 2   

4.2  ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนและยุทธศาสตรเทศบาลเมืองลําพูน 4 – 3 

 กับการพัฒนา “เมืองเกาลําพูน” 

 4.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูนที่สงผลกระทบ 4 – 3 

  ตอ “เมืองเกาลําพูน” 

 4.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองลําพูนที่สงผลกระทบ 4 – 4  

  ตอ “เมืองเกาลําพูน” 

 4.2.3 โครงการศึกษาและพัฒนาเมืองลําพูนสูมรดกโลกที่มีผลกระทบ 4 – 5 

  ตอ “เมืองเกาลําพูน” 

 4.2.4 โครงการจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองลําพูน 4 – 6 

4.3 สภาพดานประชากร สังคม และเศรษฐกิจ 4 – 7 

 4.3.1 สภาพดานประชากร 4 – 7 

 4.3.2 สภาพสังคม 4 – 8 

 4.3.3 สภาพดานเศรษฐกิจ 4 – 10 

4.4 สภาพทางกายภาพ 4 – 11 

 4.4.1 ระดับพื้นที่เมืองเกาลําพูน 4 – 11 

 4.4.2 ระดับชุมชนเมืองลําพูน 4 – 33 

4.5 สถานการณและประเด็นปญหาของเมืองเกาลําพู น 4 – 55 

 4.5.1 ประเด็นปญหาเรงดวน 4 – 55 

 4.5.2 ประเด็นปญหาเร้ือรัง 4 – 55 
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4.6 ภาพอนาคตการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 4 – 56 

 4.6.1 โอกาส 4 – 56 

 4.6.2 อุปสรรค 4 – 57 

 4.6.3 จุดแข็ง 4 – 57  

 4.6.4 จุดออน 4 – 58  

 4.6.5 ภาพอนาคตเมืองเกาลําพูน 4 - 62 

  

บทท่ี บทท่ี 55    ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  
5.1 วิสัยทัศน “เมืองเกาลําพูน” 5 – 1 

  5.2 พันธกิจ 5 – 1 

  5.3 วัตถุประสงคหลัก 5 – 2 

  5.4 เปาหมาย 5 – 2 

  5.5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 5 – 2 

   5.5.1 ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการ 5 – 2 

    เมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ 

   5.5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรม 5 – 5  

    และภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน 

   5.5.3  ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสราง 5 – 6 

    ความเขาใจ ถึงประโยชนของเมืองเกา และรักษาเมืองเกา 

    ใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 

 

บทท่ี บทท่ี 66    แผนงานและโครงการแผนงานและโครงการ  
  6.1  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการ 6 – 1 

   เมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ 

   6.1.1 แผนงานที่ 1 การสรางองคกรและการบริหารจัดการ 6 – 1 

   6.1.2 แผนงานที่ 2 การสรางกลไกการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 6 – 6 

   6.1.3 แผนงานที่ 3 การสรางแรงจูงใจใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของ 6 – 8 

    เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

 



(5) 
 

      หนาหนา 
 

   6.1.4 แผนงานที่ 4 การสรางรายไดจากคุณคาทางเศรษฐกิจ 6 - 11 

    ของเมืองเกาลําพูน 

   6.1.5 แผนงานที่ 5 การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกร 6 – 14 

    เครือขายเพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

   6.1.6 แผนงานที่ 6 กลไกการติดตามประเมินผล 6 – 18 

  6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรม 6 – 20 

   และภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน 

   6.2.1 แผนงานที่ 1 การกําหนดแนวทางการฟนฟูและดูแลรักษา 6 – 20 

    พื้นที่เมืองเกาลําพูน 

   6.2.2 แผนงานที่ 2 การปรับปรุงส่ิงแวดลอมภูมิทัศนพื้นที่ 6 – 31 

    เมืองเกาลําพูน 

  6.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสราง 6 – 61 

   ความเขาใจ ถึงประโยชนของเมืองเกา และรักษาเมืองเกา 

  ใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 

   6.3.1 แผนงานที่ 1 การเสริมสรางเมืองเกาเปนแหลงเรียนรู 6 – 61 

    ทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและศิลปวัฒนธรรม 

   6.3.2 แผนงานที่ 2 การศึกษาวิจัยองคความรูชุมชน 6 – 63 

   6.3.3 แผนงานที่ 3 เสริมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน 6 – 68 

    ในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

 

บทท่ี บทท่ี 77    การนําแผนการนําแผนแมบทแมบทและผังแมบและผังแมบทไปสูการปฏิบัติทไปสูการปฏิบัติ  
7.1  เปาหมายของการนําแผนแมบทและผังแมบทเมืองเกาลําพูน 7 – 1 

 ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 7.1.1 เปนเมืองนาอยู 7 – 1 

 7.1.2 มีการบริหารจัดการที่ดี 7 – 2 

 7.1.3 มีผูนําและทีมบริหารที่เขมแข็ง 7 – 2 
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7.2 แนวทางในการนําแผนแมบทและผังแมบทไปสูการปฏิบัติ 7 – 2  

 7.2.1 กําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษและพัฒนาที่ชัดเจน 7 – 2 

 7.2.2 จัดต้ังองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนที่เขมแข็ง  7 – 4 

  เปนเอกภาพ 

 7.2.3 การบริหารแผนแมบทและผังแมบทฯ ในพื้นที่เมืองเกาลําพูน 7 – 5 

7.3 แผนการดําเนินงาน 7 – 15 

7.4 ผังแมบทเมืองเกาลําพูน 7 - 18 

  

ภาคผนวก กภาคผนวก ก. . ประวัติศาสตรและการพัฒนาเมืองลําพูนประวัติศาสตรและการพัฒนาเมืองลําพูน  
  

ภาคผนวก ขภาคผนวก ข. . ขอมูลท่ัวไปเมืองลําพูนขอมูลท่ัวไปเมืองลําพูน  
  

ภาคผนวก คภาคผนวก ค. . แบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีแบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ี  
เมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน  

  

บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
  

รายช่ือคณะผูศึกษารายช่ือคณะผูศึกษา  
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สาสารบัญรบัญแผนที่แผนที่  
  

        หนาหนา  
 

แผนที่ที่ 3.1 แสดงที่ต้ังโบราณสถานและแหลงศิลปกรรมที่สําคัญ 3 – 22 

แผนที่ที่ 3.2 แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน และองคประกอบที่มีความสําคัญ 3 – 27  

แผนที่ที่ 3.3 แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 3 – 28  

แผนที่ที่ 3.4 แสดงเขตพื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 3 – 30  
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1. บทนำ

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                                                                     บทที่ 1 บทนํา 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                         1 - 1  

11..11      สภาพเมืองเกาลําพูนปจจุบันสภาพเมืองเกาลําพูนปจจุบัน  
เมืองเกาลําพูน1 ถูกจัดเปนเมืองสําคัญกลุมที่ 12 เหตุผลเพราะเปนเมืองเกาที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดี ในฐานะศูนยกลางของอาณาจักรในยุคหริภุญไชย เปนราชธานีแหงแรกของ

ภาคเหนือที่แสดงใหเห็นรอยตออารยธรรมอาณาจักรทวารวดีที่มาจากภาคกลาง จนเปนรากฐาน 

อารยธรรมลานชาง ลานนา และสิบสองปนนา มีหลักฐานของงานศิลปกรรมที่มีลักษณะที่บงบอกถึงความ

เปนเอกลักษณของอาณาจักรหริภุญไชย รวมทั้งจารึกอักษรมอญโบราณพุทธศตวรรษที่ 15-173 ที่มีอิทธิพล

ตออักษรมอญในพุกาม สะเทิม อักษรพมา อักษรมอญ อักษรลานนา และอักษรตัวเมืองในสิบสองปนนา 

เปนตน 

ปจจุบันเมืองเกาลําพูนเปน “เมืองเกาที่มีชีวิต” มีการอยูอาศัยของชุมชนใหมซอนทับชุมชนเดิม 

องคประกอบสําคัญของความเปนเมืองเกาหรือเมืองประวัติศาสตรที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน ไดแก คูเมือง 

กําแพงเมือง วัด คุมเจาเมือง บานเกา และตนไมใหญพื้นถิ่นที่อยูคูกับเมืองเกา ลักษณะของผังเมืองเกา

ลําพูนเปนเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ โดยมีผังเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมมุมมนหรือ "รูปหอยสังข" ดานกวาง

ทางทิศเหนือมีความกวางกวาทิศใตเล็กนอย สวนพื้นที่ดานทิศตะวันออกของเมืองใชแมน้ําปงหรือ 

แมน้ํากวงในปจจุบันเปนคูเมือง แตแนวคูเมืองและแนวกําแพงเมืองที่ปรากฏในปจจุบันลวนแลวแตสรางข้ึน

ใหมเพราะแนวคูและกําแพงเมืองเดิมไดถูกทําลายลงจากการร้ือเพื่อขยายพื้นที่ทําเปนถนน วัดที่เปน

โบราณสถานสําคัญที่ต้ังอยูกลางเมืองคือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานที่ต้ังอยูนอกเมืองทางทิศเหนือ ไดแก กูชาง กูมา รวมทั้งวัดประจําทิศ

ของเมืองไดแก 

• วัดประจําทิศเหนือ วัดอาพัทธาราม ปจจุบันคือวัดพระคงฤาษ ี 

• วัดประจําทิศใต วัดมหารัตตารามหรือวัดประตูล้ี 

                                                 
       

1 จัดเปนเมืองเกาประเภทท่ี 4 ตามยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา พ.ศ. 2548-2552 คือเปนเมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษสืบ

ตอมาแตกาลกอนและมีเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือมีลักษณะของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมท่ีสืบตอมาของยุคตาง ๆ หรือเคยเปนตัวเมือง

ด้ังเดิมในสมัยหน่ึง หรือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรมซึ่งมีคุณคาในทางศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตรท่ีปรากฏหลักฐานทางกายภาพ

ท่ีบงบอกถึงลักษณะอันเดนชัดของโครงสรางเมืองหรือโบราณวัตถุสถานในอดีต และมีการใชสอยในลักษณะเมืองท่ียังมีชีวิตอยางตอเน่ืองจากอดีตถึง

ปจจุบัน ในลักษณะชุมชนเมืองขนาดใหญกวาท่ีเปน ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการของจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรพักอาศัยเปนจํานวน

มาก  

       
2
 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม และ 23 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ.2546 ไดเห็นชอบใหเมืองเกา 10 เมือง มีความสําคัญเรงดวนกลุมท่ี 1 ไดแก เมืองเชียงใหม 

ลําปาง นาน กําแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พิมาย นครศรีธรรมราช สงขลา และลําพูน และตองมีการดําเนินการบริหารจัดการเมืองเกาดังกลาว เพื่อใหเมืองเกาซึ่งเปน

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญย่ิงของทองถ่ินและของประเทศไดรับการคุมครองดูแลอยางถูกตองเหมาะสม และดํารงคุณคาของความเปนเมืองเกาท่ีมี

ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไวไดตลอดไป 

       
3
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 
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• วัดประจําทิศตะวันออก คืออรัญมิการามหรือวัดดอนแกว ปจจุบันเปนวัดรางและเปนที่ต้ัง

โรงเรียนบานเวียงยอง 

• วัดประจําทิศตะวันตก คือวดัมหาวนาราม ปจจุบันคือวดัมหาวัน 

วัดที่อยูในเขตคูเมือง กําแพงเมือง สวนใหญสรางข้ึนต้ังแตยุคหริภุญไชยจนถึงยุคมณฑลเทศาภิบาล 

มีวัดที่สําคัญตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1)  วัดที่สรางข้ึนต้ังแตยุคหริภุญไชย ไดแก  

• วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต้ังอยูทีถ่นนอินทยงยศ ตําบลในเวยีง อําเภอเมือง 

• วัดชัยมงคล ต้ังอยูทีชุ่มชนชัยมงคล ถนนวังซาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

• วัดชางสี ต้ังอยูที่ชุมชนศรีบุญเรือง ถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน 

• วัดชางรอง ต้ังอยูที่ชุมชนบานทา-ทานาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพนู 

• วัดธงสัจจะ ต้ังอยูทีชุ่มชนทาขาม-บานฮอม ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองลําพูน 

• วัดศรีบุญเรือง ต้ังอยูที่ชมุชนศรีบุญเรือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน 

2)  วัดที่สรางข้ึนในยุคมณฑลเทศาภิบาล ไดแก วัดสุพรรณรังษี ต้ังอยูที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

ลําพูน 

สภาพความสําคัญทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของเมืองเกาลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน

เมืองลําพูนมีอายุกวา 1,300 ป ในอดีตเปนอาณาจักรที่รุงเรืองในนามอาณาจักรหริภุญไชยและเปน

ศูนยกลางพระพุทธศาสนาแหงแรกของภาคเหนือ วิถีชีวิตชาวบานในเมืองเกาลําพูนอยูอยางสบาย ๆ ไม

หนาแนน ลักษณะที่อยูอาศัยด้ังเดิมเปนบานมุงคา มีประเพณีวัฒนธรรม และการละเลนพื้นบานที่สะทอน

ความเปนอยูอยางเรียบงาย 

ปจจุบันเมืองเกาลําพูนยังคงเปนเปนเมืองเล็ก ๆ ที่สงบ มีสามลอถีบใหเห็นทั่วไป ผูคนต่ืนแตเชาตรู

เฝารอใสบาตรพระสงฆและสามเณรเปนแถวยาว ชีวิตความเปนอยูของบานเมืองอุดมสมบูรณไมเดือดรอน 

ทําใหการดําเนินชีวิตมีลักษณะคอยเปนคอยไป ครอบครัวอยูดวยกัน ชีวิตชาวบานอยูตามธรรมชาติ รอบร้ัว 

รูจักกัน สภาพเมืองยังคงเปนเมืองเกา ที่เงียบสงบเหมาะสมกับการพักผอน วิถีชีวิตยังคงอยูไดเพราะความ

ศรัทธาในวัดของแตละชุมชน โดยมีองคพระธาตุหริภุญชัยต้ังตระหงานอยูใจกลางเมืองลําพูน ในวันสําคัญ

ทางศาสนาประชาชนตางก็มารวมตัวและประกอบพิธีกรรมกันที่วัดนี้ ในแตละปจะมีงานสรงน้ําพระบรม

ธาตุหริภุญชัย ในงานดังกลาวมีการแขงขันตีกลองหลวง รวมทั้งยังมีประเพณีที่สําคัญ ๆ เชน ประเพณีปอย

หลวง และงานประเพณียี่เปง เปนตน โดยเฉพาะงานปอยหลวงเปนตัวชี้วัดที่สะทอนความเหนียวแนนกลม

เกลียวของคนในชุมชน ซึ่งยังคงใชชีวิตแบบเรียบงาย ไมไดแตกตางจากอดีต 20-30 ปที่ผานมา อาชีพหลัก

ของชาวลําพูนคือการเกษตรกรรม พืชผลที่จัดเปนสินคาสําคัญคือ ลําไย และยังมีการประกอบอาชีพคาขาย

และทําหัตถกรรม เชน ผาทอมือ ไมแกะสลัก และเคร่ืองปนดินเผา เปนตน  
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ดวยสภาพเมืองเกาลําพูนที่ยังคงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุเกาแกกระจายอยูทั่วเมือง 

จนอาจกลาวไดวารากเหงาของเมืองลําพูนก็คือเมืองประวัติศาสตรที่ยังดํารงไวซึ่งประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในเมืองลําพูนเปนคนอนุรักษทองถิ่นนิยม มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น และยังคงตองการใหเมืองลําพูนเปนเมืองสงบเหมือนเชนในอดีต ซึ่งเปนสังคมกึ่งชนบท มีการ

เจริญเติบโตดานตางๆอยางคอยเปนคอยไปและในอนาคตยังมีความตองการคงสภาพของเมือง

ประวัติศาสตรไว มีการปรับปรุงวัดใหสวยงาม เปนเมืองนาอยู สะอาด มีตนไมรมร่ืน  

อยางไรก็ตาม เมืองเกาลําพูนก็ยังมีวิถีชีวิตตามกระแสโลกาภิวัตน และยังคงเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ การศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการทางดานส่ิงแวดลอม การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

  
11..2  2  ศิลปะหริภุญไชยท่ียังมีใหเห็นในเมืองเกาลําพูนศิลปะหริภุญไชยท่ียังมีใหเห็นในเมืองเกาลําพูน  

หลักฐานทางดานศิลปกรรมในเมืองเกาลําพูน สวนใหญปรากฏเปนศิลปะหริภุญไชย ซึ่งมีอายุอยู

ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-20 ที่มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ปจจุบันเหลืออยูนอยมาก ที่พบเห็น

ไดแก เจดียสําคัญในเขตคูเมืองกําแพงเมืองคือ เจดียเชียงยัน และสุวรรณเจดียหรือปทุมวดีเจดีย  

ในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยเจดียทั้งสองมีรูปแบบคลายกันคือ เปนเจดียทรงปราสาทในผัง

ส่ีเหล่ียมเรือนธาตุซอนกันเปนชั้น ๆ แตละช้ันประดิษฐานพระพุทธรูปในซุมจระนํา ส่ิงสําคัญคือเร่ืองที่มา

ของรูปแบบเจดีย อาจจะสัมพันธกับสัตตมหาปราสาทในศิลปะลังกาสมัยโปลนนารุวะก็ได และยังมีขอ

สันนิษฐานวาเจดียเชียงยันและสุวรรณเจดียเปนรูปแบบหนึ่งของเจดียสมัยทวารวดีที่ยังเหลือหลักฐานอยู

ดวย จากรูปแบบดังกลาวจึงนาจะมีความสัมพันธกับเจดียบางกลุมในศิลปะทวารวดี เชน เจดียหมายเลข 

13 ที่เมืองอูทอง เปนตน สําหรับเจดียที่อยูภายนอกคูเมืองและกําแพงเมือง ไดแก เจดียในวัดจามเทวี คือ 

เจดียสุวรรณจังโกฏิ (เจดียกูกุด) และรัตนเจดีย (เจดียแปดเหล่ียม) เปนเจดียทรงปราสาทขนาดเล็กอยูในผัง

แปดเหล่ียมต้ังแตฐานจนถึงสวนเรือนธาตุและช้ันหลังคา นอกจากน้ียังเปนตนแบบใหกับเจดียในศิลปะ

ลานนาระยะแรกอีกดวย นอกจากเจดียขางตนแลวยังมีเจดียที่มีความสําคัญอยางมากอีกองคหนึ่งคือ  

พระธาตุหริภุญชัยซ่ึงเปนเจดียทรงระฆังซึ่งมีลักษณะที่เกิดข้ึนในลานนาโดยเฉพาะ ปจจุบันโบราณสถาน

ทั้งหมดไดรับการบูรณะและปฏิสังขรณจากกรมศิลปากรแลว4 

 

 

 

 

                                                 
       

4
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550. โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ศิลปกรรม: เมืองเกา ภายใตโครงการบริหารจัดการและฟนฟูส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม. บริษัท โมโนกราฟ จํากัด. กรุงเทพฯ. 
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11..33    อาคารเกาท่ีพักอาศัยอาคารเกาท่ีพักอาศัยท่ีมีความงดงามและทรงคุณคาทางสถาปตยกรรมท่ีมีความงดงามและทรงคุณคาทางสถาปตยกรรม  
ในเขตคูเมือง กําแพงเมืองยังคงมีอาคารเกาที่มีความงดงามทางสถาปตยกรรม เชน คุมเจาหลวงเจา

จักรคําขจรศักด์ิต้ังอยูบนถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน คุมเจาราชสัมพันธวงษ ต้ังอยูบน

ถนนวังซาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน คุมเจาพัฒนา ณ ลําพูน ต้ังอยูบนถนนวังขวา ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองลําพูน และคุมเจายอดเรือน ณ ลําพูน ต้ังอยูบนถนนวังขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน

นอกจากนี้ ยังมีอาคารเกาบานพักอาศัย และอาคารพาณิชย ปรากฏใหเห็นริมถนนมุกดา ถนนอินทยงยศ 

ถนนไชยมงคล เปนตน 

 

11..44    ตนไมใหญท่ีปรากฏใหเห็นในเขตเมืองเกาลําพูนตนไมใหญท่ีปรากฏใหเห็นในเขตเมืองเกาลําพูน  
ในเขตคูเมือง กําแพงเมือง ยังมีตนไมใหญปรากฏใหเห็น เชน ตนโพธ์ิ หรือเรียกภาษาพื้นถิ่นวา  

“ตนสลี” ซึ่งจะเห็นอยูบนแนวกําแพงเมืองดานประตูชางสี ในวัดชางสี หนาวัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร ตนจามจุรี “ตนฉําฉา” ปลูกอยูตามริมฝงแมน้ํากวงดานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

ตนสักในเขตบริเวณศาลากลางจังหวัดลําพูน สวนตนยางนา ตนตาลโตนดที่ปรากฏใหเห็นในอดีต ปจจุบัน

หายไป เนื่องจากพื้นที่ในเมืองเร่ิมแออัดเปนตึกราม บานชองมากข้ึน อยางไรก็ตามรอบ ๆ คูเมืองก็ยังคงมี

การปลูกตนไมใหรมเงาโดยรอบเมือง 

 

11..55    คุณคาความสําคัญคุณคาความสําคัญ  ความเปนของแทดั้งเดิมและบูรณภาพความเปนของแทดั้งเดิมและบูรณภาพ  
จากการขุดคนทางโบราณคดีพบหลักฐานอันแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมแบบทวารวดีจากภาคกลาง

ไดข้ึนมาเผยแพรแถบนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ทําใหเมืองลําพูนหรือหริภุญไชยในอดีตกลายเปน

ศูนยกลางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สําคัญในเขตภาคเหนือตอนบน นอกจากวัฒนธรรมแบบทวารวดีแลว 

ชาวเมืองหริภุญไชยยังไดมีความสัมพันธอันดีกับชาวมอญทางตอนใตของพมา ทําใหภายในเมืองลําพูนมี

อิทธิพลศิลปะแบบพมาอีกดวยตอมาชาวเมืองหริภุญชัยจึงพัฒนาวัฒนธรรมทั้งสองเขาดวยกัน                    

จนกลายเปนวัฒนธรรมของตนเองข้ึนมาคือ วัฒนธรรมแบบหริภุญไชย ทําใหเมืองมีความเจริญรุงเรืองและ

ดูเหมือนวาจะมีพัฒนาการทางสังคมเกิดข้ึนคอนขางเกาแกที่สุดในภาคเหนือของไทย จึงอาจกลาวไดวา

วัฒนธรรมแบบหริภุญไชยเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมในกลุมบานเมืองตางๆ ในภาคเหนือตอนบนใน

เวลาตอมาซ่ึงหลักฐานดานศิลปกรรมที่สําคัญ  ไดแก เจดียกูกุดและพระธาตุหริภุญชัย5 

 

 

 

                                                 
        

5
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550. (อางแลว). 
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11..6 6   การพัฒนาสมัยใหมกับเมืองเกาลําพูนการพัฒนาสมัยใหมกับเมืองเกาลําพูน  
การพัฒนาสมัยใหมในเมืองเกาลําพูนที่เปนศูนยกลางทั้งดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่เชนเดียวกันกับจังหวัดใหญอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายในเมืองเกามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสวนสองขางถนนอินทยงยศตั้งแต

ศาลากลางลงไปตามแนวถนนจนจดถนนรอบเมืองดานใต และดานตะวันตกเฉียงใต โดยเปนพื้นที่เชิง

พาณิชย มีรานคาอาคารพาณิชยสมัยใหมสูง 3 ชั้นแตไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ลักษณะความเจริญ

สมัยใหมสวนใหญอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํากวงซ่ึงเปนเขตที่ต้ังนิคมอุตสาหกรรมและการขยายตัวของ

เมืองไปตามแนวฝงตะวันออกจนจดถนนซุปเปอรไฮเวย อยางไรก็ตามแมเมืองเกาจะไมถูกผลกระทบจาก

การขยายตัวของเมืองมากนัก แตเนื่องจากเปนเมืองขนาดเล็กเมื่อมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทําใหเกิดความ

แออัด นอกจากนี้ความนิยมสมัยใหมที่เกิดข้ึนยังมีผลตอแนวคิดในการพัฒนาสมัยใหมซอนทับบนพื้นที่จน

อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาเมืองและตอภูมิทัศน เมือง  จนทําลายความเปนเมืองเกาอยาง

รูเทาไมถึงการณได เชน 

1) การสรางอาคารพาณิชย และอาคารสถานที่ราชการ ทําใหมีการทําลายแหลงโบราณสถาน

สภาพแวดลอม และทัศนียภาพรวมถึงบรรยากาศของความเปนเมืองโบราณ การจัดทําปายโฆษณาของ

รานคา และปายโฆษณาตาง ๆ ของทางราชการ เอกชน ทําใหเมืองเกาที่สวยงามมีสภาพรกรุงรังดวยปาย

เปนตน 

 2)  การยอมใหรถขนาดใหญผานเขามาในตัวเมืองขนาดเล็ก  จนทําใหเกิดมลภาวะ  และ

แรงส่ันสะเทือนมีผลตอโบราณสถาน 

3)  เนื่องจากเมืองลําพูนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปทางฝงตะวันออกของแมน้ํากวง จนอาจทํา

ใหเศรษฐกิจที่จะทําใหเมืองดํารงอยูไดอยางมีชีวิตไมพอเพียง เนื่องจากเมืองเกาที่ยังมีชีวิตเปนเมืองที่ยังคง

มีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู การสงเสริมการอนุรักษยานเมืองเกาจะตองคํานึงถึง

เคร่ืองมือทางการเมืองที่ยังมีพลวัต (Dynamic Political Instruments) มากกวาวิธีการที่หยุดนิ่งหรือเนน

เฉพาะทางดานเทคนิค (Static or Technical Means) ซึ่งจะทําใหเมืองหยุดการเจริญเติบโต และใหผลราย

กับพื้นที่อนุรักษไปดวย ดังนั้น การบริหารจัดการเมืองเกาที่ยังมีชีวิตอยู จะตองใหความสําคัญกับการ

เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากกวาการเนนทางดานกายภาพ6 ทั้งนี้ตองมีความสมดุลกันทั้งระบบ 

 

 

 

                                                 
          

6 Feilden , 1993. 
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4)  กลุมศาสนาสถานที่สําคัญกลางเมืองคือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ภายในบริเวณวัด

และบริเวณรอบนอกสวนหนึ่งยังคงรักษาสภาพส่ิงแวดลอมและบรรยากาศไวไดเปนอยางดี มีเพียงบางสวน

ที่มีการถูกรบกวนคือ ภายในบริเวณเจดียเชียงยันมีโรงเรียนมาต้ังอยู และมีการใชพื้นที่บริเวณนั้นทํา

กิจกรรมของโรงเรียนคือ ใชเปนสนามวอลเลยบอล และบาสเกตบอล เปนตน มีการขยายตัวของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมในวัด สรางเปนตึกสูง 3 ชั้น และการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจในเขตวัด ซึ่งสรางความ

แออัด และสงผลกระทบตอความงามสงาและคุณคาของวัดที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองและจังหวัด 

5)  สวนตรงกันขามกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย และ

มีวัดอ่ืน ๆ ขางเคียง ทําใหบริเวณนี้เปนศูนยกลางทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่แทจริง  แตก็มีปญหา

เร่ืองความแออัดของชุมชน รวมถึงบริเวณที่เปนอาคารพาณิชยและยานการคาที่ขยายตัวข้ึนเร่ือย ๆ 

ประกอบกับเมืองลําพูนเปนเมืองที่มีขนาดเล็กมาก จึงเปนปญหาสําคัญที่อาจทําใหความเปนเมืองเกาของ

เมืองลําพูนหมดไป 

6)  ภายในวัดที่อยูในตัวเมืองเกา ไดมีการปรับปรุงโบราณสถานตาง ๆ ตลอดจนสรางส่ิงใหมโดย

ขาดความรูความเขาใจตอศิลปะและสถาปตยกรรมด้ังเดิม ทําใหอาคารตาง ๆ ที่สรางข้ึนถูกพัฒนาไปใน

ลักษณะที่เปนของใหม ซึ่งเปนการทําลายเอกลักษณของศิลปะที่มีอยูเดิม 

7)  การสรางซุมประตูใหมที่ไมไดมีการศึกษาศิลปะและสถาปตยกรรมด้ังเดิมของเมืองก็มีผลกระทบ

ตอภูมิทัศนเมืองเกา 

8)  บรรยากาศของเมืองเกาที่ดีอีกประการหนึ่งคือการมีตนไมที่สวยงาม และนําตนไมที่เปนพืช

ประจําถิ่นที่มีอยูมาปลูกประดับในพื้นที่มากข้ึน เพื่อสรางรมเงา บรรยากาศของเมือง และสรางแหลง

พักผอนหยอนใจของเมือง นอกจากนี้ การปลูกตนไมใหญกั้นระหวางเมืองเกากับเมืองใหมก็เปนสวนหนึ่ง

ในการรักษาเมือง รวมทั้งการรักษาคูเมือง กําแพงเมือง และแมน้ํากวงที่ผานทางทิศตะวันออกของเมือง 

9)  การพัฒนาที่มากเกินไปอาจกอใหเกิดการบุกรุกพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน คูเมืองและกําแพงเมือง 

เปนตน 

10) การบริหารจัดการพื้นที่โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะยังไมเขาใจแนวทางการพัฒนา

เชิงอนุรักษอยางถูกตองเพียงพอ ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารจัดการพื้นที่ การสรางส่ิงกอสรางที่ไม

เหมาะสมกับเมืองได 

11) การพัฒนาสมัยใหมอาจจะสรางคานิยมสมัยใหมจนทําใหขาดความรูและไมเขาใจคุณคาของ

เมืองอยางถูกตอง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเมือง 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันโบราณสถานตาง ๆ ภายในเมืองลําพูนไดรับการบูรณะและซอมแซมไวเปน

อยางดี โดยยังคงความเปนเมืองประวัติศาสตรไวคอนขางสมบูรณและบูรณภาพมากที่สุดเมืองหนึ่ง 
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11..7  7    ทําอยางไรจึงจะรักษาเมืองเกาลําพูนไวใหงดงามทรงคุณคาเปนแหลงอยูทําอยางไรจึงจะรักษาเมืองเกาลําพูนไวใหงดงามทรงคุณคาเปนแหลงอยู
อาศัย และแหลงเอาศัย และแหลงเรียนรูของลูกหลานในอนาคตรียนรูของลูกหลานในอนาคต  
เพื่อปองกันความเจริญที่จะเขามาสงผลกระทบกับเมืองเกาดังที่กลาวมาในขอ 1.6 ขางตน จึงตอง

เรงประกาศความสําคัญของการเปนเมืองเกาใหชัดเจนเพื่อดําเนินการพัฒนาและอนุรักษที่เหมาะสมใหคง

อยูสืบไป ดังตอไปนี้ 

1)  ประกาศขอบเขตเมืองเกาลําพูน โดยกําหนดพื้นที่หลักและพื้นที่ตอเนื่องที่ชัดเจน เพื่อวางแนวทาง 

การพัฒนาเชิงอนุรักษอยางถูกตองเหมาะสม 

2)  ศึกษาขอมูลพื้นที่ทั้งโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน เพื่อนํามากําหนดเปนแผนยุทธศาสตร

ในการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน ประกอบดวยแผนและผังแมบทการอนุรักษที่ชัดเจนในแต

ละพื้นที่บริเวณเมืองเกา โดยยุทธศาสตรจะครอบคลุมแนวทางการอนุรักษเมืองเกาและสภาพแวดลอมทาง

ศิลปกรรมที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

2.1)  การจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการเมืองที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

บูรณาการการดําเนินการทั้งภาครัฐที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใหประสานการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพ สงเสริมคุณคาของเมืองเกาใหเพิ่มข้ึนทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาเมืองเกา 

2.2)  การฟนฟูดูแลรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน เชน การรักษา

สภาพของคูเมืองและกําแพงเมืองไมใหมีการบุกรุกหรือเปล่ียนแปลงไปมากกวานี้ และกลุมโบราณสถาน

สําคัญควรมีมาตรการดําเนินการควบคุมสภาพแวดลอม เชน กําหนดขอบเขตการขยายตัวของชุมชนเมือง

ภายในเขตโบราณสถาน กําหนดความสูงของอาคาร เปนตน บริเวณริมฝงแมน้ํากวงที่ไหลผานตัวเมือง 

โดยเฉพาะบริเวณหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ควรมีการควบคุมไมใหมีส่ิงปลูกสราง และควร

รักษาสภาพแวดลอมโดยรอบใหเหมาะสม เพราะจะเสริมภาพลักษณของเมืองลําพูนในฐานะเมืองที่มีความ

สงบ แตมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาของชาวลานนา ซึ่งส่ิงเหลานี้คือเสนหและจะ

ดํารงความเปนเอกลักษณของเมืองลําพูนใหคงอยูสืบไป 

2.3)  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและความเขาใจประโยชนเมืองเกา และการรักษาเมืองเกา

ใหยั่งยืน 

  
  
  
  
  
  



บทที่ 1 บทนํา                                                                                     แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

1 - 8 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                   

11..8 8   เมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน  เมืองมรดกประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเมืองมรดกประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม  
เมืองเกาลําพูนในอนาคต เปนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีองคกรรับผิดชอบและบูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาคสวน โดยใชแผนแมบทและผังแมบทที่เปนแผนยุทธศาสตรที่เหมาะสมกํากับการ

ดําเนินการในทุกระบบของการพัฒนาเชิงอนุรักษ ดํารงคุณคาความเปนเมืองประวัติศาสตร เมือง

ศิลปวัฒนธรรม และรักษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชยที่เปนตนแบบของลานนา เปนแหลง

เรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานเปน เปนเมืองสงบ นาอยู  มีตนไมรมร่ืน

ประชาชนในเมืองเกาลําพูนชวยกันดํารงรักษาพื้นที่หลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณคดี มรดกทาง

วัฒนธรรม ที่หลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะไวชัดเจน เปนชุมชนที่มีลักษณะอาคารบานเรือนที่อยูอาศัย

มีเอกลักษณสถาปตยกรรมทองถิ่น สงบรมร่ืน มีระเบียบ สะอาด จัดแบงเขตการใชประโยชนที่ดินตาม

กิจกรรมที่ควรเปน ไมกอเกิดมลพิษ มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถวน และมีจุดบริการ

ประชาชนแบบการบริการครบวงจร (One Stop Service) มีระบบการคมนาคมขนสงที่เหมาะสม ประชาชน

มีระเบียบวินัย สุขภาพดี มีพื้นที่เปดโลงที่เพียงพอ แหลงน้ําธรรมชาติสะอาด และเมืองปราศจากมลภาวะ 



2. การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน
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การจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนใหเปนแผนระดับ

นโยบายที่สามารถนําไปดําเนินการไดอยางเหมาะสม จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับสถานการณการดําเนินการ

อนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาตาง ๆ ตลอดจนหลักการแนวคิด แนวทางการรักษาเอกลักษณ การฟนฟู

เมืองเกา ที่ตองทําความเขาใจ เพื่อนํามาประยุกตใชเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

  

22..11      นิยามเมืองเกาและประเภทเมืองเกานิยามเมืองเกาและประเภทเมืองเกา1  
 2.1.1 นิยามเมืองเกา  
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 

พ.ศ.2546 

 “เมืองเกา” หมายความวา 

- เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแหงสืบตอมาแตกาลกอนหรือมี

ลักษณะเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถิ่น หรือมีลักษณะจําเพาะของสมัยหนึ่งใน

ประวัติศาสตร 

- เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีรูปแบบผสมผสานสถาปตยกรรมทองถิ่น หรือมีลักษณะ

เปนรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบตอมาในยุคตาง ๆ 

- เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเปนตัวเมืองด้ังเดิมในสมัยหนึ่ง และยังคงมีลักษณะเดน 

ประกอบดวยโบราณสถาน 

- เมืองหรือบริเวณของเมืองซ่ึงโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร หรืออายุ หรือลักษณะแหง

สถาปตยกรรม หรือคุณคาในทางศิลปะ โบราณคดี หรือประวัติศาสตร 

 
 2.1.2   ประเภท “เมืองเกา” 
  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา พ.ศ. 2548-2552 แบงประเภทเมืองเกาเปน 4 

ประเภท คือ 

   1)   เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบมาแตกาลกอน และมีเอกลักษณของ

วัฒนธรรมทองถิ่น หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปตยกรรมทองถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบ

วิวัฒนาการทางสังคมที่สืบตอมาของยุคตาง ๆ หรือเคยเปนตัวเมืองด้ังเดิมในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรม ซึ่งมีคุณคาในทางศิลปะ โบราณคดี หรือประวัติศาสตร แตไมพบ

หลักฐานทางกายภาพที่บงบอกถึงลักษณะอันเดนชัดของโครงสรางเมืองในอดีต ตัวอยางของเมืองเกาใน

ประเภทนี้ เชน รองรอยการต้ังถิ่นฐานของชุมชนโบราณ แหลงโบราณคดีในช้ันดิน เปนตน 

 

                                                 
        

1
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ.2546. 
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 2)   เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบมาแตกาลกอน และมีเอกลักษณของ

วัฒนธรรมทองถิ่น หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปตยกรรมทองถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบ

วิวัฒนาการทางสังคมที่สืบตอมาของยุคตาง ๆ หรือเคยเปนตัวเมืองด้ังเดิมในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรม ซึ่งมีคุณคาในทางศิลปะ โบราณคดี หรือประวัติศาสตรที่ปรากฏ

หลักฐานทางกายภาพอันบงบอกถึงลักษณะอันเดนชัดของโครงสรางเมือง หรือโบราณวัตถุสถานในอดีต 

และปจจุบันไมมีผูคนพักอาศัยหรือพักอาศัยอยูนอย มีลักษณะเปนเมืองรางและไดรับการอนุรักษไวใน

ลักษณะอนุสรณสถานหรืออุทยานประวัติศาสตร  โดยกลายประโยชนใชสอยเปนแหลงการศึกษาหรือแหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน อุทยานประวัติศาสตรตาง ๆ ของกรมศิลปากร 

 3)   เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบตอมาแตกาลกอนและมีเอกลักษณของ

วัฒนธรรมทองถิ่น หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปตยกรรมทองถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบ

วิวัฒนาการทางสังคมที่สืบตอมาของยุคตาง ๆ หรือเคยเปนตัวเมืองด้ังเดิมในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรมซ่ึงมีคุณคาในทางศิลปะ โบราณคดี หรือประวัติศาสตรที่ปรากฏ

หลักฐานทางกายภาพอันบงบอกถึงลักษณะอันเดนชัดของโครงสรางเมือง หรือโบราณวัตถุในอดีต และมี

การใชสอยในลักษณะเมืองที่ยังชีวิตอยางตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน ในลักษณะชุมชนเมืองขนาดเล็ก 

หรือเมืองที่มิไดเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการของจังหวัด ไดแก ยานเมืองเกา ยาน

ชุมชนเกา เชน เมืองนครชุม เมืองเชียงแสน เมืองถลาง เปนตน 

 4)   เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษสืบตอมาแตกาลกอนและมีเอกลักษณของ

วัฒนธรรมทองถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบตอมาของยุคตาง ๆ หรือเคยเปน 

ตัวเมืองด้ังเดิมในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือสถาปตยกรรมซึ่งมีคุณคาในทางศิลปะ 

โบราณคดี ประวัติศาสตรที่ปรากฏหลักฐานทางกายภาพที่บงบอกถึงลักษณะอันเดนชัดของโครงสรางเมือง

หรือโบราณวัตถุสถานในอดีต และมีการใชสอยในลักษณะเมืองที่ยังมีชีวิตอยางตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน 

ในลักษณะชุมชนเมืองขนาดใหญกวาที่เปน ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการของจังหวัดที่

มีจํานวนประชากรพักอาศัยเปนจํานวนมาก เชน บริเวณกรุงรัตนโกสินทร เมืองเชียงใหม เมือง

นครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เปนตน 

   “เมืองเกา” ประเภท (1) และ (2) สวนใหญมีลักษณะการใชที่ดินที่ไมซับซอน เนื่องจากมี

จํานวนประชากรในพื้นที่ไมมากนัก หรือเปนพื้นที่ของรัฐ เมืองเกาลักษณะนี้สามารถบริหารจัดการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ภายใตพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2535) โดยกรมศิลปากร 

   “เมืองเกา” ประเภท (3) และ (4) สวนใหญมีลักษณะการใชที่ดินที่สลับซับซอน เนื่องจาก

เปนที่ต้ังของชุมชนจํานวนมาก และเปนพื้นที่ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือครองกรรมสิทธิ์ปะปนกัน จึงไม

สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือกฎหมายฉบับใดฉบับ
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หนึ่ง เมืองเกาลักษณะนี้จําเปนตองมีการประสานวางแผนการดําเนินงานรวมกันอยางใกลชิด และตอเนื่อง

จากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน “เมืองเกา” ประเภท (3) และ (4) จึงเปนกลุมเมืองเกา

หรือเมืองในประวัติศาสตร ที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร

และเมืองเกา พ.ศ.2546 จําเปนตองดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาโดยเรงดวน 

เนื่องจากมีความทับซอนในการใชประโยชนของหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และอาจนําไปสูการ

เปล่ียนแปลงที่ไมสามารถควบคุมไดอยางรวดเร็ว อาจจะสงผลใหคุณคาความเปนมรดกทางวัฒนธรรมตอง

สูญสลายหายไป 

    กลาวโดยสรุป “เมืองเกา” หรือ “เมืองในประวัติศาสตร” ประเภทที่ (3) และ (4) มีลักษณะ

ดังนี้ 

- มีลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถิ่น 

- มีรูปแบบของสถาปตยกรรมเฉพาะที่อยูรวมตัวกันเปนกลุม 

- มีความเปนตัวแทนของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคม หรือเคยเปนตัวเมืองด้ังเดิมในสมัย

หนึ่ง ซึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร หรือสถาปตยกรรมที่มีคุณคาในทางศิลปะ 

โบราณคดี หรือประวัติศาสตร 

- การปรากฏของหลักฐานทางกายภาพที่บงบอกถึงลักษณะอันเดนชัดของโครงสรางเมือง 

หรือแหลงมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต 

- การใชสอยในลักษณะเมืองที่ยังมีชีวิต (Living Environment) ในปจจุบัน 

 

22..22  ปญหาและสาเหตุท่ีตองอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาปญหาและสาเหตุท่ีตองอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  
ในประเทศไทยมีเมืองเกามากมายกระจายอยูในทุกภาค และสวนใหญยังเปนพื้นที่ที่ใชประโยชนเปน

ที่ต้ังของชุมชนตอเนื่องมาจนปจจุบัน  เมืองเกาเหลานี้มีประวัติความเปนมายาวนาน มีเร่ืองราวของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามชวงเวลา2 ปรากฏใหเห็นในรูปแบบของศิลปกรรมตาง ๆ ทั้งที่ยัง

ใชงานอยูและไมไดใชงาน นอกจากศิลปกรรมเหลานั้นจะมีคุณคาแหงความงามที่อยูในตัวเองแลว 

ส่ิงแวดลอมที่อยูโดยรอบ ๆ ยังเปนส่ิงเสริมความงามของศิลปกรรมใหเดนชัด  ไดแก ปริมณฑลที่อยูรอบตัว

ศิลปกรรม หรืออาณาบริเวณเมืองเกา หรือชุมชนเมืองที่แหลงศิลปกรรมต้ังอยู เชน กรุงรัตนโกสินทร เมือง

เกาลพบุรี  เมืองเกาเชียงใหม  และเมืองเกาลําพูน เปนตน 

พื้นที่เมืองเกาหรือเมืองประวัติศาสตรที่มีลักษณะพิเศษในลักษณะชุมชนเมืองขนาดใหญเปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการของจังหวัดซึ่งมีประชากรพักอาศัยเปนจํานวนมาก สวน

ใหญจะมีลักษณะการใชที่ดินที่สลับซับซอน เนื่องจากเปนที่ต้ังชุมชนจํานวนมาก และเปนพื้นที่ที่ภาครัฐ

                                                 
        

2
 http://www.onep.go.th/ncecd/ [online]. Available. (เรียกขอมูล วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552) 
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และภาคเอกชนถือครองกรรมสิทธิ์ปะปนกัน จึงไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง ทําใหแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ชาติที่อยูในพื้นที่ถูกทําลาย หรือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง หรือถูกภัยคุกคามที่ไมสามารถควบคุมไดอยาง

รวดเร็ว สงผลใหคุณคาและความสําคัญของแหลงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

หมดสภาพสูญหายและถูกทําลายหมดสิ้นไปในที่สุด 

ปญหาและภัยคุกคามจากการพัฒนา ที่มีผลกระทบตอเมืองเกา สามารถสรุปไดเปน 4 

ประการ คือ3 

 1) การขุดคน ทําลาย ร้ือถอนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม 

 2) การสรางส่ิงกอสรางโดยรอบที่ไมเหมาะสม 

 3) การบูรณะซอมแซมโบราณสถานที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

4) การตัดถนนและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ทําลายโครงสรางและบรรยากาศของ

เมืองเกา 

สาเหตุของปญหา  ไดแก4  

1) การขาดจิตสํานึกและความตระหนักรูในคุณคาของเมืองเกา ทําใหเกิดปญหาการพัฒนาที่ไม

เหมาะสมและการทําลายมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองเกา  

2) การขาดการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับเมืองเกา  

3) การขาดการประสานงานบริหารจัดการที่ดีในการปกปกรักษาเมืองเกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาเมือง  

4) การขาดการสนับสนุนดานมาตรฐานทางกฎหมาย และระบบแรงจูงใจ  

5) การขาดนโยบายสนับสนุนจากทุกภาคสวน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการขาดความตระหนักในคุณคา

และความสําคัญของเมืองเกา 

  
22..33  การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  
 2.3.1  ระดับนโยบาย 

  การดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาในประเทศไทย ที่สําคัญไดมีการออก

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ.2546 

กําหนดใหคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา มีหนาที่ 

 

                                                 
        

3
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.2550.แนวทางปฏิบัติและมาตรการ

อนุรักษ พัฒนา และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีเมืองเกาและพื้นท่ีโดยรอบ.กรุงเทพฯ. 

        
4
 เร่ืองเดียวกัน.. 
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1) กําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

2) หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่แลว คณะกรรมการฯ จะตองวางนโยบาย และ

จัดทําแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

3)  จัดทําแนวทาง แผนงาน/โครงการ และมาตรการตางๆ โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในทองถิ่น เพื่อดําเนินการในพื้นที่เมืองเกานั้น ๆ 

ตอมาคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาไดกําหนดยุทธศาสตร

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา พ.ศ.2548-2552 ข้ึน โดยมีแนวคิดหลักในการอนุรักษที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ดังนี้  
“เมืองเกาหรือเมืองประวัติศาสตร เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ 

เปนพื้นที่ที่ควรไดรับการปกปกรักษาและสงเสริมใหอัตลักษณและคุณลักษณะเฉพาะ (Identity 
and Character) ดํารงอยู และสงผลใหเกิดคุณคาความสําคัญ บูรณภาพและความเปนของแท 
ด้ังเดิม (Integrity and Authenticity) แกพื้นที่ ทั้งในสวนที่เปนรูปธรรม (Tangible Heritage) และสวน
ที่เปนนามธรรม (Intangible Heritage) ที่มีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
และใหความสําคัญกับความสมดุลของระบบนิเวศน  สภาพเศรษฐกิจชุมชน และสภาพความ
เปนอยูที่ดีของประชาชน”5 

แนวคิดในการอนุรักษนี้อยูภายใตวิสัยทัศนวา 
“เมืองเกาไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางเหมาะสมสามารถดํารงคุณคาความเปน

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติไวได พรอมไปกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนเพื่อคงไวซ่ึง
ความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชนสุขของประชาชน”6  

โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ ดังนี้ 

1)  กําหนดและประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเกา  

2)  พัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาอยางบูรณาการ  

3)  เสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมกระบวนการเรียนรู  
  

 2.3.2  ระดับปฏิบัติการ 
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา จะมุงเนนความเปนเมืองเกาที่สะทอนใหเห็นคุณคาการ

พัฒนาที่เกิดข้ึนในแตละยุคสมัย ผสมผสานวิวัฒนาการผานกาลเวลาของระบบเศรษฐกิจ สังคม การ

ปกครอง จารีตประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต การสรางและการทําลายจากภัยคุกคามตาง ๆ ส่ิงที่เหลืออยูไม

วาขนาดรูปทรงสัณฐานของเมือง แนวคูเมือง กําแพงเมือง โบราณสถาน ศาสนสถาน แมน้ํา เขตทางสัญจร 

                                                 
        

5
 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา พ.ศ. 2548-2552. 

        
6
 เร่ืองเดียวกัน. 
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รูปแบบสถาปตยกรรมอาคารและส่ิงปลูกสรางทางศิลปกรรมเชิงชางที่บงบอกความเปนกลุมเช้ือชาติ เปน

องคประกอบของเมืองที่ถายทอดคุณคาทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน รวมถึงส่ิงที่เกิดข้ึนใหมตาง ๆ 

 สภาพแวดลอมของเมือง จะอยูภายในโครงสรางของเมือง (Urban Structure) ในสวน

ของที่ต้ัง อาณาเขตแนวคูเมือง กําแพงเมือง ภูมิประเทศ พื้นที่ ซึ่งรายลอมองคประกอบของเมือง ใหเกิด

ความสมดุลอยางลงตัว (Urban Optimum Size) หมายถึง การมีพื้นที่ไมใหญหรือเล็กเกินไป เพียงพอตอ

การรองรับประชาชนจํานวนหนึ่ง มีความหนาแนนพอสมควร มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนทาง

สัญจรขนาดเล็ก ที่อยูอาศัย สถานประกอบการ แหลงอาชีพ แยกอยูเปนบริเวณยาน เมืองทําหนาที่การ

บริหาร การปกครอง การผลิต การคาและใหบริการแกชุมชนรอบนอก ตามศักยภาพที่เปนอยู คือไม

ตองการเพิ่มหรือขยายการพัฒนาใดๆ ลงไปในเนื้อเมืองอยางทุมเทใหเสียความสมดุล แตตองการ

พัฒนาอยางรูคุณคาในเชิงอนุรักษ   ซึ่งแตกตางจากเมืองใหม ดังนั้น การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนดาน

เศรษฐกิจ ควรจะออกไปยังพื้นที่ใหม ปลอยใหเมืองเกายังคงมีวิถีการคงอยูเพียบพรอมดวยสภาพแวดลอม

ที่ดีเปนเอกลักษณ มีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี สถาปตยกรรม ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สืบทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรม ใหอนุชนรุนหลังไดภาคภูมิใจ 

 ในป พ.ศ.2552 คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ไดกําหนด

ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาเพื่อประกาศเปนพื้นที่เมืองเกาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ใน 8 เมือง ไดแก 

เมืองเกาเชียงใหม เมืองเกาลําปาง เมืองเกากําแพงเพชร เมืองเกาพิษณุโลก เมืองเกาพิมาย เมืองเกาลพบุรี 

เมืองเกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา โดยกําหนดกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  

หลักการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกา  และแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เพื่อใชกํากับการ

ดําเนินงานภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกา และปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ อยูระหวางดําเนินการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีให

ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  1) กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ประกอบดวย 
 1.1) การบริหารจัดการ 

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ.2546  และยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา พ.ศ.2548 – 2552  

แตงต้ังคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาแตละเมือง เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ   

แนวทางเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  และใหการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาดําเนินไปอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การประชาสัมพันธและสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนไดมีสวนรวม

ในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุงเรืองทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดไป 
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 1.2) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ.2535  สามารถกําหนดใหพื้นที่เมืองเกาเปนเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม เพื่อ

รักษาสภาพแวดลอมและสรางความชัดเจนการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ บทบาท ความสําคัญในแต

ละพื้นที่ ซึ่งจะเปนแนวทางในการออกขอบัญญัติหรือขอบังคับควบคุมที่มีมาตรการปกปองคุมครองพ้ืนที่

เมืองเกา ดังปรากฏในมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ความวา ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะ

เปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน

ตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงาย

หรือเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศ 

กําหนดใหเปนเขตอนุรักษใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนด ใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม พรอมทั้งสามารถกําหนดมาตรการ

คุมครองไดตามมาตรา 44 
 1.3) การอนุรักษโบราณสถานและสถานที่ที่มีคุณคาและความสําคัญ 
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่มี

ประสิทธิภาพที่สุดในการปกปองคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการ

ควบคุมโบราณสถาน โดยประกาศใหอาคารหรือสถานที่ที่มีคุณคาและความสําคัญที่ยังไมไดรับการข้ึน

ทะเบียนเปนโบราณสถาน ใหมีการข้ึนทะเบียนและประกาศเขตโบราณสถาน รวมถึงโบราณสถานที่ข้ึน

ทะเบียนแลว  สามารถขยายเขตที่ดินโบราณสถานใหมากข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อสรางพื้นที่คุมครอง

โบราณสถานที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตามความในมาตรา 7 วรรคแรก ที่วา เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา

และการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่

เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได... และถึงแมวาจะไมได

ประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน แตหากมีการพิจารณาแลววามีคุณคา ถือเปนโบราณสถานก็ไดรับ

การคุมครองเชนกัน 
 1.4) การบริหารจัดการใชประโยชนที่ดิน 
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2525 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวน

ของเมืองข้ึนมาใหม หรือแทนเมือง หรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายใหมีสภาพแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ มีการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุที่มีคุณคา

ทางดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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รวมทั้งภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาทางธรรมชาติ ซึ่งในภาพรวมจะมีบทบาทสําคัญมากตอการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อประโยชนแกประชาชนสวนรวมในดานตาง ๆ อยางเปนระเบียบ 

แบบแผน โดยผังเมืองรวมจะกําหนดกรอบการพัฒนาเมืองทางดานการใชประโยชนที่ดิน โครงขายการ

คมนาคมขนสง การสาธารณูปโภคเอาไวอยางกวาง ๆ สวนผังเมืองเฉพาะจะเนนรายละเอียดของแผนผัง

โครงการพัฒนา ตลอดจนการกําหนดมาตรการอ่ืน ๆ เพื่อใชควบคุมการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรม 

ที่ละเอียดกวาผังเมืองรวม 

   โดยอํานาจของพระราชบัญญัติการผังเมือง สามารถกําหนดพื้นที่เมืองเกาให

เปนพื้นที่อนุรักษเมืองไดในกฎกระทรวงผังเมืองรวม หรือกําหนดพื้นที่อนุรักษเพื่อดําเนินโครงการตางๆ โดย

ประกาศเปนผังเมืองเฉพาะ ซึ่งตองออกเปนพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ ดังปรากฏรายละเอียดของการ

สํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในหมวดที่ 2 การวางและจัดทําผังเมืองรวมใน

หมวดที่ 3 และการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในหมวดที่ 5 ซึ่งในมาตรา 28 อนุมาตราที่ 3 ขอ (ฉ) และ 

(ช) ไดมีการระบุอยางชัดเจนถึงสาระสําคัญของแผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณวาสามารถออกแผนผัง

กําหนดบริเวณของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่สําคัญของเมืองเกาได ดังนี้ 

   (ฉ)  แผนผังแสดงบริเวณที่ต้ังของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่พึงจะสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ 

   (ช)  แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงาม

หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเด่ียวหรือตนไมหมูที่พึงจะสงเสริมหรือบํารุงรักษา 

   และในมาตราเดียวกันนี้ อนุมาตราที่ 5  มีขอกําหนดที่เปนประโยชนในการ

อนุรักษและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของเมืองเกาในขอ (ฉ) (ช) และ (ซ) ดังนี้ 

    (ฉ)  การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีหรือวัตถุที่มีประโยชนหรือ

คุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

    (ช)  การดํารงรักษาที่โลง 

    (ซ)  การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเด่ียวหรือตนไมหมู 
 1.5) การจัดระเบียบการกอสรางและดัดแปลงอาคาร 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของเมืองในสวนที่เกี่ยวของกับอาคารและการใชประโยชนที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคาร ใหเมือง

เกิดความเปนระเบียบและมีความนาอยู ซึ่งยอมทําใหประชาชนสวนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นอกจากนี้

ยังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  และกฎกระทรวงเพ่ือ

ควบคุมรายละเอียดการกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย ร้ือถอน ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร รวมถึงการ

กําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ที่ ต้ังของอาคาร ระดับ เนื้อที่วางภายนอกอาคาร หรือ 
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แนวอาคารและระยะหรือระดับ ระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน 

ทางเทา หรือที่สาธารณะ ขนาดและการติดต้ังเร่ืองปาย และที่วางริมแหลงน้ําสาธารณะ 

 นอกจากนี้ ดวยอํานาจของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในหลายมาตรา ทําให

ทองถิ่นสามารถประยุกตใชเพื่อออกเปนเทศบัญญัติหรือกฎหมายทองถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาในพื้นที่

เมืองเกาไดอยางเหมาะสม 
 1.6) การจัดระเบียบกิจกรรมบางประเภทใหเหมาะสม 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมบางประเภทใหเหมาะสมกับพื้นที่เมืองเกาในรูปประกาศและ/หรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นที่เอ้ือตอการนี้ได 
 1.7) การสรางแรงจูงใจตางๆ ที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 
  1.7.1) การจูงใจทางดานภาษี 
 -  ลดภาษีบางประเภทแกเจาของที่ดินและเจาของอาคารที่อยูในพื้นที่

เมืองเกา  

 -   ลดภาษีบางประเภทแกเจาของที่ดิน เจาของอาคาร ที่นําเงินไปใชใน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ เชน การดัดแปลงอาคารใหเหมาะสมกับแนวทางที่กําหนด 

 -   ปรับระบบการจัดเก็บบางประเภท ใหสอดคลองกับระดับการจัดใหมี

ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่ เชน ผูอยูในพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการบริการ

สมบูรณ จะตองเสียภาษีสูงกวาพื้นที่ที่ยังขาดแคลนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 -   ปรับปรุงระบบภาษีในกิจการบางประเภทใหสอดคลองกับความเปน

จริง เพื่อผูกอใหเกิดมลพิษจะตองจายภาษีในการแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 1.7.2)   การนําคาธรรมเนียมมาใชบํารุงรักษาโบราณสถาน  ใหมีการ

ยกเวนภาษีหรือคาธรรมเนียมจากผูประกอบการประเภทพิพิธภัณฑหรือกิจกรรมที่คลายคลึงกัน เพื่อนําเงิน

ไปใชในการดูแลรักษาและบูรณะโบราณสถานและอาคารเกาอันควรคาตอการอนุรักษ 

 1.7.3)   การใหโอนสิทธิการพัฒนา  ในกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินหรือเจาของ

อาคารอยูในพื้นที่เมืองเกา ควรมีการพิจารณาใหสิทธิพิเศษแกบุคคลกลุมนี้ เชน สิทธิในการกอสรางอาคาร

สูงหรืออาคารขนาดใหญในบางบริเวณหรือพื้นที่อ่ืน ใหไดสิทธิทางภาษีและคาธรรมเนียมในการขายหรือ

โอนเพื่อเปนการชดเชยการเสียสิทธิในพื้นที่อนุรักษที่ตนเปนเจาของ และ/หรือชดเชยสิทธิอ่ืนตามความ

เหมาะสม  

 1.7.4)   การมอบรางวัลอนุรักษดีเดน จัดใหมีการประกวดอาคารอนุรักษ

ดีเดน โดยมอบรางวัลเปนเงินกองทุนหรือเกียรติบัตรเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแกเจาของอาคารนั้น ๆ 
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 1.7.5)   การจัดหาทุนสมทบการอนุรักษ โดยขอรับการสนับสนุนเงินจาก

กองทุนตาง ๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาคม ไดแก กองทุนโบราณคดี กองทุนส่ิงแวดลอม กองทุน

จากองคกรระหวางประเทศ กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน

จังหวัด ฯลฯ 

   นอกเหนือจากมาตรการหลัก ๆ ตามที่ไดกลาวถึงขางตนแลว จังหวัดยังสามารถออก

ประกาศจังหวัด เพื่อควบคุมกิจกรรมบางประการท่ีไมเหมาะสมกับพื้นที่เมืองเกา เชน ประกาศของจังหวัด

นานที่หามมิใหรถบรรทุกผานพื้นที่อนุรักษ เปนตน  

   ในสวนของภาคประชาชนสามารถเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติ

ทองถิ่นไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีการระบุไวอยาง

ชัดเจนในมาตรา 4 วา ผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถิ่น เพื่อ

ดําเนินการใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองก็สามารถ

ออกขอบัญญัติทองถิ่นในลักษณะตาง ๆ แลวแตกรณี อาทิ เทศบัญญัติในกรณีของเทศบาล หรือขอบังคับ

ตําบลในกรณีขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งออกตามความในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่วา องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใช

บังคับในตําบลได เทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนด

คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน 500 บาท7 
2) หลักการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกา  

 เพื่อใหการบริหารจัดการเมืองเกามีการขับเคลื่อนและดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ทัน

ตอสถานการณการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามในพื้นที่เมืองเกา การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกา เปน

การดําเนินงานข้ันตอนแรกในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ซึ่งกําหนดตามสภาพขอเท็จจริงที่มีอยูเดิม 

บนพื้นฐานขอมูลตามหลักฐานที่อางอิงและคนควาไดทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เมื่อมีขอบเขตพื้นที่

เมืองเกาที่ชัดเจน จังหวัดและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถกําหนดหรือพัฒนากลไกและกระบวนการ

บริหารจัดการเมืองเกาแบบบูรณาการ โดยการจัดทําแผน มาตรการ แนวทาง แนวทางการบริหารจัดการที่

เกื้อกูลตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา โดยประชาชนมีสวนรวม ไดแก การเสริมสรางเสนทางสัญจร

ขนาดเบา การปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของเมือง การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระบบ

นิเวศนเมือง และเศรษฐกิจชุมชน ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและบรรยากาศของเมือง โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานดังนี้ 

                                                 
        

7
 เร่ืองเดียวกัน.. 
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 2.1) การวิเคราะหหลักฐานขอมูล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ

พื้นที่เมืองเกาทั้งขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิและภาคสนาม ประกอบดวย 

  2.1.1) ประวัติความเปนมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

  2.1.2) สถาปตยกรรมและศิลปกรรม ของโบราณสถาน อาคาร และส่ิงกอสราง

ที่อยูในและนอกเขตกําแพงเมืองและคูเมือง 

  2.1.3) องคประกอบของเมืองเกา ไดแก กําแพงเมอืง คูเมือง ประตูเมือง วังหรือ

คุม วัด ขวง (ลานโลง) สะดือเมือง เปนตน 

 2.2) การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกา เปนการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาบน

พื้นฐานการสนับสนุนของขอมูลตามขอ 2.1) ขางตน รวมกับเหตุผลความจําเปนที่จะตองปกปองคุมครอง

บริเวณแวดลอมพื้นที่เมืองเกานั้น ๆ โดยเปนขอบเขตพื้นที่ที่มีองคประกอบที่เกาะกลุมกันอยางมีคุณคา 

ความสําคัญ รวมถึงความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพ (Authenticity and Integrity) ที่ตองเรงวางแผน

อนุรักษและพัฒนา 
 2.3) การมีสวนรวมของทองถ่ิน 
 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาจะตองเปนที่ยอมรับของภาคสวนตาง ๆ กอนประกาศ

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาอยางเปนทางการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ.2546 
3) แนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  

3.1) แนวทางทั่วไป 
 พิจารณาจากแนวทางท่ัวไป 8 ประการ ซึ่งสามารถเลือกนําไปใชปฏิบัติตาม

ความเหมาะสมสําหรับพื้นที่เฉพาะแตละบริเวณ ที่มีความแตกตางกันออกไป 
 

แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ก. การบรหิารจดัการ 
 

1. จัดต้ังองคกรบริหารจัดการเมืองเกา ซึ่งจะทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐ–เอกชน–รัฐวิสาหกิจและประชาสังคม เปนหนวยงานประเมินผล เผยแพร

ขอมูลท้ังในเชิงบวกและผลกระทบใหประชาชนไดเขาใจ รวมถึงดําเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวของและเปนประโยชนตอการอนุรักษเมืองเกา 

2. โครงสรางองคกรบริหารจัดการเมืองเกา ตองสามารถบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชเปนกลไกการบูรณาการแผนงาน โครงการ 

และงบประมาณ ฯลฯ ไปสูการอนุรักษและพัฒนาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ข. การมีสวนรวมและ
ประชาสัมพนัธ 

 

 

1. ใหประชาสังคมเขามามีสวนรวมต้ังแตเร่ิมดําเนินการศึกษา เพื่อใหขอมูลพื้นฐาน 

แสดงความตองการและความเปนเจาของ โดยใชกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล

และความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ ไดแก กลุมสนใจ การประชุมสัมมนา ฯลฯ 

2. ใหประชาสังคมเห็นชอบในหลักการดําเนินการบริหารการใชประโยชนท่ีดิน 

โครงขายคมนาคมขนสง การจัดระเบียบอาคารและสภาพแวดลอม เพื่อลดกระแส

ตานและการไมใหความรวมมือ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

3. การประชาสัมพันธโดยวิธีตาง ๆ เชน การพบปะพูดคุย การประชาสัมพันธโดยผาน

ประชาสังคม ผานส่ือตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบผลกระทบท่ีตนเองจะ

ไดรับจากแผนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา และรับฟงขอคิดเห็นเพื่อการ

ปรับปรุงใหสมบูรณขึ้น 

4. คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมืองและกลุมประชาสังคม

รวมกันดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ รวมถึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การใหขอคิดเห็น และจัดกิจกรรมเมืองเกาอยางตอเน่ือง เพื่อกระตุนใหประชาชน

ไดเห็นคุณคาของเมืองเกา ท้ังคุณคาดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา  

และอื่น ๆ เพื่อสรางความภาคภูมิใจและจิตสํานึกรักถ่ินฐาน 
 

ค. การสรางจิตสํานกึ
การอนุรกัษและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 

1. จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดกรอบการสรางจิตสํานึกทางสังคม โดยการให

ความรู สรางการรับรูต้ังแตในครอบครัว กลุมทางสังคมตาง ๆ ชุมชนและเปนแบบ

แผนของเมืองเกา 

2. ทุกภาคสวนรวมกันสรางกลไกการเรียนรูตาง ๆ ผานการประชุมในชุมชน กิจกรรม

สําหรับเด็ก เยาวชน กิจกรรมวันครอบครัว ผานส่ือโทรทัศน วิทยุ ผานทางพระสงฆ 

โรงเรียน และหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนชองทางอินเตอรเน็ตท่ีจะ

กระตุนใหเกิดการเรียนรู ความรัก ความหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติท่ีบรรพบุรุษไดสรางสมไวให 

3. ใหประชาชนในชุมชน เยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางและระเบียบ

ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีจะใชรณรงคจนเกิดการรับรู และเปนวิถีชีวิตท่ีตองปฏิบัติรวมกัน 

4. มีกิจกรรมประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไขวิธีการสรางการเรียนรูท่ีสามารถสราง

การซึมซับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนอยาง

ยั่งยืน 
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แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ง. การสงเสรมิ
กิจกรรมและ 

   วิถีชวีิตทองถ่ิน 

 

กิจกรรมและวิถีชีวิตเปนมรดกท่ีจับตองไมได (Intangible Heritage) ไดแก ประเพณี 

อาหาร การแตงกาย ภาษา เทศกาล คติความเชื่อ และภูมิปญญาทองถิ่น จะตองมี

การอนุรักษฟนฟูอยางเปนระบบ โดยอาศัยองคความรูจากประชาชนและนักวิชาการ

ในทองถิ่น มีการคนควาเผยแพรและสืบทอดอยางตอเน่ือง เชน จัดพิมพเปนเอกสาร

เผยแพร ฟนฟูงานเทศกาลตางๆ เพื่อใหเปนประโยชนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

จ. การสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต  

 

จัดใหมีบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และธุรกรรมบริการท่ีครบสมบูรณ

สําหรับผูอยูอาศัยในยานเมืองเกาและนักทองเท่ียวทุกเพศวัย ท่ีสะดวกตอการเขาถึง

และไมจําเปนตองเดินทางไกลออกนอกบริเวณเมืองเกา การจัดบริการรวมทั้งระบบ

การรักษาความปลอดภัยและปองกันอัคคีภัย เปนความจําเปนเพราะภายในบริเวณ

เมืองเกามีสภาพการอยูอาศัยท่ีมักจะหนาแนน และถนนเสนทางสัญจรที่คอนขาง 

คับแคบ 
 

ฉ. การปองกนัภัย
คุกคามจากมนุษย
และธรรมชาต ิ

 

1. คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมืองสามารถใชอํานาจตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรมการพัฒนากอสราง

ท่ีจะเปนผลกระทบตอโบราณสถานและแหลงมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อปองกัน

กรณีการพัฒนาส่ิงกอสรางท่ีบดบังโบราณสถาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนา

บนท่ีดินของทางราชการหรือวัด ซึ่งมีเอกสิทธิ์ไมตองผานการตรวจสอบของ

หนวยงานควบคุมการกอสรางทองถ่ิน  

2. จัดต้ังกลุมเฝาระวัง โดยอาศัยการประสานงานกับเครือขายนักเรียน นักศึกษาและ

นักวิชาการทองถิ่น เพื่อชวยติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาท่ีกําลังเกิดข้ึนในพื้นท่ี

ใกลเคียงกับโบราณสถานและแหลงมรดกศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดใหมีการศึกษาปญหาความเส่ียงตอภัยธรรมชาติ วางแนวทางแกปญหาเพื่อ

ปองกันรักษาแหลงศิลปวัฒนธรรม จัดวางระบบเตือนภัยลวงหนาท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
 

ช. การประหยัด
พลังงานดานการ
สัญจรและ
สภาพแวดลอม 

 

 

1. การขาดแคลนเสนทางสัญจรท่ีเหมาะสมสําหรับคนเดินและจักรยาน ทําใหผูคน

ตองอาศัยรถยนตและจักรยานยนตมากข้ึนเปนวงจรตอเน่ือง ควรสงเสริมพัฒนา

ทางเดินเทา การใชจักรยานและพาหนะทางเลือกในยานเมืองเกา เพื่อลดการใช

ยานพาหนะท่ีใชเชื้อเพลิงและสรางมลภาวะ 

2. นําระบบกระบวนการธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศมาใชประโยชนในการ
พัฒนาดานกายภาพของชุนชนเมืองเกา การเปดชองมองภูมิทัศนและปลูกตนไม

สรางรมเงาจะชวยใหเกิดการไหลเวียนของกระแสอากาศ ลดอุณหภูมิและ

ความชื้น เพิ่มสภาวะความสบายในบริเวณ  
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แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ซ. การดูแลและ
บํารุงรกัษาอาคาร
และสาธารณปูการ 

 

 

1. ปจจุบันส่ิงกอสรางในยานเมืองเกามีขอจํากัดตอความตองการใชประโยชนสําหรับ
ชีวิตประจําวัน  การตอเติมโดยขาดการพิจารณาความเหมาะสมอาจเปนการ

ทําลายคุณคา การปลอยใหเกิดความเส่ือมโทรมของสภาพอาคารและส่ิงกอสราง

เปนผลกระทบตอคุณคามรดกศิลปวัฒนธรรมท้ังของตัวอาคารหรือส่ิงกอสรางน้ัน

และบริเวณแวดลอม  

2. ขยายบทบาทขององคกรปกครองทองถ่ินในคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเการะดับเมือง ในการดูแลมิใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบตอลักษณะทาง

กายภาพท่ีสําคัญของส่ิงกอสรางในยานเมืองเกา และสงเสริมใหมีการบํารุงรักษา

สภาพภายนอกของอาคารอยางตอเน่ือง โดยเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีมีลักษณะ

คลายหรือสอดคลองกับของเดิมมากที่สุด หรือสงเสริมใหมีการนําวัสดุกอสราง

ของเดิมกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด  

 
3.2) แนวทางสําหรับเขตพื้นที่ (Zoning) 

พิจารณาจากเขตพื้นที่ (Zoning) 2 ประเภทพื้นที่ ซึ่งสามารถเลือกนําไปใช

ปฏิบัติตามความเหมาะสําหรับแตละพื้นที่ ประกอบดวย พื้นที่หลัก และพื้นที่ตอเนื่อง ดังนี้ 
(1) พื้นที่หลัก 

 

แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ก. ดานการใช
ประโยชนที่ดิน 

 

1. ลดการใชประโยชนท่ีดินในสวนไมจําเปนในเขตพื้นท่ีศาสนสถาน 

2. ท่ี ดินของรัฐและเอกชนให เปนท่ีดินประเภทอนุรักษ เพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนหลัก ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อหัตถกรรม การทองเที่ยว 

พาณิชยกรรม  การอยู อา ศัย  ศาสนสถาน  สถานศึกษา  สถาบันราชการ  

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือ

สาธารณประโยชนเทาน้ัน 
 

ข. ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

 

รักษาสภาพแวดลอมโดยกําหนดความสูง สัดสวนพื้นท่ีวาง (Open Space Ratio) 

ขนาด ลักษณะ แบบ รูปทรง ฯลฯ ของอาคารใหสอดคลองและกลมกลืนหรือไมทําลาย

แหลงโบราณสถานในพื้นท่ี พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคารเพื่อสรางบรรยากาศ

การเขามาถึงบริเวณสําคัญของเขตพื้นท่ีเมืองเกา 
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แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ค. ดานระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนสง 

 

1. สงเสริมใหมีทางเดินเทา และการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบาเพ่ือลดมลภาวะ 

เชน รถจักรยาน รถลากจูง เปนตน  

2. ลดปริมาณจราจร หามรถบรรทุกหนักและรถขนาดใหญเขาสูพื้นท่ี 

3. จํากัดการกอสรางลานจอดรถขนาดใหญ ซึ่งเปนมลภาวะทางสายตาท่ีขัดแยงกับ
สภาพแวดลอมเมืองเกา 

 

ง. ดานการพฒันา  
ภูมิทัศน 

 

1. สรางเสนทางตอเน่ืองระหวางตําแหนงองคประกอบเมือง โบราณสถาน และพื้นท่ีเปด

โลงในเมือง โดยจัดใหมีทางคนเดิน จักรยานหรือพาหนะขนาดเบา 

2. จัดทางคนเดินท่ีปลอดภัย พรอมอุปกรณสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก เชน 

โคมไฟ มาน่ัง ถังขยะ ปายบอกทาง ฯลฯ 

3. จํากัดขนาดและรูปลักษณของปายประเภทตาง ๆ โดยกําหนดท่ีต้ังท่ีเหมาะสมหรือ

เกิดผลกระทบตอทัศนียภาพของเมือง 

 
(2) พื้นที่ตอเนื่อง 

 

แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ก. ดานการใช
ประโยชนที่ดิน 

 

1. ลดการใชประโยชนท่ีดินในสวนไมจําเปนในเขตพื้นท่ีศาสนสถาน 

2. ท่ีดินบนแนวกําแพงเมืองและคูเมือง จะตองฟนฟูพื้นท่ีขอบใหเห็นชัดเจน โดยลด

บทบาทการใชประโยชนท่ีดินหรือหากมีการใชประโยชนท่ีดินตอเน่ือง ควรกําหนด

ลักษณะท่ีแสดงความเปนพื้นท่ีขอบใหเดนชัด 

3. ท่ีดินของรัฐและเอกชนใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อหัตถกรรม การทองเท่ียว พาณิชย- 

กรรม การอยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือสาธารณประโยชน

เทาน้ัน และตองสงเสริมพื้นท่ีหลัก 
 

ข. ดานอาคารและ
สิ่งแวดลอม 

 

1. พิจารณาวางขอกําหนดความสูงและแนวถอยรนอาคาร รวมท้ังขนาดมวลอาคาร 
เพื่อรักษาสัดสวนท่ีเหมาะสมของขนาดอาคารท่ีไมทําลายแหลงโบราณสถานในพื้นท่ี

และพื้นท่ีหลัก 

2. พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคารเพื่อสงเสริมบรรยากาศในเขตพื้นท่ีเมืองเกา 

3. พิจารณาการใชประโยชนอาคารเกาท่ียังคงสภาพหรือสามารถฟนฟูไดในกิจกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการเรียนรูและการทองเที่ยว 
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แนวทาง การดําเนินงาน 
 

ค. ดานระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนสง 

 

1. สรางท่ีจอดรถในตําแหนงท่ีเหมาะสม เปนจุดเปล่ียนระบบการสัญจรเขาถึงยังพื้นท่ี

หลักและสวนอื่น ๆ ของเมืองเกา เพื่อลดจํานวนรถยนตท่ีจะเขาไปสรางความคับค่ัง

ของการจราจร รวมท้ังผลกระทบดานมุมมองและเกิดมลภาวะในพื้นท่ีเมืองเกา 

2. สงเสริมใหมีทางเดินเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบา เชน รถจักรยาน 

รถลากจูง เปนตน 

3. แนวถนนท่ีสรางทับอยูบนแนวกําแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม ควรมีสัญลักษณแสดงถึง

ส่ิงกอสรางในอดีต สรางตําแหนงจุดหมายตาท่ีตําแหนงประตูเมืองเดิม หรือปายชื่อท่ี

ส่ือความหมายถึงแนวกําแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม                          
 

ง. ดานการพฒันา 
ภูมิทัศน 

 

1. เสนทางหลักเขาสูเมืองเกา ควรสรางเอกลักษณและจุดหมายตาท่ีระบุการมาถึงยาน

เมืองเกา รวมถึงการเปดมุมมอง (Vista) ตามแนวเสนทางการสัญจรเขาสูบริเวณยาน

เมืองเกา 

2. ปลูกตนไมขนาดใหญตามแนวเสนทางเขาสูเมือง พัฒนาภูมิทัศน สรางรมเงาตาม

แนวถนน ทางเทา สรางจุดหมายตา โดยเลือกพันธุ ไม ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ

ประวัติศาสตรของเมืองเกา หรือท่ีเปนตนไมประจําจังหวัด  

3. ปายโฆษณาและปายกิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีไมเหมาะสม เปนปญหาตอทัศนียภาพ 

ควรจํากัดขนาดและรูปลักษณของปายประเภทตาง ๆ สงเสริมการออกแบบปายท่ีดี

มีเอกลักษณดวยการประกาศเกียรติคุณ  

4. เปล่ียนวัสดุพื้นผิวจราจรใหมีสีและสัมผัสท่ีแตกตางจากถนนท่ัวไป เพื่อใหรูสึกถึงการ

มาถึงเมืองเกา 

5. จัดใหมีอุปกรณสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกและมีเอกลักษณของเมือง
เกาแตละเมือง 

 
 



3. ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลำพูน

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                              บทที่ 3 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  3 - 1 

  เมืองลําพูนต้ังอยูในบริเวณแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูน ไดมีการสํารวจพบรองรอยของแหลง

โบราณคดีและการอยูอาศัยของชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีบานวังไฮ 

เร่ือยมาจนถึงยุคตนประวัติศาสตร  ซึ่งเปนชวงสมัยหริภุญไชย สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ดวยประวัติศาสตร

การพัฒนายาวนานกวา 1,300 ป เปนสัญลักษณของอดีตที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องยาวนานของจังหวัด

ลําพูน มีการตั้งถิ่นฐานของผูคนทับซอนสืบเนื่องตอกันมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปจจุบัน 

 จากรองรอยหลักฐานที่หลงเหลืออันแสดงถึงความเปนเมืองเกาของลําพูน จะเห็นไดวา มีเพียง

บริเวณพื้นที่เวียงหริภุญไชยด้ังเดิมและบริเวณโดยรอบเทานั้น ที่เปนเมืองที่มีอายุยาวนานและยังคงมี

หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีซึ่งแสดงถึงความเปนเมืองทางประวัติศาสตรที่มีพัฒนาการและ

มีการอยูอาศัยมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายและมีผลตอ

สภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรของเมือง แหลงโบราณสถานในยุคหริภุญไชยที่ยังคงเหลืออยูในสภาพ

เดิมมีไมมากนัก บางสวนสูญสลายไปตามกาลเวลา บางสวนไดรับการแกไขดัดแปลงหรือบูรณะปฏิสังขรณ

ใหมในสมัยลานนา และเร่ือยมาจนถึงสมัยปจจุบัน โบราณสถานบางแหงถูกสรางข้ึนในยุคหลัง อีกทั้งเมือง

มีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม 

ความเปล่ียนแปลงนี้เปนการบอกเลาพัฒนาการและเร่ืองราวของเมือง อีกทั้งองคประกอบของเมืองที่

เหลืออยูสามารถบงบอกถึงความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเมือง

โบราณที่มีคูเมือง รองรอยกําแพงเมือง โบราณสถาน ศาสนสถาน โดยเฉพาะมีวัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร เปนจุดศูนยกลางของเมืองและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน ตลอดจนมีหลักฐานของ

โบราณวัตถุและงานศิลปกรรมจํานวนมากอันมีลักษณะที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของอาณาจักรใน

อดีต แมเมืองจะมีการพัฒนาไปมากแตยังมีหลักฐานมากพอที่จะเขาใจถึงคุณคาและประวัติศาสตรของ

เมือง และดวยการที่มีการอยูอาศัยมาอยางตอเนื่อง ผูคนจึงยังคงบอกเลาเร่ืองราว สงตอความหมายและ

ความทรงจําของเมือง เกิดการรักษาจิตวิญญาณของเมืองในความเปนเมืองพุทธ เมืองสงบ และเมืองที่

อุดมสมบูรณ 

 ดวยเมืองเกาลําพูนมีฐานะเปนเมืองศูนยกลางของอาณาจักรในยุคหนึ่ง เปนเมืองโบราณที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี มีหลักฐานของงานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่มี 

ความเปนเอกลักษณ เมืองเกาลําพูนจึงเปนพื้นที่ที่มีคุณคาสมควรตองมีการอนุรักษใหคงอยู นอกจากนี้ใน

ปจจุบันมีการอยูอาศัยของชุมชนใหมซอนทับชุมชนเดิม ถือเปนภัยคุกคามที่เกิดจากการบุกรุกหรือ 

การขยายตัวของเมือง จึงนับเปนเหตุผลสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหตองเรงประกาศความสําคัญของการเปน

เมืองเกาใหชัดเจน เพื่อใหเกิดการดําเนินการทางดานการอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาที่เหมาะสม ให

เมืองเกาลําพูนดํารงคุณคาอยูอยางยั่งยืนสืบไป  

 

 



บทที่ 3 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน                                                              แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

3 - 2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

33..11      ความสําคัญของพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูนความสําคัญของพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูน  
การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน มีเกณฑการพิจารณาจากพัฒนาการทางดานประวัติศาสตร

และการต้ังถิ่นฐาน  องคประกอบหลักที่สําคัญของเมือง แหลงโบราณสถานที่สําคัญและทรงคุณคา 

ตลอดจนศิลปะสถาปตยกรรมที่โดดเดน สําหรับเมืองเกาลําพูนเปนเมืองเกาที่มีความเปนมายาวนานกวา 

1,300 ป  เคยเปนอาณาจักรที่ รุ ง เ รืองในอดีตในนามอาณาจักรหริภุญไชย  เปนเมืองศูนยกลาง

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณลักษณะโดดเดนหลายดาน ประกอบดวย 
3.1.1   พัฒนาการทางประวัติศาสตรและการต้ังถ่ินฐาน 

 เมืองเกาลําพูนเปนอาณาจักรที่รุงเรืองและเกาแกที่สุดในภาคเหนือ มีวิวัฒนาการการต้ังถิ่นฐาน

ตอเนื่องมายาวนานกวา 3,000 ป คือ ยุคกอนประวัติศาสตร ปรากฏหลักฐานในแหลงโบราณคดี       

บานวังไฮ ซึ่งเปนชุมชนโบราณยุคแรก ต้ังอยูริมฝงตะวันออกของแมน้ํากวง ในเขตตําบลเวียงยอง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน จากหลักฐานดานตํานานเกี่ยวกับชุมชนด้ังเดิม มีกลุมชนพื้นเมืองด้ังเดิมอยู 2 กลุม 

ไดแก ลัวะ และ เม็ง เขามาต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกอนที่จะรับวัฒนธรรมรูปแบบใหมที่แผขยายเขามา

ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม 

ตอมาในพุทธศตวรรษท่ี 13 ฤๅษีวาสุเทพไดสรางเมืองหริภุญไชยและไดใหฤๅษีสุกกทันตะ 

และนายคะวะยะ ไปเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโวมาเปนปฐมกษัตริยข้ึนมาครองเมืองหริภุญไชย ใน

การเสด็จมาของพระนางจามเทวีพระองคไดทรงนําผูมีความรูแขนงตาง ๆ 15 กลุม ๆ ละ 500 คน ข้ึนมา

ดวย ไดแก มหาเถระผูรอบรูพระไตรปฎก ปะขาวที่ต้ังอยูในเบญจศีล บัณฑิต ชางแกะสลัก ชางตาง ๆ 

โหราจารย หมอยา รวมทั้งส้ิน 7,500 คน และพระองคไดนํารูปแบบวัฒนธรรมทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พุทธศาสนานิกายเถรวาท (หินยาน) ไดเขามาเผยแพรในเมืองหริภุญไชย ประชาชนมีความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ไดชวนกันสรางวัดวาอารามข้ึนมากมาย 

ยุคหริภุญไชยมีกษัตริยปกครองตอเนื่องมานับต้ังแตพระนางจามเทวีจนถึงพญายีบา รวม

เวลานานถึง 402 ป 

แควนหริภุญไชยไดนําความเช่ือในพระพุทธศาสนามาหลอหลอมจิตใจชุมชนตาง ๆ เขา

ดวยกัน พระนางจามเทวีไดสถาปนาพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคง ดังปรากฏมีวัดตาง ๆ มากมายใน

เมืองลําพูนจนถือไดวา ความโดดเดนของแควนหริภุญไชยอยูที่พระพุทธศาสนา กษัตริยหริภุญไชย

อาศัยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนส่ือผานความคิดสูประชาชนในเมืองใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

การจัดระเบียบสังคมไดอาศัยการหลอหลอมจากพระพุทธศาสนา การสรางวัดและศิลปวัตถุที่เกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนากอใหเกิด “ศิลปะหริภุญไชย” โดยชางสกุลหริภุญไชยที่มีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตน 

ในราว พ.ศ.1835 พญามังรายยึดครองเมืองหริภุญไชยจากพญายีบากษัตริยองคสุดทาย

ของแควนหริภุญไชยได และไดรวมแควนโยนกและหริภุญไชยเขาดวยกัน กอต้ังเปนอาณาจักรลานนา

หลังจากนั้น พญามังรายประทับอยูที่เมืองหริภุญไชยเพียงแค 2 ป การที่พระองคไมเลือกหริภุญไชยเปน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                              บทที่ 3 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  3 - 3 

เมืองหลวงเพราะเปนเมืองขนาดเล็กสรางมานานกวา 500 ป ไมสามารถขยายเมืองออกไปได ประกอบกับ

เมืองเต็มไปดวยวัด เนื่องจากเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนามาชานาน พระองคจึงยายมาสรางเวียงกุมกาม

เปนที่ประทับแหงใหม 

ในป พ.ศ.2057 ไดมีการสรางเมืองลําพูนใหเปนเมืองบริวารของเชียงใหม มีฐานะเปน

ศูนยกลางพุทธศาสนา โดยพระเมืองแกว กษัตริยลําดับที่ 13 แหงราชวงศมังราย ไดมีแนวคิดในการแบง

เมืองออกเปนสวน ๆ เสมือนรางกายมนุษยมีอวัยวะเปนตัวตน ตามแนวคิดวา “เมืองคือส่ิงมีชีวิต” จนกระทั่ง

ในป พ.ศ.2304 พมายกทัพมาตีเชียงใหมและลําพูน เมืองลําพูนจึงตกเปนเมืองข้ึนของพมาในปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 23 

ในป พ.ศ.2317 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดยกกองทัพข้ึนมาตีเมืองเชียงใหมคืนจากพมา 

และไดโปรดเกลาใหพญากาวิละใหเปนเจาเมืองเชียงใหมในป พ.ศ.2325 

ตอมาพญากาวิละไดไปกวาดตอนผูคนจากเมืองยอง ซึ่งเปนการกวาดตอนแบบเทครัวมาต้ัง

ถิ่นฐานทางฝงตะวันออกของแมน้ํากวง ตรงกันขามกับกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกของเมืองเกาลําพูน 

นอกจากชาวยองแลว  ยังมีผูคนที่อพยพมาต้ังถิ่นฐานในลําพูน ไดแก ผูคนที่มาจากเมืองยู เมืองหลวย ชาว

ไทเขิน จากเมืองเชียงตุง ปจจุบันชุมชนเหลานี้ยังมีการสืบทอดการทอผาไหมและผาฝายยกดอกฝมือ

ประณีต เปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดแกชุมชน  หลังจากมีการกวาดตอนคนยองมาอยูที่ลําพูนในป  

พ.ศ.2348 เมืองลําพูนไดรับการจัดต้ังใหม โดยมีพระยาบุรีรัตน (คําฟน) อนุชาเจากาวิละมาครองเมืองเปน

องคแรก และมีเจาผูครองนครตอจากเจาคําฟนมาอีก 9 องค องคสุดทายคือ นายพลตรีเจาจักรคําขจรศักด์ิ 

(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก.) 

 
3.1.2   การวางผังเมือง   

เมืองหริภุญไชยนับเปนเมืองโบราณที่เกาแกที่สุดในแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูน รูปแบบเมือง

เปนเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ โดยมีผังเมืองเปนรูปรีหรือที่เรียกวารูปหอยสังข ขนาดกวางประมาณ 450 

เมตร ยาวประมาณ 825 เมตร ดานกวางทางทิศเหนือมีความกวางกวาทิศใตเล็กนอย การตั้งเมืองอาศัย

ลักษณะภูมิประเทศ จึงกําหนดใหตัวเมืองดานตะวันออกติดแมน้ํา เปนลักษณะของเมืองในยุคแรกที่ไมตอง

ใชเทคนิควิทยาการในการสรางเมืองมากนัก การวางผังเมืองมีแนวคิดวาเมืองคือสิ่งมีชีวิต ซึ่ง

องคประกอบของเมืองเปรียบเสมือนอวัยวะที่ประกอบกันเปนรางกาย และใชคติความเช่ือในเร่ืองทิศ 

ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเมือง นํามาสูการกําหนดพื้นที่ใชสอย โดยตอนเหนือถือเปนอวัยวะ

สวนศีรษะ อยูในทิศมงคล และเปนที่เนินหลังเตา จึงเปนที่ต้ังของพระราชวัง ขวงหลวง คุมเจา พระคลัง

สมบัติ และวัดสําคัญ สวนตอนใตถือเปนอวัยวะสวนขา เปนทิศที่ดอยกวาและเปนที่ลาดตํ่า จึงเปนที่อยู

เสนาบดี เจาช้ันรอง โรงชาง โรงมา 



บทที่ 3 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน                                                              แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

3 - 4 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

ผังเมืองหริภุญไชย กําหนดวางแกนหลักในแนวเหนือ-ใต คือ แนวถนนอินทยงยศในปจจุบัน 

แกนหลักอยูในแนวต้ังเร่ิมจากประตูชางสีดานทิศเหนือผานกลางเมืองลงมาถึงประตูล้ีดานทิศใต แกนน้ีมี

ความสําคัญเสมือนสันหลังของเมือง ซึ่งถือเปนแกนแหงอํานาจ สองขางทางที่แนวแกนผานไปจะเปนที่ต้ัง

สถานที่สําคัญ เชน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระราชวัง พระลานหรือขวงหลวง แกนรองลงมาอยู

ในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ลักษณะตัดกับแกนต้ัง คือ ต้ังแตประตูมหาวันดานทิศตะวันตกไปตาม

ถนนมุกดาและถนนไชยมงคล ไปถึงทาน้ําดานทิศตะวันออก 

บริเวณที่แกนต้ังกับแกนนอนตัดกันเปนจุดกึ่งกลางเวียง เกิดการแบงพื้นที่ในเวียงเปน 2 

ตอน โดยมีแนวแกนนอนเปนเขตแบงแยก 

ตอนเหนือ ต้ังแตแนวแกนนอนจากถนนมุกดา ถนนไชยมงคลข้ึนไปทางเหนือถึงประตูชางสี 

เปนพื้นที่สําคัญที่สุด ลักษณะทางกายภาพเปนที่เนินหลังเตา บริเวณนี้จึงเปนที่ ต้ังของพระราชวัง  

ลานหลวง คุมเจา และวัดสําคัญ เชน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

ตอนใต ต้ังแตแนวแกนนอนจากถนนมุกดา ถนนไชยมงคลลงมาทางใตถึงประตูล้ี เปนพื้นที่

อับดับรอง ลักษณะทางกายภาพเปนพื้นที่ลาดตํ่า บริเวณนี้ในสมัยหริภุญไชยเปนที่อยูของเสนาบดี เจาชั้น

รอง พระคลังสมบัติ โรงชางมา 

ตามผังเมืองลําพูนมีการวางแผนการใชน้ํา โดยมีแหลงน้ําหลัก คือ แมน้ํากวงอยูดาน

ตะวันออก สวนบริเวณภายในเมืองอาศัยหนองน้ํา รองรอยในเมืองมีแหลงน้ํา 2 แหง คือ หนองจามเทวีและ

หนองดอก  โดยหนองจามเทวีอยูหลังศาลากลางจังหวัดลําพูนตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง เปน

หนองน้ําขนาดเล็ก สันนิษฐานวาสําหรับใชสอยในคุม ปจจุบันหนองน้ําแหงนี้ยังอยูแตพื้นที่บางสวนถูก   

บุกรุกเปนที่อยูอาศัยของประชาชน  สวนหนองดอกอยูดานตะวันตกเฉียงใต มีขนาดใหญกวาหนองจามเทวี 

หนองดอกแตเดิมเปนจุดรับน้ําจากที่ตาง ๆ ภายในเวียง เพราะมีที่ต้ังตํ่ากวาบริเวณอื่น น้ําในหนองดอก

สันนิษฐานวาใชเล้ียงสัตว ดังตํานานเมืองลําพูนกลาววา “บริเวณนี้เปนที่ต้ังของโรงชาง โรงมา” ปจจุบัน

หนองดอกถูกถมเพื่อใชพื้นที่เปนตลาดหนองดอกและลานอนุสาวรียเจาแมจามเทวี 
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รูปที่ 3.1 ผังเวียงหริภุญไชยใน    
ตนสมัยพระนางจามเทวี 

ที่มา : ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร,              

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

รูปที่ 3.2 ผังเวียงหริภุญไชยใน   
ชวงปลายยุคหริภุญไชย 

ที่มา : ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร,               
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 
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3 - 6 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 รูปที่ 3.4 ผังเมืองลําพูนในปจจุบัน 

แนวคูเมือง 

ศาลากลางจังหวัด 

ตลาด 

วัดพระธาตุ

หริภุญชัยฯ 

วัดมหาวัน 

วัดประตูลี ้

วัดชางส ี

วัดชางรอง 

วัดธงสัจจะ 

วัดสุพรรณรังษี 

วัดศรีบุญเรือง 

วัดชัยมงคล 

วัดพระคงฤาษี 

รูปที่ 3.3 ผังเวียงหริภุญไชยใน  
สมัยพระเมืองแกว ยุคลานนา 

ที่มา : ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร,              

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 
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3.1.3 องคประกอบหลักของเมือง 
องคประกอบหลักของเมืองเกาลําพนู ประกอบดวย 

1) คูเมือง อยูรอบเมือง 3 ดาน สวนดานทิศตะวันออกใชแมน้ํากวงเปนคูเมือง ปจจุบันยัง

ปรากฏอยูอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) กําแพงเมืองและประตูเมือง กําแพงเมืองเดิมเปนเพียงคันดินที่เกิดจากการขุดคูเมือง

แลวนําดินมาถมเปนแนว ตอมาในสมัยพระเมืองแกว (ยุคลานนา) ไดปรับเปนกําแพงกออิฐถือปูน สวนฐาน

มีความสูงประมาณ 3 เมตร กอดวยศิลาแลง ดานบนกออิฐทําเปนรูปใบเสมา สวนประตูเมืองโดยรอบนั้น

พบรองรอยอยู 6 แหง คือ ประตูทาขาม ซึ่งเปนประตูใหญดานหนาเมืองหันออกสูแมน้ํากวง ถัดข้ึนไปทาง

ทิศเหนือของประตูทาขามเปนประตูทาสิงห  ถัดจากประตูทาสิงห ข้ึนไปทางทิศเหนือคือประตู 

ทานาง ดานเหนือของเวียงมีประตูชางสี สวนทางดานตะวันตกมีประตูมหาวัน และทางดานทิศใตของ 

ตัวเมือง มีประตูล้ี ในปจจุบันกําแพงเมืองและประตูเมืองถูกร้ือถอนไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงรองรอยของ

ประตูมหาวันที่เห็นเฉพาะสวนฐานของประตูดานเหนือ สวนดานใตคงเหลือเพียงกองอิฐบางสวน 

 

 

 

 
 

 

คูเมืองดานทิศเหนือ คูเมืองดานทิศตะวันตก คูเมืองดานทิศใต 

รูปที่ 3.5 องคประกอบหลักของเมืองเกาลําพูน : คูเมือง 
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3) พระราชวัง อยูในพื้นที่สําคัญสูงสุดของเมือง และนาจะอยูใกลแมน้ํากวง เพื่อความ

สะดวกในการสัญจร จึงคาดวาต้ังอยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง 

4) ขวงหลวง มักอยูในจุดที่ผูคนไปมาสะดวก และไมหางจากพระราชวัง แตตําแหนงขวง

หลวงในยุคหริภุญไชยอยูที่ใดก็ยากที่จะระบุ เนื่องจากมีการอยูอาศัยมาหลายยุคสมัย การใชพื้นที่มีการ

ปรับเปล่ียนไปมาก จึงยากจะพบรองรอย 

 

 

รูปที่ 3.6 องคประกอบหลักของเมืองเกาลําพูน : กําแพงเมืองและประตูเมือง 

ประตูชางสี 

ประตูมหาวัน 

ประตูทานาง 

ประตูทาขาม ประตูล้ี 
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5) วัด ในยุคหริภุญไชยมีวัดอยูหลายแหงดวยความเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา โดยมี

วัดที่สําคัญ ไดแก 

5.1) ยุคหริภุญไชยตอนตน ตามตํานานจามเทวีวงศกลาววา พระนางจามเทวีได

ทรงสรางวัดสําคัญไว 4 วัด เสมือนเปนปราการปกปองเมือง 4 ทิศ ไดแก 

• ทิศตะวนัออก คือวัดอรัญญิการาม (วัดอรัญมิการาม) หมายถงึ วัดปาเดือนหา 

เปนเขตของพระปา ปจจุบันเปนวัดรางดอนแกว (บริเวณโรงเรียนบานเวยีงยอง)  

• ทิศเหนือ คือวัดอาพัทธาราม สรางวิหารเพื่อเปนที่อยูของพระสงฆที่มาจาก

ลังการาม ปจจุบันคือวัดพระคงฤๅษี  

• ทิศตะวันตก คือวัดมหาวนาราม (ปาใหญ) ปจจุบันเรียกวัดมหาวัน 

• ทิศใต คือวัดมหารัตตาราม (วัดมหารัดาราม) หมายถึงรัตติกาล หรือกลางคืน

อันล้ีลับ ปจจุบันคือวัดสังฆารามหรือวัดประตูล้ี 

5.2) ยุคหริภุญไชยตอนปลาย วัดที่สําคัญ คือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

ซึ่งสรางโดยพญาอาทิตยราช ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เปนวัดกลางเวียงเพื่อใหเปนศูนยกลางตามคติ    

ภูมิจักรวาล นับเปนคติการสรางพระบรมธาตุเจดียไวกลางเมืองที่เกาแกที่สุด วัดนี้ถือเปนวัดสําคัญเหนือวัด

อ่ืนใด เปนปูชนียสถานศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพของผูคนในยุคตอ ๆ มาและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวหริภุญไชย 

(ชาวลําพูน) อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

สําหรับสภาพในปจจุบันของวัดโบราณตาง ๆ นั้น บางวัดถูกทิ้งเปนวัดราง สวน

วัดที่ยังคงปรากฏอยูไดรับการบูรณะจนกลายเปนวัดสมัยใหมไมหลงเหลือรองรอยที่บงบอกถึงอายุสมัย 

แมแตวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ มีการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย แตก็ยังพอหลงเหลือรองรอยทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 องคประกอบหลักของเมืองเกาลําพูน : วัดสําคัญ 

วัดพระคงฤาษี วัดมหาวัน วัดประตูล้ี 

วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 
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6) ตลาด มักอยูใกลคุมเจานาย และอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการสัญจร และเนื่องจาก

การใชพื้นที่ที่เปล่ียนไปมาก จึงเปนการยากที่จะระบุตําแหนงตลาดในยุคหริภุญไชย 

7) แหลงน้ํา แหลงน้ําหลักของเมืองคือแมน้ํากวง (แมน้ําปงเดิม) สวนภายในเมืองอาศัย

น้ําจากหนองจามเทวี และหนองดอก ในปจจุบันหนองจามเทวียังมีปรากฏอยู สวนหนองดอกถูกถมเปน

ที่ต้ังของอนุสาวรียพระนางจามเทวีและตลาดหนองดอก  

 
3.1.4   ศิลปะและสถาปตยกรรม 

ศิลปะและสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกาลําพูนมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะสกุล

ชางหริภุญไชย แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1) ประเภทเจดีย ไดแก 
1.1)   องคพระบรมธาตุหริภุญชัย  

เปนเจดียทรงระฆังกลมแบบลังกา ภายในบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ เปนปูชนียสถานที่สําคัญยิ่งมาต้ังแตสมัยโบราณ สราง

ข้ึนในราวพุทธศตวรรษที่ 17 และมีการบูรณะปฏิสังขรณเร่ือยมา มีความ

สมบูรณและสัดสวนทางสถาปตยกรรมได รับการยอมรับวา เปน

สถาปตยกรรมที่ลงตัวและสงางามที่สุดในแผนดินลานนา  เปนตนแบบที่

ถายทอดใหแกงานสถาปตยกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาที่สรางข้ึนรวม

สมัยเดียวกันและในสมัยตอมา อาทิ พระธาตุลําปางหลวง พระธาตุแชแหง 

เร่ือยมาจนถึงพระธาตุดอยสุเทพ ในปจจุบันองคพระบรมธาตุหริภุญชัยถูก

จัดใหเปนหนึ่งในแปด “จอมเจดีย” ของประเทศไทย 

  
1.2)   เจดียกูกุดหรือเจดียสุวรรณจังโกฏิ  

ตามตํานานจามเทวีวงศกลาววาเปนที่บรรจุอัฐิ

ของพระนางจามเทวี เจดียองคนี้นาจะสรางในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 

หรือตนพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยพญาอาทิตยราช และรูปแบบในปจจุบัน

นาจะไดรับการบูรณะในสมัยพญาสรรพสิทธิ์ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 

เจดียองคนี้ถือเปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญยิ่งในศิลปกรรมหริภุญไชย 

เพราะเปนตนแบบใหแกเจดียในภาคเหนือหลายองค เคยพบรองรอยเจดีย

แบบนี้ที่เวียงทากาน เวียงมโน  
 
 
 

เจดียกูกุด 

องคพระบรมธาตุหริภุญชัย 
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1.3)   เจดียแปดเหลี่ยมหรือรัตนเจดีย  
เจดียองคนี้ไดสงอิทธิพลดานรูปแบบของเจดียทรง

แปดเหลี่ยมใหแกสถาปตยกรรมในยุคลานนา และศิลปะอูทอง นอกจากนี้

พระพุทธรูปประทับยืนภายในซุมจระนําทั้งแปดทิศยังมีความงดงามและ

แสดงอัจฉริยภาพของชางฝมือ 

 

 

 
1.4)   สุวรรณเจดียหรือปทุมวดีเจดีย  

เชื่อวาสรางโดยพระนางปทุมวดี มเหสีของพญา 

อาทิตยราช เปนเจดียที่มีรูปทรงคลายกับเจดียส่ีเหล่ียม (กูกุด) ที่วัดจามเทวี 

จัดเปนสถาปตยกรรมสมัยหริภุญชัยเพียงไมกี่แหงที่ยังหลงเหลืออยู 

 

 

 

 
1.5)   เจดียเชียงยัน  

เช่ือวามีอายุการกอสรางอยูในปลายสมัยหริภุญไชย

เปนอยางนอย และไดถูกบูรณะในสมัยลานนา ถือเปนตนแบบ “เจดียทรง

ปราสาทหายอด” ซึ่งสงอิทธิพลใหแกเจดียองคอ่ืน ๆ ทั่วลานนาและสุโขทัย 

 

 

 

 
1.6)  เจดียราง วัดชัยมงคล (เจดียชัยชนะ) 

ต้ังอยูตางหากแยกออกมาจากเขตตัววัดชัยมงคล 

รูปแบบขององคเจดียเปนเจดียทรงกลมแบบลานนา จัดเปนศิลปะลานนา 

ยุคทองคือราวพระเจาติโลกราชหรือพระเมืองแกว ที่สรางครอบทับเจดียองค

เดิมสมัยหริภุญไชย 
 

 
 

สุวรรณเจดีย 

เจดียเชียงยัน 

เจดียแปดเหล่ียม 

เจดียราง (เจดยีชัยชนะ)
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1.7)   กูชาง  

กูชางเปนเจดียที่สรางข้ึนเพื่อบรรจุซากของพญา

ชางปู (ผู) ก่ํางาเขียว ซึ่งเปนชางคูบารมีของพระนางจามเทวี เจดียกูชางมี

ลักษณะรูปทรงแบบเดียวกับเจดีย บอ บอ คยี ของพมา คือมีลักษณะเปน

รูปทรงลอมฟางหรือทรงกระบอก ซึ่งเจดียทรงนี้พบที่นี่เพียงแหงเดียว จึงทําให

เชื่อวาเปนเจดียรุนแรกแบบหนึ่งของหริภุญไชย  

 

1.8)   เจดียตนกอ (วัดตนแกว) 

ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเจดียตนกอเปน

สถูปทรงกลมลังกาบนฐานยอเก็จ เปนศิลปะสมัยลานนายุคทองในชวงคร่ึง

หลังพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐานวาสรางข้ึนราวสมัยพระเมืองแกว 
 

 

 

 

 
2) ประเภทประติมากรรม 

ประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาที่พบในจังหวัดลําพูน แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

กลุมประติมากรรมท่ีคลายคลึงกับประติมากรรมแบบทวารวดี เชน พระพุทธรูปยืนดินเผา จาก 

วัดพระคงฤๅษี และวัดมหาวัน ภาพสลักหินทราย รูปพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิจากวัดพระธาตุ 

หริภุญชัยฯ และ พระรอดหลวง ในวัดมหาวัน เปนตน  กลุมที่สอง เปนกลุมประติมากรรมในสกุลชาง     

หริภุญไชยมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ไดแก พระพุทธรูปหินทราย จากวัดดอนแกว และพระพิมพ

ปรกโพธ์ิ เชน พระรอด พระลือ พระคง พระบาง และพระเปม เปนตน 

 
3) ประเภทศาสนสถาน 

ศาสนสถานที่มีอยูในบริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูนและพื้นที่โดยรอบมีทั้งที่ข้ึนทะเบียน

เปนโบราณสถานและยังไมไดข้ึนทะเบียน สวนใหญเปนวัดและอาคารที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

กูชาง 

เจดียตนกอ 
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3.1) วัดที่อยูในเขตคูเมือง กําแพงเมือง สวนใหญสรางข้ึนต้ังแตยุคหริภุญไชย

จนถึงยุคมณฑลเทศาภิบาล ไดแก 
3.1.1) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

ที่ต้ัง  ถนนอินทยงยศ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคหริภุญไชย และมีการบูรณะเพิ่มเติมเร่ือยมาทั้ง

ในยุคหริภุญไชยเอง ยุคลานนา และสมัยรัตนโกสินทร 

ความสําคัญ  เปนวัดคูบานคูเมืองลําพูน สรางข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 

17 ในสมัยพญาอาทิตยราช โดยมีโบราณสถานสําคัญในวัด ไดแก องคพระบรมธาตุหริภุญชัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2)  วัดชยัมงคล  

ที่ต้ัง  ถนนวังซาย ตําบลในเมืองอําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคหริภุญไชย และบูรณะในยุคลานนา 

ความสําคัญ  วัดชัยมงคลสรางในราวป พ.ศ. 1520 ที่ต้ังของวัดในอดีต

เปนที่รวบรวมพลของเหลาทหารกอนที่จะออกทัพตอสูขาศึก เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหมีชัยชนะกลับมา 

หลังจากเสร็จจากการสงครามไดรับชัยชนะกลับมาจึงไดสรางวัดในบริเวณนี้ข้ึน สําหรับเจดียรางวัดชัยมงคล 

มีชื่อเรียกวาเจดียชัยชนะ  
   

 

 

 

 

 

 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

วัดชัยมงคล 
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3.1.3)  วัดชางส ี

   ที่ต้ัง  ชุมชนชางสี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

   ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย 

    ความสําคัญ  เปนวัดภายในเขตคูเมือง ต้ังอยู

ทางดานเหนือของเมืองใกลประตูชางสี สันนิษฐานวาสรางในราว พ.ศ. 1250 โดย

พระนางจามเทวี เมื่อเสร็จจากศึกตานขุนหลวงมิลังคะ ส่ิงสําคัญภายในวัด ไดแก 

หอไตร  
 

3.1.4)  วัดชางรอง 

 ที่ต้ัง  บานทานาง-ทาขาม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ   สันนิษฐานวาสราง ข้ึนเมื่อ  

พ.ศ.1542 ตามประวัติเลาวา เมื่อควาญชางไดนําชางของพระนางจามเทวีมา

อาบน้ําที่แมน้ํากวงตรงบริเวณประตูทานางแลว ควาญชางนําชางมาอาบน้ํา

สะอาดที่บอน้ําบริเวณที่สรางวัดในปจจุบัน และชางก็มักจะแผดเสียงรองข้ึน 

ตอมาเมื่อสรางวัดข้ึนจึงต้ังชื่อวา  ”วัดชางรอง”  เมื่อกาลเวลาเนิ่นนานไป ชื่อวัดจึง

ไดเพี้ยนเปน  “วัดชางรอง”  ส่ิงสําคัญภายในวัด ไดแก หอไตร สรางเมื่อ พ.ศ. 

2438  
 

3.1.5)  วัดธงสัจจะ 

 ที่ต้ัง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคหริภุญไชย 

 ความสําคัญ  สรางข้ึนต้ังแตสมัยพระนางจามเทวี เปนวัดที่ขาราช

บริพาร ขาราชการจะมาถวายสัตยปฏิญาณในการรวมกันปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต พระ

ประธานในพระวิหารจะแปลกแตกตางจากวดัอ่ืน คือ เปนพระพุทธรูปยืนอุมบาตร 

  

 

 

 

 

หอไตรวัดชางรอง

หอไตรวัดชางสี

วัดธงสัจจะ 
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3.1.6)  วัดศรบุีญเรือง 

 ที่ต้ัง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคหริภุญไชย 

 ความสํ า คัญ   แต เ ดิมวั ดนี้ มี

ความสําคัญเนื่องจากเปนวัดที่อยูติดกับขวงหลวงและพระราชวัง มี

ต น  “ส ลี ”  ห รือต น โพธิ์  ซึ่ ง เ ป นต น ไม ที่ เ ป น สัญ ลักษณ ของ

พระพุทธศาสนา ศรัทธาวัดนี้สวนใหญเปนบรรดาเจานายที่มีที่พัก

อาศัยอยูตามคุมตาง ๆ บริเวณรอบวัด 
 

3.1.7)  วัดสพุรรณรังษ ี

 ที่ต้ัง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคมณฑลเทศาภิบาล 

ความสําคัญ   สรางข้ึนในราว พ.ศ.2450 

โดยกลุมพอคาชาวเงี้ยวที่เขามาต้ังถิ่นฐานและคาขายในลําพูน ใหเปนศาสน-

สถานของพระนิกายฝายรามัญ สัญชาติไทใหญ เดิมเรียกวาวัดมัณฑะเลย วัด

นี้จึงมีรูปแบบสถาปตยกรรมของพมา ส่ิงสําคัญภายในวัด ไดแก เจดีย

มัณฑะเลย 
 

3.2)  วัดที่อยูนอกคูเมือง กําแพงเมือง สวนใหญสรางต้ังแตยุคหริภุญไชยและยุค

ฟนฟูบานเมือง ไดแก 
3.2.1) วัดดอนแกว หรือวัดอรัญญิการาม (วดัอรัญมิการาม) 

ที่ต้ัง ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ เปนวัดหนึ่งที่ปรากฏเร่ืองราวในตํานานที่กลาววา  

พระนางจามเทวีไดโปรดใหสรางข้ึนเปนพุทธปราการ

ปกปองพระนครประจําทิศตะวันออก เช่ือกันวาวัดนี้ก็คือวัด

ดอนแกว ซึ่งปจจุบันเปนวัดรางและเปนที่ต้ังของโรงเรียน

เวียงยอง ในบริเวณวัดดอนแกว ไดพบโบราณศิลปวัตถุ

สมัยหริภุญไชยจํานวนมาก เชน พระพุทธรูปหินทราย, ศิลา

จารึกอักษรมอญโบราณ และพระพิมพดินเผา   
 

 

เจดียมัณฑะเลย

วัดศรีบุญเรือง 

ที่ตั้งวัดรางดอนแกว 
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3.2.2)  วัดพระคงฤๅษี หรือวัดอาพัทธาราม 
ที่ต้ัง  ถนนพระคงฤๅษี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ   เปนวัดหนึ่งที่ปรากฏเร่ืองราวในตํานานที่กลาววา  

พระนางจามเทวีไดโปรดใหสรางข้ึนเปนพุทธปราการปกปองพระนครประจําทิศเหนือ เช่ือกันวาวัดนี้ก็คือวัด

พระคงฤๅษี เปนที่นาเสียดายวาส่ิงกอสรางภายในวัดไดถูกบูรณะปฏิสังขรณใหมไปหมดแลว แมแตเจดียที่

มีลักษณะแปลกกวาเจดียองคอ่ืนในเมืองลําพูน ที่เช่ือวาสรางข้ึนพรอมกับวัด ในบริเวณวัดมีการเปดกรุ

เจดียและขุดพบพระพิมพดินเผาศิลปะหริภุญไชยคือ พระคงและพระบางเปนจํานวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.3)  วัดมหาวัน หรือวัดมหาวนาราม 

ที่ต้ัง ชุมชนมหาวัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ เปนวัดหนึ่งที่ปรากฏเร่ืองราวในตํานานที่กลาววา  

พระนางจามเทวีไดโปรดใหสรางข้ึนเปนพุทธปราการปกปองพระนครประจําทิศตะวันตก อยางไรก็ตาม ได

ปรากฏหลักฐานในตํานานมูลศาสนาวาพญาสรรพสิทธิ์ เปนผูสร างวัด  แตอาจหมายถึงการ

บูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญก็เปนได ในบริเวณวัดไดพบโบราณศิลปวัตถุที่

เกี่ยวของกับหริภุญไชยหลายอยาง เชน ศิลาจารึกอักษรมอญโบราณ,  

พระพุทธสักขีปฏิมากร และพระพิมพดินเผาแบบตาง ๆ โดยเฉพาะพระรอด

มหาวัน ส่ิงสําคัญภายในวัด ไดแก  

- พระพุทธสักขีปฏิมากร หรือพระหิน

ศิลาดํา หรือพระรอดหลวง เปนพระพุทธรูปที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจาก

เมืองละโว 

- พระประธานในวิหาร สรางในสมัย

พญาสรรพสิทธิ์  
 

 

 

วิหารวัดมหาวนั 

เจดียวัดพระคงฤๅษี
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3.2.4)  วัดประตูลี้ หรือวัดมหารัตตาราม 
 ที่ต้ัง ชุมชนประตูล้ี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ เปนวัดหนึ่งที่ปรากฏเร่ืองราวในตํานานที่กลาววา พระนาง

จามเทวีไดโปรดใหสรางข้ึนเปนพุทธปราการปกปองพระนครประจําทิศใต ส่ิงกอสรางในปจจุบันลวนเปน

ของใหมที่บูรณปฏิสังขรณในสมัยเจาผูครองลําพูนองคที่ 8 (พ.ศ. 2417-2435) ในบริเวณวัดไดขุดพบพระ

พิมพดินเผาศิลปะหริภุญไชยเปนจํานวนมาก เชน พระเล่ียง, พระเล่ียงหลวง, พระลือ, พระสาม และพระสิบ

สอง เปนตน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5)  วัดสันปายางหลวง 
 ที่ต้ัง บานสันปายางหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ วัดสันปายางหลวง 

ไดถูกกลาวถึงในตํานานจามเทวีวงศระบุวา เปนสุสานหลวงชื่อวา  

มาลุวาราม อยูในเขตปาไมยางทรายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

เมืองซึ่งไดใชเปนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระนางจามเทวีและ 

พระเจามหันตยศ แตในปจจุบันไมมีหลักฐานที่ยืนยันถึงยุคหริภุญไชย

หลงเหลืออยูแลว อาคารเสนาสนะตาง ๆ ลวนสรางข้ึนใหมเมื่อไมกี่ปมา

นี้ ส่ิงสําคัญภายในวัด ไดแก  

- พระพุทธอัญญรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย หรือพระเขียวโขง  

-   บุษบกแกว เปนบุษบกที่ยังคงรูปแบบเดิมแตโบราณ ทําดวยไมสัก

ประดับดวยแกว 

- พระสิงหฝนแสนหา พระพุทธรูปโบราณ อายุมากกวา 600 ป 
 

 

 

วัดสันปายางหลวง 

วิหารวัดประตูล้ี 
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3.2.6)  วัดจามเทวี 
ที่ต้ัง ถนนจามเทวี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย 

ความสําคัญ มีความเช่ือวาวัดนี้นาจะ

เปนที่บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ถูกปลอยใหทิ้งรางอยูนาน จนกระทั่ง 

พ.ศ. 2479 พลตรีเจาจักรคําขจรศักด์ิไดอาราธนาครูบาศรีวิชัยมาชวย

สถาปนาวัดข้ึนใหม โดยภายในวัดมีโบราณสถานสําคัญ ไดแก เจดียกูกุฏิ 

และรัตนเจดีย 
 

 

 

3.2.7)  วัดพระยืน 
ที่ต้ัง บานพระยืน ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคหริภุญไชย บูรณะในยุคลานนา และปฏิสังขรณ

ใหมในยุครัตนโกสินทร 

ความสําคัญ วัดพระยืนเปนวัดที่มีมา

ต้ังแตสมัยหริภุญไชย โดยอาศัยหลักฐานจากศิลาจารึกอักษรไทยลานนาหลัก 

ลพ.36 โบราณสถานสําคัญภายในวัด ไดแก เจดียประธาน แตจากหลักฐานที่

เหลืออยู พบวาสภาพของมณฑปที่มีพระยืน 4 องคนี้ เปนมณฑปที่สรางข้ึน

ใหมเมื่อสมัย 100 ปเศษครอบทับองคเดิม ซึ่งเปนการสรางเลียนแบบโดย

ยอสวนจากสถาปตยกรรมพมาแบบพุกาม ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 มาใช จึง

จัดไดวาเปนศิลปะแบบพุกามประยุกตที่สรางในสมัยรัตนโกสินทร 

จากการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 

2548 พบเสนทางเสด็จราชมรรคาของพญากือนา, โรงอบสมุนไพรโบราณ, 

ชิ้นสวนพระมีหนวด และพระลือหนายักษ 
 

3.2.8)  วัดสันดอนรอม 
 ที่ต้ัง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคฟนฟูบานเมือง 

ความสําคัญ  วัดนี้ ส ร า ง ในราว  พ .ศ . 

2340 ส่ิงสําคัญภายในวัด ไดแก วิหาร และหอไตร 
 
 
 วิหารวัดสันดอนรอม

เจดียประธานวัดพระยืน 

วัดจามเทว ี
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3.2.9)  วัดบานหลวย 
 ที่ต้ัง บานหลวย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคฟนฟูบานเมือง 

ความสําคัญ  วัดนี้สรางในราว พ.ศ. 2350 แตก็มีขอสันนิษฐานวาอาจ

สรางในสมัยพญาสรรพสิทธิ์ เนื่องจากมีการขุดพบจารึกอักษรมอญโบราณในบริเวณวัด ส่ิงสําคัญภายใน

วัด ไดแก เจดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3) วัดราง 

  ในบริเวณคูเมืองลําพูนยังมีพื้นที่ที่ข้ึนทะเบียนเปนที่ต้ังวัดรางจํานวน 6 วัด ไดแก 

 3.3.1) วัดมหาสถาน พื้นที่ 3 งาน 97 ตารางวา ต้ังอยูริมถนนรอบเมืองดาน

ตะวันออก ดานเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ปจจุบันเปนที่ต้ังของโรงเรียนอนุบาลลําพูน 

3.3.2) วัดเปลือกเตา พื้นที่ 1 ไร 34 ตารางวา ต้ังอยูริมถนนรอบเมืองดาน

ตะวันออก ตรงขามศูนยบริการการทองเที่ยว ปจจุบันเปนที่ต้ังบานพักขาราชการ 

 3.3.3) วัดเปลือกขาว พื้นที่ 1 ไร  1 งาน 54 ตารางวา ต้ังอยูดานหลังวัดเปลือก

เตา ปจจุบันเปนที่ต้ังบานพักขาราชการ 

 3.3.4) วัดพระเจาเตโค พื้นที่ 1 ไร  35 ตารางวา ต้ังอยูดานหลังสถานีบริการ

น้ํามันสามทหาร ปจจุบันเปนที่ต้ังศาลเจาพอเตโค 

 3.3.5) วัดชัยชนึก พื้นที่ 1 ไร 3 งาน 37 ตารางวา ต้ังอยูริมถนนรอบเมืองดาน

ตะวันตก ดานเหนือตลาดสดหนองดอก ปจจุบันเปนที่ต้ังบานพักขาราชการ 

 3.3.6) วัดแสนขาวหอ พื้นที่ 1 งาน 85 ตารางวา ต้ังอยูริมถนนรอบเมืองดาน

ตะวันตก ใกลประตูมหาวัน ปจจุบันใหเอกชนเชา 

 

 

เจดียวัดบานหลวย
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4) สถาปตยกรรมประเภทอาคารที่พักอาศัย 
ในบริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูนยังปรากฏรองรอยของอาคารเกาที่ทรงคุณคาอยูทั่วไปที่

สําคัญ ไดแก 
4.1)  คุมหลวงเจาจักรคําขจรศักด์ิ 

ที่ต้ัง ถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคมณฑลเทศาภิบาล 

ความสําคัญ คุมนี้สรางข้ึนประมาณ 

พ.ศ. 2468 ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมทรงยุโรป โครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผังอาคารมีลักษณะสมมาตร โถงทางเขาอยู

ตรงกลางอาคารทางดานทิศเหนือ ขนาบขางดวยหอแปดเหล่ียมสูง 

3 ชั้น ซึ่งระเบียงช้ันลางเปนเสากลมรับผนังโคงแบบ Naves 

Romanesque Arch หลังคาอาคารเปนจั่วผสมปนหยา หนาจั่วมี

ลวดลายฉลุและตรารูปชางสองเชือกชูจักรสีทอง มีอักษรยอ จ.ค. 

เจาของคนปจจุบันคือ เจาสารินี กล่ินนาค ทายาทเจาพงษธาดา ณ 

ลําพูน 
 

4.2)  คุมเจาราชสัมพันธวงศ 
ที่ต้ัง ถนนวังซาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง  ยุคมณฑลเทศาภิบาล 

ความสําคัญ  คุมนี้สรางข้ึนประมาณ พ.ศ. 

2455 เปนเรือนสะระไนขนาดใหญ คร่ึงปูนคร่ึงไม เคร่ืองบนเปนไม 

หลังคาทรงจ่ัวผสมปนหยา ยอดหลังคาประดับสะระไน เชิงชายประดับ

ดวยไมฉลุลาย ปจจุบันใชเปนพิพิธภัณฑชุมชนเมือง 
 

4.3)  คุมเจาพัฒนา ณ ลําพูน 
ที่ต้ัง ถนนวังขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคมณฑลเทศาภิบาล 

ความสําคัญ  คุมนี้เปนของราชบุตรเจาหลวงจักรคําขจรศักด์ิ เปนอาคารสูง

สองช้ัน ยกพื้นสูงเล็กนอย มีรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม ปจจุบันเปนที่พักอาศัยของทายาท 
 

 

 

 

คุมหลวงเจาจกัรคําขจรศักดิ ์

คุมเจาราชสัมพันธวงศ 
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4.4)  คุมเจายอดเรือน ณ ลําพูน 
ที่ต้ัง ถนนวังขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

ยุคสมัยการสราง   ยุคมณฑลเทศาภิบาล 

ความสําคัญ คุมนี้สรางข้ึนประมาณ พ.ศ. 

2470 ตัวอาคารเปนเรือนไมใตถุนสูง ฐานรากและเสาช้ันลางเปน

คอนกรีต ผนังไมตีแนวนอน พื้นปูดวยไมสัก สัดสวนเรือนจากพื้นถึง

เพดานคอนขางสูงแบบบานตะวันตก มีชองระบายอากาศใตเพดาน 

หลังคาทรงจั่วมะนิลา เปนอาคารที่ไดรับรางวัลลําพูนงาม ประเภท

อาคารอนุ รักษดีเดน จากกรรมาธิการสถาปนิกลานนา สมาคม

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ในป พ.ศ.2546 ปจจุบันเปนที่

พักอาศัยของทายาท 

 

5) อาคารเกา 
ในบริเวณตัวเมืองเกาลําพูนยังหลงเหลืออาคารเกา 

จําพวกบานพักอาศัยและอาคารพาณิชยอยูพอสมควร สําหรับบานพัก

อาศัยนั้น อาคารด้ังเดิมที่พบสรางต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 

สวนใหญเปนอาคารไมหรือไมผสมคอนกรีต มีทั้งที่เปนบานช้ันเดียวใต

ถุนสูง และบานสองช้ัน รูปทรงหลังคามักเปนทรงปนหยาหรือทรงมะนิลา 

มุงดวยกระเบ้ืองประเภทตาง ๆ บางหลังใชสะระไน ประดับที่ยอดหลังคา 

หรือใชไมฉลุลวดลายเปนเคร่ืองประดับอาคาร สวนอาคารพาณิชยนั้น 

ในระยะเร่ิมแรก เปนอาคารโครงสรางไม หากเปนอาคารสองชั้นจะมี

ระเบียงช้ันบน หลังคาทรงจ่ัวปนหยาหรือมะนิลา มุงดวยกระเบ้ืองดินขอ 

บานประตูเปนบานเฟยม และมีการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมจาก

การเขามาคาขายของพอคาชาวจีน ในลักษณะของเรือนพาณิชยขนาด

เล็ก (เรือนแป) และการพัฒนาเทคนิคของชางชาวลําพูนโดยเฉพาะ เปน

เรือนพาณิชยสะระไน ซึ่งลักษณะของเรือนรานคาแบบนี้จะพบบริเวณ

ชุมชนหนาสถานีรถไฟลําพูน ชุมชนหนองเสง ถนนเจริญราษฎร ถนนทา

นาง ถนนมุกดา เปนตน และเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีการกอสราง  จึง

มีการสรางอาคารพาณิชยในลักษณะคร่ึงตึกคร่ึงไม และตึกสองช้ัน 

จนถึงการสรางตึกแถวซ่ึงมีขนาดใหญข้ึนและมีความสูง 2-4 ชั้น พบ

บริเวณถนนอินทยงยศ ถนนมุกดา และถนนไชยมงคล 

คุมเจายอดเรือน ณ ลําพูน 
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แผนที่ที ่3.1 แสดงที่ตัง้โบราณ
สถาน

และแหลงศิลปกรรมที่สําคั ญ
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33..22    การวิเการวิเคราะหและประเมินศักยภาพโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญคราะหและประเมินศักยภาพโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญ  
 การประเมินคุณคาความสําคัญของสถาปตยกรรมในบริเวณเมืองเกาลําพูน เพื่อแยกระดับ

ความสําคัญของโบราณสถานและสถานที่สําคัญในบริเวณพื้นที่  พิจารณาประกอบกับเนื้อหาสวนอ่ืน ๆ ให

ไดพื้นที่ที่มีความเขมขนในการควบคุมและการเรงรัดดําเนินการในข้ันตอนที่แตกตางกัน  โดยแยกหัวขอใน

การพิจารณาในดานตาง ๆ คือ 

3.2.1 คุณคาทางดานประวัติศาสตร 

3.2.2 คุณคาดานอายุ 

3.2.3 คุณคาดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม 

3.2.4 คุณคาทางดานองคประกอบของเมือง 

3.2.5 คุณคาทางดานสภาพอาคารโบราณสถาน 

 
3.2.1 คุณคาทางดานประวัติศาสตร 

  เปนการพิจารณาคุณคาที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญหรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร

ของเมือง  เชน  การบูรณะโดยพระมหากษัตริย  หรือขุนนาง  หรือเปนหลักฐานแสดงวิวัฒนาการของเมือง

เปนตน  หากเกี่ยวของมากจะไดรับคาคะแนนมากตามลําดับ  โดยมีคาคะแนนสูงสุด  3  คะแนน 
3.2.2 คุณคาดานอาย ุ

 เปนการพิจารณาคุณคาโบราณสถานและสถานที่สําคัญนั้น ๆ วามีอายุเกาแกมากนอย

เพียงใด  โดยหากสถาปตยกรรมต้ังอยูเปนกลุมเปนบริเวณจะคํานึงถึงโบราณสถาน และสถานที่ที่เกาแก

ที่สุดในกลุมบริเวณนั้น  ซึ่งถามีอายุมากจะมีคุณคามาก  การกําหนดคะแนนจะแบงชวงตามชวงสมัยของ

ประวัติศาสตร  ดังนี้ 

  1) ชวงสมยัหริภุญไชย   3 คะแนน 

  2) ชวงสมยัลานนา   2 คะแนน 

  3) ชวงสมยัรัตนโกสินทร   1 คะแนน 
3.2.3 คุณคาทางดานสถาปตยกรรมและศลิปกรรม 

  เปนการพิจารณาคุณคาโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญนั้น ๆ มีลักษณะรูปทรงทาง

สถาปตยกรรม  เปนลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรมของพ้ืนที่นั้น ๆ ที่หาไมไดในพื้นที่อ่ืนในระดับชาติ  

หรือมีลักษณะโครงสราง  การกอสรางเฉพาะอยางพิเศษ  ซึ่งจะไดรับคาคะแนนมากนอยตามลําดับ  โดยให

คาคะแนนสูงสุด  3  คะแนน 
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3.2.4 คุณคาดานองคประกอบของเมือง 
  เปนการประเมินคุณคาทางดานที่ต้ัง โดยคํานึงความสัมพันธตอสวนอ่ืน ๆ ของเมืองมาก

นอยไมเทากัน  เชน  ลักษณะของการเปนที่หมายตาในระดับตาง ๆ จากระดับเมืองถึงระดับบริเวณ เปนตน 

การพิจารณาดังกลาวตองสัมพันธกับเสนทางสัญจรหลักและรองในปจจุบันของเมือง  หรืออาจเปนโบราณสถาน  

ที่เปนองคประกอบสําคัญสวนหน่ึงของถนนหลัก  หรือทําใหเห็นรองรอยรูปแบบผังเมืองเกา  หรือแสดงถึง

การใชพื้นที่ ขนาดสัดสวนที่วางเฉพาะอยางภายในเมืองเกา เปนตน โดยใหคาคะแนนของโบราณสถานหรือ

สถานที่สําคัญมากนอยตามลักษณะสําคัญขางตน คาคะแนนสูงสุดเทากับ  3  คะแนน 
3.2.5 คุณคาทางดานสภาพอาคารโบราณสถานหรือสถานท่ี 

 เปนการพิจารณาคุณคาของสภาพอาคารโบราณสถานและสถานที่สําคัญ  การดูแลรักษา

ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ความมั่นคงแข็งแรง การประดับประดาตกแตงยังคงความงดงามและมี

คุณคา  หรืออาจเปนการดัดแปลงทางกายภาพที่ยังคงรูปแบบด้ังเดิมอยูในปริมาณมากพอสมควร  และอยู

ในสภาพที่ดี จะไดรับคาคะแนนมากนอยตามลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ  โดยมีคาคะแนนสูงสุดเทากับ  

3  คะแนน 

   

 การวิเคราะหขอมูลและประเมินศักยภาพ  จะนําเสนอในรูปแบบตารางเพื่อดูศักยภาพดานตาง ๆ 

โดยมีการกําหนดคาน้ําหนักของคุณคาดานตาง ๆ นํามาคูณกับคาศักยภาพดานตาง ๆ คาน้ําหนักที่

กําหนดใหน้ําหนักตางกันดังนี้ 

• ดานประวัติศาสตรใหคาน้ําหนักมากที่สุด =   5  

• ดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมรองลงมา =   4 

• ดานสภาพอาคาร/สถานที ่   =   3 

• ดานองคประกอบของเมือง   =   2 

• ดานอาย ุ     =   1 

 คาคะแนนศักยภาพที่ไดแบงเปน  3  กลุม 

• โบราณสถานหรือสถานที่มีศักยภาพสูง           มีคาคะแนน  45 - 36 

• โบราณสถานหรือสถานที่ที่มีศักยภาพปานกลาง  มีคาคะแนน  35 - 26 

• โบราณสถานหรือสถานที่ที่มีศักยภาพตํ่า               มีคาคะแนน  25 - 0 

 ผลรวมคาคะแนนและศักยภาพที่ได  เพื่อจะนํามาพิจารณากําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนซึ่งมี

โบราณสถานหรือสถานท่ีสําคัญในการศึกษา  และกําหนดแผนแมบทและผังแมบทในการอนุรักษและ

พัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน 
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ตารางที่ 3.1 ตารางประเมินศักยภาพโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญในบริเวณเมืองเกาลําพนู 
 

ลําดับ 
สถานที่ 

คุณคาดานตาง ๆ 

คะแนน ศักยภาพ 

1.
 ป
ระ
วัต

ิศา
สต

ร 

2.
 อ
ายุ

 

3.
 ส
ถา

ปต
ยก

รร
ม
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ะศิ

ลป
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รม
 

4.
 อ
งค

ปร
ะก
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ือง

 

5.
 ส
ภา

พอ
าค

าร
/l

สถ
าน

ที ่

คาน้ําหนัก 5 1 4 2 3 

1. กําแพงและคูเมือง 3 15 3 3 3 12 3 6 2 6 42 สูง 

2. วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 3 15 3 3 3 12 3 6 3 9 45 สูง 

3. วัดชางสี 3 15 3 3 1 4 2 4 2 6 32 ปานกลาง 

4. วัดชางรอง 3 15 3 3 1 4 2 4 2 6 32 ปานกลาง 

5. วัดชัยมงคล 1 15 1 1 1 4 1 3 1 3 15 ตํ่า 

6. วัดธงสัจจะ 3 15 3 3 1 4 1 2 1 3 27 ปานกลาง 

7. วัดศรีบุญเรือง 3 15 3 3 1 4 1 2 1 3 27 ปานกลาง 

8. วัดสุพรรณรังษี 1 5 1 1 2 8 1 2 2 6 18 ตํ่า 

9. วัดดอนแกว 3 15 3 3 - - 3 6 - - 24 ตํ่า 

10. วัดพระคงฤๅษี 3 15 3 3 1 4 3 6 1 3 31 ปานกลาง 

11. วัดมหาวัน 3 15 3 3 1 4 3 6 1 3 31 ปานกลาง 

12. วัดประตูล้ี 3 15 3 3 1 4 3 6 1 3 31 ปานกลาง 

13. วัดจามเทวี 3 15 3 3 3 12 3 6 2 6 42 สูง 

14. วัดพระยืน 3 15 3 3 3 12 3 6 2 6 42 สูง 

15. กูชาง 3 15 3 3 3 12 2 6 3 9 43 สูง 

16. วัดสันปายางหลวง 3 15 3 3 1 4 1 3 1 3 27 ปานกลาง 

17. วัดสันดอนรอม 1 5 1 1 2 8 1 2 2 6 22 ตํ่า 

18. วัดบานหลวย 1 5 1 1 2 8 1 2 2 6 22 ตํ่า 

19. เจดียชัยชนะ 2 10 3 3 2 8 2 4 2 6 31 ปานกลาง 

20. เจดียตนกอ 2 10 2 2 1 4 2 4 2 6 28 ตํ่า 

21. คุมเจาราชสัมพันธวงศ 1 5 1 1 2 8 2 4 3 9 27 ปานกลาง 

22. คุมเจาจักรคําขจรศักด์ิ 2 10 1 1 2 8 2 4 3 9 34 ปานกลาง 

23. คุมเจายอดเรือน 1 5 1 1 2 8 2 4 3 9 27 ปานกลาง 
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33..33    ขอบเขตพื้นท่ีเมืองเกาลําพูนขอบเขตพื้นท่ีเมืองเกาลําพูน  
 ปจจุบันเมืองเกาลําพูนไดรับภัยคุกคามทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมลภาวะตาง ๆ 

โดยเฉพาะจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตอําเภอเมืองลําพูน ซึ่งอาจทําใหบรรยากาศของ 

เมืองเกาสูญหายไป ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกา เพื่อปกปอง

คุมครองส่ิงแวดลอมศิลปกรรมและส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ตลอดจนใหเกิดการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

อยางยั่งยืน 

 ในการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดพิจารณาใหครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณที่มีองคประกอบ

หลักที่มีคุณคา ความสําคัญ รวมถึงความเปนของแทและบูรณภาพ (Authenticity and Integrity) เกาะ

กลุมกัน โดยผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพื้นที่

เมืองเกา และการประชุมขอความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนและภาค

สวนที่เกี่ยวของในจังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ และ 6 พฤษภาคม 2553 โดยมีมติใหกําหนด

ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนดังนี้ 

 ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต ครอบคลุมบริเวณโดยรอบแนวคูเมืองตามแนวถนนรอบเมืองนอก 

โดยทางทิศใตใหครอบคลุมพื้นที่บริเวณกูบรรจุอัฐิเจานายเมืองลําพูน และพื้นที่สํานักงานประปาสวน

ภูมิภาค สาขาลําพูน ทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํากวงดานตะวันออก ในระยะ 

10 เมตร มีเนื้อที่รวม 0.648 ตารางกิโลเมตร (405.17 ไร) (ตามแผนที่ที่ 3.2) 
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แผนที่ที ่3.3 แสดงขอบเขต
พื้นที่เมืองเกาลําพูน 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                              บทที่ 3 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  3 - 29 

33..44  เขตพ้ืนท่ี เขตพ้ืนท่ี ((ZZoonniinngg))  ภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  
             ภายในขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูนยังคงหลงเหลือรองรอยขององคประกอบของเมืองเกาต้ังแตยุค
หริภุญไชย เชน คูเมือง ประตูเมือง และกําแพงเมืองบางสวน  ตลอดจนวัดตางๆที่สรางข้ึนในยุคหริภุญไชย 
แตปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ที่ยังพอเหลือรองรอยที่เดนชัด ไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย เจดียเชียงยัน และสุวรรณเจดีย เปนตน และเพื่อใหดูแลรักษา

เมืองเกามีองคประกอบสมบูรณยิ่งข้ึน  จึงควรกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) เปนพื้นที่หลักและพื้นที่

ตอเนื่อง ดังนี้ 
       3.4.1 พื้นที่หลัก  

เปนบริเวณศูนยกลางเมืองที่มีการกระจุกตัวขององคประกอบที่สําคัญเปนแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ควรไดรับการดูแลอยางเขมขน ไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติหริภุญไชย พิพิธภัณฑชุมชนเมือง ศาลากลางจังหวัด และหนองน้ําจามเทวี เพื่อชวยปองกันภัย

คุกคามจากภายนอกที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่ และเปดมุมมองดานตะวันตกใหมองเห็นองคพระบรมธาตุ

ไดเดนชัด จึงกําหนดขอบเขตพื้นที่หลัก ดังนี้ 

“ดานเหนือเริ่มจากถนนราชวงศ ลงมาทางทิศใตตามถนนอินทยงยศ  จนจด
ถนนอัฎฐารสไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนรอบเมืองในดานตะวันออก ลงมาทาง
ทิศใตผานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จนจดถนนไชยมงคล ไปทางทิศ
ตะวันตกและขามแยกถนนอินทยงยศไปตามถนนมุกดา จนจดถนนรอบเมืองใน
ดานตะวันตก ขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดถนนราชวงศ มีเนื้อที่รวม 0.135 ตาราง
กิโลเมตร (84.33 ไร)” 
 

 3.4.2  พื้นที่ตอเนื่อง  
เปนบริเวณที่สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่หลัก ไดแก พื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมือง

เกาลําพูน ยกเวนพื้นที่หลัก มีเนื้อที่รวม 0.513 ตารางกิโลเมตร (320.84 ไร) 
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แผนที่ที ่3.4 แสดงเขตพื้นที่
ภายในขอบเขตพื้นที ่

เมืองเกาลําพูน 

1 2 

ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
 ขอบเขตพื้นที่หลัก 
 พื้นที่หลัก 
 พื้นที่ตอเนื่อง 
 เขตเทศบาลเมืองลําพูน 



4. การวิเคราะห์ศักยภาพเมืองเก่าลำพูน

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                        บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              4 - 1 

ในการวิ เคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน  ไดรวบรวมขอมูลและวิ เคราะหสภาพแวดลอม 

ประกอบดวย การประมวลคุณคาความสําคัญของเมืองเกาลําพูน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเมืองเกา

ลําพูนที่ผานมา รวมถึงการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานสังคม ประชากร และเศรษฐกิจ ตลอดจนดาน

กายภาพทั้งในภาพรวมระดับชุมชนเมือง และรายละเอียดในระดับพื้นที่เมืองเกา เพื่อใหเห็นประเด็นปญหา 

และโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ที่จะนําไปสูการกําหนดภาพอนาคตการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาลําพูน และสามารถวางยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนตอไป 

 
44..11  คุณคาความสําคัญของ คุณคาความสําคัญของ ““เมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน””  
 ขอบเขตพื้นที่ “เมืองเกาลําพูน” ที่กําหนดการศึกษาเพื่อวางแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษ 

ไดแก อาณาบริเวณที่อยูภายในพื้นที่บริเวณคูเมืองกําแพงเมืองเมืองเกาลําพูน ที่มีประวัติศาสตรการ

พัฒนายาวนานกวา 1,300 ป เปนสัญลักษณของอดีตที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องยาวนานของจังหวัด

ลําพูนมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น จึงเปนพื้นที่ที่มีคุณคาในการอนุรักษและพัฒนาหลายดาน ไดแก 
 4.1.1 คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value)   
  คุณคาทางวัฒนธรรมของพื้นที่บริเวณ”เมืองเกาลําพูน”และพื้นที่โดยรอบเห็นไดจาก

เอกลักษณของผังเมืองรูปหอยสังข ต้ังอยูฝงตะวันตกของแมน้ําปงเกา (แมน้ํากวงในปจจุบัน) ประกอบดวย

สถานที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมจํานวนมาก ไมวาจะเปนคุมเจา วัด ยานการคา  

ชุมชนที่พักอาศัยเกาแก รวมทั้ง คูเมือง กําแพงเมือง ที่โลงและที่วางที่สําคัญ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนของแทและ

ด้ังเดิมที่มีมาต้ังแตเร่ิมสรางเมืองหริภุญไชยคร้ังแรก แมสภาพจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  แตก็ยังคง

คุณคาทั้งในดานประวัติศาสตร  ดานแนวคิดการสรางเมือง ดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม  แสดงใหเห็น

ความเช่ือมโยงไปถึงการต้ังถิ่นฐานของชุมชนที่เปนเอกลักษณ โดยมีพระบรมธาตุหริภุญชัยเปนหลักเมือง 

และมีวัดประจําทิศเปนปราการปองเมืองส่ีทิศ คือ ทิศตะวันออกคือวัดอรัญมิการาม ปจจุบันเปนวัดรางดอน

แกว (บริเวณโรงเรียนบานเวียงยอง) ทิศเหนือคือวัดอาพัทธาราม ปจจุบันคือวัดพระคงฤๅษี ทิศตะวันตกคือ

วัดมหาวนาราม ปจจุบันคือวัดมหาวัน และทิศใตคือวัดมหารัตตารามปจจุบันคือวัดประตูล้ี 

  
 4.1.2 คุณคาทางเศรษฐกิจ  (Value Added)   
  พื้นที่ “เมืองเกาลําพูน”เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการสงเสริมคุณคาทางเศรษฐกิจใหกับ

ชุมชนดวยการสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรของเมืองเกาลําพูน และเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ โดยอนุรักษพื้นที่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่มีอยู เดิม รวมทั้ง

โบราณสถานประเภทศาสนสถาน คุมเจา และยานเกาที่กระจายอยูตามจุดตาง ๆ สนับสนุนการจัดภูมิทัศน

เมืองในพื้นที่ประวัติศาสตร จัดระบบคมนาคมที่เหมาะสม สนับสนุนใหมีถนนคนเดินในลักษณะที่เปนถนน

คาขาย กิจกรรมเหลานี้ลวนเปนส่ิงที่ทําใหเมืองมีบทบาทในดานเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนผลที่ไดจาก          



บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน                                        แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

4 - 2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               

การจัดการทองเที่ยว ไดแก การคาขายสินคาหัตถกรรม ผลผลิตจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน และ

อุตสาหกรรมขนาดยอม  ผลผลิตจากสวนผลไม เชน ลําไย  ซึ่งมีผลทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง เกิดการ

จางงานเปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นดีข้ึน   

 
 4.1.3  คุณคาดานการใชงาน(Functional Value) 
  แมวาบางสวนของโบราณสถาน ศาสนสถานด้ังเดิม ชุมชนเดิมในอดีต หรือสาธารณูปโภค

ด้ังเดิม  เชน  คู  คลอง  ถนน ไดเส่ือมสภาพลงตามกาลเวลาที่ยาวนาน บางสวนอาจขาดการใชสอย  

เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และบริบทของเมืองเกาลําพูนที่เปล่ียนแปลงไป  แตการบูรณะปรับปรุง

ใหนํามาใชใหม หรือการปรับเปล่ียนประโยชนการใชสอยใหเขากับยุคสมัยนับวาเปนหนทางหนึ่งในการ

อนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมในขณะที่ยังคงตอบสนองประโยชนการใชสอยรวมสมัยไดในเวลา

เดียวกัน  เชน  การปรับเปลี่ยนอาคารเกาใหเปนพิพิธภัณฑ การจัดระเบียบถนนสายประวัติศาสตรเปน

แหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน  เปนตน  

 
 4.1.4 คุณคาดานการศกึษา (Educational Value)  
  พื้นที่เมืองเกาลําพูนนอกจากจะเปนแหลงที่มีศักยภาพสูงดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรแลว ยังมีจุดแข็งในการที่จะพัฒนาเปนแหลงความรูเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการอนุรักษ 

และสืบสานวัฒนธรรม โดยไมจําเปนจะตองละทิ้งการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

สังคมที่เปล่ียนแปลงไป  โดยการสรางจุดขายใหบริเวณเมืองเกาลําพูนใหเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living 

Museum) โดยการพัฒนาและสงเสริมบางสวนของพื้นที่ประวัติศาสตรในดานการสื่อความหมายแสดงที่มา

และเลาเร่ืองประวัติศาสตรใหผสมกลมกลืนไปกับบริเวณตอเนื่องที่ยังมีคนใชชีวิตอยูในปจจุบัน 

 
 4.1.5 คุณคาดานสงัคม (Social Value)   
  เมืองเกาลําพูนเปนมรดกที่มีคุณคาของจังหวัดภาคเหนือและประเทศไทย ความเกี่ยวเนื่อง

ของกิจกรรมประเพณีทางสังคมจะถูกนํามาเช่ือมโยงกับการใชสอยในยุคปจจุบัน พื้นที่บริเวณเมืองเกา

ลําพูนยังถือเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปกรรมประเภทตาง ๆ ผูคนที่อยูใน

ชุมชนยังคงใชสอยอยางตอเนื่องทํากิจกรรมทางประเพณี  ทางสังคมตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด  

ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนในการชวยกันดูแลรักษาและใชสอยใหสมกับคุณคาที่บรรพบุรุษไดใช

ภูมิปญญาสรางมา เปนการเชื่อมโยงปจจุบันกับอดีตไดอยางตอเนื่องและผสมกลมกลืน 
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44..22  ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนและยุทธศาสตรเทศบาลเมืองลําพูนกับยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนและยุทธศาสตรเทศบาลเมืองลําพูนกับ                
การการพัฒนา พัฒนา ““เมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน””  

 4.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลาํพูนทีส่งผลกระทบตอ “เมืองเกาลําพูน” ไดแก1 

  1)  วิสัยทัศนจังหวัด “ลําพูนสูเมืองมรดกโลก แหลงเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรม

คุณภาพ” วิสัยทัศนดังกลาวไดกําหนดทิศทางหรือความตองการที่จะเปนในอนาคตของจังหวัดโดยมุงเนน

ที่ รักษามรดกทางวัฒนธรรมของลําพูนไดแกเมืองเกาลําพูนเปนมรดกโลก และไดกําหนดพันธกิจ

หลักตามวิสัยทัศนที่เกี่ยวของกับ “เมืองเกาลําพูน” ดังนี้ 

 1.1) มุงสูการเปนเมืองมรดกโลก โดยดําเนินการอนุรักษแหลงโบราณสถานที่

สําคัญและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณโดดเดนของเมืองลําพูน ตามกรอบกิจกรรมที่ 

คณะกรรมการมรดกโลกกําหนด ในลักษณะเมืองมรดกโลกที่มีชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพในเชิงอนุรักษเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนและธุรกิจการทองเที่ยวที่เกี่ยวของใหมากข้ึน 

 1.2)   เปนแหลงอุตสาหกรรมคุณภาพ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

สินคาหัตถกรรม ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหสามารถ

แขงขันในระดับประเทศและตางประเทศ 

 1.3)   การพัฒนาใหเปนเมืองสงบสุขสวยงาม มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีศักยภาพท้ังในดานสติปญญา สุขภาพรางกายและจิตใจให

สามารถดํารงชีวิตในชุมชนและสังคมอยางเขมแข็ง มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และการมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่เปนเอกลักษณของคนลําพูน รวมท้ังมี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ บานเมืองมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เปนท่ีประทับใจแกผูมาอาศัยและ
เยี่ยมเยือน 
 2)  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูนที่มีผลตอ “เมืองเกาลําพูน” ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาใหเปนเมืองแหงวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีเอกลักษณ                 

โดดเดน ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ

ชุมชน  ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน 

และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเมืองลําพูนใหมีความสงบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีโครงสราง

พื้นฐานที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 

                                                 
       1 กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดลําพูน ณ เดือนมีนาคม 2551. 
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 4.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองลําพูนที่สงผลกระทบตอ “เมืองเกาลําพูน” ไดแก 

  1)  วิสัยทัศนเทศบาลเมืองลําพูน  

    “เมืองวัฒนธรรม งามลํ้าสภาพแวดลอมดี สถานที่นาทองเที่ยว คนมีการศึกษาและวินัย 

ทุกดวงใจใฝคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข ทุกชีวิตอยูดีกินดี” วิสัยทัศนของ

เทศบาลเมืองลําพูนดังกลาวมีเหตุผลมาจาก เมืองลําพูนมีศักยภาพเปนเมืองแหงวัฒนธรรม มีแหลง

โบราณสถาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนเมืองแหงพระพุทธศาสนาสงบรมเย็น มีวัดวาอาราม

ตลอดจนประเพณีอันดีงามและนาสนใจมากมาย เปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาดานการเกษตรที่

สําคัญแหงหนึ่งของภาคเหนือ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูที่ดีพอควร มีนิคม

อุตสาหกรรมเปนแหลงของการลงทุนการจางงาน ผลิตและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหนึ่ง

ของประเทศไทย และเปนพื้นที่เปาหมายตามนโยบายรัฐในการพัฒนาโครงการเมืองแฝดเชียงใหม – ลําพูน 

ใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ ตลอดจนการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามนโยบายรัฐใน

การพัฒนาของอนุภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ และเมืองลําพูนยังมีศักยภาพสูงในดานการมีสวนรวมของ

องคกรชุมชนและประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

  2)  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองลําพูนที่มีผลตอ “เมืองเกาลําพูน” มี 7 

ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่1 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดาน

สังคม การเมือง การสรางความเขมแข็งชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน และยุทธศาสตรที่ 7 การ

พัฒนาการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว

มา ทุกแผนงานและโครงการลวนมีผลกระทบตอเมืองเกาลําพูน เนื่องจาก “เมืองเกาลําพูน”ต้ังอยูในพื้นที่

เขตเทศบาลเมืองลําพูน และชุมชนที่อยูในอาณาบริเวณเมืองเกาลําพูน” ประกอบดวย 4 ชุมชน (จํานวน

ชุมชนในเขตเทศบาลมีทั้งส้ิน 17 ชุมชน) ไดแก ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนชัยมงคล ชุมชนทาขามบาน
ฮอม และชุมชนบานทา-ทานาง  
 3)  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูน  แตละชุมชนมีการจัดต้ังองคกรประชาชนในชุมชน 

ไดแก คณะกรรมการชุมชน (กช.) คณะกรรมการแมบานชุมชน (กม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น การแกปญหาและคนหาความตองการของชุมชน 

รวมทั้งเปนตัวแทนชุมชนในการประสานงาน ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการทํางาน การจัดกิจกรรม และ       

การพัฒนาดานตาง ๆ งายข้ึน มุงใหประชาชนเปนศูนยกลางตามกรอบการบริหารจัดการที่ดี 
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 4.2.3 โครงการศึกษาและพัฒนาเมืองลําพูนสูมรดกโลกท่ีมีผลกระทบตอ “เมืองเกาลําพูน” 
เนื่องจากพื้นที่ที่ถูกกําหนดเปน “เมืองเกาลําพูน” เปนพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ที่จังหวัดลําพูน

ไดมีการศึกษาเพื่อเสนอขอข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก ที่มีการกําหนดระยะยาวไว 20 ป และจังหวัดลําพูนได

มีการเตรียมการดําเนินการ ต้ังแตป พ.ศ.25472 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย ไดนําเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาเมืองลําพูนสู

มรดกโลก คร้ังแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ตอมาไดนําเสนอตอการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2547 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคร้ังนั้นไดเห็นชอบใหเปนวาระสําคัญของจังหวัด

ลําพูน จากวิสัยทัศนของเมืองลําพูนต้ังแตป พ.ศ. 2551 วา “ลําพูนสูมรดกโลก แหลงเกษตรปลอดภัย 

อุตสาหกรรมคุณภาพ” แสดงวาโครงการเมืองลําพูนสูมรดกโลกเปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบทั้งจาก

ผูบริหารระดับสูงในลําพูนและจากภาคประชาชน และไดมีการจัดทําแผนแมบทเมืองลําพูนสูมรดกโลก โดย

มีการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน  

แผนแมบทเมืองลําพูนสูมรดกโลก ประกอบดวย 5 แผนกลยุทธ 14 แผนงาน 32 โครงการ 

และมีวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย คือ 
1) วิสัยทัศน 

“เมืองประวัติศาสตรที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง คงคุณคาโดดเดนของเอกลักษณที่

แสดงถึงความจริงแทของวัฒนธรรมหริภุญไชย  กาวสูการเปนมรดกโลกในป 2029 (พ.ศ.2572)” 
2) วัตถุประสงค 

2.1) เพื่อใหเห็นความโดดเดน จริงแท ของมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชยที่

ยังคงคุณคาในฐานะ “ปฐมอารยนครแหงลานนา” ศูนยกลางพุทธศาสนาของภาคเหนือ มีแหลงโบราณคดี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลาจารึก และเอกสารตํานานจํานวนมหาศาล รวมทั้งความโดดเดน

ดานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผา ชาติพันธุตาง ๆ ที่ยังตกทอดสืบมาจนถึงปจจุบัน 

2.2) สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในเมืองลําพูนในการรวมกันอนุรักษ     

มีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณคามรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชย และมีจิตสํานึกรวมกันในการธํารง

เอกลักษณของตนไวอยางยั่งยืน 

2.3) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม และแหลงเรียนรูอารยธรรมหริภุญไชย 
 
 

                                                 
       2 เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร. ”โครงการศึกษาและพัฒนาเมืองลําพูนสูมรดกโลก.” สรุปรายงานความคืบหนา 5 ปแหงการขับเคล่ือนเมือง

ลําพูนสูมรดกโลก. เอกสารประกอบการประชุมรับฟงขอคิดเห็นและประชาสัมพันธ กิจกรรมการจัดทําแผนแมบทเมืองลําพูนสูมรดกโลก. วันท่ี 8 ตุลาคม 

2552 ณ หองหละปูน โรงแรมลําพูนวิลล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน. 
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3) เปาหมาย 
สามารถแสดงใหเห็นเอกลักษณ ความโดดเดน ความจริงแทของอารยธรรมหริภุญไชย 

และมีมาตรการปกปองคุมครอง ภายใน ป 2019 (พ.ศ.2562) เตรียมความพรอม และไดรับการประเมิน

ประกาศเปนมรดกโลกของยูเนสโกภายในป 2029 (พ.ศ. 2572) 

 
 4.2.4 โครงการจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองลําพูน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นวาเมืองลําพูนในบริเวณเมืองเกาซึ่ง

มีแนวกําแพงเมือง คูเมืองลอมรอบ หรือพื้นที่เมืองสวนอ่ืน ๆ ที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานนั้น มี

ศักยภาพท่ีจะนําเสนอเปนแหลงมรดกโลกได แตเนื่องจากลําพูนมีที่ต้ังติดตอกับเมืองเชียงใหม จึงไดรับ

อิทธิพลและมีการขยายตัวจนสงผลตอรูปลักษณทางกายภาพของเมือง การกอสรางอาคารใหม ๆ ไม

กลมกลืนหรือบดบังสถานที่สําคัญที่มีมาแตอดีต เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองโดย

ที่ตองคํานึงถึงแนวทางการอนุรักษเมืองเกาควบคูกัน3 

 โครงการจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองลําพูน มีสาระโดยสรุป ประกอบดวย 
1) วิสัยทัศน 

“เมืองลําพูนเปนเมืองมรดกทางวัฒนธรรม เปนเมืองประวัติศาสตรที่นาอยู เปนแหลง

เรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีการ

อนุรักษและพัฒนาภายใตการมีสวนรวมขององคกรและประชาชนในทองถิ่น” 
2) เปาหมายและวัตถุประสงค 

เพื่อบูรณะฟนฟูพื้นที่ในเขตคูเมืองลําพูนและขางเคียงใหเปนพื้นที่ตัวอยางที่แสดงให

เห็นสภาพของเมืองประวัติศาสตรที่มีประชาชนอยูอาศัย และประกอบกิจกรรมตามวิถีชีวิตในปจจุบัน เปน

จุดเร่ิมตนของการดําเนินการเพื่อการอนุรักษของจังหวัดลําพูนตามมาตรฐานสากล 

โครงการจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองลําพูนแลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2551 ซึ่ง

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน ไดนําแผนงานและโครงการบางสวนมาดําเนินการใน

โครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะและพัฒนาในเขตอนุรักษเมืองเกา โดยไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดและวัดชางสี และกําลังจะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนคูเมืองลําพูน ไดมี  

การจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นจํานวน 3 คร้ัง มีผูเขารวมประชุมคร้ังละ 250 คน 

ประชุมรวมกับคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 2 คร้ัง พรอมทั้งการจัดประชาคมชาวบาน

และกิจกรรมประชาสัมพันธอีก 3 คร้ัง 

  
  

                                                 
        

3
 บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, รายงานการศึกษาฉบับสุดทาย โครงการจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองลําพูนและเมืองนาน, 1-1 
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44..33      สภาพสภาพดานดานประชากร สังคม เศรษฐกิจประชากร สังคม เศรษฐกิจ  
 4.3.1 สภาพดานประชากร 

 ขอมูลจากสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 13 

มีนาคม 2553  จังหวัดลําพูน  มีประชากรทั้งส้ิน 405,520 คน  เปนประชากรชาย 197,575 คน  ประชากร

หญิง  207,945  คน  จํานวนบาน 158,548 หลัง  อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 1.05:1  อัตราเกิด

ของจังหวัดเทากับ 9.36 ตอ ประชากร 1,000 คน อัตราตายเทากับ 9.79 ตอประชากร 1,000 คน อัตราการ

เพิ่มข้ึนของประชากรรอยละ -0.0004  แสดงวาประชากรมีการขยายตัวตํ่าจนถึงมีจํานวนลดลง  

  เมื่อพิจารณาประชากรอําเภอเมืองลําพูน และพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองลําพูนซึ่งพื้นที่เมือง

เกาลําพูนต้ังอยู พบวามีประชากรในอําเภอเมืองลําพูนมีทั้งส้ิน 57,249 คน  เปนประชากรชาย 27,364 คน  

ประชากรหญิง 29,885 คน  จํานวนบาน 22,584 หลัง (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2553) สวนจํานวนประชากรใน

เขตผังเมืองรวมเมืองลําพูน ขอมูลสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน 96,462 คน ถาขยายผังเมืองรวมตําบลศรีบัวบานเปนเขต

ผังเมืองรวมใหม มีจํานวนประชากร 105,337 คน สําหรับจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองลําพูนในป 

พ.ศ. 2551 ตามทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลําพูน (ณ มีนาคม 2551) มีจํานวน

ประชากร 13, 718 คน  

  ความหนาแนนของประชากรจังหวัดลําพูน เทากับ 90 คนตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร 

ในขณะที่ความหนาแนนของประชากรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เทากับ 121 คน ตอพื้นที่ 1 ตาราง

กิโลเมตร (ขอมูล  ณ  วันที่  13 มีนาคม  2553, สํานักงานบริหารงานทะเบียน  กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย) จะเห็นวาในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน มีความหนาแนนประชากรสูงกวาความหนาแนน

ประชากรทั้งจังหวัดเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมบางสวนต้ังอยู 

  พื้นที่ศึกษาอยูในเขตอําเภอเมืองลําพูนเมื่อพิจารณาเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองลําพูน ขอมูล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 96,462 คน  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉล่ีย

ในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2541-2551) เฉล่ียรอยละ 0.6063 จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมมีอัตรา

การขยายตัวในเขตเทศบาลตําบลบานกลางมากที่สุด รอยละ 2.442 เนื่องจากเปนที่ต้ังของโรงงานตาง ๆ 

ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  สงผลใหมีการยายถิ่นเขามาทํางานของประชากรแรงงานจากพื้นที่อ่ืน 

และอัตราการขยายตัวของประชากรในตําบลปาสัก ตําบลตนธง และเทศบาลตําบลมะเขือแจ ซึ่งมีพื้นที่

ตอเนื่องจากเทศบาลตําบลบานกลาง  มีการขยายตัวในอัตรามาก  รองลงมาจากเทศบาลตําบลบานกลาง

รอยละ 1.7560, 1.7210, 1.2570 ตามลําดับ สวนเทศบาลเหมืองงา เทศบาลตําบลเวียงยอง เทศบาล

ตําบลอุโมงค และเทศบาลเมืองลําพูน อัตราการขยายตัวมีแนวโนมลดลง รอยละ 0.3266, -1.1684,              

-0.3609, -0.5099 ตามลําดับ  
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สําหรับประชากรในเขตพื้นที่ เมืองเกาลําพูน  ซึ่ง ต้ังอยู ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน 

ประกอบดวย ชุมชน 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานทา-ทานาง ชุมชนบานทาขามบานฮอม ชุมชนชัยมงคล และ

ชุมชนศรีบุญเรือง มีประชากรรวม 1,580 คน อัตราการขยายตัวของประชากรมีแนวโนมลดลงตามอัตรา

ของเทศบาลเมืองลําพูน รอยละ -0.5099  คณะที่ปรึกษาคาดประมาณประชากรโดยมีสมมติฐานการ

ขยายตัวประชากรเชิงเสนตรงการคาดประมาณประชากรในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองลําพูนในระยะ 10 ป 

พ.ศ.2561 ประชากรจะลดลงเปน 13,034 คน และ 20 ป พ.ศ. 2572 มีจํานวนประชากรในเขตเทศบาล

เมืองลําพูน ประมาณ 12,322 คน การคาดประมาณประชากรในพื้นที่เมืองเกาลําพูน ในระยะ 10 ป

ขางหนา พ.ศ.2561 จํานวน 1,576 คน และ 20 ป พ.ศ.2572 มีจํานวนประชากร  1,570 คน  

อยางไรก็ตาม แมวาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตประชากรในพ้ืนที่เมืองเกาลําพูนจะมี

แนวโนมลดลง แตเนื่องจากยังมีหนวยงานราชการและสถานศึกษาอยูในพื้นที่ จึงทําใหยังมีประชากรเขามา

ในพื้นที่ชวงกลางวัน ประมาณ 1,500 – 2,000 คนตอวัน และยังมีประชากรนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ

ชาวตางประเทศซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเฉล่ีย ตอวันประมาณ 2,000 คน4 ซึ่งสวนใหญไมไดพักคางหรือ

อาศัยในเมืองเกาลําพูน  

 
 4.3.2 สภาพสังคม 
  1) สภาพดานสังคมและการมีสวนรวม 
   1.1)  เช้ือชาติและภาษาของประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญเปนคนในพื้นที่ที่พัก

อาศัยมานานหรือเปนคนด้ังเดิมพื้นเมือง มีภาษาพูดเปนของตนเอง เรียกวา “คําเมือง” และยังมีภาษายอง

เปนภาษาทองถิ่น ปจจุบันใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารและยังคงเอกลักษณภาษาทองถิ่นไว 

 1.2)  วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา

นับถือศาสนาคริสต และอิสลาม ประเพณีของชาวเมืองลําพูนเปนประเพณีที่สืบสานกันมาต้ังแตสมัยบรรพ

บุรุษมีงานประเพณีสําคัญ คือประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย งานพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรียพระนาง

จามเทวี เทศกาลลําไย งานดําหัวครูบาศรีวิชัย ประเพณีบวชนาคลําพูนหรือแหลูกแกว ประเพณีปอยหลวง 

ประเพณีวันสงกรานตหรือปใหมเมือง ประเพณีลอยกระทง เปนตน 

   สําหรับดานฝงเมืองลําพูน หรือทางฝงตะวันตกของแมน้ํากวงยังคงใชชีวิตแบบ

เรียบงาย ไมแตกตางจาก  20  ปที่ผานมามากนัก  โดยสภาพของเมืองยังคงสภาพเปนเมืองโบราณและ

เงียบสงบเหมาะสมสําหรับการพักผอน  วิถีชีวิตทองถิ่นของเมืองลําพูนยังคงดํารงอยูไดเพราะความศรัทธา

ในวัดแตละที่ของชุมชน 

                                                 
       

4
 การศึกษาจากขอมูลนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองลําพูนในป พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน 
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   หลังจากที่จังหวัดลําพูนมีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มีการแบงวิถีชีวิตเมือง

ลําพูนเปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันออกของแมน้ํากวง (ดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) และฝงตะวันตกของ

แมน้ํากวง (ดานเมืองลําพูน)  วิถีชีวิตดานนิคมอุตสาหกรรมประชาชนพักอาศัยหนาแนนเนื่องจากมีจํานวน

หอพัก ธุรกิจเชิงพาณิชย และการจางงานเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการยายที่อยูอาศัยเขามายังบริเวณใกลที่ทํางาน

มากข้ึน บริเวณโดยรอบมีการสรางสถานบันเทิง ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน ปญหายาเสพติด การมั่วสุม

ทางเพศ โรคเอดส ขยะชุมชน  โจรกรรม และอาชญากรรมเพิ่มข้ึน  

   1.3)  กลุมทางสังคมในพื้นที่เมืองเกาลําพูนเปนกลุมชุมชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน 

คณะกรรมการแมบานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุมศิลปน กลุมหนุมสาว นอกจากนี้ พระสงฆ

ยังคงมีบทบาทสูงในทางสังคม ซึ่งมีความสําคัญและคุณคาตามวิถีชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย 

   1.4)  การมีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูนมี

ศักยภาพสูงในดานการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น5 อยางไรก็ตาม  

กลุมทางสังคมและประชากรสวนใหญยังคงขาดความรูและความเขาใจในการอนุรักษเมืองเกา และความ

เขาใจเร่ืองเมืองเกาอยางถูกตองและแทจริง  แมวาแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลําพูนจะเนนในดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา  แตเปนการมุงใชประโยชนจากเมืองเกาในลักษณะเมืองทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมากกวาการดูแลรักษาและฟนฟูใหถูกตอง เพื่อรักษาบรรยากาศเมืองเกา และสงเสริมเปนเมือง

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมหรือศูนยการเรียนรูหริภุญไชยที่พัฒนาเปนตนแบบของลานนา แนวทางการ

พัฒนาจึงมุงเนนความเจริญสมัยใหม และการรับเอาวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ซึ่งแมแตการสรางซุมประตูเขา

เมืองเกาลําพูนก็ไมไดใชความรูความเขาใจเก่ียวกับสถาปตยกรรม  ศิลปกรรมของหริภุญไชย หรือคง

รูปแบบของเมืองเกาลําพูนไว เปนตน  
  2) การบริหารจัดการ 
   จังหวัดลําพูนมีคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  มีบทบาทหนาที่ใน

การดูแลใหคําแนะนําในการอนุรักษและพัฒนาเมือง  นอกจากนี้ จังหวัดลําพูนยังมีเปาหมายในการผลักดัน

ใหเมืองเกาลําพูนเปนเมืองมรดกโลก ดังนั้น จึงใหมีคณะกรรมการผลักดันเมืองลําพูนสูมรดกโลก ในการ

ดําเนินการดังกลาวหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดลําพูนไดรับนโยบายและนําไปจัดทําแผนในสวนที่

เกี่ยวของของหนวยงานของตนเอง เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ และ

เทศบาลเมืองลําพูน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลการพัฒนาในพ้ืนที่เมืองเกาลําพูนมีแผนพัฒนาในการผลักดัน

เมืองเกาลําพูนสูมรดกโลก  แผนพัฒนาตาง ๆ ของแตละหนวยงานไมไดถูกนํามาบูรณาการเขาดวยกัน จึง

มีลักษณะตางคนตางทํา  สงผลกระทบตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาอยางถูกตอง  สําหรับการจัดทํา

แผนแมบทเมืองลําพูนสูมรดกโลกไดมีการเสนอใหมีสภาเมืองเพื่อเปนหนวยงานกลางในการพิจารณา
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) เทศบาลเมืองลําพูน. 



บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน                                        แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

4 - 10 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               

อนุมัติโครงการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและพัฒนาในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนและเสนอใหมีหนวยงาน

อํานวยการ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของสภาเมืองในการจัดทําแผนบูรณาการผลักดันเมืองลําพูนสู

มรดกโลก 

  จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาจังหวัดลําพูนไมมีองคกรบริหารจัดการที่เขมแข็ง  

ในการดําเนินการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนอยางถูกตองตามแนวทางและมาตรฐานของเมืองเกา 

อีกทั้งมาตรการตาง ๆ ในการอนุรักษ  ฟนฟู  ดูแลเมืองเกายังเปนขอกําหนดที่สําคัญในการขอข้ึนทะเบียน

เมืองเกาลําพูนเปนมรดกโลกอีกดวย จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาเปน

หนวยงานกลางในการดําเนินการตามมาตรการตางๆ  อาจจะรวมเอาหนวยงานที่ไดมีการเสนอไวใน

รูปแบบตาง ๆ ปรับโครงสรางเขามาทํางานรวมกัน เพื่อใหสามารถบูรณาการแผนและแผนปฏิบัติการให

สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 4.3.3 สภาพดานเศรษฐกิจ 
  ประชาชนสวนใหญในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนประกอบอาชีพพาณิชยกรรม รองลงมาไดแก 

อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และรับราชการ  ในเขตตัวเมืองเกาลําพูนไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สวน

ใหญจะเปนยานพาณิชยกรรมและบริการ  โดยยานพาณิชยกรรมอยูบริเวณสองฝงถนนเจริญราษฎร และ

ถนนอินทยงยศ  มีตลาดสดอยู  3  แหง และธนาคาร 11 แหง สําหรับภาคเกษตรกรรมมีผลผลิตที่มีชื่อเสียง

คือ ลําไย  ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญอยูบริเวณรอบนอกเขตเมืองเกา และนํามาขายในตลาดในเขตเมือง

เกาและเขตเมืองลําพูน  ในสวนของการทองเที่ยวในเขตเมืองเกาลําพูนมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร ไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย ศาลเจาแมจามเทวี      

วัดศรีบุญเรือง วัดชางสี อนุสาวรียพระนางจามเทวี  คุมเจาหลวงเจาจักรคําขจรศักด์ิ คุมเจายอดเรือน ชายา

คนที่  3 ของพลตรีมหาอํามาตย เจาจักรคําขจรศักด์ิ  พิพิธภัณฑชุมชนเมือง  บริเวณคุมเจาราช- 

สัมพันธวงษ  คูเมือง  กําแพงเมือง  ประตูเมือง  ประตูทานาง  สถานที่จําหนายผาฝายพื้นเมือง และผาไหม  

เปนตน 

  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนเมืองเกาลําพูนยังคงเปนเศรษฐกิจขนาดเล็กที่พึ่งพาการคาขาย

และการบริการการทองเที่ยวลักษณะการเติบโตเปนไปอยางชา ๆ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาครัฐ

และเอกชนของเมืองเกาลําพูนตองการจะเห็นการพัฒนาเมืองเกาลําพูนเปนเมืองเศรษฐกิจพอเพียงมีการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคงอยูตลอดไป  

 โอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เมืองเกาลําพูนคือการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเปนเสนหที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวระดับสูงที่ชื่นชมและแสวงหาการทองเที่ยวในลักษณะนี้

เปนการสรางรายไดและสรางงานของเมืองเกาลําพูนในอนาคต  
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44..44      สภาพทางกายภาพสภาพทางกายภาพ  
4.4.1 ระดับพื้นที่เมืองเกาลําพูน 

1) การใชประโยชนที่ดิน 
 ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1) การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 
 การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ี จะอยูตามแนวถนนสายรองและตามซอยตาง ๆ 

สวนใหญเปนบานเด่ียวสูง 1-2 ชั้น มีพื้นที่วางไมมากนัก และที่อยูอาศัยบางสวนที่เคยเปนคุมเจา ซึ่งมี

ขนาดที่ดินคอนขางใหญและยังมีที่วางในที่ดินอยูพอสมควร 

 ทั้งนี้ การใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยสวนหนึ่งจะอยูในรูปของอาคาร

พาณิชย ที่พักอาศัย ซึ่งมีการใชงานผสมกันระหวางการประกอบธุรกิจการคาและการอยูอาศัย 
1.2)  การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ี เปนยานการคาด้ังเดิมและหางสรรพสินคาซ่ึง

ต้ังอยูริมสองฟากถนนอินทยงยศ ถนนวังขวา ถนนวังซาย ถนนมุกดา และถนนรอบเมืองดานตะวันตก ใน

ลักษณะของอาคารพาณิชยสูง 2-3 ชั้น และมีตลาดสดหนองดอกอยูริมถนนรอบเมืองดานตะวันตก ในชวง

กลางคืนจะมีการใชถนนหนาตลาดสดหนองดอกเปนตลาด และลานอเนกประสงคขางอนุสาวรียพระนาง

จามเทวีเปนที่ขายอาหาร ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีแนวโนมที่จะลดความหนาแนนลง เนื่องจากการ

เกิดข้ึนของพื้นที่เศรษฐกิจนอกเขตเมืองเกา ดังจะเห็นไดจากอาคารพาณิชยที่ถูกทิ้งรางอยูหลายคูหาใน

บริเวณถนนมุกดาตอเนื่องกับถนนอินทยงยศ และบริเวณถนนวังซายหลังหางแจมฟา กิจกรรมพาณิชย- 

กรรมที่มีอยูในปจจุบันจึงมีลักษณะของการใหบริการเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองเกาและพื้นที่โดยรอบคูเมือง

เทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่พาณิชยกรรมที่ซบเซาลงในเขตพื้นที่เมืองเกา อาคารพาณิชยถูกทิ้งรางเปนกลุมหลายคูหา 

รูปที่ 4.1 พ้ืนที่พาณิชยกรรมในเมืองเกาลําพูน 
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1.3) การใชประโยชนที่ ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ีในพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดแก สวนสาธารณะเจา

หญิงแขกแกว (หนองจามเทวี) และพื้นที่ริมแมน้ํากวงและริมคูเมืองที่ทางเทศบาลเมืองลําพูนปรับปรุงให

เปนสวนหยอม บริเวณลานอนุสาวรียพระนางจามเทวีและลานเอนกประสงคของเทศบาลเมืองลําพูน

ดานขางอนุสาวรียฯ โดยในปจจุบันกําลังมีการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค ซึ่งทําใหพื้นที่โลงใน

เขตเมืองเกาลดขนาดพื้นที่ลง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.4) การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
ภายในเขตพื้นที่เมืองเกา มีสถานศึกษาคือ โรงเรียนเมธีวุฒิกรในวัดพระธาตุหริ-

ภุญชัยฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองลําพูนริมถนนรถแกว โรงเรียนอนุบาลลําพูนริมถนนอัฎฐารส 

ติดถนนรอบเมืองดานตะวันออก และโรงเรียนอนุบาลเอกชนขางวัดสุพรรณรังษี 
1.5) การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

ภายในเขตพ้ืนที่เมืองเกา มีศาสนสถานประกอบดวยวัด 7 วัด คือ วัดชางสี     

วัดศรีบุญเรือง วัดชางรอง วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ วัดสุพรรณรังษี วัดชัยมงคล และวัดธงสัจจะ นอกจากนั้น

ยังมีอนุสาวรียพระนางจามเทวี และศาลเจาพอเตโค (เส้ือเมืองหริภุญไชย) รวมถึงยังมีพื้นที่ที่ข้ึนทะเบียน

เปนที่ต้ังวัดรางอีกจํานวน 6 แปลง 
1.6) การใชประโยชนที่ ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 
 การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ีในพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดแก ศาลากลางจังหวัด 

บานพักผูวาราชการจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด ศูนยนันทนาการ ศูนยบริการสาธารณสุข ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

เมืองลําพูน และสํานักงานประปาลําพูน 

 

รูปที่  4 .2 การกอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคขางอนุสาวรียพระนางจามเทวี 
ทําให พ้ืนที่ โลงในเขตพ้ืนที่ เมืองเกาลด
นอยลง 
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ในระยะเวลาที่ผานมา การเติบโตของเมืองไดมีสวนทําลายพ้ืนที่เมืองเกาในหลาย ๆ 

บริเวณ องคประกอบของเมืองเกา เชน คูเมือง กําแพงเมือง โบราณสถาน ถูกร้ือถอนหรือบุกรุกทําลาย             

อันเปนการทําลายคุณคาเมืองประวัติศาสตรไปอยางนาเสียดาย แตในปจจุบันเมืองลําพูนไดมีการวางแผน

อนุรักษพื้นที่เมืองเกา  ดานผังเมืองมีการกันเขตอนุรักษซึ่งเปนมาตรการเบ้ืองตนที่ใชปองกันการทําลาย

คุณคาทางประวัติศาสตร โดยกําหนดการใชประโยชนที่ดินขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนเปนพื้นที่ประเภท

อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยในผังเมืองรวมเมืองลําพูน ฉบับที่ 346 (พ.ศ.2540) การ

ควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเกา การผลักดันใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองเกิดข้ึนนอกเขตพื้นที่

เมืองเกา ตลอดจน การจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษพื้นที่เมืองเกาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

นอกจากนี้ ผังเมืองรวมเมืองลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) ยังกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการใช

ประโยชนที่ดิน รวมทั้งการควบคุมความสูงอาคารใหไดไมเกิน 12 เมตร และการควบคุมความหนาแนนโดย

ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในขอบเขตพื้นที่เมืองเกาและบริเวณพื้นที่

โดยรอบ ปจจัยเหลานี้ลวนชวยรักษาและสงเสริมบรรยากาศความเปนเมืองเกาใหแกเมืองลําพูน 
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แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                        บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              4 - 17 

2) กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่เมืองเกาลําพูน สวนใหญเปนที่ดินเอกชน สวนที่เหลือ

เปนที่ราชพัสดุ ที่ดินเทศบาล และที่ธรณีสงฆ ที่ดินเอกชนเปนแปลงที่ดินขนาดปานกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง

ที่ดินขนาดปานกลางมักเปนที่ดินเกาแกที่มีมาแตเดิม ทั้งที่เปนคุมเจาและบานคหบดี แปลงที่ดินขนาดใหญ

ในเขตพื้นที่เมืองเกามีอยู 3 แปลง ไดแก ที่ราชพัสดุที่ใชเปนศาลากลางจังหวัดลําพูน ที่ดินเทศบาลที่เปน

ตลาดสดหนองดอกและลานอนุสาวรียพระนางจามเทวี และที่ธรณีสงฆวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  

สัดสวนของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพื้นที่เมืองเกา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 สัดสวนการถือครองกรรมสิทธิท์ี่ดินในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพนู 
 

การถือครอง จํานวน (ไร) สัดสวน (รอยละ) 

ที่ดินเอกชน 155.020 62.90% 

ที่ราชพัสดุ 28.099 11.41% 

ที่ดินเทศบาล 19.723 8.01% 

ที่ธรณีสงฆ 43.481 17.68% 

รวม 246.323 100.00% 
ที่มา : จากการคํานวณขอมูลจากสํานักงานที่ดิน จังหวัดลําพูน 
 

จากลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดินของเมืองลําพูน จะเห็นไดวาที่ดินเอกชนซ่ึงเปนที่ดินที่

สามารถนํามาพัฒนาได และเปนตัวแปรที่จะกําหนดแนวโนมการเติบโตของเมืองนั้น ในเขตพื้นที่เมืองเกา

และบริเวณโดยรอบคูเมือง  สวนใหญเปนแปลงที่ ดินขนาดเล็กที่ ไม เ อ้ือตอการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ยกเวนแปลงที่ดินที่เปนคุมเจานายที่เปนที่ดินแปลงใหญ ลักษณะเชนนี้ทําใหพื้นที่เมืองเกา

ลําพูนไมมีผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนเปนเพียงการรื้ออาคารเดิม

เพื่อสรางใหมหรือการปรับปรุงตอเติมอาคาร สวนที่ดินของรัฐจําตองมีแผนการใชประโยชนที่ดินที่เอ้ือตอ

เมืองเกาในอนาคต ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ บริเวณแนวคูเมือง กําแพงเมือง ยังไมมีการกําหนด

กรรมสิทธิ์ที่ดินใหเปนของรัฐอยางชัดเจน ซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการเพื่อรักษาองคประกอบของเมืองเกา  

ที่สําคัญยิ่งนี้ไว 
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3) ระบบการสัญจร 
   3.1)   ระบบถนน สําหรับระบบถนนในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน มีลักษณะเปนถนน

ขนาดเล็กตัดกันแบบตารางตามรูปแบบถนนในเมืองเกาทั่วไป และมีถนนเช่ือมตอพื้นที่เมืองเกากับพื้นที่

โดยรอบทั้งส่ีทิศ โดยถนนสายสําคัญในเขตพื้นที่เมืองเกา มีดังนี้ 
• ถนนสายหลัก ไดแก ถนนอินทยงยศ เปนถนนสายหลักตัดผานในแนว

เหนือ-ใต ไปเช่ือมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ทางดานเหนือและดานใต ถนนอินทยงยศมีขนาด
เขตทางกวาง 10.00-12.00 เมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ถนนสายรอง ไดแก ถนนไชยมงคล และถนนมุกดา เปนถนนตัดผานแนว

ตะวันออก-ตะวันตกไปเช่ือมตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015 ทางดานตะวันตกบริเวณประตูมหาวัน 

ถนนวังขวาเปนถนนที่เชื่อมตอมาจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 บริเวณประตูทาขาม เปนถนน

ทางเขาสูเขตพื้นที่เมืองเกา และถนนรอบเมืองเปนถนนที่เช่ือมกับถนนสายตาง ๆ ที่ออกนอกเขตพื้นที่เมืองเกา 

โดยถนนแตละสายดังกลาวมีขนาดเขตทาง ดังนี้ 

-  ถนนไชยมงคล มีขนาดเขตทางกวาง 4.00-6.00 เมตร 

- ถนนมุกดา มีขนาดเขตทางกวาง 5.00-6.00 เมตร 

- ถนนวังขวา มีขนาดเขตทางกวาง 6.00-7.00 เมตร 

- ถนนรอบเมือง มีขนาดเขตทางกวาง 6.00-12.00 เมตร 
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• ถนนสายยอยอ่ืน ๆ ไดแก ถนนเช่ือมตอระหวางถนนอินทยงยศกับถนนรอบ

เมือง ที่สําคัญประกอบดวย ถนนวังซาย ถนนราชภาติกาวงศ ถนนรถแกว ถนนอัฎฐารส ถนนแวนคํา ถนน

ทานาง และถนนราชวงศ ถนนสายยอยสวนใหญมีขนาดเขตทาง 5.00-7.00 เมตร มีทางเทาแคบ ๆ หรือ

บางสายไมมีทางเทาเลย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ถนนสายรองในเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

ถนนไชยมงคล ถนนมุกดา 

ถนนวังขวา ถนนรอบเมือง 

รูปที่ 4.5 ถนนสายยอยบางเสนทางในเขตพื้นที่เมืองเกา 

ถนนอัฎฐารส ถนนทานาง 
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3.2)   ระบบทางเดินเทา  
• ทางเดินเทาริมถนนในเขตพื้นที่เมืองเกา ที่ตอเนื่องตลอดแนว มีเพียงถนน

อินทยงยศเทานั้น และรองลงมาจะเปนถนนสายรองที่มีทางเดินเทาเปนชวง ๆ สวนถนนสายยอยจะไมมี

ทางเดินเทา และดวยทางเดินเทาที่แคบหรือขาดทางเทา จึงไมสามารถปลูกตนไมใหรมเงาและสงเสริมถนน

และการเดินเทาที่ดี 
• ทางเดินเทาริมถนนรอบเมือง ซึ่งมีความตอเนื่องตลอดและมีการปลูกตนไม

ใหรมเงาและสงเสริมการเดินเทาที่ดีไดระดับหนึ่ง 
 

 จากสภาพของระบบการสัญจรในเขตพื้นที่เมืองเกา ยังขาดการวางแผนระบบ

การจราจร จึงกอเกิดมลภาวะแกชุมชนในเมืองเกา รวมถึงขาดระบบสัญจรขนาดเบา เชน การเดินเทา การ

ใชจักรยาน ที่จะชวยลดมลภาวะและการสัญจรที่เหมาะสมในเขตเมืองเกา 
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 4) ที่โลงและทีว่าง 
4.1)   ที่โลง 

 ภายในพื้นที่เมืองเกาลําพูนมีพื้นที่โลงเพื่อนันทนาการอยู 5 บริเวณ ไดแก  
  -   สวนสาธารณะเจาหญิงแขกแกวและหนองจามเทวี 
  -   ลานอนุสาวรียพระนางจามเทวีและตลาดโตรุงเทศบาล 
  -   ลานศูนยบริการการทองเที่ยวเทศบาลเมืองลําพูนเช่ือมตอกับทางเดินริม

แมน้ํากวงไปจดประตูทานาง 
  - สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

  -   ตลอดแนวคูเมืองและทางเดินสวนหยอมสองฝงคูเมืองลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4.6 ที่โลงเพ่ือนันทนาการในเขตพ้ืนทีเ่มืองเกาลําพูน 

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ลานศูนยบริการการทองเที่ยวและทางเดินริมแมน้ํากวง 

สวนสาธารณะเจาหญิงแขกแกวและหนองจามเทว ี ลานอนุสาวรียพระนางจามเทวีและตลาดโตรุง 

สวนหยอมริมคูเมือง 
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 4.2)  ที่วาง 
  ที่วางในพื้นที่เมืองเกาลําพูน สวนใหญจะอยูในสถานที่ราชการ สถานศึกษา 

และวัดตาง ๆ  ในบางสถานที่สามารถใชประกอบกิจกรรมนันทนาการ และการจัดงานในเทศกาลประเพณี

ได ที่วางสําคัญ ไดแก บริเวณศาลากลางจังหวัด บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เปนตน 
 

 
จากการสํารวจพื้นที่โลงและที่วางในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน พบวายังคงอยูในเกณฑ

มาตรฐานที่ดีระดับหนึ่ง และมักใชถนนรอบคูเมืองเปนพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจงเปนประจํา หากมีการ

พิจารณานําที่วางของสวนราชการ ที่ดินวัดราง ที่ดินเอกชนที่มิไดใชประโยชน เพื่อจัดทําแผนที่โลง

สาธารณะเพื่อนันทนาการและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมได จะทําใหเขตเมืองเกาลําพูนเปนเมืองที่นาอยู

ที่ยั่งยืนได 

 

รูปที่ 4.7 ที่วางสําคัญในเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

ที่วางภายในบริเวณ 
วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

ที่วางภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด 
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5) ภูมิทัศนเมือง (Town Scape) 
 5.1) จินตภาพของเมือง (The Image of the City) 
 จากการพิจารณาบริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูนตามองคประกอบตาง ๆ ที่ชวยใน

การจดจําสภาพแวดลอมของเมืองทั้ง 5 ประเภท จากทฤษฎีจินตภาพของเมืองของ Kelvin Lynch สรุปได

ดังนี้6 

(1)   เสนทาง (Path)  เสนทางหลักในระดับพื้นที่เมืองเกา คือ ถนนอินทยงยศ 

และถนนรอบเมือง ผานโบราณสถานและสถานที่สําคัญ ทั้งเช่ือมโยงกับยานธุรกิจการคาในพื้นที่ อีกทั้งใช

เปนเสนทางจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตาง ๆ ของเมืองเกาลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2)  ขอบ (Edge)  ขอบหลักที่สําคัญในปจจุบันของพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดแก 

(2.1)   แมน้ํากวง  แบงเมืองลําพูนออกเปนสองฝง คือ ฝงเทศบาลเมือง

ลําพูนอยูดานตะวันตก และฝงเทศบาลตําบลเวียงยองอยูดานตะวันออก 

(2.2)   คูเมือง-กําแพงเมืองและประตูเมือง เปนแนวแบงพื้นที่ในเขตและ

นอกเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 

                                                 
       

6
 ทฤษฎีจินตภาพของเมือง โดย Kevin Lynch ไดกลาวไววา ส่ิงแวดลอมของชุมชนเมืองมีองคประกอบหลัก 5 ประการ ดังน้ี 

1. เสนทาง (Path) คือ ทางสัญจรของผูคนในเมืองท่ัว ๆ ไป ถนนหลักท่ีกวางมีการจราจรท่ีหนาแนนและมีกิจกรรมท่ีสําคัญ หรือมุงไปสูจุดสําคัญของ

เมือง ยอมจะเปนเสนทางท่ีสําคัญในจิตใจของคน 

2. ขอบ (Edge) คือ แนวเชื่อมตอระหวางสองบริเวณของเมืองท่ีมีความแตกตางกันอยางชัดเจนท้ังดานกายภาพ กิจกรรม หรือแนวท่ีเสนทางการ

พัฒนาจะขามผานไปไดยาก 

3. ท่ีหมายตา (Landmark) คือ วัตถุท่ีมีความเดน ซึ่งสามารถใชเปนจุดในการอางอิงไดท้ังระยะไกลและระยะใกล นอกจากน้ีอาคารท่ีมีหนาตาพิเศษ

โดดเดนกวาอาคารในละแวกขางเคียง หรือแมแตตนไมใหญ หรือท่ีเปดโลงในบริเวณท่ีมีอาคารหนาแนน ก็ใชเปนท่ีหมายตาในระยะใกลไดเชนกัน 

4. ท่ีรวมกิจกรรม (Node) คือ บริเวณท่ีเปนจุดรวมของกิจกรรม มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีทางสัญจรตัดกัน ซึ่งท่ีรวมกิจกรรมน้ีมักมีผูคนพลุกพลาน 

กิจกรรม และการจราจรหนาแนน 

5. ยาน (District) คือ บริเวณท่ีมีลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมคลายคลึงกันจนคนท่ัวไปสามารถรับรูไดวาเปนบริเวณเดียวกัน 

ทฤษฎีจินตภาพของเมืองมีสาระสําคัญสรุปไดวา เมืองท่ีสวยงามจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญและความสัมพันธระหวางองคประกอบหลักท่ีประสาน

เปนโครงสรางท่ีชัดเจน เปนโครงขายท่ีแข็งแรงและเปนระเบียบ เมืองท่ีมีลักษณะดังกลาวยอมทําใหผูพบเห็นเกิดความเขาใจในโครงสรางของเมืองโดยรวม 

และสวนตาง ๆ ของเมืองไดงายและรวดเร็ว สามารถใชชีวิตหรือประกอบกิจการใด ๆ ในเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสับสน ลักษณะทางกายภาพของ

เมืองจะตราตรึงอยูในจิตใจของประชาชนอยางรวดเร็วและชัดเจน อันเปนผลตอเน่ืองใหเกิดความประทับใจในความสวยงามของเมืองน้ัน ๆ 

ถนนอินทยงยศ ถนนสายสําคัญในเขตพื้นที่เมืองเกา ถนนรอบเมือง ถนนสายสําคัญอีกเสนหนึ่งในเขตพื้นที่เมืองเกา 

รูปที่ 4.8 จินตภาพของเมือง : เสนทางระดบัพ้ืนที่เมืองเกา 
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(3)  ที่หมายตา (Landmark)  ที่หมายตาในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดแก 

   -   องคพระบรมธาตุ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

   -   ศาลากลางจังหวัดลําพูน  

   -  ประตูเมือง-กําแพงเมือง (ประตูทานาง ประตูชางสี และประตูมหาวัน) 

   -   ประตูเมือง (ประตูทาขามและประตูล้ี) 

   -   ลานอนุสาวรียพระนางจามเทวี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตูมหาวัน 

องคพระบรมธาตุหริภุญชัย มุมมองจากฝงเวียงยอง  
และมุมมองภายในวัด 

ศาลากลางจังหวัดลําพูน 

อนุสาวรียพระนางจามเทวี 

ประตูทานาง ประตูชางสี 

ประตูทาขาม ประตูล้ี 

ประตูมหาวัน 

รูปที่ 4.9 จินตภาพของเมือง : 
ที่หมายตาในเขตพ้ืนที่เมืองเกา 
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(4) ที่รวมกิจกรรม (Node) ศูนยรวมกิจกรรมสําคัญในเขตเมืองเกาลําพูน 

ไดแก 

(4.1) บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เปนสถานที่สําหรับจัดงานเทศกาล

ประเพณีที่สําคัญ 

(4.2) บริเวณลานอนุสาวรียพระนางจามเทวี เปนสถานท่ีสําหรับจัดงานที่

เกี่ยวของกับพระนางจามเทวี 

(4.3) บริเวณลานขางอนุสาวรียพระนางจามเทวี เปนสถานที่สําหรับ

กิจกรรมของทางเทศบาล และเปนที่รวมของรานอาหารในชวงกลางคืน 

(4.4) บริเวณศูนยบริการการทองเที่ยว เปนสถานที่สําหรับจัดงานเทศกาล

ประเพณีตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (5) ยาน (District) ยานหลักที่สําคัญในพ้ืนที่เมืองเกา แบงประเภทไดดังนี้ 

(5.1) ยานศิลปกรรม ไดแก วัดสําคัญตางๆ  พิพิธภัณฑ  คุมเจา และ

อาคารเกา 

(5.2) ยานราชการ ไดแก กลุมสถานที่ราชการบริเวณศาลากลางจังหวัด
ลําพูน  

(5.3) ยานธุรกิจการคา ไดแก กลุมอาคารพาณิชยบริเวณถนนอินทยงยศ

และถนนวังขวา (ศูนยการคาหางแจมฟา)  กลุมอาคารพาณิชย และตลาดหนองดอก 

วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

ลานอนุสาวรีย 
พระนางจามเทวี 

ลานขางอนุสาวรีย 
พระนางจามเทวี 

รูปที่ 4.10 จินตภาพของเมือง : ที่รวมกิจกรรมแหลงสําคัญในเขตเมืองเกาลําพูน 
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 5.2) ภูมิทัศนและคุณภาพทางสายตา (Visual Quality) 
 (1) ที่หมายตาที่สําคัญของเมืองเกาลําพูน  ไดแก องคพระบรมธาตุหริภุญชัย มี

สภาพแวดลอมที่ลอมรอบดวยส่ิงปลูกสรางที่เปนมลภาวะดานภูมิทัศนและคุณภาพทางสายตา 

(2)   ที่หมายตาระดับรอง  ไดแก  ประตูเมืองทั้ง  4 ทิศ  ขาดการจัดลําดับ

ความสําคัญของบริเวณแวดลอม ทําใหเกิดความหลากหลาย รวมทั้ง ปายโฆษณาที่ไมเปนระเบียบ 

(3)   ถนนสายหลักในเขตเมืองเกา ไดแก ถนนอินทยงยศ ไมสามารถสงเสริม

ความเปนเมืองเกาอันเกิดจากการขาดการจัดระเบียบอุปกรณสาธารณูปโภคบนทางเทา และความ

เชื่อมโยงทางเทา รวมถึงปายโฆษณาตาง ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการศึกษาภูมิทัศนเมืองของเมืองเกาลําพูนสรุปไดวา องคประกอบเมืองขาดการ

วางแผนดานภูมิทัศนที่ดีพอ ทําใหเกิดความสับสนจากการมองเห็นจากภายใน กอใหเกิดการทําลาย

มากกวาสงเสริมบรรยากาศของเมืองเกา 

การขาดการจัดระเบียบเร่ืองปายตาง ๆ  
บริเวณทางเขาสูเขตเมืองเกา 

ถนนอินทยงยศ เปนถนนสายหลักในเขตเมืองเกา  
ขาดการจัดระเบียบ และไมสามารถแสดงถึงความสําคัญ 

รูปที่ 4.12 ปญหาบางสวนดานภูมิทัศนและคุณภาพทางสายตาในเขตเมอืงเกาลําพูน 

ตลาดหนองดอก 

ยานการคาถนนอินทยงยศ 

รูปที่ 4.11 จินตภาพของเมือง : 
ยานสําคัญของเมืองเกาลําพูน 
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บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน                                        แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

4 - 32 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               

6)   สิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
 พื้นที่เมืองเกาลําพูนยังคงพบปญหาส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่มีผลกระทบตอการทําลาย

คุณคาและความสําคัญของแหลงศิลปกรรมเปนอยางมาก นอกจากจะเกิดจากความเส่ือมโทรม ชํารุด

เสียหายตามกาลเวลา และขาดการดูแลรักษาแลว  ยังมีตนเหตุที่สําคัญมาจากการกระทําของมนุษย ดังจะ
เห็นไดจากปญหาหลาย ๆ ประการที่เกิดข้ึน ไดแก 

- การเติบโตของเขตอําเภอเมืองลําพูน มีการสรางบานเรือน อาคารพาณิชย สถาน

บริการ ปายโฆษณาตาง ๆ รุกลํ้าหรือประชิดกับตัวศิลปกรรมหรือขอบเขตของแหลงศิลปกรรม ทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงทัศนียภาพจากการมีส่ิงปลูกสรางที่ไมกลมกลืนกับลักษณะรูปทรงของศิลปกรรมเดิม 
อาคารปจจุบันบดบังความสวยงามของแหลงศิลปกรรม หรือการกอสรางสรางความเสียหายใหกับแหลง

ศิลปกรรม 
- แหลงศิลปกรรมที่ไมไดมีการสํารวจมากอน ถูกออกเอกสารสิทธิ์ใหประชาชนเขา

ครอบครอง เชน เจดียวัดชัยชนะ ซึ่งเปนวัดรางกลางเมืองลําพูน 
- แหลงศิลปกรรมเสียหายจากแรงส่ันสะเทือนของการจราจรและการกอสราง 
- การดัดแปลงแกไขเปล่ียนรูปแบบแหลงศิลปกรรม โดยไมมีการศึกษาขอมูลและไม

ยึดเอารูปแบบด้ังเดิมเปนเกณฑ ทําใหสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวคอย ๆ เลือนหายไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริเวณเจดียชัยชนะไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

โบราณสถาน มีการออกเอกสารสิทธิ์ใหเอกชน

ทับพื้นที่แหลงศิลปกรรม สรางความเสียหาย
เปนอยางมากแกองคเจดีย 

การร้ือฟนกําแพงและประตูเมืองขึ้นใหม โดย

ไมศึกษารูปแบบด้ังเดิม ทําใหรูปแบบทาง

ศิลปะสถาปตยกรรมเดิมสูญหายไป และ

สรางการรับรูที่ผิดแกผูพบเห็น   

รูปที่ 4.13 ตัวอยางปญหาดานส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของเมืองเกาลําพูน 
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4.4.2 ระดับชุมชนเมืองลําพูน 
1) นิเวศวิทยา 

1.1)   ชุมชนเมือง 
 ตัวเมืองลําพูนต้ังอยูบนแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูน (ลุมแมน้ําปงและแมน้ํากวง) 

ซึ่งเปนที่ราบลุมกนหุบเขา มีแมน้ําลําธารที่ไหลลงจากทิวเขานําเอาดินตะกอนมาทับถมจนเกิดพื้นที่อุดม

สมบูรณที่เหมาะแกการเกษตรกรรม อันเปนปจจัยสําคัญทางกายภาพที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการต้ังเมืองมาแต

คร้ังโบราณ 

 ลักษณะชุมชนเมืองลําพูนมีการต้ังถิ่นฐานกระจุกตัวอยูภายในบริเวณคูเมือง

และบริเวณลอมรอบ บนแนวพ้ืนที่ราบหลังเตาที่ขนานกับลําแมน้ํากวงและลาดลงไปสูแมน้ําปงดานทิศ

ตะวันตก แตเดิมชุมชนเกาะตัวตามแนวลําน้ํา และอาศัยประโยชนจากลําน้ําทั้งเพื่อการเพาะปลูกและการ

คมนาคม จนเมื่อมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบก ชุมชนจึงขยายตัวตามแนวถนนสายหลัก คือ      

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (เดิมเปนถนนจากกรุงเทพฯ มุงสูเชียงใหม) ซึ่งขนานไปกับแมน้ํากวง ดาน

เหนือไปจดอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และดานใตไปจดอําเภอปาซาง และมีพื้นที่เกษตรกรรมที่หลอ

เล้ียงเมืองถัดออกไปตลอดแนวเหนือใตทั้งดานตะวันออกและตะวันตก (จากภาพถายทางอากาศ ป  

พ.ศ.2497 และ พ.ศ.2510) 
หลังจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมาต้ังอยูในจังหวัดลําพูนเมื่อป พ.ศ.2526 

ในเขตตําบลบานกลางและตําบลมะเขือแจ ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง และตอมาเมื่อป 

พ.ศ.2532 มีโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน ในตําบลปาสักและตําบลเวียงยอง ทางดาน

ตะวันออกเฉียงใตของตัวเมือง สภาพชุมชนเมืองลําพูนไดเปล่ียนไป เกิดชุมชนใหมข้ึนทั้งดานเหนือและดาน

ตะวันออกของเมือง บทบาทของชุมชนเมืองในเขตคูเมืองเร่ิมลดลงตามลําดับ รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี

ดานตะวันออกถูกใชประโยชนเปนยานนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนที่รองรับ เหลือพื้นที่ดานตะวันตกท่ี

ยังคงสภาพไมเปล่ียนแปลงไปมากนัก (จากภาพถายอากาศป พ.ศ.2539 และ 2545) ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม

ดังกลาวควรสงวนรักษาไวใหคงสภาพมากที่สุด และชุมชนเมืองใหมสมควรใหอยูดานเหนือและดาน

ตะวันออกของเมืองเปนหลัก อาจจําเปนตองจํากัดบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยูไมใหขยายพื้นที่เพิ่ม หรือ

หากมีการเพิ่มพื้นที่ใหม จะตองกําหนดใหเปนพื้นที่บริเวณดานฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11 และหมายเลข 116 เทานั้น รวมถึงใหชุมชนในเขตคูเมืองซึ่งเปนพื้นที่เมืองเกาไดรับการ

อนุรักษอยางเหมาะสม เพื่อเปนการรักษาระบบนิเวศนชุมชนเมืองลําพูนไวไดอยางยั่งยืนในอนาคต 
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แผนที่ที ่4.9  ภาพถายทางอากาศแสดง 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง  

เมืองเกาลําพูน 

ที่มา : ประมวลขอมูลภาพถายทางอากาศจาก 
           กรมแผนที่ทหารและกรมพัฒ

นาที่ดิน

พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม 

พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี 

พื้นที่ชุมชนเมือง ใหม 

สัญ
ลักษณ



พ.ศ. 2497 
พ.ศ. 2510 

พ.ศ. 2539 
พ.ศ. 2545 
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 1.2)   แมน้ํากวง 
 แมน้ํากวงเปนเสนทางประวัติศาสตรที่มีอายุมานานกวา 4,000 ป นับต้ังแตการ

เปนจุดเร่ิมการต้ังถิ่นฐานกอนยุคประวัติศาสตร  จนถึงการกอเกิดเมืองปฐมอารยธรรมแหงอาณาจักร      

หริภุญไชย และเปนองคประกอบของเมืองลําพูนซึ่งในอดีตทําหนาที่เปนคูเมืองดานตะวันออก จนถึง

ปจจุบันก็มีบทบาทเปนองคประกอบทางภูมิทัศนใหแกเมือง แตเนื่องจากการเติบโตของเมืองลําพูนที่ผาน

มาทําใหเกิดการรุกลํ้าลําน้ํา ตลอดจนคุณภาพน้ําของแมน้ํากวงก็อยูในสภาพเส่ือมโทรมอันมีผลมาจาก

ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม (จากขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 ในป พ.ศ.2551 และ 2552) รวมถึงการสรางฝายก้ันลําน้ําที่ทําใหน้ําไมสามารถ

ไหลเวียนไดสะดวกในบางชวงเวลา ยิ่งสงผลตอคุณภาพน้ํา หาดทรายริมฝงน้ําหายไป และทําใหแมน้ํากวง

ไมสามารถใชเปนทางสัญจรไดอีก จึงจําเปนตองมีแผนฟนฟูสภาพแวดลอมของแมน้ํากวงที่เหมาะสม 

เพื่อใหแมน้ํากวงเปนสายน้ําที่มีความหมาย มีความทรงจําซึ่งเปนจิตวิญญาณของสถานท่ีแกชาวเมือง

ลําพูนไดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.14 สภาพแมน้ํากวงชวงที่ไหลผาน
ตัวเมืองลําพูน คุณภาพน้ําเส่ือมโทรม 
บางชวงตื้นเขิน และบางเวลาเต็มไปดวย
ผักตบชวา มีการรุกลํ้าลําน้ํา ตลอดจน
การสรางฝายกั้นลําน้ําเปนชวงๆ 
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 1.3)   สิ่งแวดลอมเมือง 
 คุณภาพส่ิงแวดลอมที่เกิดจากมลภาวะทางน้ํา ทางอากาศ และทางบก ในเขต

เมืองลําพูนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในอนาคต อันเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจการอุตสาหกรรม 

รวมถึงอัตราการเพิ่มข้ึนของปริมาณยานพาหนะทางบก โดยเฉพาะในเขตเมืองเกาที่ยังอนุญาตใหรถบรรทกุ

ขนาดใหญผานเขามาและขาดการจัดการเสนทางเดินรถยนตที่เหมาะสม หากชุมชนเมืองมีสภาพแวดลอม

เต็มไปดวยมลภาวะจะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในเขตเมืองลําพูน ดังนั้นแผนการลด

มลภาวะจึงเปนส่ิงจําเปนที่จะสามารถรักษาเมืองใหเปนเมืองนาอยูได 
 

2) การใชประโยชนที่ดิน 
ในปจจุบันเมืองลําพูนไดมีการผลักดันใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองเกิดข้ึน

นอกเขตพื้นที่เมืองเกา ทั้งพื้นที่พัฒนาสําหรับอุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรมใหม พื้นที่อยูอาศัยเพื่อ

รองรับแหลงงานและการขยายตัวของเมือง และพื้นที่ศูนยกลางการบริหารราชการ อยางไรก็ตาม ยังคงพบ

ปญหาการใชที่ดินของเมืองลําพูน โดยเห็นไดจากพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรมเร่ิมลดจํานวนลง 

โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาทํา

ใหเกิดความตองการที่ดินเพิ่มข้ึนเปนอันมาก ที่ดินที่มีความเหมาะสมตอการเกษตรยังไมไดรับการคุมครอง 

ปลอยใหกิจการอ่ืนซึ่งไมตองการความอุดมสมบูรณของที่ดินรุกลํ้าเขาไป ทั้งนี้ดวยสภาพภูมิประเทศรอบ

นอกเมืองที่เหมาะจะเปนพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่รับน้ํา เมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชนใชสอย

ประเภทอ่ืน ทําใหพื้นที่อันอุดมสมบูรณที่เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญและเปนระบบนิเวศนที่ดีอยางหนึ่ง

ของเมืองตองสูญเสียไป อีกทั้งพื้นที่รับน้ําเมื่อถึงฤดูน้ําหลากก็ลดจํานวนลง และการใชสอยที่ไปแทนที่ก็อาจ

ประสบปญหาจากภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน เชน ที่พักอาศัยถูกน้ําทวม เปนตน 

นอกจากนี้ การเกิดส่ิงปลูกสรางจํานวนมากและหลากหลายประเภทโดยขาดการ

ควบคุมใหเปนระบบและระเบียบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทั้งอาคารขนาดใหญ อาคารพาณิชย 

อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชั่วคราว จนเกิดเปนลักษณะชุมชนเมืองหนาแนนติดเขตอุตสาหกรรม อาจทําให

เกิดปญหาดานการขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปญหาส่ิงแวดลอม และปญหาสภาพสังคม

ตามมา จึงควรตองกํากับการขยายตัวเมืองตามผังเมือง/เนนการขยายตัวอยางสมดุล โดยใชโครงสราง

พื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกช้ีนําการพัฒนาเมือง 
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3) ระบบการคมนาคมขนสง 
3.1) ระบบถนน 
 (1) ระบบโครงขายถนน 

โครงขายถนนที่เชื่อมพื้นที่ตัวเมืองกับชุมชนอ่ืนภายในจังหวัดและเช่ือมตอ

จังหวัดขางเคียง มีศูนยกลางอยูที่คูเมืองลําพูนและถนนมุงออกไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก 

ไดแก  

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ถือเปนถนนสายประธานของจังหวัด

ลําพูน เชื่อมจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปาง 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 เช่ือมตัวเมืองกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 11 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ดานเหนือ ไปจังหวัดเชียงใหม และ 

ดานใต ไปอําเภอปาซาง เชื่อมตอไปอําเภอบานโฮงและอําเภอล้ี และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015 ไปอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

• ถนนเลียบทางรถไฟฟากตะวันตกและตะวันออก จากแยกดอยติถึง

จังหวัดเชียงใหม เปนถนนสายใหมที่เปดใชเมื่อป 2547 เพื่อเปนเสนทางเช่ือมระหวางจังหวัดลําพูนกับ

จังหวัดเชียงใหม ชวยแบงเบาการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 

106 
(2) ระบบถนนโครงการตามผังเมืองรวม 

ผังเมืองรวมเมืองลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) ที่กําลังรอการประกาศบังคับใช 

มีหลักการในการวางผังระบบถนน โดยพิจารณาจากขนาดเขตทางและแนวถนนเดิม รวมทั้งปริมาณ

การจราจรทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยถนนโครงการที่มีความสําคัญและจําเปนตองดําเนินการใน

ระยะแรก ไดแก โครงการกอสรางถนนเล่ียงเมือง  สาย ค.1 และ ค.3 และระบบเชื่อมตอ สาย ค.2 ข.3 และ 

ก.1 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียบรอยแลว ซึ่ง

ระบบถนนเล่ียงเมืองนี้จะชวยระบายปริมาณการจราจรไมใหผานตัวเมืองลําพูนที่มีโบราณสถานอยูเปน

จํานวนมาก 
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(3) รถโดยสารสาธารณะ 
รถโดยสารสาธารณะใหบริการเช่ือมโยงจังหวัดลําพูนและจังหวัดอ่ืน ๆ และ

ระหวางอําเภอตาง ๆ ภายในจังหวัด โดยมีสถานีรถโดยสารหลักอยูที่สถานีขนสงจังหวัดลําพูนซึ่งเปนสถานี

ขนสงเอกชน มีอายุสัมปทาน 20 ป นับต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2548 ถึง 1 กันยายน 2568 มีเนื้อที่ดินในการ

จัดสรางสถานีขนสงประมาณ 5 ไรเศษ ต้ังอยูที่ถนนสนามกีฬา ทางดานใตของตัวเมืองเกาลําพูน 
3.2) การคมนาคมทางรถไฟ 

มีขบวนรถไฟข้ึนและลองผานสถานีรถไฟจังหวัดลําพูน เปนรถขบวนสินคา 6 

ขบวน และรถโดยสาร 16 ขบวน โดยสวนใหญแลวจะจอดรับ-สง ผูโดยสารที่สถานีรถไฟลําพูนทุกขบวน 

ระยะทางรถไฟท่ีผานจังหวัดมีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟจังหวัดลําพูน มี 6 สถานี คือ สถานีรถไฟ

ปาเสา ลําพูน หนองหลม ศาลาแมทา ทาชมภู และขุนตาน ระยะทางจากลําพูนถึงกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ 729 กิโลเมตร 
3.3) การคมนาคมทางอากาศ 

จังหวัดลําพูนไมมีสนามบินเปนของตนเอง การเดินทางโดยเคร่ืองบินตองอาศัย

ทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดลําพูนไปทาอากาศยานจังหวัด

เชียงใหม ประมาณ 30 นาที 
3.4)  การคมนาคมทางนํ้า  

ถึงแมวาจังหวัดลําพูนจะมีลําน้ําสําคัญหลายสาย โดยเฉพาะแมน้ําปงและ

แมน้ํากวง ซึ่งเปนเสนทางสัญจรมาแตคร้ังโบราณ ซึ่งตอมาก็ไดใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงหลักระหวาง

กรุงเทพฯ ผานลําพูนไปถึงเชียงใหม แตหลังจากมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกจึงทําใหการคมนาคม

ขนสงทางน้ําลดบทบาทลงเร่ือย ๆ จนเมื่อมีการสรางฝายในลําน้ําเพื่อการชลประทาน เปนการกีดขวางการ

คมนาคมทางน้ํา จึงทําใหในปจจุบันไมมีการคมนาคมขนสงทางน้ําในจังหวัดลําพูน แตยังมีเรือขนาดใหญ

ใหบริการนักทองเที่ยวในอางเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล (ทะเลสาบแมปง) ที่นํานักทองเที่ยวมาสงทาเรือที่อยูในเขต

อุทยานแหงชาติแมปง 

จากการศึกษาและสํารวจเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนสงของเมืองลําพูน พบปญหา

หลัก ๆ ที่เกิดข้ึน ไดแก 

 การขาดถนนเล่ียงเมือง ทําใหพื้นที่เมืองเกายังถูกรบกวนดวยรถหลากหลาย

ประเภทที่จําเปนตองสัญจรผานเมืองไปพื้นที่หรืออําเภออ่ืน ๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะการที่มีรถขนาดใหญ

สัญจรในเขตพื้นที่เมืองเกา ซึ่งเปนการสรางความแออัดและเพิ่มมลพิษใหกับพื้นที่ รวมถึงสรางความ

เสียหายแกโบราณสถาน เหลานี้ลวนทําใหคุณคาและบรรยากาศของเมืองเกาสูญเสียไป  
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 สภาพถนนสายหลักที่มีขนาดเล็ก  ไม เหมาะรองรับการจราจรจํานวนมาก 

โดยเฉพาะเสนทางเขาเมือง ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015 

ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด จึงควรมีการจัดระบบโครงขายถนนที่ชวยกระจายและลดปริมาณ

การจราจรที่จะเขาสูเขตเมือง 

 ตามผังระบบโครงขายการคมนาคมขนสงในผังเมืองรวมเมืองลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 

2) มีโครงการจะขยายถนนหลายสายโดยรอบพื้นที่เมืองเกา ซึ่งจะเปนการเพิ่มปริมาณการจราจร และยัง

เปนการทําลายรูปแบบถนนเดิม รวมถึงแบบแผนของเนื้อเมืองพื้นที่เมืองเกาและบริเวณโดยรอบได  

 สถานีขนสงที่อยูเขามาทางตอนใตของพื้นที่เมือง ทําใหรถโดยสารตองใชถนนรอบ
เมืองผานพื้นที่เมืองเกาเพื่อไปยังสถานีขนสง นอกจากนี้การที่สถานีขนสงอยูหางจากเสนทางสายหลักคือ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 อีกทั้งมีทางเขา-ออกที่คับแคบ เกิดความไมสะดวกในการใหบริการ ทําให

รถโดยสารสาธารณะปรับอากาศระหวางจังหวัดไมเขาไปจอดที่สถานีขนสงดังกลาว แตจะจอดรับสง

ผูโดยสารบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ที่บริเวณแยกดอยติ ซึ่งบางคร้ังทําใหกีดขวางการจราจร

และอาจเกิดอันตรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1015 เปน

เสนทางหลักสายหนึ่งที่เขาสูตัวเมือง แตมี

เขตทางแคบ และมักมีการจอดรถริมเขตทาง 

ทําใหการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน 

สถานีขนสงจังหวัดลําพูน  ต้ังอยู ลึกจากระบบ

โครงขายถนนสายหลัก และมีการเขาถึงที่ไมสะดวก 

รูปที่ 4.15 ปญหาหลักๆ ดานระบบคมนาคมขนสงของเมืองลําพูน 
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4) ภูมิทัศนเมือง (Town Scape) 
 4.1) จินตภาพของเมือง (The Image of the City) 
 จากการพิจารณาพื้นที่เมืองลําพูนตามองคประกอบตาง ๆ ที่ชวยในการจดจํา

สภาพแวดลอมของเมืองทั้ง 5 ประเภท จากทฤษฎีจินตภาพของเมืองของ Kelvin Lynch สรุปไดดังนี้ 

(1)   เสนทาง (Path)  เสนทางหลัก ประกอบดวย 

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 และถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015 เปนเสนทางเขาสูเมืองเกา

ลําพูน และเปนเสนทางเช่ือมโยงเมืองเกาลําพูนกับอําเภอและจังหวัดขางเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  ขอบ (Edge)  ขอบหลักที่สําคัญในปจจุบันของพื้นที่เมืองลําพูน ไดแก 

(2.1)  แมน้ํากวง ซึ่งแบงเมืองลําพูนออกเปนสองฝง คือ ดานตะวันตกและ

ดานตะวันออก 

(2.2)  คูเมือง-กําแพงเมือง เปนแนวแบงพื้นที่ในเขตและนอกเขตพื้นที่เมือง

เกาลําพูน 

(2.3) พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณรอบเมืองเกา คงเหลือสภาพที่เห็นเดนชัด

เปนบริเวณกวาง ไดแก บริเวณสองฝงถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015 ซึ่งอยูดานตะวันตกของเมือง

เกาลําพูนไปจดแมน้ําปงฝงตะวันออก สวนดานตะวันออกของเมืองเกาลําพูนถูกซอยแบงไปใชประโยชน

ดานอ่ืน ๆ จนขาดความตอเนื่อง 

  

 

 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11  
ถนนสายประธานเชื่อมลําพูนกับจังหวัดใกลเคียง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 

เสนทางเขาสูเมืองลําพูน 

รูปที่ 4.16 จินตภาพของเมือง : เสนทางระดับเมือง 
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(3)  ที่หมายตา (Landmark)  ที่หมายตาในเขตเมืองลําพูนยังขาดการสงเสริม

ภูมิทัศนและการเขาถึงที่ดีพอ โดยที่หมายตาหลักของพื้นที่ ไดแก 

- องคพระบรมธาตุ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

-   องคเจดียสุวรรณจังโกฏิ วัดจามเทวี 

-   องคเจดียประธานวัดพระยืน 

สวนที่หมายตารองของพื้นที่ ไดแก 

- วัดประจําทิศของเมืองลําพูน ไดแก วัดพระคงฤๅษี วัดมหาวัน และ    

วัดประตูล้ี 

-   กูชางและกูมา 

 

แมน้ํากวง 

คูเมือง – กําแพงเมือง 

พื้นที่เกษตรกรรม

ทางดานตะวันตก 
ของเมืองเกาลําพูน 

รูปที่ 4.17 จินตภาพของเมือง : ขอบหลักของเมืองลําพูน 
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(4) ที่รวมกิจกรรม (Node) ศูนยรวมกิจกรรมสําคัญของเมืองลําพูน ไดแก 

(4.1) บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เปนสถานท่ีสําหรับจัดงานเทศกาลประเพณี

ที่สําคัญ 

(4.2) บริเวณลานอนุสาวรียพระนางจามเทวี เปนสถานท่ีสําหรับจัดงานที่

เกี่ยวของกับพระนางจามเทวี 

(4.3) บริเวณลานขางอนุสาวรียพระนางจามเทวี เปนสถานที่สําหรับกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองลําพูน และเปนที่รวมรานอาหารในชวงกลางคืน 

องคพระบรมธาตุหริภุญชัย 

มุมมองจากฝงเวียงยอง  

รูปที่ 4.18 จินตภาพของเมือง :   
ที่หมายตาของเมืองลําพูน 

วัดมหาวัน 

เจดียประธาน วัดพระยืน 

วัดพระคงฤาษี 

เจดียสุวรรณจังโกฏิ 

วัดจามเทวี 

วัดประตูล้ี 

กูชาง 

กูมา 
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(4.4) บริเวณศูนยบริการการทองเที่ยว เปนสถานที่สําหรับจัดงานเทศกาล

ประเพณีตาง ๆ 

(4.5) บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลําพูน เปนพื้นที่นันทนาการและจัดกิจกรรมท่ี

สําคัญระดับจังหวัด 

(4.6) บริเวณสถานีขนสงจังหวัดลําพูน เปนศูนยกลางคมนาคมระหวางอําเภอ

และจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ยาน (District) ยานหลักที่สําคัญแบงประเภทไดดังนี้ 

(5.1) ยานศิลปกรรม คือ บริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดแก วัดสําคัญตาง ๆ 

พิพิธภัณฑ คุมเจา และอาคารเกา 

(5.2) ยานราชการ ไดแก บริเวณที่ต้ังกลุมสถานที่ราชการ ไดแก ศาลากลาง
จังหวัดลําพูน กลุมสถานที่ราชการบริเวณถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1029 หนาวัดพระยืน และกลุม

สถานที่ราชการบริเวณถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 และทางรถไฟ 

วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

ลานอนุสาวรีย 
พระนางจามเทวี 

ลานขางอนุสาวรีย 
พระนางจามเทวี 

สถานีขนสงจังหวัด 

รูปที่ 4.19 จินตภาพของเมือง : ที่รวมกิจกรรมแหลงสําคัญของเมืองลําพูน 
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(5.3) ยานธุรกิจการคา ไดแก กลุมอาคารพาณิชยในเขตพื้นที่เมืองเกา และกลุม

อาคารพาณิชยบริเวณทางหลวงหมายเลข 106 และ 114 

(5.4) ยานนิคมอุตสาหกรรม ไดแก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนิคม

อุตสาหกรรมของบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยานการคาในเขตพื้นที่เมืองเกา 

ตลาดลําพูนจตุจักร ริมทางหลวง

แผนดินหมายเลข 114 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ 

รูปที่ 4.20 จินตภาพของเมือง : ยานสําคัญของเมืองลําพูน 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                        บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              4 - 49 
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 4.2) ภูมิทัศนและคุณภาพทางสายตา (Visual Quality) 
 (1) ที่หมายตาที่สําคัญของเมืองเกาลําพูน ไดแก องคพระบรมธาตุหริภุญชัย 

แตมีสภาพแวดลอมที่ลอมรอบดวยส่ิงปลูกสรางที่เปนมลภาวะดานภูมิทัศนและคุณภาพทางสายตา ดาน

ชองมองไมสามารถสังเกตเห็นไดจากระยะไกลจากถนนเขาเมือง (ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข114) 

และถนนอินทยงยศอันเปนถนนสายหลักในเขตพื้นที่เมืองเกา  รวมถึง มุมมองดานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

ที่ยังขาดความเปนระเบียบทั้งมุมมองจากถนนรอบเมือง และจากวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ออกสูแมน้ํา 

กวงบริเวณสะพานทาสิงห รวมถึงรถยนตจํานวนมากเขาไปจอดบริเวณดานหนาวัด 

 (2)   ถนนหลักเขาสูเมืองเกาลําพูน ไดแก ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 114     

ภูมิทัศนสองฟากถนนไมสามารถแสดงถึงความเปนเสนทางหลักเขาสูเมืองเกา 

 (3)   ถนนสายรองที่เขาถึงวัดและโบราณสถานในพ้ืนที่โดยรอบเมืองเกา ขาด

การสงเสริมการเขาสูพื้นที่  

ผลการศึกษาภูมิทัศนเมืองของเมืองลําพูนสรุปไดวา องคประกอบเมืองขาดการ

วางแผนดานภูมิทัศนที่ดีพอ ทําใหเกิดความสับสนจากการมองเห็นจากภายนอกของแตละบริเวณ ทําใหไม

สามารถสงเสริมและส่ือถึงบรรยากาศของเมืองเกา 
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5) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 5.1) ระบบไฟฟา 
 ทุกชุมชนและหมูบานในเขตผังเมืองรวมเมืองลําพูนมีไฟฟาใช โดยการใหบริการ

กระแสไฟฟาอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ซึ่งไดกระแสไฟฟามาจาก

โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 5.2) ระบบประปา 
 พื้นที่จายน้ําของสํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูนปจจุบัน ครอบคลุม

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลเหมืองงา เทศบาลเวียงยอง อบต.ริมปง เทศบาลตําบลอุโมงค และ

อบต.ปาสัก ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร โดยใชแหลงน้ําจากบอบาดาล อางเก็บน้ําทา

สบเสา และมีแหลงน้ําสํารองคือแมน้ํากวง 

จํานวนประชากรในเขตพื้นที่จายน้ําประปา 97,841 คน หรือ 30,803 ครัวเรือน 

มีความตองการใชน้ําสูงสุด 13,000 ลบ.ม./วัน (540 ลบ.ม./ชม.) 
 5.3) การสื่อสาร 
 (1) โทรศัพท 
 ปจจุบันการใหบริการโทรศัพทในจังหวัดลําพูน มีที่ทําการเพื่อใหประชาชน

ไดติดตอเร่ืองการขอใชบริการโทรศัพทพื้นฐานและดานส่ือสัญญาณอ่ืน ๆ แยกเปน 2 บริษัท ไดแก 

• บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) สวนบริการลูกคาจังหวัดลําพูน  

• บริษัท TT&T  

รวมเลขหมายทั้งของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท TT&T แลว

ในพื้นที่จังหวัดลําพูนจะมีเลขหมายเปดใชทั้งหมดจํานวน 55,847 เลขหมาย คิดเปนจํานวนเลขหมายพรอม

ใหบริการ / ประชากรในพื้นที่ รอยละ 14.43 (ไมรวมโทรศัพทมือถือ) 
 (2) การไปรษณีย 
 จังหวัดลําพูนมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 9 แหง ใหบริการรับฝาก ณ ที่ทําการ

ไปรษณีย ไดแก บริการการเงิน ไปรษณียภัณฑ พัสดุไปรษณีย และไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) นอกจากนี้ 

ยังรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดา ณ ตูรับไปรษณีย ซึ่งติดตั้งในเขตชุมชนทั่วไป โดยเปดทําการทุกวันไมเวน

วันหยุดราชการ วันธรรมดาต้ังแตเวลา 08.30 น.-16.30 น. วันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา 09.00 น.–12.00 น. 

(หยุดใหบริการเฉพาะการเงิน) 
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5.4) การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 
ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีทอระบายน้ําบนถนนทุกสาย สวนในเขตพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบลขางเคียง จะมีทอระบายน้ําบนถนนบางสายในเขตชุมชนเทานั้น การปองกันน้ําทวม 

เทศบาลเมืองลําพูนไดกอสรางเข่ือนที่ริมตล่ิงดานตะวันตกของแมน้ํากวง สวนพื้นที่ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลอ่ืน ๆ ยังไมมีระบบปองกันน้ําทวม 
5.5) ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน มีสถานีปรับคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองลําพูน ต้ังอยู

บริเวณชุมชนบานหลวย ตําบลในเมือง มีพื้นที่ใหบริการ 6 ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 

10,000 ลบ.ม/วัน สําหรับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ และโรงงาน

อุตสาหกรรมบางแหง มีระบบบําบัดน้ําเสียเปนของตนเอง สวนหมูบานที่อยูในองคการบริหารสวนตําบล

ตาง ๆ ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 
5.6) การกําจัดขยะ 

ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีระบบบริการเก็บแยกและเผาขยะ โดยเทศบาลเมือง

ลําพูนเปนผูรับผิดชอบจางเหมาเอกชนดําเนินการ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใชเตาเผา ซึ่งต้ังอยูบริเวณขาง

สุสานกูชาง ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร แตปจจุบันอาคารและระบบเตาเผา

เส่ือมสภาพจากการใชงาน โดยเฉพาะระบบหองเผาควัน ระบบสลัดเหว่ียง และปลองควนั จึงไดหยุดใชงาน

ระบบเตาเผา สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ ยังมีการใหบริการเฉพาะในตัวชุมชน สวนใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ จัดการโดยตนเอง 
  5.7)  สาธารณูปการ  

ไดแก โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนยสาธารณสุข และบริการสาธารณะดานตาง ๆ 

สามารถใหบริการในเกณฑระดับมาตรฐานของชุมชนเมืองลําพูนที่ดี 

 

 ทั้ งนี้  ในอนาคตจํานวนประชากรจะเพิ่มมากข้ึน   ดังนั้น  การใหบ ริการดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงตองมีการวางแผนใหสามารถรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต 
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44..55  สถานการณและประเด็นปญหาของสถานการณและประเด็นปญหาของเมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน  
 ปญหาที่เปนปญหาเรงดวนและเปนปญหาเร้ือรังที่มีผลกระทบที่จะทําใหการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาลําพูนไปสูเปาหมาย ประกอบดวย 
 4.5.1 ประเด็นปญหาเรงดวน 

1) การเส่ือมสภาพของมรดกทางวัฒนธรรมในบริเวณเมืองเกาลําพูน อันเกิดจากแรง

กดดันของการพัฒนาเมือง 

2) การขาดจิตสํานึกและแรงจูงใจในการอนุรักษ ปกปอง คุมครองมรดกวัฒนธรรมที่มีอยูที่

เปนของแทและด้ังเดิม 

3) ขาดองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาที่เปนเอกภาพ 

4) ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในดานการอนุรักษเมืองเกา ทั้งในหนวยงานภาค

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) ไมไดใชมาตรการทางกฎหมาย กํากับ ควบคุม ดูแลเพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาอยางเขมขน 

6) ในเขตเมืองเกาลําพูนยังอนุญาตใหรถบรรทุกขนาดใหญผานเขาในเมือง สงผลตอ

สภาพมลภาวะทางอากาศของเมือง นอกจากนี้ แรงส่ันสะเทือนของการจราจรยังสงผลตอแหลงศิลปกรรม

ในเมืองเกา 
 
 

 

 4.5.2 ประเด็นปญหาเรื้อรัง 
 1) ขาดการดําเนินการเชิงรุกในดานการพัฒนาเชิงอนุรักษเมืองเกาลําพูน ไดแก 

1.1) การประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับเมืองเกาลําพูนในดานคุณคา ความสําคัญ 

ประโยชน และวิธีการปกปองดูแลรักษา เพื่อเปนมรดกของลูกหลานสืบตอไป 

1.2) ขาดการสงเสริมการบริโภคทรัพยากรของชุมชนอยางมีจิตสํานึก เปนมิตรกับ

ธรรมชาติ เชน การประหยัดพลังงาน การจัดการทิ้งของเสีย การแยกขยะ การสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ เปนตน  

1.3) ขาดการสงเสริมการจัดการภูมิทัศนเมืองเพ่ือสรางสมดุลเมือง และการจัดทํา

แผนฟนฟูเมืองเกาบริเวณเมืองเกาที่มีศักยภาพ การอนุรักษปรับปรุงอาคาร ร้ือพื้นองคประกอบเมืองที่

สําคัญตามหลักการและแนวคิดที่ถูกตอง 

1.4) ขาดการสรางความเช่ือมโยงอาคาร และองคประกอบเมืองที่สําคัญ  เพื่อเพิ่ม

คุณคาความสําคัญโดยรวมของเมืองเกาลําพูน เปนการเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพและทางการมองเห็น 

1.5) ขาดงบประมาณสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

1.6) ขาดบุคลากรที่เปนกลไกประสานงานในพื้นที่ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง

เมืองเกาอยางแทจริง 
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2) ไมมีแนวทางเสริมสรางความเขาใจและสงเสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับเมืองเกา

ลําพูนอยางตอเนื่อง 

3) ขาดการสงเสริมการมีสวนรวมอยางเขมขนในการผลักดันใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน เชน ไมไดผลักดันประเด็นการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเปน

ประเด็นสาธารณะ เปนตน 

4) ขาดการสงเสริมการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สังคม จากเมืองเกาลําพูนอยาง

เหมาะสม 

5) ขาดการกําหนดจัดสรรบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนในการอนุรักษเมืองเกาลําพูนของทุก 

ภาคสวนทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา องคกรชุมชน ประชาคม ประชาชน เอกชน และรัฐ 

  
44..66  ภาพอนาคตการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนภาพอนาคตการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  
 “เมืองเกาลําพูน” เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพและความสําคัญทั้งทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี 

สถาปตยกรรม และวัฒนธรรม  เปนตัวแทนของวัฒนธรรมหริภุญไชย ที่สืบสานมาจนเปนตนแบบของ

วัฒนธรรมลานนา มีการจัดวางตําแหนงโครงสรางองคประกอบเมืองครบถวนประกอบดวย คุม วัด คูเมือง 

กําแพงเมือง ดังนั้น ภาพอนาคตการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจะตองรักษาสมดุลการอยูรวมกัน

ระหวางคนและสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและศิลปกรรม โดยคณะผูศึกษาไดวิเคราะหศักยภาพ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเมืองเกาลําพูน  ดังนี้ 
 4.6.1 โอกาส 

1) มีกลไกที่สนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาล ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี              

วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  พ.ศ. 2546 

2) กระแสความเคล่ือนไหวขององคกรทางสังคม องคกรเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน  

ส่ือสารมวลชน ในจังหวัดลําพูน ใหการสนับสนุนการพัฒนาเชิงอนุรักษ และสนับสนุนการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรม เห็นไดจากมีการต่ืนตัวเพื่อฟนฟู ปกปองรักษามรดกวัฒนธรรมสูมรดกโลก 

3) พื้นที่รอบเมืองเกาดานตะวันตก และดานตะวันออกบางบริเวณที่ยังคงสภาพเปนพื้นที่

เกษตรกรรม ซึ่งควรสงวนรักษาไวใหคงสภาพมากที่สุดเปนการรักษาระบบนิเวศนชุมชนเมืองลําพูนไวได

อยางยั่งยืนในอนาคต 

4)  จังหวัดลําพูนไดมีการวางแผนอนุรักษพื้นที่เมืองเกา โดยการกันเขตอนุรักษซึ่งเปน

มาตรการเบ้ืองตนทางผังเมืองที่ใชปองกันการทําลายคุณคาทางประวัติศาสตร และกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนเปนพื้นที่ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยใน          

ผังเมืองรวมเมืองลําพูน ฉบับที่ 346 (พ.ศ. 2540) มีการสงเสริมบรรยากาศการเปนเมืองเกาใหแกเมือง

ลําพูน โดยมีวิธีการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเกา  ผลักดันใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง
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เกิดข้ึนนอกเขตพื้นที่เมืองเกา  ตลอดจนทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษพื้นที่เมืองเกาโดยกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง การใชผังเมืองรวมเมืองลําพูนเปนเครื่องมือในการควบคุมการใชประโยชนที่ ดิน รวมทั้ง                   

การควบคุมความสูงของอาคารใหไมเกิน 12 เมตร  และการควบคุมความหนาแนนโดยใหมีที่วางไมนอยกวา

รอยละ 30  
 

4.6.2 อุปสรรค 
1) การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ การวางแผนพัฒนาเมืองสงเสริมความสําคัญ

ดานศิลปวัฒนธรรมของเมือง รวมทั้ง คํานึงถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนยังไมชัดเจนเพียงพอที่จะ

สงเสริมการพัฒนาเชิงอนุรักษ 

2) แนวทางการบริหารจัดการขององคกรปกครองทองถิ่นไมเอ้ือตอการอนุรักษเมืองเกาทั้ง

ในดานการควบคุมการช้ีนําจากภาครัฐ การสนับสนุนสงเสริมอยางเปนเอกภาพ 

3) การพัฒนาจังหวัดลําพูนที่ผานมาทําใหคุณภาพน้ําของแมน้ํากวงอยูในสภาพเส่ือมโทรม 

4) ในเขตจังหวัดลําพูนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจการอุตสาหกรรม รวมทั้ง อัตรา

การเพิ่มข้ึนของปริมาณยานพาหนะทางบก และการจัดโครงขายคมนาคมยังไมเหมาะสม ทําใหคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากมลภาวะทางน้ํา ทางอากาศ และทางบก มีปริมาณเพิ่มข้ึน 

5) พื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรมในจังหวัดลําพูนเร่ิมลดจํานวนลง ในชวงที่ผานมา

ความตองการที่ดินเพิ่มข้ึนเปนอันมาก ที่ดินที่มีความเหมาะสมตอการเกษตรยังไมไดรับความคุมครอง

ปลอยใหกิจกรรมอ่ืนที่ไมตองการความอุดมสมบูรณของที่ดินรุกลํ้าเขาไป ทําใหพื้นที่อันอุดมสมบูรณซึ่งเปน

แหลงผลิตอาหารที่สําคัญและเปนระบบนิเวศนที่ดีของเมืองตองสูญเสียไป จึงควรตองกํากับการขยายตัว

ของเมืองตามผังเมือง เนนการขยายตัวอยางสมดุลโดยใชโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกช้ีนํา

การพัฒนาเมือง 
  
 4.6.3 จุดแข็ง 

1) เมืองเกาลําพูนมีคุณคาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบดวยแหลง

ศิลปกรรม อาคาร และองคประกอบเมือง อยูเปนจํานวนมาก ที่ยังคงสภาพความเปนของแทด้ังเดิมสะทอน

เอกลักษณวัฒนธรรมของพื้นที่ 

2) องคประกอบของเมืองเกาลําพูนยังมีผังเมืองเดิมรูปหอยสังขคอนขางสมบูรณ แสดงให

เห็นความสมดุลของเมืองและการใชประโยชนของเมืองตามวิถีชีวิต ตําแหนงของที่หมายตาที่เปน

โบราณสถาน ศาสนสถาน มีองคพระธาตุหริภุญชัยเปนศูนยกลางเมือง ลวนสัมพันธกับโครงขายของ

เสนทางและธรรมชาติของเมือง ทําใหเปนโอกาสที่จะสงเสริมพื้นที่เมืองเกาลําพูนใหมีความสมบูรณ

สวยงาม 
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3) ขอบเขตที่ต้ังทางภูมิศาสตรของเมืองเกาลําพูนเปนศูนยกลางชุมชนสามารถเขาถึงได

สะดวก  

4) ชุมชนและประชาชนสวนใหญในทองถิ่นต่ืนตัวในการอนุรักษมากข้ึน 

5) เปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางประวัติศาสตร  สังคม เศรษฐกิจ และความรุงเรืองของพุทธ

ศาสนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

6) บริเวณพื้นที่เมืองเกาเปนเมืองศูนยกลางการปกครอง การศึกษา และพาณิชยกรรม ทํา

ใหมีการใชประโยชนที่ดินในกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม 

7) การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตเมืองเกาลําพูนมีแนวโนมลดความ

หนาแนนลง เนื่องจากการเกิดข้ึนของพื้นที่เศรษฐกิจนอกเขตเมืองเกา ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในเมืองเกาได 

8) ที่ดินในพื้นที่เมืองเกาและบริเวณรอบคูเมือง สวนใหญเปนแปลงที่ดินขนาดเล็ก รวมถึง

ถนนที่มีความกวางนอย จึงไมเอ้ือตอการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ทําใหพื้นที่เมืองเกาลําพูนไมมี

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเปนเพียงการรื้ออาคารเดิมเพื่อ

สรางใหม หรือการปรับปรุงตอเติมอาคารเดิม 

9) พื้นที่โลงและที่วางยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีดีในระดับหนึ่ง และมักใชถนนรอบ              

คูเมืองเปนพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจงเปนประจํา ซึ่งถามีการนําที่วางของสวนราชการ ที่ดินวัดราง ที่ดิน

เอกชน ที่มิไดใชประโยชนเพื่อจัดทําแผนที่โลงสาธารณะเพื่อนันทนาการและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมจะ

ทําใหเมืองเกาลําพูนเปนเมืองที่นาอยูอยางยั่งยืน 

10)  ศักยภาพในการกําจัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําพูน

สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและความหนาแนนของประชากร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาเมือง

เกาใหเปนเมืองสะอาดและนาอยู 
 
 4.6.4 จุดออน 

1) องคความรูเกี่ยวกับเมืองเกาลําพูนยังไมไดจัดการใหเปนระบบเพียงพอที่จะทําให

ประชาชนเขาถึงไดงาย จึงตองเรงจัดการใหเปนระบบเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและสามารถ

เรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

2) การสงเสริมใหมีการดูแลเพื่อไมใหเกิดความเส่ือมโทรมและการสูญสลายของ

องคประกอบตาง ๆ ในเมืองเกาจนกลายเปนภัยคุกคามตอคุณคาความสําคัญของพื้นที่ยังไมเพียงพอ ควร

ตองมีการสงเสริมใหมากข้ึนจนไดผลเปนรูปธรรม 

3) การสงเสริมความรูและการสืบทอดองคความรูคุณคาประวัติศาสตรของเมืองเกาตอ

ชุมชนและสาธารณชนยังไมตอเนื่อง ควรใหมีการสงเสริมที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
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4) การสงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเมืองเกาลําพูน วิทยาการชางฝมือด้ังเดิมเพื่อ

การอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมทองถิ่นยังไมเพียงพอที่จะฟนฟูไดอยางเต็มที่ ควรจัดงบประมาณสนับสนุน

การวิจัยตอเนื่องจนไดความรูที่ถูกตอง และจัดรูปแบบการถายทอดใหกับประชาชน ใหเขาถึงประชาชน 

5)  การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางพันธกิจรวมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารจัด

การเมืองเกาลําพูนยังไมชัดเจนเปนรูปธรรม 

6) ผูนําชุมชนและบุคลากรในองคการบริหารสวนทองถิ่นยังไมเขาใจแนวคิดหลักที่

เหมาะสมและยังไมมีทักษะเพียงพอในการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน 

7) การสงเสริมชุมชน ประชาชนในทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจในประโยชนของการ

อนุรักษที่มีตอชุมชน เขาใจแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ และไมเห็นวาการอนุรักษเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาซ่ึงตองดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

8) การใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่เมืองเกาปจจุบันมีการกอสรางหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงคของเทศบาล (ขางอนุสาวรียพระนางจามเทวี) ทําใหขนาดพื้นที่โลงในเขตเมืองเกาลดลง  

9) การพัฒนาใหเกิดการเติบโตของเมืองโดยไมไดพิจารณาบริบทที่ครบถวนอาจสง    

ผลกระทบตอการทําลายพื้นที่เมืองเกา เชน การถมคูเมือง การร้ือถอนหรือบุกรุกทําลายกําแพงเมือง 

โบราณสถาน เปนตน อาจเปนการทําลายคุณคาเมืองประวัติศาสตรได 

10) บริเวณแนวคูเมือง กําแพงเมือง ยังไมมีการกําหนดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหเปนของรัฐอยาง

ชัดเจน 

11) การวางแผนดานภูมิทัศนที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองเกายังไมสมบูรณเพียงพอที่จะ

สงเสริมบรรยากาศเมืองเกา 

12) การเติบโตของเมืองเกาลําพูนทําใหเกิดการสรางบานเรือน อาคารพาณิชย สถาน

บริการ ปายโฆษณาตาง ๆ รุกลํ้าหรือประชิดกับตัวศิลปกรรมหรือขอบเขตแหลงศิลปกรรม ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทัศนียภาพจากการมีส่ิงปลูกสรางที่ไมกลมกลืนกับลักษณะรูปทรงของศิลปกรรมเดิม อาคาร

ปจจุบันบดบังความสวยงามของแหลงศิลปกรรม การกอสรางสรางความเสียหายใหกับแหลงศิลปกรรม 

13) แหลงศิลปกรรมที่ไมไดมีการสํารวจมากอน ถูกออกเอกสารสิทธิ์ใหประชาชนเขา

ครอบครอง เชน เจดียวัดชัยชนะ ซึ่งเปนวัดรางกลางเมืองลําพูน   

14) แหลงศิลปกรรมบางสวนไดรับความเสียหายจากแรงส่ันสะเทือนของการจราจรและการ

กอสราง 

15) การดัดแปลงแกไขรูปแบบแหลงศิลปกรรมโดยไมมีการศึกษาขอมูลและยึดเอารูปแบบ

ด้ังเดิมเปนเกณฑ อาจสงผลทําใหสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวคอย ๆ เลือนหายไป 

 



บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน                                        แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

4 - 60 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               

16) การรณรงคใหความรูเพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษ ปกปองคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรมที่เปนของแทและด้ังเดิม ใหคงอยูยังไมเพียงพอ สงผลใหประชาชนรับกระแสนิยมแบบสมัยใหม

จากภายนอกจนประชาชนบางสวนเปล่ียนแปลงคานิยมไปสูความสมัยใหม และอาจทําลายมรดก

วัฒนธรรมที่มีอยูโดยรูเทาไมถึงการ  

17)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคราชการที่ดูแลพื้นที่เมืองเกายังมีขอจํากัดดาน

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และดานเทคนิควิชาการ ในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาและพื้นที่โดยรอบอยางเหมาะสม  

18)  แนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการอนุรักษเมืองเกาควบคูไป

กับการพัฒนาไมชัดเจนและตอเนื่อง เพราะขาดหนวยงานกลางที่เปนกลไกประสานในการนําแผนอนุรักษ

และพัฒนาเมืองเกาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                        บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              4 - 61 

สรุปสภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีสงผลกระทบตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลาํพูน 
 
โอกาส 
1) มีกลไกท่ีสนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาล  ไดแก  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    

วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  พ.ศ. 2546 

2) องคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  องคกรพัฒนาชุมชน  สื่อสารมวลชน  ใหการ

สนับสนุนการพัฒนาเชิงอนุรักษ  การตื่นตัวเพ่ือฟนฟู  ปกปองรักษามรดกวัฒนธรรมสู

มรดกโลก 

3) พ้ืนท่ีรอบเมืองเกาดานตะวันตกยังคงสภาพเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงควรสงวนรักษาไว

ใหคงสภาพมากท่ีสุด เปนการรักษาระบบนิเวศนชุมชนเมืองลําพูนไวไดอยางย่ังยืนใน

อนาคต 

4)     จังหวัดลําพูนไดมีการวางแผนอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกา  โดยการกันเขตอนุรักษซ่ึงเปน

มาตรการเบื้องตนทางผังเมืองท่ีใชปองกันการทําลายคุณคาทางประวัติศาสตรมีการ 

สงเสริมบรรยากาศการเปนเมืองเกาใหแกเมืองลําพูน โดยมีวิธีการควบคุมการพัฒนา

ในเขตเมืองเกา  ผลักดันใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองเกิดข้ึนนอกเขตพ้ืนท่ี

เมืองเกา   

 

อุปสรรค 
1) การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การวางแผนพัฒนาเมือง ไมไดใหความสําคัญ

กับศิลปวัฒนธรรมของเมือง และไมคํานึงถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน   

2) แนวทางการบริหารจัดการขององคกรปกครองทองถิ่นไมเอ้ือตอการอนุรักษเมืองเกา 

3)  การพัฒนาจังหวัดลําพูนท่ีผานมาทําใหคุณภาพนํ้าของแมนํ้ากวงอยูในสภาพเสื่อมโทรม 

4) มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจการอุตสาหกรรมทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเกิด

จากมลภาวะทางนํ้า ทางอากาศ และทางบกมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

5) ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมตอการเกษตรยังไมไดความคุมครอง ความอุดมสมบูรณของ

ท่ีดินและระบบนิเวศนท่ีดีของเมืองตองสูญเสีย 
  
  

 

จุดแข็ง 
1) เมืองเกาลําพูนมีคุณคาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม องคประกอบเมืองจํานวน

มากท่ียังคงสภาพความเปนของแทดั้งเดิมสะทอนเอกลักษณวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

2) พ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูนยังคงสภาพของเมืองเดิมรูปหอยสังขและมีองคพระธาตุหริภุญชัย

เปนศูนยกลางเมือง 

3)     ขอบเขตท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของเมืองเกาลําพูนเปนศูนยกลางชุมชน สามารถเขาถึงได

สะดวก 

4) ชุมชนและประชาชนสวนใหญในทองถิ่นตื่นตัวในการอนุรักษมากข้ึน 

5) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

6) บริเวณพ้ืนท่ีเมืองเกาเปนเมืองศูนยกลางการปกครอง  การศึกษา  และพาณิชยกรรม 

ทําใหมีการใชประโยชนท่ีดินในกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม 

7) การใชประโยชนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตเมืองเกาลําพูนมีแนวโนมลดความ

หนาแนนลง ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองเกาได 

8) ท่ีดินในพ้ืนท่ีเมืองเกาและบริเวณรอบคูเมืองสวนใหญเปนแปลงท่ีดินขนาดเล็ก ไมเอ้ือ

ตอการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยทําใหพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูนไมมีผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาขนาดใหญ 

9) พ้ืนท่ีโลงและท่ีวางยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีดีในระดับหน่ึง 

10)   ศักยภาพในการกําจัดนํ้าเสีย  และการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําพูน 

สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและความหนาแนนของประชากร 
 
 
 

 

จุดออน 
1) องคความรูเก่ียวกับเมืองเกาลําพูนยังไมไดจัดการใหเปนระบบเพียงพอท่ีจะทําให

ประชาชนเขาถึงไดงาย  

2)    ความเสื่อมโทรมและการสูญสลายขององคประกอบตาง ๆ ในเมืองเกา กลายเปนภัย

คุกคามตอคุณคาความสําคัญของพ้ืนท่ี 

3)    การสงเสริมความรูและการสืบทอดองคความรูคุณคาประวัติศาสตรของเมืองเกาตอ

ชุมชนและสาธารณชนยังไมตอเน่ือง 

4)    การสงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับเมืองเกาลําพูนฯ ยังไมเพียงพอ 

5)     การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางพันธกิจรวมทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการบริหาร 

จัดการเมืองเกาลําพูน ยังไมชัดเจนเปนรูปธรรม 

6)     ผูนําชุมชนและบุคลากรในองคกรบริหารสวนทองถิ่นยังไมเขาใจแนวคิดหลักและยังไมมี

ทักษะเพียงพอในการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน 

7)    การสงเสริมชุมชน ประชาชนในทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจในประโยชนของการ

อนุรักษท่ีมีตอชุมชนยังไมเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

8)    การใชประโยชนท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา ปจจุบันมีการกอสรางหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค ทําใหขนาดพ้ืนท่ีโลงวางในเขตเมืองเกาลดลง  

9)    การพัฒนาใหเกิดการเติบโตของเมืองโดยไมไดพิจารณาบริบทท่ีครบถวนอาจสงผล

กระทบตอการทําลายพ้ืนท่ีเมือง 

10)  บริเวณแนวคูเมือง  กําแพงเมืองยังไมมีการกําหนดกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหเปนของรัฐอยาง

ชัดเจน 

11)  การวางแผนดานภูมิทัศนท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีเมืองเกายังไมสมบูรณเพียงพอท่ีจะสงเสริม

บรรยากาศเมืองเกา 

12)  มีการสรางบานเรือนอาคารพาณิชย สถานบริการ ปายโฆษณาตาง ๆ รุกล้ําหรือประชิด

กับตัวศิลปกรรมฯ 

13)  แหลงศิลปกรรมท่ีไมไดมีการสํารวจมากอน ถูกออกเอกสารสิทธิ์ใหประชาชน 

14)  แหลงศิลปกรรมบางสวนไดรับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรและการ

กอสราง 

15)  การดัดแปลงแกไขรูปแบบแหลงศิลปกรรมโดยไมมีการศึกษาขอมูลและยึดเอารูปแบบ

ดั้งเดิมเปนเกณฑอาจสงผลทําใหสถาปตยกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวคอย ๆ เลือน

หายไป 

16)  การรณรงคใหความรูเพ่ือสรางจิตสํานึกการอนุรักษ ปกปองคุมครองมรดกทาง 

วัฒนธรรมท่ีเปนของแทและดั้งเดิม ใหคงอยูยังไมเพียงพอ 

17)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคราชการท่ีดูแลพ้ืนท่ีเมืองเกายงัมีขอจํากัด 

18)  แนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการอนุรักษเมืองเกาควบคูไป

กับการพัฒนาไมชัดเจนและตอเน่ืองเพราะขาดหนวยงานกลางท่ีเปนกลไกประสาน  



บทที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพเมืองเกาลําพูน                                        แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

4 - 62 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               

 4.6.5 ภาพอนาคตเมืองเกาลําพูน  
  จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ไดกําหนดภาพอนาคตของเมืองเกาลําพูน ดังนี้ 

 1) เปนเมืองนาอยู ประชาชนในเมืองเกาลําพูนสามารถดํารงรักษาพื้นที่หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร  โบราณคดีไวชัดเจน  มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะ เปนชุมชนที่

มีลักษณะอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยมีเอกลักษณสถาปตยกรรมทองถิ่น สงบรมร่ืน มีระเบียบ สะอาด  

จัดแบงเขตการใชประโยชนที่ดินตามกิจกรรมที่ควรเปน ไมกอเกิดมลพิษ มีสาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะครบถวน  มีระบบการคมนาคมขนสงที่เหมาะสม ประชาชนมีระเบียบวินัย สุขภาพดี มีพื้นที่เปดโลง

ที่เพียงพอ แหลงน้ําธรรมชาติสะอาด เมืองปราศจากมลภาวะ 

 2) เมืองเกาลําพูนมีการบริหารจัดการที่ดี มีองคกรรับผิดชอบและบูรณาการความรวมมือ

จากทุกภาคสวน  มีแผนแมบทที่เหมาะสมกํากับการดําเนินการ 

 3) สามารถใชการพัฒนาเชิงอนุรักษดํารงคุณคาความเปนเมืองประวัติศาสตร เมือง

ศิลปวัฒนธรรม และรักษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชยที่เปนตนแบบของลานนา เปนแหลง

เรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน 

  



5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                      บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
 

  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 - 1    

จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกและภายในเมืองเกาลําพูน ทําใหไดขอสรุปสําคัญ คือ       

จุดแข็ง จุดออน รวมทั้งโอกาส และอุปสรรค ที่สงผลกระทบตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และ    

ทําใหเห็นประเด็นปญหาเรงดวนและปญหาเร้ือรังในเมืองเกาลําพูน ที่จะตองวางยุทธศาสตรในการแกไขและ

ผลักดันใหเกิดการร้ือฟน คุมครอง ปกปอง ดูแลใหเมืองเกาลําพูนไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางเหมาะสม  

นํามาสูการวางยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

 

55..11  วิสัยทัศน วิสัยทัศน ““เมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน””  
 เมืองนาอยู มีองคกรการบริหารจัดการที่สามารถประสานการมีสวนรวมทุกภาคสวน ดําเนินการพัฒนา 

เชิงอนุ รักษอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให เมืองเกาลําพูนดํารงคุณคาความเปนเมืองประวั ติศาสตร                

เมืองศิลปวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชย และดํารงความสมดุลของระบบ

นิเวศนเมืองไวไดอยางยั่งยืน 

  
55..22  พันธกิจพันธกิจ  
 5.2.1 พัฒนาโครงสรางองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนใหมีความเขมแข็ง และสามารถ

บริหารจัดการเมืองเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 5.2.2 ใชกลไกและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการบูรณาการแผนงานโครงการ    

งบประมาณ และการดําเนินการ อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 5.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจและจิตสํานึกในคุณคาความสําคัญของเมืองเกาลําพูน และ

รวมกันปกปอง ดูแลรักษาเมืองเกาลําพูน ใหกับประชาชนในพื้นที่เมืองเกาลําพูน พื้นที่โดยรอบ และผูมา

เยือน 

 5.2.4 พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน พื้นที่เมืองเกาลําพูน และพื้นที่โดยรอบ ใหมีความเขมแข็ง    

มีจิตสํานึกในเชิงบวกในการอยูกับเมือง รักษาเมือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5.2.5 สงเสริมใหเมืองเกาเปนแหลงเรียนรู มีการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับเมือง

เกาลําพูน ใหนําความรูไปจัดเปนวิชาในหลักสูตรการเรียนในสถาบันการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ รวมทั้ง

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน การฝกอบรมใหความรูประชาชน เยาวชน ทั้งในพื้นที่และผูที่สนใจ 

 5.2.6 พัฒนาเมืองเกาลําพูนเปนเมืองนาอยู มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถวน มีพื้นที่

สีเขียวเพียงพอ  ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของเมือง ไดรับการฟนฟู ปกปอง ดูแล มี

การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสม ที่ยังคงเอกลักษณของเมืองไวใหสมบูรณที่สุด 



บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน                      แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                       
 

  

5 - 2    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

55..3   3   วัตถุประสงคหลักวัตถุประสงคหลัก  
 5.3.1 เพื่อจัดตั้งองคกรการบริหารเมืองเกาลําพูน  และใชกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  

บูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอน ตั้งแตการตัดสินใจการวางแผน การตรวจสอบ

ติดตามผลใหการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนบรรลุผลตามเปาประสงค 

5.3.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ใหตระหนัก

ถึงคุณคาความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษเมืองเกาลําพูนที่มีคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและ

สภาพสังคมของชุมชนที่ดี 

 5.3.3 เพื่อสรางกลไกและมาตรการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน โดย

การบูรณาการขอมูลตาง ๆ สูกระบวนการวางแผนทุกระดับ 

 5.3.4 เพื่ออนุรักษ ปกปกรักษา และสรางจิตสํานึกในการสืบทอดและสงเสริมใหดํารงอยูของ     

อัตลักษณและคุณลักษณะของเมืองเกาลําพูน บูรณภาพ ความเปนของแทและด้ังเดิม ของพ้ืนที่เมืองเกาทั้ง

ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  

 5.3.5 พัฒนาเมืองเกาลําพูนตามแนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน ทั้งความสมดุลของระบบ

นิเวศน ภูมิทัศนเมือง สภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยูที่ดีของประชาชนทั้งทางวัตถุ สังคม วัฒนธรรม 

 

55..44  เปาหมายเปาหมาย  
 เมืองเกาลําพูนเปนเมืองเกาที่มีชีวิต เมืองประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม และเปนเมืองนาอยู 

ดํารงรักษาเอกลักษณ มรดกวัฒนธรรมหริภุญไชยใหสืบทอดอยางยั่งยืน มีการพัฒนาเชิงอนุรักษภายใต

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 

55..55  ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการการอนุรักษและอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนพัฒนาเมืองเกาลําพูน  
 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน ไดกําหนด

ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ไวดังนี้ 
 5.5.1 ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนแบบ
บูรณาการ 
  1) สถานการณและประเด็นปญหา 
 1.1) องคกรการบริหารจัดการเมืองเกายังไมเปนเอกภาพ 

 1.2) ไมมีแนวทางในการสงเสริมการสรางจิตสํานึกและสรางแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม

ในการอนุรักษปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรมที่มีอยูเปนของแทและด้ังเดิม 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                      บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
 

  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 - 3    

 1.3) บุคลากรสวนใหญทั้งที่อยูในหนวยงานภาคราชการ  และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ แนวคิดหลักเร่ืองการพัฒนาเมืองเกาที่ถูกตองตาม

หลักวิชาการ ตลอดจนบริบทในการดูแล ปกปองรักษาเมืองเกา 

 1.4) องคกรบริหารจัดการเมืองเกาตองวางแผนและดําเนินการเชิงรุกในการพัฒนา

เชิงอนุรักษทั้งในดานการประชาสัมพันธ การจัดทําแผนฟนฟู งบประมาณ และกลไกการประสานงานใน

พื้นที่ 

 1.5) องคกรบริหารจัดการเมืองเกาสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางเขมขนใน

การบริหารจัดการเมืองเกา  และการกระจายบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน 

 1.6) สงเสริมใหมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ

ในการบริหารจัดการเมืองเกา 
  2) เปาหมายเชิงกลยุทธ 
  2.1) มีองคกรและกลไกการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนที่เปนเอกภาพและสามารถ

กระจายความรับผิดชอบสูทุกภาคสวน 

  2.2) คุณคาของเมืองเกาเพิ่มข้ึนในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

  2.3) บุคลากรที่อยูในหนวยงานภาคราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

ความรูความเขาใจทักษะในการบริหารจัดการเมืองเกา และกลุมประชาคมสังคมในพื้นที่ที่เกี่ยวของมี

ความรูและเขาใจการดูแล ปกปอง คุมครองเมืองเกาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
3) ปจจัยแหงความสําเร็จ 

3.1)  มีองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาที่เขมแข็ง สามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2)  มีกลไกประสานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งแนวต้ังและแนวนอนที่ชัดเจน 

3.3)  บุคลากรในองคกรภาครัฐ ทองถิ่น องคกรชุมชนรับรู เขาใจ กระบวนการจัด

การเมืองเกาอยางถูกตอง และพรอมที่จะประสานความรวมมือ รวมใจในการปกปอง ดูแลรักษา และมี

ความเสียสละรวมกันอยางจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน                      แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                       
 

  

5 - 4    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

 4) แผนงานและโครงการ ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย 6 แผนงาน 8 โครงการ 

ดังตอไปนี้ 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 1  
การสรางองคกรและการบริหารจัดการ 

 
- โครงการจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน 

แผนงานท่ี 2  
การสรางกลไกการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 

 
- โครงการจัดต้ังและฟนฟูองคกรชุมชนเพื่อการอนุรักษ 
   เมืองเกาลําพูน 

แผนงานท่ี 3  
การสรางแรงจูงใจใหประชาชนและผูที่

เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

และพัฒนาเมอืงเกาลําพูน 

 
- โครงการประชาสัมพนัธการดําเนนิการโครงการอนุรักษ
และพัฒนาเมอืงเกาลําพูน 

- โครงการจัดต้ังกองทนุอนุรักษทางวฒันธรรมเมืองเกา
ลําพนู 

แผนงานท่ี 4   
การสรางรายไดจากคุณคาทางเศรษฐกิจ

ของเมืองเกาลําพูน 

 
- โครงการพฒันาอาชีพจากการอนุรักษและพัฒนา 

แผนงานท่ี 5 
การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกร

เครือขายเพื่อการอนุรักษเมอืงเกาลําพูน 

    
- โครงการพฒันาขีดความสามารถขององคกรเครือขายเพือ่
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพนู 

- โครงการจัดอบรมบุคลากร ประชาชน ดานการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

แผนงานท่ี 6 
การสงเสริมกลไกการติดตามประเมินผล 

       
- โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                      บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
 

  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 - 5    

 5.5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนเมืองเกา
ลําพูน 
  1) สถานการณและประเด็นปญหา 
 1.1) อัตลักษณของเมืองและภูมิทัศนเมืองเกาถูกทําลาย รวมถึงการเส่ือมสภาพของ

มรดกทางวัฒนธรรมบริเวณเมืองเกาลําพูน อันเกิดจากแรงกดดันของการพัฒนาเมือง 

 1.2) ขาดการจัดการขอมูลเกี่ยวกับเมืองเกา 

 1.3) ขาดการใชมาตรการทางกฎหมาย กํากับ ดูแล ควบคุม รวมถึงระบบแรงจูงใจ 

เพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

 1.4) ขาดการประสานงานในการสงเสริมการจัดการภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ

และพัฒนาเมือง 
  2) เปาหมายเชิงกลยุทธ 
  2.1) มีสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศนของเมืองเกาลําพูนที่ดีตามมาตรฐานเมือง

นาอยู 

  2.2) ฟนฟู  ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมือง 
3) ปจจัยแหงความสําเร็จ 

3.1) มีประกาศและ/หรือขอบัญญัติทองถิ่น รวมถึงการสรางแรงจูงใจตาง ๆ ที่เอ้ือตอ

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา และเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

3.2) มีแผนอนุรักษและฟนฟูดูแลแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน ที่สามารถ

รักษาแบบแผนของเนื้อเมืองไวไดอยางเหมาะสม 

3.3) มีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

  4) แผนงานและโครงการ ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 แผนงาน 11 โครงการ 

ดังตอไปนี้ 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 1  
การกําหนดแนวทางการฟนฟูและดูแล

รักษาพืน้ที่เมอืงเกาลําพูน 
 

 
- โครงการกาํหนดและบังคับใชมาตรการควบคุมเพื่อการ
อนุรักษและพฒันาเมืองเกาลําพนู 

- โครงการวางผังเมืองเฉพาะพื้นที่เมืองเกาลําพนู 



บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน                      แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                       
 

  

5 - 6    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 2  
การปรับปรุงส่ิงแวดลอมภูมิทัศนพื้นที ่

เมืองเกาลําพูน 
 

- โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแนวกาํแพงเมือง  

ประตูเมือง และคูเมือง 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวดัพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวหิาร 
- โครงการอนุรักษและปรับปรุงภูมิทัศนศาสนสถาน 

- โครงการอนุรักษและฟนฟูอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่น 

- โครงการจัดระบบการสัญจร 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน 

- โครงการจัดระเบียบปาย อุปกรณถนน และอุปกรณ

สาธารณูปโภค 

- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาตนไมใหญ 
- โครงการควบคุมมลพิษ 

 
5.5.3  ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ ถึง

ประโยชนของเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 
1)  สถานการณและประเด็นปญหา 

1.1)  ยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในการสงเสริมใหชุมชนและประชาชนใน

เขตพื้นที่เมืองเกาและพื้นที่โดยรอบ มีความรู ความเขาใจ ถึงประโยชนของการอนุรักษเมืองเกาที่มีตอ

ชุมชน รวมทั้งการสรางความเขาใจวาการอนุรักษไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนา  

1.2)  อิทธิพลจากการพัฒนาสมัยใหม อาจมีผลกระทบทําใหคานิยมทางสังคม

ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เมืองเกาลําพูนเปลี่ยนไป 
2) เปาหมายเชิงกลยุทธ 

2.1)  สรางทัศนคติเชิงบวกสําหรับประชาชนในพ้ืนที่เมืองเกาและพื้นที่โดยรอบตอ 

การอนุรักษและเห็นประโยชนของการอนุรักษเมืองเกาลําพูนที่มีตอการพัฒนาทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ 

และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

2.2)  ประชาชนในพื้นที่และโดยรอบเห็นคุณคาความสําคัญของบทบาทหนาที่เมือง

เกาลําพูนที่มีตอชุมชน 

 

 

 

 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                      บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
 

  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 - 7    

3) ปจจัยแหงความสําเร็จ 
3.1)  มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเมืองเกาลําพูนอยาง

ตอเนื่อง และสนับสนุนการชําระประวัติศาสตร 

3.2)  จังหวัดลําพูนใหการสนับสนุนการฟนฟูงานชางฝมือหริภุญไชย และชางฝมือ

ทองถิ่นอยางจริงจัง โดยรวมมือกับปราชญและภูมิปญญาชางในพื้นที่ สถาบันการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา  

3.3)  จังหวัดลําพูนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชนสราง

บรรยากาศเมืองเปนแหลงเรียนรู เมืองประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม และเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

4) แผนงานโครงการ ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย 3 แผนงาน 5 โครงการ 

ดังตอไปนี้ 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 1  
การเสริมสรางเมืองเกาเปนแหลงเรียนรู

ทางประวัติศาสตรการต้ังถิ่นฐานและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 
- โครงการสงเสริมการพัฒนาเมืองเกาลําพูนใหเปน      

แหลงเรียนรู 

 

แผนงานท่ี 2  
การศึกษาวิจยัองคความรูเมอืงเกาลําพูน 
 

 
- โครงการศึกษาวิจัยองคความรูเมืองเกาลําพูน 

- โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูงานชางฝมือหริภุญไชยและ
ชางฝมือทองถิน่ 

แผนงานท่ี 3  
เสริมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนใน  

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพนู 

 
- โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษเมืองเกาลําพนู 

- โครงการรณรงคใหความรูการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
ลําพนู 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน                      แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                       
 

  

5 - 8    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 



6. แผนงานและโครงการ

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                                              บทที่ 6 แผนงานและโครงการ 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                         6 - 1                 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “เมืองเกาลําพูน” ที่ต้ังไว แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา

บริเวณเมืองเกาลําพูนไดกําหนดแผนงาน และโครงการที่เปนรูปธรรมภายใตยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากลไก

และกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดก

ทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน และยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขาใจประโยชนเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

66..11  ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 1 พัฒนากลไกและกระบวนการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาบริหารจัดการเมืองเกา
ลําพูนแบบบูรณาการลําพูนแบบบูรณาการ  
ยุทธศาสตรนี้เปนการพัฒนากลไกที่จําเปนในการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนใหสามารถดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมาย โดยเนนใหมีองคกรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สรางกลไกการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในสวนภาครัฐ องคกรปกครองทองถิ่น ประชาสังคม ประชาชนใน

พื้นที่ ใหเปนกําลังสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกา และสนับสนุนใหใชประโยชนจากเมืองเกา

เพื่อการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจสําหรับประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืน ประกอบดวย 6 แผนงาน  8

โครงการ ดังตอไปนี้ 
 
6.1.1 แผนงานท่ี 1 การสรางองคกรและการบริหารจัดการ 

แผนงานนี้เปนแผนเชิงบริหารจัดการ มีแนวคิดที่สําคัญคือใชกระบวนการบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ โดยการจัดต้ังองคกรการบริหารที่เขมแข็ง เพื่อใหนํานโยบาย แผนงาน และแนวทาง

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาในพื้นที่เมืองเกาไปดําเนินการอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ นํา

เทคโนโลยีมาจัดการความรูและบริหาร ใชกระบวนทางกฎหมายในการกํากับการทํางาน และมีแหลงทุนใน

การบริหารงาน สามารถประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 

แผนงานนี้ มี 1 โครงการ คือ 
1) โครงการจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน 

 1.1) หลักการและเหตุผล 
การจะพัฒนาเมืองเกาลําพูนใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ต้ังไวจําเปนตองมีองคกร

การบริหารที่มีอํานาจหนาที่ชัดเจน เช่ือมประสานนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเปนกลไกที่สําคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย และองคกรขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เมืองเกาซึ่งจะนําแนวทางและแผนไปสูการปฏิบัติได

จริง องคกรทั้ง 2 ระดับจะประสานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ 

จนเกิดผลในการรักษาเมืองเกาลําพูนไวไดอยางยั่งยืน  

 



บทที่ 6 แผนงานและโครงการ                                                              แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                  
 

 

6 - 2                                     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                   

1.2) วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดรูปแบบ โครงสรางองคกรการบริหารจัดการเมืองเกา อํานาจหนาที่ 

และอัตรากําลัง ใหสามารถดําเนินการนํานโยบาย แนวทาง แผนงาน โครงการการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาลําพูนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อรายงานตอ

สาธารณชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนหนวยงานหลักที่จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการบริหารจัดการ 

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกา   
1.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  สภาพองคกรปจจุบัน  
จังหวัดลําพูนมีคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  

ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ตามคําส่ังที่ 3/2550  

ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 โดยมีองคประกอบคณะกรรมการ 23 คน เปนอนุกรรมการที่ปรึกษา 2 คน มี 

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ และรองผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการประกอบดวย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน, ธนารักษพื้นที่ลําพูน, ผูอํานวยการสํานัก

ศิลปากรที่ 8 เชียงใหม, เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน, หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน, ผูอํานวยการ

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน, นายกเทศมนตรีเมือง

ลําพูน, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน, ผูอํานวยการสถาบันวิจัยหริภุญชัย, ผูทรงคุณวุฒิเปน

อนุกรรมการ 5 คน โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูนเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน  หัวหนาหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําพูน  

และหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะอนุกรรมการมี

อํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกากําหนด 
(2) ในระยะเริ่มตน 

ใหคณะอนุกรรมการฯ  ตามคําส่ังที่ 3/2550 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 

ดําเนินการตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนไปกอน และให

คณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาว พิจารณาปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ใหม และพิจารณาวาง

แนวทางการจัดต้ังสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน   
(3)  โครงสรางองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน  

โครงสรางองคกรการบริหาร ประกอบดวย คณะอนุกรรมการอนุรักษและ

พัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุง

รัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2546 ขอ 9 ซึ่งบัญญัติวา “ใหคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง

รัตนโกสินทรและเมืองเกามีอํานาจหนาที่ (9) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปน

และเหมาะสมเพื่อทําการแทนคณะกรรมการในเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย.. “  และมีสํานักงานเลขานุการเปน

หนวยปฏิบัติประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                                              บทที่ 6 แผนงานและโครงการ 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                         6 - 3                 

(3.1)  คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน (ที่ปรับปรุง

ใหม) ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  

พ.ศ. 2546   

   องคประกอบ  ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ 15 - 21 คน โดยมี

สัดสวนขององคประกอบ คือ ภาคราชการ : ผูทรงคุณวุฒิ : ภาคเอกชน (ผูแทนชุมชน  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หรือประชาชน) โดยมีผูวาราชการจังหวัดลําพูน  เปนประธานอนุกรรมการ และพิจารณาหนวยราชการที่

เกี่ยวของที่ข้ึนตรงตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อทําหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เชน  วัฒนธรรม

จังหวัดลําพูน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน หรือหัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน 

 อํานาจหนาที่  

1] กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการบริหารจัดการ 

เมืองเกาลําพูน ตามแนวทางแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน ที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 

2]  จัดทําแผนบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ ทั้งใน

ดานการดําเนินงานและงบประมาณ โดยจัดทําแผนดําเนินการระยะ 5 ป และแผนรายป เพื่อขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ 

3]  พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาตาง  ๆ  ที่จะ

ดําเนินการในพื้นที่เมืองเกา 

4]   สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ในการ

ดําเนินการปกปอง ดูแล คุมครอง และเฝาระวังเมืองเกาลําพูน ใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 

5]   พิจารณาระเบียบขอกําหนดตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการบริหาร

จัดการพื้นที่เมืองเกา 

6]  พิจารณากล่ันกรองใหความเห็นและขอเสนอแนะในเร่ืองที่

คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกามอบหมาย ตลอดจนใหความเห็นชอบ

รูปแบบการจัดการภูมิทัศนเมือง การบูรณปฏิสังขรณมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ตลอดจนการฟนฟู

วัฒนธรรมประเพณี 

 7]  ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหนวยราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนและใหความรวมมือในเร่ืองขอมูล 

เอกสาร หลักฐาน  

8]  ประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณชนและรายงานผล

การดําเนินงานตอคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา ทราบอยางนอย 6

เดือน/คร้ัง  
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9]  ต้ังคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานตามความจําเปน

และเหมาะสม 

(3.2)  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน  

สํานักงานเลขานุการเปนหนวยปฏิบัติประสานการดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาจัดหางบประมาณ โดยผูวาราชการจังหวัด ในฐานะประธาน

อนุกรรมการ เปนผูพิจารณาจัดต้ังสํานักงานเลขานุการจากหนวยงานที่เปนเลขานุการ และพิจารณา

บุคลากรที่จะปฏิบัติตามภารกิจของสํานักงานเลขานุการตามความเหมาะสม 

ภารกิจของสํานักงานเลขานุการ ดังนี้  

1] วิเคราะหและจัดการขอมูลเมืองเกาลําพูน  เพื่อนําเสนอ

คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการ

บริหารจัดการเมืองเกาลําพูน 

2] ประสานงาน และประสานแผนกับหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน

เพื่อจัดทําแผนบูรณาการ และดําเนินการใหเปนไปตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา

บริเวณเมืองเกาลําพูน โดยใหคณะทํางานขับเคลื่อนฯ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานให

เปนไปตามแผนงาน 

3] สนับสนุนการประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน   

4] พิจารณากล่ันกรองแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ และจัดหาทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(4)  ในระยะตอไป เมื่อองคกรเขมแข็ง อาจจัดต้ังเปนหนวยงานเฉพาะให

เหมาะสมกับศักยภาพของเมือง ซึ่งอาจจะเปนลักษณะองคกรมหาชน หรือองคกรกึ่งราชการที่เปนหนวย

บริการพิเศษ (Service Delivery Unit) หรือเปนบรรษัทพัฒนาเมือง เปนตน 
1.4) สถานที่ดําเนินงาน 

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 

1.5) ระยะเวลาดําเนินการ  5 ป 

ปที่ 1   จัดต้ังคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

ปที่ 1-5  จัดต้ังสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาลําพูน และบริหารจัดการเมืองเกาตามแผนแมบทและผังแมบท

การอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน 
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1.6) งบประมาณ   20,000,000  บาท (ไมรวมคาเงินเดือนบุคลากร) 

ปที่ 1    2,000,000  บาท 

ปที่ 2 - ปที่ 5    18,000,000 บาท (ปละ 4,500,000 บาท) 
1.7) แหลงงบประมาณ 

-   สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
-   คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- องคกรเอกชน 

- องคกรภาคธุรกิจ 

- สถาบันการศึกษา 

- องคกรภาคประชาชน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาที่มี โครงสรางองคกรที่ เหมาะสม  มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินการ และเปนกลไกที่สําคัญในการสรางความเปนเอกภาพของกระบวนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน ในการรวมกันอนุรักษเมืองเกาลําพูนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมตอไป 
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6.1.2 แผนงานท่ี 2 การสรางกลไกการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 
แผนงานนี้เปนการสรางกลไกการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาที่ตอเช่ือมการดําเนินการกับ

องคกรบริหารจัดการ เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการอนุรักษเมืองเกาลําพูนโดยผานการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน แผนงานนี้มี 1 โครงการ  คือ 
1)  โครงการจัดต้ังและฟนฟูองคกรชุมชนเพื่อการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 

1.1) หลักการและเหตุผล 
กลไกที่สําคัญในการอนุรักษเมืองเกาลําพูน คือ การมีสวนรวมอยางมีเอกภาพ

ของทุกภาคสวน โดยมีการกําหนดและจัดสรรบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดพันธกิจรวมกันในการ

ดําเนินงาน การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและเรียนรูรวมกันของภาคประชาชนอยางกวางขวาง

ตอเนื่อง ถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางความรับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  

และเปนความจําเปนที่จะตองสรางใหเกิดกลุมหรือฟนฟูกลุมองคกรชุมชนเหลานี้ข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือใน

การบริหารจัดการและถายทอดองคความรูไปสูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
1.2) วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อจัดต้ังหรือฟนฟูองคกรชุมชน เพื่อเปนกลไกในการสรางความรับผิดชอบ

รวมกันในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(2)  เพื่อกําหนดพันธกิจรวมกันและวางบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของแตละภาค

สวนในการอนุรักษและพัฒนา ใหสามารถดําเนินการรวมกันอยางมีเอกภาพ 
 1.3) แนวทางการดําเนินงาน 
 (1)  คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (เทศบาลเมืองลําพูน และเทศบาลตําบลเวียงยอง) จัดประชุมชุมชนที่อยูในพื้นที่เมืองเกา

ลําพูนและพื้นที่โดยรอบ เพื่อผลักดันใหประเด็นการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนเปนประเด็น

สาธารณะ และส่ือใหเห็นถึงบทบาทความเชื่อมโยงของเมืองเกาลําพูนที่มีผลตอสภาพทางเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรมชุมชน 

 (2) สนับสนุนสงเสริมกลุมองคกรชุมชนที่มีอยูแลว เชน กลุมหนุมสาว กลุม 

ยุวพุทธ กลุมสามลอ กลุมฌาปนกิจสงเคราะห และกลุมตาง ๆ ที่มีอยู หรือหากยังมีไมเพียงพอใหจัดต้ังข้ึน

ใหม ใหเปนกลไกกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนโดยทางตรงและทางออม ทางตรงคือการประชุม

ประชาคม ทางออมโดยใหประชาชนผานความคิดเห็นมากับตัวแทนของชุมชน และอาจจะรวมองคกร

ชุมชนเปนเครือขายเพื่อการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 

 (3) กลุมองคกรชุมชนหรือประชาคมที่จัดต้ัง ข้ึน  หรือที่มีอยู เ ดิมรวมกับ

คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  กําหนดพันธกิจรวมกันเพื่อการทํางานมีประสิทธิภาพ 

รวมกันจัดเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษเมืองเกาลําพูน จัดรายการวิทยุชุมชน  เอกสาร  จดหมายขาวชุมชน  เปนตน   
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1.4) สถานที่ดําเนินงาน 
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

1.5) ระยะเวลาดําเนินงาน 5  ป 

ปที่ 1    จัดต้ังและฟนฟูกลุมองคกรชุมชน และจัดประชุมใหความรูชุมชน  

ประชาสัมพันธ  สรางการรับรูความเขาใจ และคัดเลือกผูนําในการ

อนุรักษเมืองเกาลําพูน 

ปที่ 2-5   สนับสนุนการดําเนินการกลุมอยางตอเนื่อง 

1.6) งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  2,500,000 บาท 

 ปละ  500,000  บาท 
 1.7) แหลงงบประมาณ 
 - เทศบาลตําบลเวียงยอง 

 - เทศบาลเมืองลําพูน 

 - องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 
 (1) หนวยงานหลัก 
 - สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

        -  เทศบาลตําบลเวียงยอง 

        -  เทศบาลเมืองลําพูน 

 -  องคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน 
 (2) หนวยงานสนับสนุน 
 - องคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
 1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     องคกรบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนมีกลไกการอนุรักษเมืองเกาลําพูน โดยเช่ือม

ประสานการปฏิบัติงานในแนวนอน สามารถผลักดันการอนุรักษเมืองเกาลําพูนเปนประเด็นสาธารณะมี

กลุมองคกรชุมชนสนับสนุนในการดําเนินงานและสามารถสรางองคความรูจากการจัดทําเวทีสาธารณะเพื่อ

การอนุรักษเมืองเกาลําพูน 
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6.1.3  แผนงานท่ี 3 การสรางแรงจูงใจใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

แผนงานนี้มีแนวคิดหลักเพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจในลักษณะตาง ๆ ใหกับประชาชนใน

พื้นที่  ทั้งแรงจูงใจที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน เพื่อใหประชาชนและภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจาก

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาไดรับการชดเชย  แผนงานนี้ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้ 
1) โครงการประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 
1.1)  หลักการและเหตุผล 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการและรวมดําเนินการมาตรการปกปองคุมครอง

เมืองของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม  เยาวชนในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน  สถาบันสงฆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาตาง ๆ นั้นทุกภาคสวนจะตองมีความรู ความ

เขาใจ มีความพรอมทั้งกําลังกาย กําลังใจ การยอมเสียสละบางเร่ืองเพื่อการอนุรักษเมืองศิลปวัฒนธรรมให

คงความโดดเดนและดํารงอยูชั่วลูกหลาน ดังนั้นการรณรงคประชาสัมพันธจึงเปนโครงการที่สําคัญยิ่งที่จะ

นําไปสูการยอมรับและรวมกันปกปอง คุมครอง ดูแลเมืองเกาลําพูนอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2)  วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสรางใหเกิดการรับรู เขาใจ ถึงความหมาย ความสําคัญ และประโยชน

ของเมืองเกา ทุกภาคสวนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหมีการสื่อสารสองทางอันนําไปสูแนวทางที่

เหมาะสมที่จะใชในการรวมกันอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(2) เพื่อใหทุกภาคสวนยอมรับรวมกันวาเมืองเกา ไมไดทําใหวิถีการดําเนินชีวิต

เปล่ียน แปลงไปจากโลกปจจุบัน แตเปนการรักษารากเหงาอารยธรรมของบรรพบุรุษใหสืบทอดชั่วลูกหลาน 

และมีความสอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน 
1.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1) กําหนดวิธีการและรูปแบบการประชาสัมพันธ และระดมสรรพกําลังในการ

รณรงคประชาสัมพันธ ผานส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เคเบิลทองถิ่น แผนพับ การจัดประชุม การเสวนา 

การลงสูชุมชนโดยผานการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมตามเทศกาล การรณรงคผานงานประเพณี

วัฒนธรรม การประชาสัมพันธผานพระสงฆ การใชเสียงตามสาย เปนตน 

(2) ประเมินการประชาสัมพันธในแตละรูปแบบวาเขาถึงประชาชน มากนอย

เพียงใด อะไรที่ยังเปนชองวางที่ทําใหประชาชนไมเขาใจ และเกิดการตอตาน เพื่อปรับปรุงใหเขาถึง

ประชาชนมากที่สุด 
1.4) สถานที่ดําเนนิงาน 

อําเภอเมืองลําพนู  จังหวัดลําพนู 
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1.5) ระยะเวลาดําเนินงาน   
รวม 10 ป 

1.6) งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  50,000,000  บาท 

ปละ  5,000,000  บาท 
1.7) แหลงงบประมาณ 

- สํานักงานประชาสัมพนัธจงัหวัดลําพนู 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

- สํานักงานจังหวัดลําพนู 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 
1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- สํานักงานประชาสัมพนัธจงัหวัดลําพนู 

- สํานักงานจังหวัดลําพนู 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- เทศบาลเมืองลําพนู 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนรัุกษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพนู 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู 

- เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่เกีย่วของ 
1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน เยาวชนรับรูและเขาใจ

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(2)  ทุกภาคสวนใหความรวมมือ และรวมกันดําเนินการเพื่อมุงไปสูเปาหมาย

รวมกัน 

(3) ทุกภาคสวนสามารถอธิบายใหผูที่สนใจเขาใจแนวทางและเปาหมายการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
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2) โครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษทางวัฒนธรรมเมืองเกาลําพูน 
2.1) หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือการมีกองทุน

เพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนเพื่อใชสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการใชเปนกลไกสรางแรงจูงใจ สามารถใชในการดําเนินการได

ทันที ดังนั้นจังหวัดลําพูนจึงจําเปนตองจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 
2.2) วัตถุประสงค 

เพื่อใหมีกองทุนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน ใชในการดําเนินการ

ตามแผนและใชในมาตรการจูงใจในการปกปอง ดูแลรักษา และบูรณะ ปฏิสังขรณเมืองเกาลําพูน 
2.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจัดต้ังคณะทํางาน

ศึกษาเพื่อวางกรอบการจัดต้ังกองทุน เปาหมายการจัดต้ังกองทุน แนวทางการจัดหาทุนโครงสรางองคกร 

และแนวทางการบริหารกองทุน 

(2) จัดต้ังองคกรจัดหาทุนและบริหารกองทุน โดยอาจใหเปนกองทุนคงยอดเงิน

ตนและใชดอกผลในการดําเนินงาน 

(3)  ดําเนินการจัดหาทุน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจาก

องคการบริหารสวนจังหวัด การขอรับบริจาคจากประชาชนในชุมชนในจังหวัด การจัดงานตาง ๆ เพื่อการ

จัดหาทุน และการขอทุนสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศ มูลนิธิตาง ๆ 

(4) ประกาศระเบียบกองทุนและวัตถุประสงคการใชเงินกองทุนสนับสนุนการ

พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(5) จัดทําแผนปฏิบัติการการนําเงินผลประโยชนจากกองทุนไปใชในกิจกรรม

พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(6)  รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการใชเงินใหประชาชนทราบ ทุก ๆ 

ส้ินป 
2.4) สถานที่ดําเนินงาน 

เมืองเกาลําพูน จังหวัดลําพูน 
2.5)  ระยะเวลาดําเนินงาน    

รวม  5  ป 

2.6)  งบประมาณ   รวม  500,000 บาท 

ปละ 100,000 บาท 
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2.7)  แหลงงบประมาณ 
-  องคกรเอกชน  

-  มูลนิธิตาง ๆ 

-  การบริจาคจากประชาชน 

-  การจัดหาทุนโดยผานกิจกรรมตาง ๆ 
2.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

-  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

-  คณะสงฆเมืองลําพูน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

- องคกรพัฒนาเอกชน 
2.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) สามารถจัดต้ังกองทุน มีองคกรการบริหารจัดการกองทุน และจัดหาทุนโดย

เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(2)  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาทุน พัฒนากองทุน แสดงถึงการรวมมือ

รวมแรง รวมใจ ทุนทรัพย และการพึ่งตนเองในการดําเนินการทั้งในระยะเร่ิมตน และระยะยาว 
 

6.1.4 แผนงานท่ี 4 การสรางรายไดจากคุณคาทางเศรษฐกิจของเมืองเกาลําพูน 
แผนงานนี้มีแนวคิดที่สําคัญ คือการพัฒนาขีดความสามารถในดานการพัฒนาเศรษฐกิจใน

เขตเมืองเกาลําพูน  เพื่อไมใหเติบโตเกินกวาความสามารถของพื้นที่จะรองรับได  และใชประโยชนจากเมือง

เกาเพิ่มรายไดแกผูอยูในพื้นที่ แผนงานนี้มี 1 โครงการ คือ 
 1) โครงการพัฒนาอาชีพจากการอนุรักษและพัฒนา 

1.1) หลักการและเหตุผล 
เมืองเกาลําพูนเปนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู และยังคงมีวิถีชีวิตของชุมชนที่มี

การพัฒนาเชิงอนุรักษอยางตอเนื่อง ประชาชนในชุมชนจึงตองสามารถใชประโยชนจากการพัฒนาเชิง

อนุรักษเพื่อการสรางอาชีพ รายได ใหกับตนเองและครอบครัวอยางพอเพียงที่จะดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
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คุณภาพ หากเมืองไมสามารถสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนในเมือง จะทําใหเกิดการละ

ถิ่นฐานได ดังนั้น เมืองเกาจึงตองยังคงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อไมใหเมืองหยุดการเจริญเติบโต ซึ่งจะเปน

ผลรายตอพื้นที่  อยางไรก็ตาม การพัฒนาก็ตองไมเกินขีดความสามารถในการรองรับของเมือง และเกิดการ

ทําลายมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง 
1.2) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจเมืองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหประชาชน

ผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ และสินคาเกษตรแปรรูป รวมทั้งสินคาจากภูมิปญญา

ทองถิ่น ผลิตจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานฝมือมาขายเพื่อสรางรายไดเพิ่มข้ึน และจัดหาสถานที่ในเขต

เมืองเกาลําพูนสําหรับเปนแหลงคาขายของใหกับประชาชนในชุมชน และนักทองเที่ยวที่มาเยือน โดยไมทํา

ใหเกิดการทําลายส่ิงแวดลอมธรรมชาติและวัฒนธรรมของเมืองเกาลําพูน 

(2) สงเสริมเมืองเกาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการบริหารจัดการ 

เมืองอยางมีคุณภาพ และการจัดการทองเที่ยวตองไมทําลายเมือง 
1.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1) กําหนดพื้นที่พาณิชยกรรมสําหรับการขายผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิต 

ดานภูมิปญญาทองถิ่น ของฝากจากเมืองประวัติศาสตร พื้นที่สําหรับรานอาหาร น้ําด่ืม และของขบเค้ียว

ตาง ๆ ทั้งอาหารทั่วไป และอาหารพื้นถิ่น สงเสริมตลาดของชุมชนซ่ึงแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน สงเสริม

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในชุมชน ใหมีตราสินคาของตนเองเพื่อนํามาขาย และจัดต้ังเครือขายผูผลิต 

ผูขายผลิตภัณฑคุณภาพของชุมชน เพื่อรวมกันดูแลการพาณิชยกรรมของพื้นที่เมืองเกาลําพูน 

(2) จัดเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยใหเมืองเกาลําพูนเปนจุดเร่ิมตนใน

การเลาเร่ืองราวหริภุญไชยที่เชื่อมตอกับลานนา  เปนเสนทางการทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกันทั้งทางบก

และทางน้ํา เพื่อรอยเรียงเร่ืองราวการพัฒนาทางประวัติศาสตร การตั้งถิ่นฐาน การกอเกิดประเพณี

วัฒนธรรม เสนทางการเปนศูนยกลางศาสนาพุทธ เสนทางการเดินทางของพระนางจามเทวีกษัตริยหญิง

องคแรกของเมืองหริภุญไชย ความสัมพันธกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนธรรมชาติเพื่อใหนักทองเที่ยวได

เขาใจ ไดความรู และสนุกกับการทองเที่ยวในระยะเวลาที่มีอยู 

(3) กําหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติของนักทองเที่ยว ใหชัดเจนเขาใจเพื่อ

ไมใหเกิดการทองเที่ยวที่ทําลายมรดกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

(4) จัดระเบียบ และแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนเจาของพื้นที่ในการใหการ

ตอนรับ การใหความรู และคําแนะนําแกผูมาเยือน รวมทั้งการเฝาระวังเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่

มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ 
1.4) สถานที่ดําเนินการ 

เมืองเกาลําพูน  จังหวัดลําพูน 
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1.5) ระยะเวลาดําเนินการ   
2 ป  

1.6)  งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  15,000,000 บาท 

ปที่ 1  10,000,000  บาท  จัดโครงสรางพื้นฐานและจัดทําแผนที่วัฒนธรรม

เพื่อกําหนดเสนทางทองเที่ยวสําหรับผูมาเยือนที่สามารถอยูใน

ระยะเวลาที่แตกตางกัน 

ปที่ 2 5,000,000 บาท  จัดฝกอบรมมัคคุเทศก และประชาชนในพื้นที่ 
1.7) แหลงงบประมาณ  

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ 

- สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 

- สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําพูน 
1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- องคการบริหารสวนจังหวัด 

- สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ 

- สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 

- สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานพระพุทธศาสนา 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- เทศบาลตําบลเวียงยอง 

-    สมาคมทองเที่ยวลําพูน 
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-    สมาคมสหพันธทองเที่ยวภาคเหนือลําพูน 

-    หอการคาจังหวัดลําพูน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

- ภาคธุรกิจเอกชน 

- องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ 
1.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) มีการจัดระเบียบพื้นที่พาณิชยกรรมในเมืองเกาลําพูนอยางเหมาะสม

ประชาชนผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาขายสรางรายไดใหแกคนในชุมชน 

(2) มีเสนทางทองเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่ส่ือแสดงใหเห็น

ความสําคัญและความโดดเดนทางวัฒนธรรมหริภุญไชย ความตอเนื่องของวิถีหริภุญไชยสูลานนา และ

รัตนโกสินทร และเปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรมที่มีระเบียบปฏิบัติการทองเที่ยวที่ชัดเจน ไม

ทําลายส่ิงแวดลอมทั้งธรรมชาติและศิลปกรรม 

(3) ประชาชนมีรายไดเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยูในเมืองเกาอยางมีคุณภาพ 

 
6.1.5  แผนงานที่ 5 การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรเครือขายเพื่อการอนุรักษ

เมืองเกาลําพูน 
แผนงานนี้เปนการเสริมสรางขีดความสามารถเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาเมอืงเกาใหกบั

ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับรู เขาใจสามารถนําไปดําเนินการไดอยางถูกตอง ทั้งที่เปนบุคลากรของสวนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลพื้นที่เมืองเกา รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชน แผนงานนี้ประกอบดวย 

2 โครงการ ดังตอไปนี้ 
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเครือขายเพื่อการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาลําพูน 
1.1) หลักการและเหตุผล 

การมีสวนรวมของกลุมองคกรชุมชนในพื้นที่เปนกลไกที่สําคัญในการอนุรักษ

และพัฒนาเมืองเกาลําพูน  ดังนั้น กลุมองคกรชุมชนจะสามารถประสานภารกิจการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเกาลําพูนไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น กลุมจะตองมีขีดความสามารถในบริบทของการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถถายทอด อธิบาย ใหเกิดความรู ความเขาใจกับ

ประชาชนในพื้นที่ได  และการเชื่อมประสานเปนองคกรเครือขายจะเสริมความเขมแข็งและเสริมขีด

ความสามารถของกลุมใหทํางานไดดีข้ึน ภายใตความรวมมือกันอยางเปนเอกภาพ 
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1.2) วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรเครือขายในพื้นที่ ใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการปกปอง คุมครองดูแล และเฝาระวัง มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเกา

ลําพูนอยางถูกตอง เพื่อใหเมืองเกาลําพูนดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
1.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1)   ศึกษา โครงสราง วัตถุประสงค หลักการ และแนวทางการดําเนินการของ

กลุมองคกรชุมชนที่มีอยู และที่อาจจัดต้ังข้ึนใหม เพื่อใหเห็นศักยภาพของกลุมที่จะนํามาสงเสริมใหนํามาใช

ในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(2)  เชื่อมประสานองคกรบริหารจัดการเมืองเกากับองคกรชุมชนเปนเครือขาย

เพื่อประสานการนํากิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนไปสูประชาชนอยางมีประสิทธิผล  

(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู ความเขาใจนโยบาย แนวทาง การ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 

(4)  ประเมินขีดความสามารถขององคกรชุมชน โดยใหประชาชนใหความ

คิดเห็น และประเมินผลการบุกรุกทําลายเมืองเกาลําพูนลดลง 
1.4) สถานที่ดําเนินงาน 

เมืองเกาลําพูน จังหวัดลําพูน 
1.5)  ระยะเวลาดําเนินงาน    

5 ป 

1.6)  งบประมาณ   รวมทั้งส้ิน  1,000,000 บาท 

ปละ 200,000  บาท 
1.7)  แหลงงบประมาณ 

-  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานจังหวัดลําพูน 
1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- เทศบาลเมืองลําพูน 

-  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานจังหวัดลําพูน 
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(2) หนวยงานสนับสนุน 
- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่ 8) 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- ประชาคมจังหวัดลําพูน 
1.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

องคกรชุมชนรวมตัวกันเปนเครือขายการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนที่

เขมแข็งและเปนกลไกในการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนใหดํารงอยูอยางยืน 

  
2) โครงการจัดอบรมบุคลากร ประชาชน ดานการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 
2.1) หลักการและเหตุผล 

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาจะดําเนินการไดตอเมื่อบุคลากร หนวยงาน

ภาครัฐที่ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตองมีความรูเ ร่ืองการอนุรักษอยางถูกตองเขาใจ และนําไปปฏิบัติได 

นอกจากนี้ ภาคเอกชน และประชาชนที่อยูในพื้นที่ตองรูและเขาใจอยางถูกตองดวยเชนกัน เพื่อจะไม

ดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ที่กอใหเกิดการบุกรุกทําลายมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน องคประกอบ

เมืองเกาตาง ๆ จนเสียหายดวยความรูเทาไมถึงการณ การจัดหลักสูตรฝกอบรมจึงเปนเร่ืองจําเปนเพื่อสราง

ขีดความสามารถใหกับทุกคน 
2.2) วัตถุประสงค 

เพื่อสรางขีดความสามารถในดานการอนุรักษเมืองเกาอยางถูกตอง และหากจะ

พัฒนาจะตองพัฒนาโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกองคประกอบเมืองเกา ตลอดจนสถาปตยกรรม 

โบราณคดีตาง ๆ ใหกับบุคลากรในองคกรปกครองทองถิ่น กลุมตาง ๆ ในชุมชน ประชาชน และภาคเอกชน  
2.3) แนวทางการดําเนินการ 

(1) ผลักดันใหมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร  หนวยงาน เทศบาลเมืองลําพูน  

และองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของใหมีหนวยงานยอยหรือกลุมงานที่รับผิดชอบหรือประสานงานใน

การดําเนินงาน เพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

(2) คณะอนุกรรมการอนุ รักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจัดทําหลักสูตร

ฝกอบรมพื้นฐานใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณคาความสําคัญของเมืองเกาใหแกเจาหนาที่ของรัฐที่มี

สวนเกี่ยวของ ภาคเอกชน และประชาชน โดยจัดทําหลักสูตรอบรมเปนประจําทุก ๆ 3 - 6 เดือน โดย
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คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันการศึกษาทองถิ่นหรือ

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด 

(3) จัดอบรมหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมทองถิ่นแกผูนํา

องคปกครองสวนทองถิ่น  และผูนําชุมชนที่เกี่ยวของโดยดําเนินการตามความจําเปนโดยคณะอนุกรรมการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจัดหางบประมาณสนับสนุน 
2.4) สถานที่ดําเนินงาน 

- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 
2.5)  ระยะเวลาดําเนินงาน    

รวม  10  ป และดําเนินการตอเนื่อง 

2.6)  งบประมาณ   รวมทั้งส้ิน  20,000,000 บาท 

ปละ 200,000  บาท 
2.7)  แหลงงบประมาณ 

-  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- เทศบาลเมืองลําพูน 
2.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
-   สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

-  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

-   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สถาบันอุดมศึกษา 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
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2.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(1) ผูนําระดับทองถิ่น  ประชาชนไดรับการฝกอบรม ทําใหเขาใจและสามารถ

นําไปดําเนินการในชีวิตประจําวันในการดูแลรักษาเมืองเกาลําพูน 

(2) เจาหนาที่รัฐที่รับผิดชอบมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานใน

การใหคําแนะนําดูแลรักษาเมืองเกาได 

 
6.1.6 แผนงานท่ี 6 กลไกการติดตามประเมินผล 

แผนงานนี้เปนการสรางกลไกตรวจสอบเฝาระวังในระดับทองถิ่นเปนการสรางอาสาสมัคร

ทองถิ่นในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและรายงานใหกับหนวยงานที่ดูแล 

รวมทั้งคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนทราบเพื่อหาทางปองกัน ปกปอง คุมครอง แกไข 

แผนงานนี้มี 1 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

1.1) หลักการและเหตุผล 
การติดตามประเมินผลเปนกลไกท่ีสําคัญกลไกหนึ่งในการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเกาลําพูน  เพราะกิจกรรมนี้จะทําใหคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคมไดรับทราบวามีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูนอะไรบาง ผลเปนอยางไร เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน 
1.2) วัตถุประสงค 

เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนเพื่อ

นํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน 
1.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1) คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจัดทําแบบฟอรมการ

ติดตามประเมินผลเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

(2) คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจัดทําแบบฟอรม

ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินตามแผนงานโครงการ  

(3) สนับสนุนใหประชาคม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงาน

สถานการณเมืองเกาลําพูนรายเดือน  ราย 3 เดือน และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาลําพูนจัดทํารายงานสถานการณเมืองเกาประจําป 

(4) รายงานสถานการณเมืองเกาลําพูนผานส่ือตาง ๆ เชน เสียงตามสาย วิทยุ

ชุมชน จดหมายขาว การจัดประชุมประชาคม  เปนตน 
1.4) สถานที่ดําเนินงาน 

เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 
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1.5) ระยะเวลาดําเนินงาน  10 ป   

ทําตอเนื่องทุกป 

1.6) งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  2,000,000  บาท 

ปละ  200,000  บาท 
1.7) แหลงงบประมาณ 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําพูน 

- องคกรชุมชน 
1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําพูน 

- องคกรชุมชน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการรายงานสถานการณเมืองเกาใหทุกภาคสวนไดรับรูอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด

ความต่ืนตัว กระตือรือรนในการดูแลรักษา ปกปอง คุมครองเมืองเกาลําพูน 
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66..22  ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 2 2 ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน
เมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน 

ยุทธศาสตรนี้เปนแผนอนุรักษและฟนฟูดูแลแหลงมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อรักษาองคประกอบของ

เมืองเกาลําพูนใหยั่งยืนอยูคูกับชุมชน มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุนตอไป รวมถึงการดูแล

รักษาภูมิทัศนเมือง เพื่อลดปญหามลทัศนที่สงผลกระทบตอพื้นที่เมืองเกา และสรางคุณภาพเชิงทัศนที่ชวย

สงเสริมคุณคาความเปนเมืองเกา แนวคิดหลักดานการจัดการแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมือง 

ยึดแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติและมาตรการเชิงอนุรักษ

พัฒนาและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นที่เมืองเกาและพื้นที่โดยรอบ แนวทางการจัดการภูมิทัศน และ

การพัฒนาเมืองนาอยู โดยในการปรับปรุงหรือฟนฟูจะตองระวังไมใหเปนการตกแตงมากจนสงผล

กระทบหรือไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิมจนกลายเปนการตกแตงเมือง ทั้งนี้การดําเนินการ

จะใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของดูแล รักษา ฟนฟู และรวมมือใหเกิดการพัฒนาเชิงอนุรักษอยาง

ถูกตอง ภายใตยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 2 แผนงาน 11 โครงการ  ดังตอไปนี้ 

 
6.2.1 แผนงานท่ี 1 การกําหนดแนวทางการฟนฟูและดูแลรักษาพื้นที่เมืองเกาลําพูน 

1) โครงการกําหนดและบังคับใชมาตรการควบคุมเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเกาลําพูน 

1.1) หลักการและเหตุผล 
การเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมืองสามารถสงผลใหเกิดการ

ใชประโยชนที่ดิน  และการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางที่สงผลกระทบตอบรรยากาศของเมืองเกาลําพูน 

อีกทั้งรองรอยและพื้นที่ที่มีความสําคัญตอการศึกษาประวัติความเปนมา มีโอกาสถูกเปล่ียนสภาพ ถูก

ทําลาย หรือถูกลดความสําคัญลง ทั้งจากการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ทําลายโครงสราง

และบรรยากาศของเมืองเกา การรุกลํ้าพื้นที่โบราณสถาน การร้ือถอนอาคารที่มีคุณคาเพื่อสรางอาคารใหม 

การสรางส่ิงกอสรางหรือกิจกรรมที่ไมเหมาะสมโดยรอบสถานที่สําคัญ ตลอดจนการบดบังทัศนียภาพของ

สถานที่สําคัญ เหลานี้ลวนเปนภัยคุกคามจากการพัฒนาที่ทําใหคุณคาของเมืองเกาถูกทําลายไป จึง

จําเปนตองมีการควบคุมการใชที่ดิน การปลูกสรางอาคาร และสภาพแวดลอม โดยอาศัยมาตรการทาง

กฎหมายเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการอนุรักษเมืองเกา และในขณะเดียวกันยังใหองคประกอบตาง ๆ ของเมือง

สามารถดําเนินกิจกรรมในสังคมรวมสมัยไดโดยไมทําลายคุณคาของเมืองและแหลงมรดกทางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ.2540 ไดกําหนดให

พื้นที่สวนใหญในเขตคูเมืองลําพูนเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย และ

ผังเมืองรวมเมืองลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) ไดมีการเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการใชที่ดิน อยางไรก็ตาม 

ยังคงไมมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร รวมถึงขอบัญญัติทองถิ่น สําหรับพื้นที่ในเขต
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คูเมืองลําพูนและพื้นที่โดยรอบ จึงควรมีการปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุมการใชที่ดิน การควบคุมอาคาร และการควบคุมสภาพแวดลอม ที่สามารถนําไปบังคับใชไดอยาง

สัมฤทธ์ิผล 
1.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อใชมาตรการทางกฎหมายเปนกลไกในการกํากับ ควบคุม และแกไข

ปญหาการใชที่ดินและการปลูกสรางอาคารภายในเขตเมืองเกาลําพูน ใหเหมาะสมตามการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกา 

(2) เพื่อใหมีกฎหมายหรือขอบัญญัติของทองถิ่น ที่มีความเหมาะสมตอการ

พัฒนาเชิงอนุรักษ 

(3)  เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่และมาตรการการควบคุมใหชัดเจน 

(4)  เพื่อรักษาบรรยากาศ สภาพแวดลอม และมุมมองของเมือง ตลอดจน

ปกปองคุมครองแหลงมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติในเขตเมืองเกาลําพูน 

(5) เพื่อใหความรู ความเขาใจแกประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับกฎหมายและ

ขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา และการควบคุมสภาพแวดลอมของเมือง 
1.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ใหมีคณะทํางานศึกษาและรางปรับปรุงขอกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถิ่น

ที่เกี่ยวของกับการรักษาสภาพแวดลอมเมือง โบราณสถาน พื้นที่แมน้ํา คู คลอง อันประกอบดวย กฎหมาย

การใชประโยชนที่ดิน การควบคุมสภาพแวดลอม และกฎหมายการควบคุมอาคาร 

(2)  ดําเนินการสํารวจเพื่อกําหนดบริเวณการควบคุมการใชที่ดินและการ

ควบคุมอาคาร ใหการกําหนดขอบเขตพื้นที่และมาตรการการควบคุมสามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ 

(3)  ปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติมขอกําหนดมาตรการการใชที่ดินและการ

ควบคุมอาคาร และบรรจุในกฎหมายที่เกี่ยวของและมีอํานาจในการกําหนดมาตรการเร่ืองนั้น ๆ เชน 

ขอกําหนดผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ รวมถึงเทศบัญญัติทองถิ่น เปนตน 

(4)  กําหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสําหรับประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบ 

(5)  จัดใหประชาชนในเขตพื้นที่เมืองเกาและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน

รวมแสดงความคิดเห็นตอรางกฎหมาย 

(6)  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญและรายละเอียดของกฎหมาย และ

รณรงคใหประชาชนเห็นความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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1.4)  สถานที่ดําเนินการ 
พื้นที่เมืองเกาลําพูน 

1.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ป (ปที่ 1) 

1.6)  งบประมาณ 
1,000,000 บาท 

1.7)  แหลงงบประมาณ 
(1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

(2) เทศบาลเมืองลําพูน  และเทศบาลตําบลเวียงยอง 
1.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
-  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

-  เทศบาลเมืองลําพูน  และเทศบาลตําบลเวียงยอง 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 
1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีมาตรการทางกฎหมายในการปกปองคุมครองสภาพแวดลอม ภูมิทัศนเมือง  

รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่เหมาะสม ตลอดจนประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด ทําใหเมืองเกาลําพูนสามารถคงคุณคาความเปนเมืองเกาไวไดอยางยั่งยืน 
1.10) ขอเสนอแนะ 

ในการปกปองคุมครองกลุมโบราณสถานและพ้ืนที่วางที่สําคัญในเขตพ้ืนที่เมือง

เกา รวมถึงการดํารงรักษาเอกลักษณและคุณคาของเมืองใหคงอยูอยางยั่งยืนในอนาคต จึงจําเปนตองมี

การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดิน ควบคุมอาคาร และควบคุมสภาพแวดลอมในเขตพื้นที่เมืองเกา

ลําพูน โดยการหามกิจกรรมที่ไมเหมาะสม รวมถึงประเภทอาคาร ทั้งขนาดมวลอาคาร ความสูงอาคาร และ

ที่วางในแปลงที่ดินที่ต้ังอาคาร อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะการบริหารจัดการนี้เปนเพียงการนําเสนอกรอบ

แนวทางอยางกวาง ๆ การจะทําใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ จําเปนตองมีการศึกษาและกําหนด

มาตรการที่มีรายละเอียดมากข้ึนตอไป สําหรับขอเสนอแนะนี้ไดกําหนดใหพื้นที่เมืองเกาลําพูนเปนการใช

ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย และมีแนวทางการแบงการใช

ประโยชนที่ดิน ควบคุมอาคาร และควบคุมสภาพแวดลอมออกเปน 3 บริเวณ ดังนี้ (แผนที่ที่ 6.1) 
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สัญลักษณ 

แผนที่ที่ 6.1 แสดงผังแนวทางการบริหารจดัการพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน บริเวณที่ 1 พื้นทีห่ลัก 

บริเวณที่ 2 พื้นทีต่อเนื่องที่ 1 เขตเทศบาลเมืองลําพูน 

บริเวณที่ 3 พื้นทีต่อเนื่องที่ 2 
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(1)   บริเวณที่ 1  พื้นที่หลัก 

• ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่ยายออกหรือเลิกใชประโยชน

ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน 

• หามมิใหมีการประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายดาน
อัคคีภัยและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• การพาณิชยกรรมในบริเวณนี้จะตองอยูในจํานวนจํากัดเพียงเพื่อที่จะ
บริการชุมชนในบริเวณดังกลาวเทานั้น 

• หามใชเปนสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
• หามใชเปนคลังสินคาหรือสถานที่เก็บสินคา 

• การกอสรางและดัดแปลงอาคารบริเวณภายในเขตพื้นที่วัดพระธาตุ   

หริภุญชัยวรมหาวิหาร ศาลากลางจังหวัดลําพูน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย พิพิธภัณฑชุมชน

เมือง หนองน้ําจามเทวี (สวนสาธารณะเจาหญิงแขกแกว) ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

• สงเสริมใหมีที่วางที่มีความรมร่ืนภายในเขตพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร และจัดบริเวณที่วางหนาศาลากลางจังหวัดลําพูนเปนเสมือนขวงเมือง 

• ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ 
โดยกําหนดใหมีระยะถอยรนเปนเขตปลอดอาคารในระยะท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 

• สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม 

• สงเสริมใหมีการจัดการใชที่ดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

• ควบคุมสภาพแวดลอมตามแนวถนน โดยกําหนดระยะถอยรนและหาม

กอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ในระยะเขมขนกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.

2543) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ยกเวนการบูรณะและซอมแซมหรือ

กอสรางตามรูปแบบเดิม 

• อาคารเดิมที่มีอยูแลวใหปรับปรุงไดในสภาพเดิม ถาจะร้ือสรางใหมให

สรางไดในรูปลักษณะเดิมและความสูงเทาเดิม สวนอาคารที่จะปลูกสรางข้ึนใหมใหมีความสูงไดไมเกิน 2 

ชั้น หรือ 6.00 เมตร และใหกําหนดอัตราสวนของพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดินซึ่งอาคารนั้นต้ังอยู รวมทั้งกําหนด
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ที่วาง โดยใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพ้ืนที่ดิน และบังคับใหเปนพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 

ของที่วาง โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับถนน กําหนดใหปลูกไมยืนตนเปนแนวในเขตที่ดินตนเอง 

• กําหนดรูปทรงหลังคาของอาคารที่จะสรางใหม ใหเปนหลังคาจ่ัวหรือ
ปนหยา 

• กําหนดสีอาคารท่ีจะสรางใหมและอาคารท่ีตอเติม ใหเปนสี

ลักษณะธรรมชาติ เชน สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลออน สีเทา เปนตน 

• กําหนดขนาด รูปแบบ และจัดระเบียบปายโฆษณา และปายช่ือสถาน

ประกอบกิจการ 

• หามกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ 
(2)   บริเวณที่ 2  พื้นที่ตอเนื่องที่ 1 (ไมรวมสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนน

รอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก บริเวณพื้นที่แมน้ํากวงและแนวขนานริมสองฝงแมน้ํากวงระยะ 10 เมตร)  

• ที่ ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ  (วัดราง) ที่ยายออกหรือเลิกใช

ประโยชน ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณะ

ประโยชน 

• หามมิใหมีการประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายดาน
อัคคีภัยและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• การพาณิชยกรรมในบริเวณนี้จะตองอยูในจํานวนจํากัดเพียงเพื่อที่จะ
บริการชุมชนในบริเวณดังกลาวเทานั้น 

• อาคารใหมที่จะกอสรางในเขตศาสนสถานใหมีที่ต้ังสอดคลองตามเขต
การใชประโยชนที่ดิน เชน เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพ้ืนที่บริการชุมชน และตองมีความสูงไมเกิน

กวา หรืออาคารที่มีการใชวัสดุหรือสีอาคารที่ขัดแยงกับโบราณสถานหรืออาคารประธานในเขตพื้นที่ 

• ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ 
โดยกําหนดใหมีระยะถอยรนเปนเขตปลอดอาคารในระยะท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 

• สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม 

• สงเสริมใหมีการจัดการใชที่ดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
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• ควบคุมสภาพแวดลอมตามแนวถนน โดยกําหนดระยะถอยรนและหาม

กอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ในระยะเขมขนกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.

2543) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ยกเวนการบูรณะและซอมแซมหรือ

กอสรางตามรูปแบบเดิม 

• อาคารเดิมที่มีอยูแลวใหปรับปรุงไดในสภาพเดิม ถาจะร้ือสรางใหมให

สรางไดในรูปลักษณะเดิมและความสูงเทาเดิม สวนอาคารที่จะปลูกสรางข้ึนใหมใหมีความสูงไดไมเกิน 3 

ชั้น หรือ 9.00 เมตร และใหกําหนดอัตราสวนของพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดินซึ่งอาคารนั้นต้ังอยู รวมทั้งกําหนด

ที่วางโดยใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ดิน โดยบังคับใหเปนพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 

ของที่วาง โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับถนน กําหนดใหปลูกไมยืนตนเปนแนวในเขตที่ดินตนเอง 

• กําหนดรูปทรงหลังคาของอาคารที่จะสรางใหม ใหเปนหลังคาจ่ัวหรือ
ปนหยา 

• กําหนดสีอาคารท่ีจะสรางใหมและอาคารท่ีตอเติม ใหเปนสี

ลักษณะธรรมชาติ เชน สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลออน สีเทา เปนตน 

• กําหนดขนาด รูปแบบ และจัดระเบียบปายโฆษณา และปายช่ือสถาน

ประกอบกิจการ 

• หามกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ 
(3)   บริเวณที่ 3  พื้นที่ตอเนื่องที่ 2 (ในสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบ

เมืองใน ถนนรอบเมืองนอก บริเวณพื้นที่แมน้ํากวงและแนวขนานริมสองฝงแมน้ํากวงระยะ 10 เมตร)  
• ใหใชประโยชนที่ ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมเทานั้น 

• หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท 

• กําหนดใหมีแผนลดขนาดศูนยขอมูลทองเที่ยวเทศบาลเมืองลําพูน และ

ยายอาคารรานคา และสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลง

สาธารณะ 

• จัดภูมิทัศนเพื่อแสดงความเปนแนวประตูเมือง กําแพงเมือง และคูเมือง
ในอดีต 

• กําหนดขนาด รูปแบบ และจัดระเบียบปายโฆษณา 
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ตารางเปรยีบเทียบประเด็นการควบคุมอาคารในสวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอเสนอแนะ 
แนวทางการบริหารจัดการเขตพื้นทีเ่มอืงเกาลาํพูน 

 

ประเด็น 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ขอเสนอแนะแนวทางฯ เหตุผล 

ความสูงของอาคาร -   ความสูงของอาคารไมวา

จากจุดหนึ่งจุดใด ตองไม

เกินสองเทาของระยะราบ 

วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก

กับแนวเขตดานตรงขาม

ของถนนสาธารณะท่ีอยู

ใกลอาคารนั้นที่สุด 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

55 (พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ

ค วบ คุมอาคา ร  พ .ศ .

2522 

-  ความสูงไมเกิน 12 เมตร 

การวัดความสูงอาคาร 

ใหวัดจากระดับพื้นดินที่

กอสรางถึงพื้นดาดฟา 

สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือ

ปนหยา ใหวัดจากระดับ

พื้นดินที่กอสรางถึงสวนที่

สู ง ที่ สุ ด ข อ ง อ า ค า ร 

(ยก เว นที่ ดิ นประ เภท

สถ าบั น ร า ช ก า ร แ ล ะ

สถาบันศาสนา)  

    ตามผังเ มืองรวมเมือง

ลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) 

บริ เวณท่ี  1  อาคารปลูก

สรางขึ้นใหมใหมีความสูงไม

เกิน 2 ชั้นหรือ 6.00 เมตร 

 

บริ เวณท่ี  2  อาคารปลูก

สรางขึ้นใหมใหมีความสูงไม

เกิน 3 ชั้น หรือ 9.00 เมตร 

-   อาคารเดิมมากกวารอย

ละ 90 มีความสูงไมเกิน 

2 ชั้น 

 

 

-   อาคารเดิมประมาณ รอย

ละ 20 มีความสูงไมเกิน 

3 ชั้น 
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ประเด็น 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

เสนอแนะแนวทางฯ เหตุผล 

ที่วางภายนอกอาคาร -  อาคารอยูอาศัยและ

อาคารอยูอาศัยรวม ตอง

มีที่วางไมนอยกวารอย

ละ  3 0  และห อ ง แถว 

ตึกแถว อาคารพาณิชย 

โรงงาน อาคารสาธารณะ

และอาคารอื่น ซึ่งไมไดใช

เ ป นที่ พั กอา ศัยต อ ง มี

ที่วางไมนอยกวารอยละ 

10 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

55 (พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ

ค วบ คุมอาคา ร  พ .ศ .

2522 

-   อาคารทุกประเภทใหมี

ที่วางไมนอยกวารอยละ 

30 (ยกเวนที่ดินประเภท

สถ าบั น ร า ช ก า ร แ ล ะ

สถาบันศาสนา)  

     ตามผังเมืองรวมเมือง

ลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) 

 

บ ริ เ วณ ท่ี  1  อ า ค า ร ทุ ก

ประเภทตองมีที่วางไมนอย

กวารอยละ 30 

 

บ ริ เ วณ ท่ี  2  อ า ค า ร ทุ ก

ประเภทตองมีที่วางไมนอย

กวารอยละ 20 

-   ควบคุมความหนาแนน

อาคาร 

-   รักษาสภาพแวดลอมและ

เสริมสรางบรรยากาศ 
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ประเด็น 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

เสนอแนะแนวทางฯ เหตุผล 

ที่วางตามแนวขนานริม
ฝงแมน้ํากวง 

-  อาคารที่กอสรางหรือ

ดัดแปลงใกลแหล งน้ํ า

สาธารณะ เชน แมน้ํา คู 

คลอง  ลํ า ราง  ห รือ ลํ า

ก ร ะ โ ด ง  ถ า แ หล ง น้ํ า

สาธา รณะ น้ัน มีความ

กวางต้ังแต 10 เมตรขึ้น

ไป ตองรนแนวอาคารให

ห า งจาก เขตแหล งน้ํ า

สาธารณะน้ันไมนอยกวา 

6.00 เมตร 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

55 (พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

-  การใช ประ โยชนที่ ดิ น

บริเวณริมฝงแมน้ํากวงให

มีที่วางตามแนวขนานริม

ฝงตามสภาพธรรมชาติ

ของแมน้ํากวงไมนอยกวา 

10.00 เมตร  

    ตามผัง เ มืองรวมเ มือง

ลําพูน (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) 

 

บริเวณท่ี 3 พื้นที่ตอเนื่องที่ 

2 (ในสวนแนวกําแพงเมือง 

คูเมือง  ถนนรอบเมืองใน 

ถนนรอบเมืองนอก บริเวณ

พื้ น ที่ แ ม น้ํ า ก ว ง แ ล ะ

แนวขนานริมสองฝงแมน้ํา 

กวง ระยะ 10.00 เมตร ให

เปนที่โลง เพื่อนันทนาการ

แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

-  สงเสริมความเปนแนว

ปราการของเมืองในอดีต 

-  สงเสริมภูมิทัศนริมสองฝง

แมน้ํากวง 
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2) โครงการวางผังเมืองเฉพาะพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
2.1)  หลักการและเหตุผล 

“ผังเมืองเฉพาะ” เปนการดําเนินงานในการพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะ

แหง เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว เจาพนักงานทองถิ่นสามารถจัดใหมีการ

วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะข้ึนได โดยผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ

สามารถกําหนดแผนผังและมาตรการควบคุมในรายละเอียดตาง ๆ เชน การใชประโยชนที่ดินตามประเภท

และยาน โครงขายคมนาคมและขนสง รายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค บริเวณที่ต้ังของที่โลง บริเวณ

ที่ต้ังของสถานท่ีหรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและ

โบราณคดี บริเวณที่มีคุณคาในทางธรรมชาติ เปนตน ผังเมืองเฉพาะจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการอนุรักษ

และพัฒนาเมืองเกาลําพูน ในการรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนชวยให

เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพและมีระบบระเบียบที่ดี 
2.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อใหไดแผนผังการอนุรักษและพัฒนาทางดานกายภาพที่มีรายละเอียด

โครงการ และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

(2) เพื่อเปนกรอบการจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ใหแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3)  เพื่อเปนการเสนอกลยุทธ (Strategy) ที่จะสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวม

ในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
2.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  สํารวจขอมูลพื้นที่ในดานตาง ๆ อยางละเอียด เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

ดําเนินการวางผังเมืองเฉพาะ และประสานฐานขอมูลอยางเปนระบบ ตลอดจนศึกษาโครงการพัฒนาตางๆ 

ที่จะมีผลตอการเติบโตหรือเปล่ียนแปลงของเมืองเกาลําพูน 

(2)  ออกแบบและจัดทํารางผังเมืองเฉพาะ  

(3)  ดําเนินการปดประกาศเขตการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ พรอมเชิญชวน

ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดเสนอความคิดเห็นตอรางผังเมืองเฉพาะ 

(4)  ปรับปรุงผังเมืองเฉพาะและนําเสนอตอกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการ

ตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
2.4)  สถานที่ดําเนินการ 

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 
2.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

3 ป (ปที่ 2 – 4) 
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2.6)  งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

2.7)  แหลงงบประมาณ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

2.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 
(1)  หนวยงานหลัก 

-  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน  และเทศบาลตําบลเวียงยอง 
2.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) เมืองเกาลําพูนมีแผนรองรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและมีระเบียบ

แบบแผน มีการสงเสริมสภาพแวดลอมของเมือง ผูอยูอาศัยมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และเมือง

สามารถดํารงรักษาสถานที่ที่มีคุณคาทั้งทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและโบราณคดี และ

ธรรมชาติ เอาไวไดอยางยั่งยืน 

(2) การดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ เกิดผลดีตอหนวยงานท่ี

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนําไปใชเปนกรอบการดําเนินงานวางแผนจัดทําโครงการและ

ดําเนินการในรายละเอียดเพื่อพัฒนาพื้นที่ตอไป 
 

6.2.2 แผนงานท่ี 2 การปรับปรุงสิ่งแวดลอมภูมิทัศนพื้นที่เมืองเกาลําพนู 
1) โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแนวกําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง 

1.1)  หลักการและเหตุผล 
แนวกําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง ถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ

ของเมือง ดวยเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงขอบเขตเมือง และพัฒนาการของเมือง และเปน

โครงสรางทางผังเมือง ทั้งนี้ เมืองลําพูนเปนเมืองไมกี่แหงที่ยังคงหลงเหลือแนวคูเมืองอยูครบถวน ถึงแมจะ

มีการถมใหมีขนาดแคบลง แตเปนที่นาเสียดายที่ประตูเมืองทั้งหมดและกําแพงเมืองสวนใหญถูกร้ือถอน

เพื่อขยายถนน อันเปนผลจากการเติบโตของเมือง คงเหลือรองรอยใหเห็นเพียงบางสวนทางดานประตู  

มหาวันและประตูชางสีเทานั้น ตอมาไดมีความพยายามร้ือฟนแนวกําแพงเมืองและประตูเมืองบริเวณทา

นางข้ึนมาใหม กลับถูกวิจารณวาเปนการสรางโดยไมไดมีการศึกษาจากรูปแบบด้ังเดิม รวมถึงการสรางซุม

ประตูข้ึนตามบริเวณที่เปนเสนทางเขาสูเมือง เพื่อที่จะแสดงถึงการเขาสูเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน ก็มิได

ต้ังอยู ในตําแหนงที่ แทจ ริงของซุมประตูเ ดิม  และไม ไดมี รูปแบบที่ ส่ือถึง เอกลักษณความเปน 
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หริภุญไชย การดําเนินงานที่ผานมาดังกลาว ถึงแมจะเปนเจตนาที่ดีแตไดสรางการรับรูที่ไมถูกตองแกผูพบ

เห็น และเปนการทําลายคุณคาขององคประกอบเมืองเกาอยางนาเสียดาย ดังนั้น การอนุรักษองคประกอบ

และโครงสรางของเมืองที่ยังหลงเหลืออยูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ จึงเปนส่ิงที่จําเปนตองดําเนินการ 

ในการรักษาบริเวณที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร การสื่อความหมายการเปนเมืองที่ผานการต้ัง

ถิ่นฐานอันยาวนาน และเปนคุณคาที่สรางความภาคภูมิใจใหกับชาวเมืองลําพูน 
1.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่ออนุรักษองคประกอบและโครงสรางทางกายภาพของเมือง ใหแสดงถึง

ความเปนเมืองเกาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 

(2)  เพื่อผลักดันใหมีการประกาศขอบเขตท่ีดินแนวกําแพงเมือง คูเมือง และมี

การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

(3)  เพื่อเพิ่มพื้นที่โลง พื้นที่สีเขียว และพื้นที่สาธารณประโยชนสําหรับชุมชน  
1.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  กรมธนารักษดําเนินการประกาศเขตแนวกําแพงเมือง คูเมือง ตามที่ไดทํา

การสํารวจแลว 

(2)  กรมศิลปากรดําเนินการประกาศเขตแนวกําแพงเมือง คูเมืองเปนเขต

โบราณสถาน  

(3)  ศึกษาหาหลักฐานรูปแบบโครงสรางอยางละเอียด และมีกระบวนการท่ี

ไดมาซึ่งขอยุติเกี่ยวกับลักษณะการกอสราง รูปแบบ และวัสดุของแนวกําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง 

สําหรับเปนขอมูลอางอิงและใชในกรณีที่จะมีการบูรณะ ฟนฟูแนวกําแพงเมืองและประตูเมือง สําหรับ 

คูเมืองใหศึกษารูปถายเกาถึงลักษณะภูมิทัศนและพืชพรรณที่ใชในอดีต แลวทําการปรับปรุงตามรูป

แบบเดิม ทั้งนี้ การบูรณะใหอยูในการควบคุมดูแลจากกรมศิลปากร 

(4)  จัดทําชองประตูโดยกอกําแพงอิฐตามแบบสันนิษฐานของกําแพงเดิม และ

ใชเปนสัญลักษณการเขาสูเมือง แทนซุมประตูที่ใชอยูในปจจุบัน 

(5)  บริเวณที่ไมหลงเหลือโครงสรางกําแพงเมือง ใหจัดภูมิทัศนแสดงขอบเขต

กําแพงเมือง โดยอาจเสริมคันดินหรือปูพื้นทางเทา และปลูกตนไมแสดงแนวกําแพง 

(6)  จัดทําปายขอมูลประวัติและความสําคัญของพื้นที่ 

(7)  ปรับปรุงพื้นที่ตามแนวกําแพงเมืองและคูเมือง ใหชุมชนสามารถเขาไปใช

ประโยชนสําหรับกิจกรรมเพื่อการพักผอนได 

(8)  ปรับปรุงกําแพงเมืองและประตูเมืองบริเวณทานาง ใหมีรูปแบบที่ถูกตอง 
1.4)  สถานที่ดําเนินการ 

แนวกําแพงเมืองและคูเมืองโดยรอบ 
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1.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ป (ปที่ 1 – 3) 

1.6)  งบประมาณ 
20,000,000 บาท 

1.7)  แหลงงบประมาณ 
- กรมศิลปากร 

- กรมธนารักษ 

- เทศบาลเมืองลําพูน 
1.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
-  สํานักศิลปากรที่ 8 

-  ธนารักษพื้นที่ลําพูน 

-  เทศบาลเมืองลําพูน 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

-  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

-  สํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) กําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของเมือง 

ไดรับการอนุรักษและปรับปรุงภูมิทัศน ใหคงคุณคาและความสําคัญอยางยั่งยืน 

(2) ชาวลําพูนตระหนักในคุณคาขององคประกอบเมือง และรวมมือกันดูแล

รักษาพื้นที่ 
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รูปที่ 6.1 แสดงแนวคิดการปรับปรุงบริเวณคูเมือง โดยการปลูกตนไมเพ่ิมเติม  
และใหชุมชนสามารถใชเปนพ้ืนที่เพ่ือการพักผอนได 

กอนการปรับปรุง 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 
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2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
2.1)  หลักการและเหตุผล 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เปนวัดคูบานคูเมืองชาวลําพูน เปนเสาหลัก

เมืองลําพูนตามคติเมืองโบราณสมัยหริภุญไชยที่ใชวัดเปนศูนยกลางของเมือง ส่ิงสําคัญที่สุดในวัด คือองค

พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งมาต้ังแตสมัยโบราณ เปนศูนยกลางทางศาสนาที่

สําคัญของชาวลําพูน เปนปูชนียสถานท่ีพระมหากษัตริยและเชื้อพระวงศใหความสําคัญตอเนื่องมาทุกยุค

ทุกสมัย เปนส่ิงที่แสดงถึงอารยธรรมที่ส่ังสมมาอยางตอเนื่องยาวนานนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เห็นไดจาก

การที่มีการดูแลรักษาใหคงคุณคาทางศิลปกรรมไวอยางดีเยี่ยมและมีสภาพสมบูรณ แมวารูปแบบด้ังเดิม

ขององคพระบรมธาตุจะถูกเปล่ียนแปลงไป แตรูปแบบที่เห็นในปจจุบันมีอายุยาวนานและเปนผลงานช้ิน

เอกที่เปนตนแบบใหเจดียในสมัยลานนาอีกหลายแหง การบูรณะในยุคหลังทุกคร้ังยังคงรักษารูปแบบ วัสดุ 

และฝมือชางไวคอนขางครบถวน และที่สําคัญยังคงรักษาจิตวิญญาณของความศรัทธา โดยที่มีผูคนมา

เคารพกราบไหวบูชาอยูเสมอ อีกทั้งประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับการบูชาองคพระบรม

ธาตุ ยังมีการสืบทอดปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน เชน ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ,ประเพณีฟอนถวายพระธาตุ, 

ประเพณีข้ึนดอยขะมอ, การแขงขันกลองหลวง เปนตน นอกเหนือจากองคพระบรมธาตุแลว ภายในวัดยังมี

โบราณสถานท่ีสําคัญอีก 4 แหง ไดแก สุวรรณเจดีย เจดียเชียงยัน หอไตร และซุมประตู ที่ยังคงความแท

และความสมบูรณของรูปแบบ วัสดุ และฝมือชางที่บงบอกถึงยุคสมัยการสราง โดยเฉพาะเจดียเชียงยันที่

เปนตนแบบของเจดียอีกหลายแหงในภาคเหนือเชนกัน 

ปจจุบันวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปตาม

ยุคสมัย ทําใหเกิดปญหาดานสภาพภูมิทัศนภายในวัดในหลายบริเวณ พอจะสรุปสภาพปญหา ไดดังนี้ 

• โบราณสถานถูกคุกคามจากกิจกรรมที่อยูโดยรอบ ที่เปนปญหามากคือ

บริเวณเจดียเชียงยัน ที่อยูรวมกับพื้นที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนสามารถสรางความ

เสียหายแกองคเจดีย 

• การขาดความเปนระเบียบ ทั้งจากกิจกรรมที่ไมเหมาะสม การสัญจร และ

ความสกปรกที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ 

• การสรางอาคารเพิ่มเพื่อประโยชนใชสอยตาง ๆ ทําใหเกิดกลุมอาคาร

หนาแนน ขาดที่วางและพื้นที่สีเขียวที่ชวยสงเสริมสภาพแวดลอมและมุมมองแกอาคารสําคัญ 

• การใชประโยชนอาคารผิดประเภท มีการนําอาคารเสนาสนะมาใชเปน

รานคาหรือที่เก็บของ หรืออาคารเสนาสนะบางหลังไมมีการใชงาน ขาดการดูแลรักษา ทําใหสภาพเส่ือม

โทรมและสกปรก 

• ทัศนียภาพของวัดและอาคารสําคัญภายในวัดถูกบดบัง ทั้งจากรานคา ปาย 

และสายไฟตาง ๆ 
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• รูปแบบอาคารและองคประกอบตาง ๆ ภายในวัดคอนขางหลากหลาย จาก

การรับรูปแบบศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยใหมมาใชในการกอสราง 
2.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อรักษาความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพของวัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหารใหคงเหลืออยูมากที่สุด 

(2)  เพื่อปองกันและควบคุมการคุกคามโบราณสถานและส่ิงที่ทําลาย

ทัศนียภาพของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

(3)  เพื่อฟนฟูและดูแลรักษาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารใหสามารถดํารง

คุณคาและความงดงาม ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น ที่ผานมาแตละยุคจนถึงปจจุบันใหคงอยูอยางยั่งยืน 

(4)  เพื่อใหเกิดความรวมมือจากประชาชนในชุมชนทองถิ่นในการดูแลและ

บํารุงรักษาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารอยางยั่งยืนสืบไป 
2.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  จัดเก็บขอมูลดานประวัติศาสตร แบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม และ

งานศิลปกรรมตาง ๆ ภายในวัด รวมถึงบันทึกประวัติการบูรณะและการกอสรางในเขตวัด 

(2)  ปรับปรุงอาคารเสนาสนะตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี และใหมีการใชประโยชน

ที่ถูกตองตามประเภทของอาคาร 

(3)  จัดระบบการจราจร และที่จอดรถ ไมใหสงผลกระทบตอโบราณสถานและ

อาคารสําคัญตาง ๆ 

(4)  กําหนดจุดติดต้ังปาย และจัดระเบียบรูปแบบของปาย รวมถึงกําหนด

ตําแหนง รูปแบบ และขนาดของอาคารอํานวยความสะดวกที่ยังจําเปนตองมีอยูในบริเวณวัด เชน รานขาย

ดอกไม ธูปเทียน หองน้ํา 

(5)  ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูเขามาใชพื้นที่ รวมถึงจัดทําปายขอมูล

ประวัติและความสําคัญของวัด 

(6)  ยายกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับศาสนสถานออก 

(7)  จัดประเภทการใชสอยใหสอดคลองตามเขตการใชประโยชนที่ดินของศาสน

สถาน ไดแก เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพื้นที่บริการชุมชน 

(8) ร้ือฟนภูมิทัศนวัฒนธรรมลานทราย ตามคติการวางผังบริเวณแตโบราณ 

(9)  เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกพันธุไมพื้นถิ่นในบริเวณวัด 
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(10) เปดมุมมองดานหนาวัด โดยยายกลุมอาคารริมถนน ซึ่งตองซื้อที่ดินคืน 

แลวปรับพื้นที่ใหเปนพื้นที่สาธารณะรองรับการใชงานของประชาชนและนักทองเที่ยว และรองรับการใชงาน

ชวงที่มีการจัดงานเทศกาลตาง ๆ โดยปรับแตงวัสดุปูพื้น ปลูกตนไม จัดที่นั่งพัก และติดต้ังไฟสองสวาง 

พรอมทั้งอาจจัดใหมีรานคาขนาดเล็กเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวบาง 

(11) ปรับปรุงภูมิทัศนโดยจัดเก็บสายไฟฟาและสายโทรศัพทลงใตดิน 

(12) วางแผนการยายโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนเมธีวุฒิกร โดยจัดหา

สถานที่รองรับ โดยในระยะแรกอาจยายโรงเรียนพระปริยัติธรรมออกไปกอน สวนโรงเรียนเมธีวุฒิกรใหลด

ขนาดลง และยายสนามบาสเกตบอลออกไปจากบริเวณเจดียเชียงยัน ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเจดียใหเปน

ลานโลงเพื่อเปนเขตปกปองโบราณสถาน จากนั้นจึงยายโรงเรียนเมธีวุฒิกรออกทั้งหมดในระยะตอไป 

(13) ร้ือถอนอาคารที่ไมมีความสําคัญและไมมีการใชงานออก แลวปรับปรุงพื้นที่

ใหเปนพื้นที่สีเขียว 
2.4)  สถานที่ดําเนินการ 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
2.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะแรก 2 ป (ปที่ 1 - 2)  จัด เก็บข อมู ล  ป รับป รุงอาคาร เสนาสนะ 

จัดระบบการจราจร จัดระเบียบปาย ปรับปรุงส่ิง

อํานวยความสะดวก จัดทําลานทราย และเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว 

ระยะที่สอง 3 ป (ปที่ 3 – 5) ยายกิจกรรม จัดประเภทการใชสอย และเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว 

ระยะที่สาม 5 ป (ปที่ 6 – 10) เปดมุมมองดานหนาวัด จัดเก็บสายไฟฟาและ

สายโทรศัพท ยายโรงเรียน และร้ือถอนอาคาร 
2.6)  งบประมาณ 

ระยะแรก   2,000,000 บาท 

ระยะที่สอง 10,000,000 บาท 

ระยะที่สาม 50,000,000 บาท (ไมรวมคาซ้ือที่ดินดานหนาวัด และการ

จัดหาสถานที่รองรับโรงเรียน) 
2.7)  แหลงงบประมาณ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 
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2.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 
(1)  หนวยงานหลัก 

-  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  เทศบาลเมืองลําพูน 

- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

-  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

-  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

-  บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 

-  พระสงฆ และองคกรภาคเอกชน 
2.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารมีสภาพภูมิทัศนที่ชวยสงเสริมคุณคาและ

ความสําคัญของสถานที่ สมฐานะความเปนโบราณสถานศักด์ิสิทธิ์และสําคัญคูบานคูเมือง 
2.10)  ขอเสนอแนะ 

ในการคุมครอง ดูแลรักษา และสรางความเปนระเบียบเรียบรอยภายในวัดพระ

ธาตุหริภุญชัยฯ ควรกําหนดใหคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนมีบทบาทในการ

พิจารณาแบบกอสราง และทําขอตกลงเกี่ยวกับการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารภายในเขตวัด เชน 

(1)  กําหนดพื้นที่หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโดยรอบเขตโบราณสถาน 

(2)  กําหนดความสูง การใชวัสดุ และสีอาคาร ในเขตวัด 
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ผังวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ในปจจุบัน 

ผังแนวคิดการปรับปรุงวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

รูปที่ 6.2 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
โดยจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน และยายกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับ 

ศาสนสถานออก เพ่ือเปดมุมมองและสงเสริมภูมิทัศนบริเวณวัด 
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3) โครงการอนุรักษและปรับปรุงภูมิทัศนศาสนสถาน 
3.1)  หลักการและเหตุผล 

พื้นที่ภายในเขตเมืองเกาลําพูนมีศาสนสถานอยูหลายแหง  ซึ่ งถือเปน

องคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงของเมือง เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศิลปกรรม สถาปตยกรรม วัฒนธรรม และคุณคาทางจิตใจของชาวลําพูน แตในปจจุบันสภาพภูมิทัศน

ภายในเขตศาสนสถานเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการถูกรุกลํ้าพื้นที่ การสรางอาคารเพิ่มเพื่อประโยชนใช

สอยตาง ๆ การเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารจากการรับศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยใหมมาใชในการสราง

อาคารศาสนสถาน จนทําใหเกิดการสูญเสียลักษณะความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพของพื้นที่ อีกทั้ง

เกิดความแออัดมากข้ึน ตลอดจนศาสนสถานบางแหงยังขาดการดูแลรักษา ทําใหมีสภาพเส่ือมโทรม ปจจัย

เหลานี้ลวนเปนภัยคุกคามตอองคประกอบสําคัญของเมืองเกา ที่ทําใหคุณคาความเปนเมืองเกาลดนอยลง 
3.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อรักษาความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพของศาสนสถานในเขต

เมืองเกาใหคงเหลืออยูมากที่สุด 

(2)  เพื่อปองกันและควบคุมส่ิงที่ทําลายทัศนียภาพของศาสนสถาน 

(3)  เพื่อฟนฟูและดูแลรักษาศาสนสถาน ใหสามารถดํารงคุณคาและความ

งดงาม ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผานมาแตละ

ยุคจนถึงปจจุบันใหคงอยูอยางยั่งยืน 

(4)  เพื่อใหเกิดความรวมมือจากประชาชนในชุมชนทองถิ่นในการดูแลและ

บํารุงรักษาใหศาสนสถานในเขตเมืองเกาคงคุณคาสืบไป 
3.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  ศึกษารูปแบบกลุมอาคารในเขตศาสนสถาน เพื่อดูความเปนของแทด้ังเดิม 

และมีการศึกษาเปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน 

(2)  การบูรณะหรือปฏิสังขรณอาคารศาสนสถาน ใหใชชางฝมือทองถิ่นที่มี

ความรูอยางถูกตองแทจริง รวมถึงใหมีการวางผังและกําหนดรูปแบบอาคารที่ถูกตองตามที่ไดมีการศึกษา

ไวแลว 

(3)  ยายกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับศาสนสถานออก 

(4)  จัดประเภทการใชสอยใหสอดคลองตามเขตการใชประโยชนที่ดินของศาสน

สถาน ไดแก เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพื้นที่บริการชุมชน 

(5)  เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกพันธุไมพื้นถิ่นในบริเวณศาสนสถาน 

(6)  ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูเขามาใชพื้นที่ รวมถึงจัดทําปายขอมูล

ประวัติและความสําคัญของศาสนสถาน 
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(7)  สรางความรวมมือจากวัด ประชาชนในทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยจัดต้ังเครือขายการดูแลศาสนสถาน 
3.4)  สถานที่ดําเนินการ 

(1)  วัดชางสี  

(2)  วัดชางรอง  

(3)  วัดศรีบุญเรือง  

(4)  วัดสุพรรณรังษี  

(5)  วัดชัยมงคล 

(6) เจดียชัยชนะ  

(7)  วัดธงสัจจะ  

(8)  อนุสาวรียพระนางจามเทวี 
3.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

2 ป (ปที่ 1 – 2)  
3.6)  งบประมาณ 

10,000,000 บาท 
3.7)  แหลงงบประมาณ 

- เทศบาลเมืองลําพูน 
3.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
-  เทศบาลเมืองลําพูน 

(2)  หนวยงานสนับสนุน 
-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน  

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

-  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 

-  องคกรภาคเอกชน 
3.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ศาสนสถานในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน มีสภาพภูมิทัศนที่ชวยสงเสริมคุณคาและ

ความสําคัญของสถานที่ 
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3.10)  ขอเสนอแนะ 
ในการคุมครอง ดูแลรักษา และสรางความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขต 

ศาสนสถาน ควรกําหนดใหคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนมีบทบาทในการพิจารณา

แบบกอสราง และทําขอตกลงเกี่ยวกับการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารภายในเขตศาสนสถาน เชน การ

กําหนดความสูง การใชวัสดุ และสีอาคาร 

 
กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

รูปที่ 6.3 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเจดียชัยชนะ โดยยาย
กิจกรรมทีรุ่กลํ้าพ้ืนที่ออก และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบ 
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4) โครงการอนุรักษและฟนฟูอาคารเกาและเรือนพื้นถ่ิน 
4.1)  หลักการและเหตุผล 

ในเมืองเกาลําพูนยังสามารถพบเห็นอาคารพาณิชยรุนเกาและเรือนแถวโบราณ

เรียงรายสองขางตามถนนสายหลัก รวมถึงยังมีบานโบราณและเรือนพื้นถิ่นกระจายอยูในพื้นที่ชุมชน แต

อาคารเกาและเรือนพื้นถิ่นเหลานี้มีแนวโนมที่จะลดจํานวนลง โดยในสวนของอาคารพาณิชยเกา การที่

พื้นที่เศรษฐกิจยายออกไปอยูนอกเมือง ทําใหอาคารซ่ึงอยูในพื้นที่เศรษฐกิจเดิมถูกทิ้งรางและทรุดโทรมไป

ตามเวลา สําหรับบานโบราณและเรือนพื้นถิ่นนั้น มีจํานวนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ประการ ทั้งจาก

การเส่ือมสภาพของวัสดุตามอายุการใชงาน การขาดความรูในการอนุรักษและพัฒนาอาคารอยางถูกวิธี มี

การดัดแปลงตอเติมตามความพอใจจนทําใหรูปแบบสถาปตยกรรมเปล่ียนไป ชางขาดความชํานาญในการ

กอสราง ชางฝมือและวัสดุแบบเดิมมีราคาแพงและหายาก หรือเกิดจากวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมที่

แปรเปล่ียนไป ส่ิงกอสรางแบบด้ังเดิมถูกมองวาลาหลัง ไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปจจุบัน และตองการปลูก

อาคารตามแบบและวัสดุสมัยใหม 

อาคารเกาและเรือนพื้นถิ่นเหลานี้ถือเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่แสดงถึง

รากเหงาทางภูมิทัศนวัฒนธรรม การที่อาคารเหลานี้ถูกสรางข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ ในบริบทตาง ๆ กัน แสดง

ถึงเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในพื้นที่ เสมือนสมุดบันทึกประวัติศาสตรที่บันทึกเร่ืองราวจากอดีตมาสูปจจุบัน รวมถึง

การแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาที่แสดงผานทางงานสถาปตยกรรม การออกแบบลวนมีเหตุผลและหลักการที่

คํานึงถึงการใชสอยและความสบายของผูอยูอาศัยผนวกเขากับความเช่ือตาง ๆ ที่ผสมผสานกันอยางลงตัว 

ดวยคุณคาและความสําคัญดังที่กลาวแลว จึงจําเปนตองมีการอนุรักษใหอาคารเหลานี้คงอยูเปนมรดกทาง

สถาปตยกรรมสืบตอไป ไมเส่ือมสลายหรือสูญหายไปตามกาลเวลา 
4.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อปองกันและควบคุมการทําลายคุณคาของอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่น 

(2)  เพื่อใหเกิดความรวมมือจากประชาชนในการดูแลและบํารุงรักษาใหอาคาร

เกาและเรือนพื้นถิ่นยังคงอยูสืบไป 
4.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  สรางความเขาใจในเร่ืองคุณคาและความสําคัญของอาคารเกาและเรือน

พื้นถิ่น ใหเจาของอาคารเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ 

(2)  สํารวจและจัดทําทะเบียนอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่น 

(3) ในกรณีที่วิเคราะหแลวเห็นวาอาคารหลังใดมีคุณคามากเพียงพอ ใหเสนอ

ขอข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน 

(4)  จัดทําคูมือการอนุรักษอาคารเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาของ

อาคาร ชางกอสราง ที่จะทําการซอมแซมและปรับเปล่ียนประโยชนใชสอยของอาคาร 
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(5)  สรางแรงจูงใจในการอนุรักษอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่นแกเจาของอาคาร 

โดยใหการสนับสนุนดานงบประมาณ หรือการใหรางวัลเกียรติคุณ 

(6) สงเสริมงานชางฝมือกอสราง และการผลิตวัสดุกอสรางแบบด้ังเดิม 

(7)  นําอาคารพาณิชยรางมาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในกิจกรรม

เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน รานคาผลิตภัณฑพื้นถิ่น รานอาหาร แตควรระวังไมใหสงผลกระทบตอรูปแบบ

อาคารและภาพรวมของเมือง 

(8) จัดต้ังกองทุนสําหรับงานอนุรักษและฟนฟูอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่น 
4.4)  สถานที่ดําเนินการ 

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 
4.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

3 ป (ปที่ 1 – 3)  
4.6)  งบประมาณ 

1,000,000 บาท 
4.7)  แหลงงบประมาณ 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
4.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
- เทศบาลเมืองลําพูน 

-  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- เจาของอาคาร 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- กรมศิลปากร 

-  องคกรภาคเอกชน 
4.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) เจาของอาคารและประชาชนทั่วไป เห็นคุณคาและความสําคัญของอาคาร

เกาและเรือนพื้นถิ่น 

(2) อาคารเกาและเรือนพื้นถิ่นไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางถูกวิธี 

(3) อาคารเกาและเรือนพื้นถิ่น สามารถนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
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4.10)  ขอเสนอแนะ 
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเพิ่มบทบาทหนาที่ในการใหคําแนะนําและ

สนับสนุนดานการออกแบบแกเจาของอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่นในการซอมแซม ปรับปรุง หรือการ

ปรับเปล่ียนประโยชนใชสอยอาคาร  

 
5) โครงการจัดระบบการสัญจร 

5.1)  หลักการและเหตุผล 
ตามโครงสรางเมืองของเมืองเกา มักพบวาระบบถนนจะเปนถนนขนาดเล็กที่

เช่ือมตอกันคอนขางเปนระบบ ซึ่งระบบถนนในเขตเมืองเกาลําพูนมีลักษณะเชนเดียวกัน และการที่เมือง

ลําพูนเปนเมืองขนาดเล็ก ปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียไมสูงมากนัก ระบบถนนสวนใหญจึงยังสามารถ

รองรับปริมาณการจราจรในปจจุบันได อยางไรก็ตาม ยังคงพบปญหาในระบบการสัญจร กลาวคือ  

• พื้นที่เมืองเกาลําพูนถูกใชเปนเสนทางผานในการเดินทางเช่ือมตอไปสูชุมชน
อ่ืน เปนการเพิ่มปริมาณยานพาหนะเขาสูเมือง รวมถึงการที่รถขนาดใหญสามารถเขามาใชเสนทางไดทั่ว

เมืองโดยไมมีการจํากัดจํานวนและเสนทาง สงผลใหเกิดมลภาวะ การทําลายบรรยากาศเมืองเกา ตลอดจน

สรางความเสียหายแกโบราณสถานและอาคารสําคัญจากแรงส่ันสะเทือนของการจราจร 

• การจราจรในสวนที่เปนยานการคาของเมือง มีการจอดรถกีดขวางการจราจร 
ทั้งจากรถสวนตัวและรถโดยสาร  

• ถนนสวนใหญในเขตเมืองลําพูนมีทางเทาที่แคบ หรือบางชวงไมมีทางเทา 

ตลอดจนยังขาดการสงเสริมทางสัญจรสําหรับยานพาหนะขนาดเบา ไดแก จักรยาน สามลอถีบ ซึ่งใช

เสนทางรวมกับรถยนต ทําใหไมมีความปลอดภัย 

• การขาดการจัดระบบเสนทางทองเที่ยวที่ชัดเจน และขาดที่จอดรถสําหรับ

นักทองเที่ยว ที่จอดรถสําหรับรถโดยสารขนาดใหญยังอยูในพื้นที่เมืองเกาคือบริเวณดานหนาวัดพระธาตุ 

หริภุญชัยวรมหาวิหาร  

• การเช่ือมโยงจากพื้นที่เมืองเกาไปยังฝงเวียงยอง ซึ่งมีการสงเสริมใหเปนถนน
สายวัฒนธรรม ยังไมมีการเช่ือมโยงที่ชัดเจน  

ดังนั้น ในการแกปญหาและลดความคับค่ังของการจราจรภายในเขตเมืองเกา 

รวมถึงในอนาคตเมื่อเมืองลําพูนจําเปนตองมีการพัฒนาดานการทองเที่ยว จึงจําเปนตองจัดระเบียบการ

สัญจรภายในเขตเมืองเกาอยางเปนระบบ มีความสะดวกและปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงสถานที่   

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.2)  วัตถุประสงค 
(1)  เพื่อจัดระบบโครงขายการสัญจรใหเหมาะสมกับการอนุรักษเมืองเกา และ

การใชงานตามความจําเปนของชุมชน ทั้งนี้ ตองไมเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ กิจกรรม และวิถีชีวิต

ชุมชน 

(2)  เพื่อลดปริมาณการจราจรในเขตเมือง  ซึ่ งจะชวยลดปญหาความ

ส่ันสะเทือนและมลพิษจากยานพาหนะ 

(3)  เพื่อสงเสริมการสัญจรสําหรับการเดินเทาและยานพาหนะขนาดเบา 

(4)  เพื่อรองรับการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบตอระบบ

การสัญจรโดยรวมของเมือง 

(5)  เพื่อเชื่อมโยงสถานที่ตาง ๆ ในเมือง และเช่ือมโยงพื้นที่เมืองกับบริเวณ

สําคัญอ่ืนๆ ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
5.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  ศึกษาและสํารวจสภาพการใชงานของระบบทางสัญจร รวมถึงปริมาณ

การจราจรในปจจุบัน และการคาดการณในอนาคต 

(2)  ไมสงเสริมการขยายผิวจราจรและเขตทางของถนนภายในเมืองเกา ซึ่งจะ

เปนการเพิ่มปริมาณการจราจร และเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

(3)  กําหนดใหถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอกเปนถนนเลี่ยงพื้นที่ใจ

กลางเมืองสําหรับรถบรรทุกและรถขนาดใหญ โดยหามผานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในชวง

ถนนเล่ียงเมืองลําพูนยังไมแลวเสร็จ 

(4)  จัดระบบการสัญจรบนถนนอินทยงยศและทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 

จากทางแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 1029 (ที่ทําการอําเภอเมืองลําพูน) ถึงประตูทาขามเชื่อมถนน 

วังขวา ซึ่งเปนถนนแกนหลักของเมืองเกาลําพูน โดยปรับชองการเดินรถใหลดลง เพื่อจัดใหมีทางจักรยาน 

พรอมทั้งขยายพื้นที่ทางเทา 

(5)  ปรับปรุงทางเทา และจัดใหมีทางสัญจรสําหรับยานพาหนะขนาดเบา 

บริเวณถนนรอบเมือง 

(6)  ปรับปรุงทางเทาที่มีอยูเดิมใหใชงานไดสะดวกและปลอดภัย สําหรับถนนที่

ไมมีทางเทา ใหจัดทําทางเทาโดยอาจใชพื้นที่ดานใดดานหน่ึงของถนนและมีขนาดตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขอมูลที่ทําการศึกษาและสํารวจถึงสภาพใชงานที่เหมาะสมกับเมือง 

(7)  สรางเสนทางเชื่อมโยงจากพื้นที่เมืองเกาไปยังฝงเวียงยอง โดยปรับปรุง

สะพานขัวมุงทาสิงหใหใชเปนเสนทางเดินเทาและทางสัญจรของรถขนาดเบาทุกประเภท โดยอาจยาย

ตลาดขัวมุงไปยังบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณสองฟากถนนสายวัฒนธรรมที่มุงสูวัด 
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พระยืน และบริเวณยานอาคารหลังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารและรอบพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

หริภุญไชย เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว 

(8)  จัดหาพื้นที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว โดยพิจารณาใชพื้นที่วางบริเวณ

สถานีขนสงและสนามกีฬาจังหวัดเปนที่จอดรถนักทองเที่ยว พรอมจัดใหมีศูนยขอมูลและส่ิงอํานวยความ

สะดวก รวมทั้งมีรถบริการนําสงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารและสถานที่สําคัญตาง ๆ ในเขตเมือง

ลําพูน 

(9)  กําหนดเสนทางทองเที่ยวใหสอดคลองกับองคประกอบและจุดสนใจของ

การทองเที่ยว ใหศูนยทองเที่ยวเปนจุดกระจายการทองเที่ยวแบบเดินเทาและจักรยาน 
5.4)  สถานที่ดําเนินการ 

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 
5.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะแรก 1 ป (ปที่ 1)  ศึกษาและสํารวจสภาพการจราจร  จัดระบบ

การจราจร จัดหาที่จอดรถนักทองเที่ยว และออก

เทศบัญญัติทองถิ่นหามรถบางประเภทเขาสูพื้นที่

เมืองเกา 

ระยะที่สอง 4 ป (ปที่ 2 - 5)  ปรับปรุงทางเทา จัดทําทางเทาและทางสัญจร

ยานพาหนะขนาดเบา และสรางเสนทางเช่ือมโยง

ไปฝงเวียงยอง 
5.6)  งบประมาณ 

ระยะแรก   1,000,000 บาท 

ระยะที่สอง 15,000,000 บาท 
5.7)  แหลงงบประมาณ 

- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 
5.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
-  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

-  เทศบาลเมืองลําพูน 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 
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-  สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดลําพูน 
5.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) ระบบการสัญจรในเขตเมืองเกาเปนระเบียบและมีประสิทธิภาพในการใช

งานทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนไมสงผลกระทบตอบรรยากาศเมืองเกา 

(2) การสัญจรในเขตเมืองเปนการสัญจรขนาดเบาเพิ่มข้ึน 
 
6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน 

6.1)  หลักการและเหตุผล 
แนวถนนและทางเดินเทาหลายแหงในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน ยังมีสภาพเส่ือม

โทรม ขาดระเบียบ และขาดความรมร่ืน จึงควรดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนตามแนวถนนสายตาง ๆ ใหเกิด

บรรยากาศท่ีดี สงเสริมทัศนียภาพใหแกเมือง และเหมาะสมกับสภาพการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

บริเวณถนนที่มีความสําคัญ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 เช่ือมตอถนนวังขวา ซึ่งเปนถนนที่เปน

เสนทางหลักเขาสูเมือง ถนนอินทยงยศ ถนนไชยมงคลและถนนมุกดา ที่ถือเปนแนวแกนหลักของเมืองมา

แตคร้ังโบราณ นอกเหนือจากการสรางบรรยากาศที่สวยงามแลว ถนนสายสําคัญเหลานี้จําเปนตองสราง

ความโดดเดนและเนนถึงความสําคัญ ดังนั้น จึงควรมีการจัดภูมิทัศนใหเกิดการเปดมุมมอง สรางแนวนํา

สายตา และสรางแนวเช่ือมตอระหวางสถานที่ 
6.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและบรรยากาศตลอดแนวถนนสายตาง ๆ ให

สวยงาม และสงเสริมคุณคาของเมืองเกา  

(2) เพื่อสรางคุณลักษณะเฉพาะแกถนนสายสําคัญ ตลอดจนสรางแนวนํา

สายตา สงเสริมมุมมองเขาสูเมืองและชองมองไปยังสถานที่สําคัญ 

(3)  เพื่ออนุรักษแนวแกนหลักที่เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของเมือง 
6.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ส่ือความหมายของการเขาเขตพื้นที่เมืองเกา การเช่ือมโยงสถานที่สําคัญ 

ใหเกิดการรับรูที่สัมผัสไดดวยสายตาเมื่อเดินทาง โดยการปลูกตนไมที่เปนสัญลักษณ หรือติดต้ังสัญลักษณ

ส่ือความหมายการเขาถึงหรือการส้ินสุดเขตพื้นที่เมืองเกา 

(2)  ออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตามแนวถนน ใหมีเอกลักษณ มี

ความสวยงาม คงทน ดูแลรักษางาย และชวยเสริมภูมิทัศนใหกับบริเวณ 

 (3) ปลูกตนไมเพิ่มความรมร่ืนตามแนวถนนในบริเวณที่สามารถปลูกได 

(4) ลดความสูงของร้ัว หรือมีร้ัวเทาที่จําเปน หรือใชร้ัวที่เปนแนวตนไม 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                                                              บทที่ 6 แผนงานและโครงการ 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                        6 - 49                 

(5)  ปลูกตนไมตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 จากทางแยกทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 1029 (ที่ทําการอําเภอเมืองลําพูน) ถึงประตูทาขามเชื่อมถนนวังขวา เพื่อสรางเสน

นําสายตาและบรรยากาศที่ดีสูพื้นที่เมืองเกา 

(6)  ปรับปรุงภูมิทัศนถนนอินทยงยศ ถนนไชยมงคล และถนนมุกดา ซึ่งเปน

แนวแกนหลักของเมือง โดยจัดเก็บสายไฟฟา สายโทรศัพท ลงใตดิน  สงเสริมการปลูกตนไมสองขางทาง 

และสงเสริมการใชในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

(7)  ใหประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนตามแนวถนน โดยขอความ

รวมมือในการจัดระเบียบปายโฆษณาและกันสาดหนาอาคาร สงเสริมการจัดระเบียบพื้นที่หนาอาคาร 

เพื่อใหชุมชนเกิดความรูสึกในการเปนเจาของที่จะพัฒนาและดูแลรักษาภูมิทัศนของยาน และรูสึกมีสวนใน

ความสําเร็จดานส่ิงแวดลอมของยาน 

(8) หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบงานทางเทา งานอุปกรณถนน และ

ระบบสาธารณูปโภค มีการประสานงานรวมกัน มีการวางแผนและออกแบบไปพรอม ๆ กัน มีระบบบริหาร

จัดการงบประมาณ และมีขอปฏิบัติระหวางหนวยงานถึงขอบเขตการดูแลรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ 
6.4)  สถานที่ดําเนินการ 

ถนนสายตาง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
6.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป (ปที่ 3 – 7) 
6.6)  งบประมาณ 

150,000,000 บาท 
6.7)  แหลงงบประมาณ 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
6.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
-  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

(2)  หนวยงานสนับสนุน 
-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

-  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

-  บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 

-  เทศบาลเมืองลําพูน 

-  เจาของที่ดินและอาคาร 
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6.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ทัศนียภาพและบรรยากาศตลอดแนวถนนในเขตเมืองชวยสงเสริมบรรยากาศ

ของเมืองเกา 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

รูปที่ 6.4 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอินทยงยศ 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

รูปที่ 6.5 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอินทยงยศและถนนวังขวา 
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7) โครงการจัดระเบียบปาย อุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค 
7.1)  หลักการและเหตุผล 

ปายตาง ๆ อุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค ไมวาจะเปนปายโฆษณา 

ปายช่ือสถานประกอบการ ปายบอกทาง เสาไฟฟา ตูโทรศัพท อุปกรณโทรคมนาคม เปนตน ลวนเปน

องคประกอบพื้นฐานที่จําเปนตองมีอยูในพื้นที่ แตในปจจุบันองคประกอบเหลานี้กําลังกอปญหาทางดาน

มลทัศนแกพื้นที่เมืองเกาลําพูน อันเนื่องมาจากการติดต้ังอยางขาดระเบียบ อยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม 

ขาดการดูแลรักษา รวมทั้งการมีรูปแบบที่หลากหลายหรืออาจมีรูปแบบที่ไมสงเสริมเอกลักษณความเปน

เมืองเกา โดยเฉพาะปญหาเร่ืองปายที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมหลากหลายประเภทที่เกิดข้ึน ทําให

เกิดผลกระทบตอภูมิทัศนและทัศนียภาพของเมือง บดบังทัศนวิสัยในการจราจร นอกจากนี้ปายบางปายยัง

ฝาฝนกฎหมาย มีปญหาเร่ืองความแข็งแรงและความปลอดภัย รวมถึงอาจมีการใชภาพหรือขอความที่ส่ือ

ความหมายไมเหมาะสม 
7.2)  วัตถุประสงค 

(1) เพื่อใหมีการจัดการเร่ืองปาย อุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค 

อยางเหมาะสมและสอดคลองกับการสงเสริมภูมิทัศนเมืองเกา รวมถึงใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน 

(2) เพื่อแกปญหามลทัศน อันเกิดจากปาย  อุปกรณถนน  และอุปกรณ

สาธารณูปโภค โดยมีสวนรวมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

หลังการปรับปรุง 

กอนการปรับปรุง 

รูปที่ 6.6 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก 
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7.3)  แนวทางการดําเนินงาน 
(1)  จัดทําขอแนะนําการติดต้ังปายทั้ งในที่สาธารณะ  สถานที่ ราชการ  

ศาสนสถาน และท่ีดินหรืออาคารเอกชน และขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของการติดต้ังปายดังกลาว เชน  

 - การกําหนดพื้นที่หามติดต้ังปายใหชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณหรือพื้นที่ที่

มีความสําคัญ และบริเวณเสนทางคมนาคมสายหลัก 

 - การกําหนดรูปแบบ ขนาด สี วัสดุ รวมทั้งตําแหนงและระยะที่ใหติดต้ัง   

(2) นํามาตรการทางภาษีมาใชเปนเคร่ืองจูงใจในการจัดระเบียบปาย 

(3) จัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน

ราชการ ถึงขอบังคับและกฎหมายการขออนุญาตติดต้ังปาย 

(4) กําหนดลักษณะและรูปแบบอุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค ใหมี

รูปแบบที่เปนมาตรฐาน สรางความเปนระเบียบและเปนเอกภาพ รวมถึงการมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่

สอดคลองกลมกลืนและสงเสริมภูมิทัศนพื้นที่เมืองเกา 

(5) กําหนดตําแหนงติดต้ังอุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค ให

เหมาะสมตามการใชงาน ไมเกะกะกีดขวาง และไมทําลายทัศนียภาพของเมือง 

(6)  สงเสริม สนับสนุนการปลูกฝงความรูและคานิยมเร่ืองคุณคาและคุณภาพ

ของภูมิทัศนเมือง 
7.4)  สถานที่ดําเนินการ 

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 
7.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 

2 ป (ปที่ 1 - 2) 
7.6)  งบประมาณ 

2,000,000 บาท 
7.7)  แหลงงบประมาณ 

- เทศบาลเมืองลําพูน 
7.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1)  หนวยงานหลัก 
-  เทศบาลเมืองลําพูน 

(2)  หนวยงานสนับสนุน 
-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- สวนราชการ 
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- วัด 

- ภาคเอกชน และประชาชน 
7.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) ปญหาด านมลทั ศน ที่ เ กิ ดจากป าย  อุ ปกรณ ถนน  และ อุปกรณ

สาธารณูปโภค ไดรับการแกไข และเมืองเกาลําพูนมีสภาพภูมิทัศนที่ชวยสงเสริมคุณคาความเปนเมืองเกา 

(2) ชาวลําพูนมีความเขาใจ ใหความรวมมือ และสนับสนุนการแกปญหาความ

ขาดระเบียบของปาย อุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค ในพื้นที่เมืองเกาใหเกิดข้ึนไดอยางเปน

รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังการปรับปรุง 

กอนการปรับปรุง 

รูปที่ 6.7 แสดงแนวคิดการจัดระเบียบปาย อุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค 
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8) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาตนไมใหญ 
8.1)  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาพื้นที่สีเขียวและตนไมใหญมีความสําคัญตอเมืองเพิ่ม

มากข้ึน จนถือไดวาเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานของเมือง ดวยคุณประโยชนที่ไม

เพียงใหความสวยงาม แตยังชวยลดอุณหภูมิและปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง ชวยลดมลพิษทาง

อากาศ และชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมในเมืองใหดีข้ึน นอกจากนี้ สําหรับเมืองเกาอยางลําพูน ตนไม

บางตนยังมีคุณคายิ่งข้ึนทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ดวยเปนส่ิงที่อยูกับเมืองและผูกพันกับวิถี

ชีวิตชุมชนมาแตคร้ังอดีต อยางไรก็ตาม ในเขตเมืองเกาลําพูนมีพื้นที่สีเขียวอยูเพียงไมกี่แหง ไดแก บริเวณ

ศาลากลาง หนองน้ําจามเทวี ตามแนวคูเมือง และพื้นที่ริมแมน้ํากวง สวนในบริเวณอื่น ๆ ของเมืองแทบจะ

ไมมีพื้นที่สีเขียวที่เปนกลุมกอน รวมถึงตนไมใหญก็หลงเหลืออยูไมมาก บางตนถูกตัดโคนลง บางตน

เส่ือมสภาพไปตามเวลาหรือถูกทําลายดวยธรรมชาติ และตนไมที่เหลืออยูก็ยังไมมีการดูแลและจัดการที่ดี

พอ การขาดพื้นที่สีเขียวและตนไม ทําใหบรรยากาศของเมืองขาดความเปนธรรมชาติ ดูแหงแลงไรชีวิตชีวา 

และสภาพแวดลอมของเมืองก็มีคุณภาพที่ดอยลง 

ดวยปญหาดานปริมาณและคุณภาพ และความสําคัญของพื้นที่สีเขียวและ

ตนไมที่มีตอเมือง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียว

ชุมชนอยางยั่งยืน (พื้นที่สีเขียวยั่งยืนคือพื้นที่สีเขียวที่มีตนไมยืนตนขนาดใหญเปนองคประกอบหลักและ

ไดรับการบํารุงรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน) มีเปาหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชนเมืองโดยภาพรวมให

ไดไมนอยกวา 5 ตารางเมตร ตอประชากร 1 คน ภายในระยะเวลา 5 ป ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืน

และการดูแลรักษาตนไมที่มีอยู จึงเปนเร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหนึ่งที่ควรเรงดําเนินการ 
8.2)  วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อสรางความสดช่ืน รมร่ืน สวยงามของสภาพภูมิทัศนเมือง รวมถึงการ

ปองกันมลพิษทางอากาศ 

(2)  เพื่อสรางความนาอยู นาอาศัยในเมือง 

(3) เพื่อสรางพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน มีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอใหคงอยู

ยาวนาน 

(4) เพื่อดูแลรักษาพรรณไมอันมีคุณคาไดอยางถูกตองตามหลักพฤกษศาสตร 

(5) เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและ

ตนไมใหญ 
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8.3)  แนวทางการดําเนินงาน 
(1)  การนํารองเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินของรัฐ สถานที่ราชการ 

สถานศึกษา ศาสนสถาน และการปลูกตนไมตามแนวถนนและแนวสองฝงแมน้ํากวง 

(2) สนับสนุนการสรางความรูและจิตสํานึกในเร่ืองความสําคัญของพื้นที่สีเขียว

และตนไม รวมถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 

(3)  จัดหาพื้นที่โลง เชน แปลงที่ดินของรัฐหรือสถานท่ีราชการที่ไมมีการใชงาน 

หรือในอนาคตมีการยายหนวยงานออกไป นํามาปรับปรุงใหเปนพื้นที่สีเขียว 

(4) สําหรับที่ดินวัดรางทั้ง 6 แปลง ในเขตเมืองเกา ใหยกเลิกสัญญาเชาที่ดิน 

แลวเทศบาลเมืองลําพูนขอเชาที่ดินจากมหาเถรสมาคมสําหรับใชในกิจการสาธารณประโยชนแกชุมชน 

โดยปรับปรุงเปนพื้นที่สีเขียว พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณสาธารณูปโภคและปายขอมูล ใหสามารถใชพื้นที่

เปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร รวมถึงเปนพื้นที่พักผอนและนันทนาการสําหรับชุมชน 

(5)  สําหรับพื้นที่สาธารณะ นอกจากการปลูกตนไมแลว ใหปรับปรุงพื้นที่ใหใช

รองรับกิจกรรมการพักผอนของประชาชน โดยปรับแตงวัสดุปูพื้น จัดที่นั่งพัก และติดต้ังส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

(6)  สนับสนุน สงเสริม และกําหนดใหเอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน โดย

อาจใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรมาชวยสนับสนุน 

(7)  พิจารณาความเหมาะสมของพันธุไม ขนาดตนไม ขนาดที่วางที่จะปลูก

ตนไม ความปลอดภัยตอประชาชนและยานพาหนะ ทัศนียภาพ รวมถึงการดูแลรักษา 

(8)  จัดใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของตนไม 

และสถานที่ที่จะปลูก ตลอดจนประชาสัมพันธชักชวนประชาชนใหการสนับสนุนและรวมสรางกองทุน และ

ชวยกันออกเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติหรือนโยบายสงเสริมใหมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกและดูแล

ตนไม ทั้งในที่สาธารณะและที่ดินเอกชน ซึ่งจะนําไปสูการใหความรวมมือ รวมดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและ

ตนไม 

(9) ดําเนินการสํารวจตนไมใหญ และจัดทําระเบียนขอมูล เชน ชื่อ ชนิด ประวัติ 

อายุ ตําแหนง ความสมบูรณ เปนตน และควรทําเปนโครงการตอเนื่องที่มีการเก็บขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

(10) จัดหนวยดูแลตนไม ซึ่งควรไดรับการอบรมใหมีความรูทางพฤกษศาสตร 

โดยอาจขอความรวมมือจากชุมชนในการเขารวมดูแลรักษาตนไมในพื้นที่ชุมชนของตน 

(11) จัดทําคูมือการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและตนไม สําหรับหนวยงานราชการ

และประชาชน รวมถึงจัดทําแผนการจัดการและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวและตนไม ทั้งในระยะส้ันและระยะ

ยาว 
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8.4)  สถานที่ดําเนินการ 
พื้นที่เมืองเกาลําพูน 

8.5)  ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ป (ปที่ 1 – 5) 

8.6)  งบประมาณ 
20,000,000 บาท 

8.7)  แหลงงบประมาณ 
เทศบาลเมืองลําพูน 

8.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 
(1)  หนวยงานหลัก 

-  เทศบาลเมืองลําพูน 
(2)  หนวยงานสนับสนุน 

-  สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- กรมปาไม 

-  เจาของที่ดินและอาคาร 
8.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) เมืองเกาลําพูนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน และเปนพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน 

(2) ตนไมใหญอันมีคุณคาไดรับการดูแลรักษาอยางถูกวิธี  

(3) ชาวลําพูนรวมมือรวมใจในการรักษา สงเสริมพื้นที่สีเขียวและดูแลตนไม 

 
9) โครงการควบคุมมลพิษ 

9.1)  หลักการและเหตุผล 
คุณภาพของส่ิงแวดลอมเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนส่ิงสําคัญที่สุด

ที่ทําใหชุมชนสามารถดํารงอยูได หากชุมชนมีสภาพแวดลอมเต็มไปดวยมลพิษทั้งทางน้ํา ทางอากาศ และ

ทางบก ส่ิงเหลานี้จะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในเมืองลําพูน มรดกทางวัฒนธรรมจะถูก

ทําลายไปกับสภาพแวดลอมตาง ๆ นั้นดวย ดังนั้นการจะอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และผลักดันให

เมืองลําพูนเปนเมืองมรดกทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน สภาพแวดลอมของเมืองตองมีมลพิษตาง ๆ นอยที่สุด 

หรือไมมีเลย และสุขภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชนตองแข็งแรงทั้งกายและใจ ประชาชนมี

จริยธรรม และมีวินัยในการดํารงชีวิต และการดูแลรักษาเมือง ดุลยภาพของคนและสภาพแวดลอมจึงตองมี

ความเหมาะสมพอดีกัน จึงจะรักษาเมืองใหเปนเมืองนาอยู และรักษามรดกทางวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีอยูใน

เมืองไวได 
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9.2)  วัตถุประสงค 
(1)  เพื่ อสร าง เส ริมใหประชาชนในเมือง ลําพูนมีความรับผิดชอบตอ

สภาพแวดลอมของเมือง ทั้งส่ิงแวดลอมทางบก ทางน้ํา และอากาศ 

(2)  เพื่อสรางความรับผิดชอบของประชาชนในเมืองลําพูนในการดูแลรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมในเมืองลําพูนและแหลงใกลเคียงในจังหวัดลําพูน 

(3)  เพื่อสรางสังคมของการบันทึก การศึกษา การฟนฟู  และสังคมของความ

รวมมือรวมใจในการปกปองดูแลส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของเมืองไวอยาง

ยั่งยืน 
9.3)  แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  ใหมีคณะทํางานดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของเมืองเพื่อวางระบบจัดการดูแล

รักษาเมือง เพื่อปองกันไมใหเกิดมลพิษทางอากาศ น้ํา และดิน และวางระบบฟนฟูสภาพแวดลอมเมือง 

(2)  คณะทํางานดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเมือง รวมกับคณะอนุกรรมการอนุรักษ

และพัฒนาเมืองเกาลําพูน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด หนวยงานภาครัฐและเอกชน และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ รวมกันวางเปาหมายในการรักษา

สภาพแวดลอมเมือง และกําหนดกลยุทธการดําเนินงานในแตละหนวยงานใหรวมเปนหนึ่งเดียวในการดูแล

รักษาเมืองทั้ง อากาศ น้ํา และดิน 

(3)  จัดทําคูมือใหกับประชาชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเมือง ต้ังแตการ

ปฏิบัติเฉพาะตัว ครอบครัว และชุมชน 

(4)  จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนในชุมชนเพื่อสรางจิตสํานึกให

ประชาชนเห็นความสําคัญของการใชทรัพยากรอยางประหยัดและถูกวิธี และรูจักการใชและดูแลปกปอง

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูอยางถูกวิธี 

(5)  ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการดูแลเมือง เชน 

แหลงน้ํา วางระบบการจัดการขยะชุมชนรวมกัน วางระบบจัดการปายโฆษณาตาง ๆ ไมใหเปนมลภาวะ

ทางสายตา 

(6)  วางระบบการจัดการจราจรไมใหกอใหเกิดมลพิษทางอากาศในเมือง 

(7)  สงเสริมและประชาสัมพันธ ใหประชาชนมาทํากิจกรรมเพ่ือรักษา

สภาพแวดลอม ความสะอาดของเมือง 

(8)  สรางกลุมเยาวชนดูแลรักษาส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทาง

วัฒนธรรม เพื่อเปนกําลังในการรวมดูแลเมืองในปจจุบัน และสืบทอดตอไปในอนาคต 

(9)  รณรงคสรางจิตสํานึกเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ เมืองนาอยู ประชาชน

ในชุมชนมีวินัย มีจริยธรรม และคุณธรรมที่มีการปฏิบัติใหเห็นจริงจนเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคของเมือง 
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(10) กําหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษา

ส่ิงแวดลอม ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อใหเกิดหลักปฏิบัติ

รวมกันที่เหมาะสม 
9.4)  สถานที่ดําเนินงาน 

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 

9.5)  ระยะเวลาดําเนินงาน รวม 5 ป 

-  ปที่ 1 ต้ังคณะทํางาน วางระบบ และจัดทําคูมือสําหรับประชาชน วาง

แผนการบริหารจัดการ 

-  ปที่ 2 – ปที่ 5 ดําเนินการตามแผน และมีการประเมินการดําเนินงานทุก

ข้ันตอน 

9.6)  งบประมาณ  รวม 5,000,000 บาท 

ปละ 1,000,000 บาท 
9.7)  แหลงงบประมาณ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
9.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
-  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

-  คณะกรรมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของเมืองลําพูน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- องคการพัฒนาเอกชน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 
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9.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(1)  ประชาชนเมืองลําพูนมีความรับผิดชอบตอการรักษาสภาพแวดลอมเมือง 

และมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลําพูน 

(2)  ประชาชนมีความรวมมือรวมใจในการปกปองดูแลส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของเมืองไวอยางยั่งยืน 

(3)  สังคมเมืองลําพูนเปนสังคมของการบันทึก การศึกษา การฟนฟู  และรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมไวไดอยางถูกตองและย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6.8 แสดงตําแหนงที่ตัง้โครงการการปรบัปรุงส่ิงแวดลอมภูมิทัศนพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

1. โครงการอนรุักษและปรับปรุงสภาพแนวกําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง     
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร                
3. โครงการอนรุักษและปรับปรุงภมิูทัศนศาสนสถาน 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน 
5. โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและรักษาตนไมใหญ 
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รูปที่ 6.9 แสดงทัศนียภาพเมืองเกาลําพูนตามแนวคิดการปรับปรุงส่ิงแวดลอมภูมิทัศน 
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66..33  ยุทธศยุทธศาสตรท่ี าสตรท่ี 3 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและเสริมสรางความเขาใจสงเสริมกระบวนการเรียนรูและเสริมสรางความเขาใจ
ประโยชนเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืนประโยชนเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรนี้เนนการสรางองคความรู กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเมืองเกาลําพูนใหเปน

แหลงเรียนรู และนําความรูที่ไดรับการตรวจสอบวาถูกตอง มาถายทอดใหกับประชาชนในพื้นที่ เยาวชนใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียนในจังหวัดลําพูนและเขตจังหวัดภาคเหนือ ผูที่สนใจศึกษา นักทองเที่ยว  และ

รณรงคสรางจิตสํานึกเพื่ออนุรักษเมืองเกาลําพูนใหดํารงอยูชั่วลูกหลาน 
 

6.3.1 แผนงานที่ 1 การเสริมสรางเมืองเกาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรการต้ังถ่ิน
ฐานและศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานนี้มีแนวคิด เพื่อสงเสริมใหใชเมืองเกาเปนแหลงเรียนรูอารยธรรมรากเหงาเดิมของ

ลําพูน  เปนแหลงเรียนรูโดยการเรียนรูจากเอกสารงานวิจัย และเรียนรูจากพื้นที่ ซึ่งมีศิลปกรรมตาง ๆ 

รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีหริภุญไชยที่สําคัญ รวมทั้งสงเสริมการวิจัยองคความรูเมืองเกาลําพูน แผนงาน

นี้ประกอบดวย 1 โครงการ  คือ 
1) โครงการสงเสริมการพัฒนาเมืองเกาลําพูนใหเปนแหลงเรียนรู 

1.1) หลักการและเหตุผล 
เมืองเกาลําพูนเปนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชย เปนแหลงเรียนรูที่

มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหคนลําพูนไดเขาใจถึงรากเหงาของความมีอารยธรรมที่บรรพบุรุษไดส่ัง

สมมาความรูที่จะอธิบายมรดกวัฒนธรรมเหลานั้น เมืองลําพูนจะตองนําความรูเกี่ยวกับแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมหริภุญไชย มาทําใหเปนความรูที่ชัดแจง ใหประชาชนในชุมชนและผูที่สนใจเขามาคนควา

ศึกษาได การสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมหริภุญไชยใหกับประชาชน เยาวชนทั้ง

ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เปนวิธีการที่สําคัญที่ทําใหไดเรียนรูรากเหงา วิธีคิด วิถีชีวิต การพัฒนาทั้งการ

ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ อารยธรรมในอดีตที่รุงเรือง จนเกิดเปนมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีสืบทอดมา

จนถึงปจจุบัน การมีศูนยขอมูลแหลงโบราณคดีหริภุญไชย ลานนา ของเมืองลําพูน หรือศูนยวิจัยในเมือง

เกาลําพูนจะทําใหการวางมาตรการปกปองคุมครองแหลงมรดกวัฒนธรรมเหลานี้ทําไดอยางเปนระบบ 

และขอมูลเหลานี้ยังเปนแหลงเรียนรูของเมืองลําพูนสําหรับคนลําพูนและผูที่สนใจตอไป 
1.2) วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการเมืองเกาลําพูนใหเปนแหลงเรียนรู โดยมีการจัดระบบ

การจัดการความรูประวัติศาสตร  ประเพณี  วัฒนธรรมหริภุญไชย และการจัดต้ังศูนยวิจัย ใหประชาชนและ

ผูที่สนใจไดมาเรียนรู  
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1.3)  แนวทางการดําเนินงาน 
(1) หนวยงานที่เปนแหลงขอมูลดานประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม 

หริภุญไชย  เชนพิพิธภัณฑ หนวยงานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนวางระบบการจัดการความรูแหลง

มรดกวัฒนธรรมหริภุญไชย เพื่อใหประชาชน ผูสนใจเขาถึงขอมูลไดงาย โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

จัดการระบบขอมูล 

(2) จัดทําหลักสูตรประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรมหริภุญไชย ทั้งที่เปน

หลักสูตรที่สอนในโรงเรียน นอกโรงเรียน หลักสูตรฝกอบรม และจัดทําส่ือการสอน คูมือใชสอน และส่ือการ

สอนที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ใหกับครู อาจารย วิทยากร และหองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน 

เปนตน  

(3) จัดต้ังศูนยขอมูลแหลงโบราณคดีเพื่อเปนแหลงเรียนรูในเมืองเกาลําพูน 

รวมทั้งสนับสนุนการจัดต้ังศูนยวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตหริภุญไชย หรือศูนยวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 

(4)   สนับสนุนใหจัดทําแผนบูรณะโบราณสถาน อาคารศาสนสถาน อาคาร

โบราณอยางตอเนื่องเพื่อรักษาความเปนของแทและด้ังเดิมไว  
1.4) สถานที่ดําเนินงาน 

เมืองเกาลําพูน   
1.5)  ระยะเวลาดําเนินงาน   

10  ป  (ปที่ 1 -  ปที่ 10) 

1.6)  งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  300,000,000 บาท (รวมคากอสราง คาอุปกรณตาง ๆ 

ของศูนยวิจัยหรือศูนยขอมูล)  

ปละ 30,000,000 บาท 
1.7)  แหลงงบประมาณ 

-  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่ 8) 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

-    เทศบาลตําบลเวียงยอง 

 - สถาบันการศึกษาที่รวมโครงการ 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลําพูน เขต 1 และเขต 2 
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1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 
(1) หนวยงานหลัก 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่ 8) 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

-  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

-   เทศบาลตําบลเวียงยอง 

 -  สถาบันการศึกษาที่รวมโครงการ 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลําพูน เขต 1 และเขต 2 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 
1.9)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1)  หนวยงานที่เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม มีการจัดการความรูอยางเปน

ระบบประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

(2) มีหลักสูตรและเอกสารตํารา ส่ือตาง ๆ ที่ใชเปนส่ือเรียนรูทั้งใน  และนอก

ระบบโรงเรียน 

(3) ประชาชน  เยาวชน  มีโอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูในเมืองเกา 

(4) มีศูนยขอมูลแหลงโบราณคดี  และแหลงเรียนรูเมืองลําพูน และศูนยวิจัย

ความรูเกี่ยวกับรากฐานมรดกวัฒนธรรมหริภุญไชยในเมืองลําพูน 

 
6.3.2 แผนงานท่ี 2 การศึกษาวิจัยองคความรูชุมชน 

แผนงานนี้เนนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเมืองเกาลําพูน และองคความรูดานศิลปกรรม 

ชางฝมือหริภุญไชย และชางฝมือทองถิ่น แผนงานนี้ประกอบดวย 2 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการศึกษาวิจัยองคความรูเมืองเกาลําพูน 

1.1) หลักการและเหตุผล 
การศึกษาวิจัยองคความรูเมืองเกาลําพูนเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน เพราะการศึกษาองคความรูจะพิสูจนความ “จริงแท” ของมรดกทาง

วัฒนธรรมที่เร่ิมจากฐานรากหริภุญไชย และมีพัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงลําพูนในยุคลานนา และ
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รัตนโกสินทร เมื่อตองการฟนฟูกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีเมืองลําพูน องคความรูที่มีจะทําใหสามารถ

ฟนฟูไดอยางถูกตองรูรากเหงาที่มาที่ไป และแสดงใหเห็นความเปนอารยะของบรรพบุรุษที่ผานมา 
1.2) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสนับสนุนการวิจัยองคความรูเมืองเกา ใหมีการชําระประวัติศาสตร

เมืองเกา  และสามารถฟนฟูกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีหริภุญไชยลานนาของเมืองเกาลําพูนไดอยาง

ถูกตอง 

(2) เพื่อใหเมืองเกาลําพูนเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมหริภุญไชย ตนแบบ

วัฒนธรรมลานนาที่สืบตอเนื่องมาถึงปจจุบัน 

(3)  เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญา แหลงรวมความรูที่เปนบริบทของเมืองเกา

ลําพูน 
1.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ใชกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตรใหไดความรูคําตอบที่เช่ือถือได เพื่อ

ยืนยัน ประวัติศาสตรหริภุญไชยที่ถูกตอง 

(2) การวิจัยองคความรู เพื่อลําดับเหตุการณเช่ือมโยงใหเห็นการพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานท่ีพัฒนาเปนศิลปวัฒนธรรมหริภุญไชย และอิทธิพลที่มีตอศิลปวัฒนธรรม

ลานนา 

(3) วิจัยองคความรู  ประเพณี  วัฒนธรรมหริภุญไชยที่สําคัญที่แสดงใหเห็น

คุณคา ความเชื่อ  และเหตุผลที่อยูเบ้ืองหลังการดําเนินกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมนั้น  

(4) จากองคความรู ทําการร้ือฟนกิจกรรม และประเพณีวัฒนธรรมหริภุญไชย 

ที่หาย ไปใหกลับคืนมา โดยการจัดกิจกรรมตามชวงเวลา และสงเสริมชวงการจัดกิจกรรมเปนเทศกาล

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเกาลําพูน 

(5)  วิจัยองคความรูวิถีชีวิตในเมือง การศึกษาคัมภีรโบราณในวัด การอานปบ

สา การนําศิลปวัฒนธรรมมาใชใหเกิดประโยชน 

(6)  สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยวิจัย ตํารา-ตํานาน 

(7)  สนับสนุนการวิจัยสํารวจ สืบคน และขุดคน แหลงงานโบราณคดียุคกอน

ประวัติศาสตร และยุคหริภุญไชย  
1.4) สถานที่ดําเนินการ 

เมืองเกาลําพูน 
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1.5) ระยะเวลาดําเนินงาน  รวม  10  ป 

ปที่ 1 - ปที่ 2   วางกรอบการศึกษาวิจัย และแนวทางร้ือฟนกิจกรรมและ

ประเพณีวัฒนธรรมหริภุญไชย  

ปที่ 3 - ปที่ 10  สงเสริมงานวิจัยตอเนื่อง และจัดเทศกาลกิจกรรมและประเพณี

วัฒนธรรมหริภุญไชย  และใชเทศกาลกิจกรรมฯ  ที่พื้นฟูใหเห็น

อารยธรรมของเมือง และสรางคุณคาทางเศรษฐกิจของเมือง

เกาลําพูน 

1.6) งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  52,000,000  บาท 

ปที่ 1 - ปที่ 2    รวม  10,000,000  บาท 

ปที่ 3 - ปที่ 10  รวม  42,000,000  บาท  ปละ  6,000,000  บาท 
1.7) แหลงงบประมาณ 

- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่  8) 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
1.8)  หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่  8) 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลําพูนเขต 1 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
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1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(1) มีองคความรูเมืองเกาที่สมบูรณ 

(2) ฟนฟูกิจกรรมและวัฒนธรรม ประเพณีเมืองลําพูนไดอยางถูกตอง และเพิ่ม

คุณคาเมืองเกาที่แสดงใหเห็นความจริงแทแหลงอารยธรรมที่มีการพัฒนาสืบเนื่องเปนมรดกวัฒนธรรม

จนถึงปจจุบัน 

 
2) โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูงานชางฝมือหริภุญไชย และชางฝมือทองถ่ิน 

2.1) หลักการและเหตุผล 
การทําใหเมืองเกาลําพูน ดํารงอยูรักษาความจริงแทของมรดกทางวัฒนธรรม

อยางถูกตองไดนั้น การอนุรักษและฟนฟูดูแลรักษาเปนส่ิงจําเปน โดยการฟนฟูนั้นจําเปนตองมีชางฝมือที่

เปนชางเฉพาะที่มีความรู ความสามารถในศิลปวัฒนธรรมหริภุญไชย วัฒนธรรมลานนา อยางแทจริงจึง

ตองมีการฟนฟูชางฝมือทองถิ่น  
2.2) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อพัฒนาชางฝมือทองถิ่นใหมีความรูความชํานาญที่ถูกตอง 

(2) เพื่อรักษาความจริงแท และมีบูรณภาพของมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชย 

(3)  เพื่อฟนฟูจารีต ฟอนผี ฟนฟูศาสนาพุทธ การต้ังธรรมหลวง วัฒนธรรมวิถี

ชีวิต คาวซอ และฟนฟูวิชาหมอยาโบราณ 
2.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1) กําหนดวิธีการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่

ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยรักษาความ “จริงแท” และมีบูรณภาพของมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชย 

จัดทําคูมือสําหรับประชาชน พระสงฆ ในการอนุรักษดูแลศิลปวัฒนธรรม 

(2) จัดทําหลักสูตรการพัฒนาชางฝมือ ชางกอสราง ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ จัดทําส่ือการสอน และคูมือชางและวัสดุในการฟนฟู บูรณะเมืองเกา  

(3)  จัดทําหลักสูตรเก่ียวกับจารีต วัฒนธรรมวิถีชีวิต ศาสนาพุทธ ภูมิปญญา

หลากหลายสาขา เชน หมอยาโบราณ เปนตน 

(3) จัดหาพื้นที่ปลูกปาสําหรับนําไมมาบูรณะ ซอมแซมโบราณสถานอาคาร

ตาง ๆ  

(4) จัดต้ังสมาคมหรือกลุมชางฝมือ มีการข้ึนทะเบียนถูกตอง และกําหนดให

การบูรณปฏิสังขรณ  ตองใชชางฝมือที่ไดรับการฝกอบรม 
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2.4) สถานที่ดําเนินงาน 
- เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

- สถาบันการศึกษาในเมืองลําพูน 

2.5) ระยะเวลาดําเนินงาน รวม 10 ป 

ปที่ 1  รณรงคใหความรู การอนุรักษ และการฟนฟู หยุดการทําลาย จัดทํา

ทะเบียนชางฝมือ  จัดทําหลักสูตรส่ือการสอน 

ปที่ 2 - ปที่ 5  ดําเนินการอนุรักษฟนฟู  ประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปญญาอยาง

ตอเนื่อง  และจัดฝกอบรมชางฝมือ  ชางกอสรางอยางตอเนื่อง  มีใบรับรองฝมือชาง 

ปที่ 6 - ปที่ 10  ดําเนินการตอเนื่อง 

2.6) งบประมาณ   รวมทั้งส้ิน  20,000,000  บาท 

ปที่ 1   2,000,000  บาท 

ปที่ 2 - ปที่ 5    8,000,000 บาท (ปละ 2,000,000 บาท) 

ปที่ 6 - ปที่ 10  2,000,000 บาท 
2.7) แหลงงบประมาณ 

- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่ 8) 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- สถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 
2.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- กรมศิลปากร (สํานักศิลปากรที่ 8) 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- สถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 
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(2) หนวยงานสนับสนุน 
- สํานักงานเลชานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- องคกรเยาวชน 

- องคกรพัฒนาชุมชน 
2.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(1) ภาครัฐ ประชาชนมีความรู ความเขาใจในการอนุรักษฟนฟูดูแลรักษามรดก

ทางวัฒนธรรมหริภุญไชยอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(2) เมืองลําพูนมีชางฝมือทองถิ่นที่มีคุณภาพ และสามารถบูรณปฏิสังขรณ

โบราณสถาน  ศิลปกรรมตาง ๆ อยางถูกตอง 

(3) มรดกทางวัฒนธรรมไดรับการฟนฟูอยางถูกตอง 
 

6.3.3 แผนงานท่ี 3 เสริมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
ลําพูน 

แผนงานนี้เปนการสรางการเรียนรู ใหประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบจากการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาเพื่อโนมนาวใหเห็นประโยชนในการเขารวมอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนดวยความ

เต็มใจ มีความรู และทัศนคติในทางบวกตอการอนุรักษเมืองเกาลําพูน  แผนงานนี้ประกอบดวย 2 โครงการ  

ดังตอไปนี้ 
1) โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 

1.1) หลักการและเหตุผล 
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ประชาชนที่อยูในพื้นที่  หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับ จนเกิด

เปนจิตสํานึกในการอนุรักษเมืองเกาลําพูน  และพรอมที่จะรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบเมืองเกา

ลําพูนใหดํารงอยูเปนมรดกทางวัฒนธรรม  มรดกประวัติศาสตรของลําพูนและลานนาสืบไป  
1.2) วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหเกิดการรับรู  ความเขาใจ เกิดทัศนคติในเชิงบวกตอประโยชนและ

คุณคาของเมืองเกาลําพูน และเขารวมพัฒนาเชิงอนุรักษ เพื่อปกปอง คุมครอง ดูแลรักษาเมืองเกาลําพูนให

ดํารงคุณคาไปชั่วลูกช่ัวหลาน  
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1.3) แนวทางดําเนินการ 
(1) วางกรอบการเสริมสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอน  โดยใหมี

กิจกรรมดําเนินการสงเสริมต้ังแตระดับบุคคล  ระดับครอบครัว กลุมทางสังคมและชุมชน 

(2) กําหนดกลไกการใหความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอก

ระบบโรงเรียน การจัดกิจกรรมโดยกําหนดเปนวันศิลปวัฒนธรรม ใน 1 วัน ใน 1 สัปดาห และใหมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง  

(3) จัดทําส่ือ สรางเครือขายส่ือใหกระจายสูเวทีเด็ก เวทีประชาคมวิทยุ จัด

นิทรรศการ การสงเสริมใหไปถึงบทเรียนในโรงเรียน กิจกรรมในโรงเรียน และรณรงคใหประชาชนเขามามี

สวนรวมทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 

(4)  ประเมินการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงแกไข และใหกิจกรรมส่ือลงไปถึง

ประชาชนทุกระดับในพื้นที่สงเสริม  

(5)  ใหมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑในวัด กระจายทั่วทุกวัดรวมทั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

สนับสนุนใหวัดเปนแหลงการเรียนการสอน อักษรลานนา อักษรธรรม/การจาร ฟนฟูประเพณีฮีตฮอย  

ตานธรรม การตั้งธรรมหลวง 

(6)  สงเสริมใหทุกอาคารสถานที่ ทั้งวัด โรงเรียน องคกรราชการ แหลงทองเที่ยว 

โรงเรียนมีตัวอักษรลานนาระบุกํากับกับตัวภาษาไทยดวย 

(7)  รณรงคใหมีการเรียนการสอนประวัติศาสตรทองถิ่นในทุกโรงเรียนในจงัหวดั

ลําพูน 

(8)  รณรงคการปลูกตนไมโบราณ เชน ตนลาน ยางนา ข้ีเหล็ก เปนตน 

(9)  รณรงคการอานธรรมทํานอง ดนตรีสะลอซอซึง 

(10) ฟนฟูจารีตตาง ๆ ยุคครูบาศรีวิชัย ลัทธิเชียงใหม-ยอง รวบรวมเปนแหลง

เรียนรู 
1.4) สถานที่ดําเนินการ  

-  โรงเรียน  วัด  ชุมชน  ในเมืองเกาลําพูน  และพื้นที่โดยรอบ 

-  หนวยงานราชการและเอกชน 

-  ภาคอุตสาหกรรม 

1.5) ระยะเวลาดําเนินการ รวม 10 ป 

ปที่ 1  วางกรอบแนวทางและกลยุทธดําเนินการโครงการทดลองกิจกรรมตาง ๆ  

ปที่ 2 - ปที่ 5  ดําเนินกิจกรรมเต็มรูปแบบ 

ปที่ 6 - ปที่ 10  ประเมินผลและดําเนินการตอเนื่อง 
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1.6) งบประมาณ  รวมทั้งส้ิน  20,000,000  บาท  

ปที่ 1    2,000,000  บาท 

ปที่ 2 - ปที่  5    8,000,000  บาท 

ปที่ 6 - ปที่ 10   10,000,000  บาท 
1.7) แหลงงบประมาณ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- เทศบาลตําบลเวียงยอง 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย  
1.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก 
- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- เทศบาลตําบล  และองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย  
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

- องคกรพัฒนาเอกชน  
1.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ  

(1) มีกลไกการเสริมสรางจิตสํานึกที่เปนรูปธรรม  และดําเนินการไดอยาง

ตอเนื่อง 

(2) ประชาชนในพื้นที่มีความรู  ความเขาใจ  และมีจิตสํานึกในการพัฒนาเชิง

อนุรักษอยางเขมแข็ง รวมปกปองดูแล  ฟนฟู  และดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในเมืองเกาลําพูนเมืองนาอยู 
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2) โครงการรณรงคใหความรู การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 
2.1) หลักการและเหตุผล 

การรณรงคใหความรู  การอนุรักษ  และพัฒนาเมืองเกาลําพูนเปนกิจกรรมที่

สําคัญยิ่งในการสรางความรวมมือในการดําเนินการอนุรักษและพัฒนา  เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ

เขาใจ  เร่ืองการอนุรักษและพัฒนาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
2.2) วัตถุประสงค 

เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนในพ้ืนที่สรางความรู ความเขาใจ และ

สามารถดําเนินการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนไดอยางถูกตอง 
2.3) แนวทางการดําเนินงาน 

(1) วางแนวทางรณรงคใหความรู ความเขาใจในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

(2) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู  ความเขาใจในการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาลําพูนจนประชาชนเขาใจวาทําอยางไรเปนการกอใหเกิดการทําลาย  ทําอยางไรเปนการอนุรักษ  ทํา

อยางไรเปนการปกปอง  ดูแล  ฟนฟูที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

(3) รณรงคใหความรูจนประชาชนรับเปนพฤติกรรมในการดําเนินการใน

ชีวิตประจําวัน  จนเกิดการอนุรักษเมืองเกาลําพูนอยางมีคุณภาพ  
2.4) สถานที่ดําเนินงาน 

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

2.5) ระยะเวลาดําเนินงาน  รวม  10  ป 

ปที่  1  ศึกษาขอมูลและปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอเมืองเกา  กําหนด

แนวทางใหความรูในลักษณะกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ  พรอมสรางเคร่ืองมือในการใหความรูสําหรับ

ประชาชนแตละกลุม  แตละระดับ  ทดสอบเคร่ืองมือกิจกรรมกับกลุมทดลอง 

ปที่  2 - ปที่  5  ปรับปรุงเคร่ืองมือ   วิธีการ   และขยายผลดําเนินการใน

กลุมเปาหมายตาง ๆ มีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 

ปที่ 6 - ปที่ 10  รณรงคอยางตอเนื่อง  และประเมินผล  

2.6) งบประมาณ   รวมทั้งส้ิน  30,000,000  บาท 

ปละ  3,000,000  บาท 
2.7) แหลงงบประมาณ 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลําพูน  เขต  1 และเขต 2 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 
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- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ  

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- สถานศึกษาในจังหวัดลําพูน 
2.8) หนวยงานรับผิดชอบ 

(1) หนวยงานหลัก  
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลําพูน  เขต  1 และเขต 2 

- องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานจังหวัดลําพูน 

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

- เทศบาลเมืองลําพูน 

- เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ  

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

- สถานศึกษาในจังหวัดลําพูน 
(2) หนวยงานสนับสนุน 

- สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

- องคกรพัฒนาเอกชน 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
2.9) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ประชาชนในพื้นที่เมืองเกาลําพูน และพื้นที่คุมครองตอเนื่องมีความรู ความ

เขาใจอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 



7. การนำแผนแม่บทและผังแม่บทไปสู่การปฏิบัติ

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน
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การนําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาซ่ึงเปน

หนวยงานนโยบายระดับชาติ จําเปนตองสนับสนุนกระบวนการการบริหารจัดการตอเช่ือมสัมพันธกัน

ต้ังแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ เชน การผลักดันใหการอนุรักษเปนนโยบายสําคัญของชาติ และ

อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การกําหนดใหเปนตัวชี้วัดสมรรถนะที่สําคัญตัวหนึ่งในการ

คัดเลือกผูนําระดับจังหวัด ต้ังแตผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดที่จะเขาไป

ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่มีเมืองเกาต้ังอยู โดยจะตองมีความรูความเขาใจการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ 

เห็นความสําคัญของเมืองเกาทั้งในเชิงคุณคาและมูลคา และเขาใจที่จะรักษาประโยชนคุณคาทาง

วัฒนธรรม ศิลปกรรม ส่ิงแวดลอม และสนับสนุนใหประชาชนและพื้นที่ไดรับประโยชนจากคุณคาที่มีอยู

เกิดเปนมูลคาตอการดํารงชีวิต ผูวาราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน ภาคประชาสังคมรวมกันผลักดัน ใหวาระการบริหารจัดการเมืองเกาเปนวาระของจังหวัดที่
จะตองบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ไมวาผูวา
ราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของจะเปลี่ยนไป ถูกโยกยายไป วาระที่ตอง
ดําเนินการก็ยังคงอยูและดําเนินการอยางตอเนื่องในการรักษาเมืองเกา และใหการประเมินผลงาน

ของสมรรถนะดานนี้มีคาสูงเชนเดียวกับตัวชี้วัดผลงานดานเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ เพื่อรักษารากเหงา

วัฒนธรรม ศิลปกรรมที่เปนมรดกของชาติไวอยางยั่งยืน 

 นอกจากนี้ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ควรพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลที่กําหนดไว ดังตอไปนี้ 

 

77..1  1  เปาหมายของการนําแผนแมบทและผังแมบทเปาหมายของการนําแผนแมบทและผังแมบทเมืเมืองเกาลําพูนองเกาลําพูนไปปฏิบัติไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การนําแผนแมบทและผังแมบทไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อบรรลุเปาหมายให “เมืองเกาลําพูน” 

ดํารงคุณคาความเปนเมืองประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรม 

หริภุญไชย และดํารงความสมดุลของระบบนิเวศนเมืองไวไดอยางยั่งยืน รูปธรรมในพื้นที่เมืองเกาลําพูนที่

จะตองบรรลุคือ 
7.1.1 เปนเมืองนาอยู   

ประชาชนในเมืองเกาลําพูนสามารถดํารงรักษาพื้นที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร และ

โบราณคดีไวชัดเจน  มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะ รักษาตนไมใหญ ตนไมพื้น

ถิ่นที่แสดงความเปนเอกลักษณของเมือง เปนชุมชนที่มีลักษณะอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยมีเอกลักษณ

ของสถาปตยกรรมทองถิ่น สงบรมร่ืน มีระเบียบ สะอาด จัดแบงเขตการใชประโยชนที่ดินตามกิจกรรมที่ควร

เปน ไมกอเกิดมลพิษ มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถวน มีระบบการคมนาคมขนสงที่

เหมาะสม ประชาชนมีระเบียบวินัย สุขภาพดี มีพื้นที่เปดโลงที่เพียงพอ แหลงน้ําธรรมชาติสะอาด และเมือง

ปราศจากมลภาวะ 



บทที่ 7 การนําแผนแมบทและผังแมบทไปสูการปฏิบัติ                           แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                            
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7.1.2 มีการบริหารจัดการที่ดี   
มีองคกรรับผิดชอบและบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ใชรูปแบบแนวทาง 

หลักการ แผนงานโครงการจากแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนใน

การดําเนินการ 

 
7.1.3 มีผูนําและทีมบริหารที่เขมแข็ง  

ผูนําและทีมบริหารตองมองเห็นคุณคาของการผลักดันการพัฒนาเชิงอนุรักษเพื่อรักษาเมือง 

ทุกภาคสวนยินยอมพรอมใจ มีความเห็นรวมกันที่จะใชแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษและเห็นชอบในการ

นําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนไปดําเนินการ เพื่อดํารงคุณคา

ความเปนเมืองประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม และรักษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชยที่

เปนตนแบบของลานนา เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน 

 

77..22    แนวทางในการนําแผนแนวทางในการนําแผนแมบทแมบทและผังและผังแมบทแมบทไปสูการปฏิบัติไปสูการปฏิบัติ  
7.2.1  กําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการอนุรกัษและพัฒนาที่ชดัเจน 

จากการศึกษาถึงคุณคาความสําคัญของเมืองเกา องคประกอบที่สําคัญที่เปนเอกลักษณ

ของเมืองเกา รวมถึงความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพ จึงไดกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาเพื่อ

การอนุรักษและพัฒนาใหชัดเจน (ตามแผนที่ที่ 7.1) ดังนี้ 
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1)  ขอบเขตพื้นที่เมืองเกา 

“ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต ครอบคลุมบริเวณโดยรอบแนวคูเมืองตาม 
แนวถนนรอบเมืองนอก โดยทางทิศใตใหครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกูบรรจุอัฐิ
เจานายเมืองลําพูน และพื้นที่สํานักงานประปาสวนภูมิภาคสาขาลําพูน  
ทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํากวงดานตะวันออก ใน
ระยะ 10 เมตร มีเนื้อที่รวม 0.648 ตารางกิโลเมตร (405.17 ไร)1”  

2)  กําหนดเขตพ้ืนที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกา เปน พื้นที่หลัก และพื้นที่

ตอเนื่อง ดังนี้ 

2.1)  พื้นที่หลัก  

“ดานเหนือเริ่มจากถนนราชวงศ ลงมาทางทิศใตตามถนนอินทยงยศ จน
จดถนนอัฎฐารสไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนรอบเมืองในดาน
ตะวันออก ลงมาทางทิศใตผานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จน
จดถนนไชยมงคล ไปทางทิศตะวันตกและขามแยกถนนอินทยงยศไป
ตามถนนมุกดา จนจดถนนรอบเมืองในดานตะวันตก ขึ้นไปทางทิศเหนือ
จนจดถนนราชวงศ มีเนื้อที่รวม 0.135 ตารางกิโลเมตร (84.33 ไร)” 

2 .2)  พื้นที่ตอเนื่อง เปนบริเวณที่สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่หลักไดแก  

พื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน ยกเวนพื้นที่หลัก มีเนื้อที่รวม 0.513 ตารางกิโลเมตร (320.84 ไร) 
 

7.2.2  จัดต้ังองคกรการบรหิารจดัการเมืองเกาลําพูนที่เขมแข็งเปนเอกภาพ 
จังหวัดลําพูน ประกอบดวยตัวแทนภาคราชการ รวมกับตัวแทนภาคประชาสังคม ประชาชน 

ชุมชนในพื้นที่เมืองเกา และพื้นที่โดยรอบพิจารณาจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนที่

เหมาะสมกับบริบทของตนเองที่สามารถบริหารจัดการได โดยอาจพิจารณาความเปนไปไดจากองคกรการ

บริหารที่ไดนําเสนอไวในแผนงานโครงการ เปนเบ้ืองตน และอาจจะมองหารูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นวานาจะ

เปนไปได ทั้งนี้องคกรในระยะแรกควรจะมีทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ เพื่อรวมมือกัน

ดําเนินการ ทั้งยังเปนการสรางความเขมแข็งใหภาคประชาสังคม และชุมชนใหต่ืนตัวในการเขามามี 

สวนรวมดูแลพื้นที่เมืองเกาลําพูนที่ตนเองอาศัยอยู และสวนหนึ่งเปนเจาของพื้นที่  

 

                                                 
       

1
 ขอบเขตพื้นท่ีเมืองเกาตามขอเสนอของคณะผูศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงาน

ในพื้นท่ีเมืองเกา และการประชุมขอความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการอนุรกัษและพัฒนาเมืองเกาลาํพูนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของในจังหวัดลําพูน 

เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพนัธ และ 6 พฤษภาคม 2553 
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เมื่อดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะหน่ึงในระยะเวลา 3- 5 ป จึง

ใหมีการเตรียมการปรับองคกรไปสูการจัดต้ังสํานักงานเมืองเกาโดยเฉพาะ มีอํานาจหนาที่ และจัด

อัตรากําลัง รวมทั้งมีการกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานเพื่อจะไดสรรหาหรือคัดเลือกผูที่มี

ความสามารถเขามาบริหารงานใหเปนไปตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมือง

เกาลําพูนตอไป  
รูปแบบองคกรบริหารควรดําเนินการในรูปคณะอนุกรรมการและมีสํานักงานบริหารเปน

หนวยปฏิบัติ โดยอาศัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและ

เมืองเกา พ.ศ. 2546 ขอ 9 ซึ่งบัญญัติไววา “ใหคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมือง

เกามีอํานาจหนาที่ (9) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อทํา

การแทนคณะกรรมการในเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย.. “ เปนกฎหมายรองรับการจัดต้ังองคกรการบริหาร

จัดการ 
 

7.2.3  การบริหารแผนแมบทและผังแมบทฯ ในพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
1)  องคกรการบริหารทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ดําเนินการตามยุทธศาสตร 

เมืองเกาลําพูนทั้ง 3 ยุทธศาสตรไปพรอม ๆ กัน ไดแก 
•  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน

แบบบูรณาการ เปาหมายของยุทธศาสตรเพื่อใหมีองคกรการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ สรางกลไกการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลทั้งในสวนภาครัฐ องคกรปกครองทองถิ่น ประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ ให

เปนกําลังสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกา และสนับสนุนใหใช

ประโยชนจากเมืองเกาเพื่อการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจสําหรับประชาชนในพื้นที่

อยางยั่งยืน 
• ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมืองเกา

ลําพูน เปาหมายของยุทธศาสตรเปนการอนุรักษและฟนฟูดูแลแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมและภูมิทัศนเมือง เพื่อรักษาความจริงแทของสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของเมืองเกาลําพูนทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหยั่งยืนอยูคูกับ

ชุมชน ผูคนอาศัยอยูในทองถิ่นอยางมีความสุข มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

ดานตาง ๆ ไปยังคนรุนตอไป ประชาชนมีสวนรวม เปนเจาของดูแล รักษา ฟนฟู 

และพัฒนาเชิงอนุรักษอยางถูกตอง เพื่อคง “ความจริงแท” ไวเปนมรดกของ

ลูกหลาน 
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• ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ ถึงประโยชน

ของเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืนยุทธศาสตรนี้

สนับสนุนการสรางองคความรู กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเมืองเกาลําพูนให

เปนแหลงเรียนรู และนําความรูที่ไดรับการตรวจสอบวาถูกตอง มาถายทอดใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในจังหวัดลําพูนและเขต

จังหวัดภาคเหนือ ผูที่สนใจศึกษา นักทองเที่ยว  และรณรงคสรางจิตสํานึกเพื่อ

อนุรักษเมืองเกาลําพูนใหดํารงอยูชั่วลูกหลาน 

โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และคณะทํางานขับเคลื่อนใน

ระดับพื้นที่เมืองเกา จะตองพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของผลสําเร็จในการดําเนินงาน เชน กําหนด

เปาหมายระยะยาว 15-20 ป ระยะกลาง 10 ป และระยะส้ัน 5 ป โดยแผนระยะส้ันแผนงานโครงการตาม

แผนและผังแมบทฯ จะถูกนํามากําหนดเปนแผนในการปฏิบัติงานรายป ทั้งนี้ แผนงานโครงการเหลานี้

จะตองบรรจุในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของจังหวัดในระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาวตาม

ความเหมาะสม เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนทั้งจากการจัดสรรผานคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ งบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง และ

งบประมาณจากกองทุนตาง ๆ เปนตน 
2)  กําหนดกรอบเวลาและกรอบการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน (Road Map) ที่ชัดเจน 

เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย ตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน 

ในระยะ 5 ป 10 ป และ 15-20 ป 
3)  การดําเนินการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนใหใชกระบวนการมีสวนรวม

และความเขมแข็งของประชาสังคมในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

3.1)  ประชาสังคมเขามามีสวนรวมต้ังแตเร่ิมดําเนินการศึกษา โดยเฉพาะผูมีสวนได

สวนเสียที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่เมืองเกาที่ไดกําหนดพื้นที่ไวชัดเจน เพื่อใหขอมูลพื้นฐาน สรางความรูสึก

ความเปนเจาของ หวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของตน ใชกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลและความเห็นใน

รูปแบบตาง ๆ ไดแก กลุมสนใจ การประชาสัมมนา ฯลฯ 

3.2)  ใหประชาสังคม ภาคประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นชอบในหลักการ

ดําเนินการดานการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสง การควบคุมอาคารและ

สภาพแวดลอม เพื่อลดกระแสตานและการไมใหความรวมมือ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

3.3)  สง เส ริมการประชาสัมพันธ โดยวิธีต าง  ๆ  เชน  การพบปะพูดคุย  การ

ประชาสัมพันธโดยผานประชาสังคม ผานส่ือตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบผลกระทบที่ตนเองจะไดรับ

จากแผนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และรับฟงขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึน 
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3.4)  องคกรการบริหารจัดการเมืองเกาที่ต้ังข้ึนรวมกับกลุมประชาสังคม ดําเนินการ

รวมกันในการเผยแพรประชาสัมพันธ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ตลอดจน

รวมกันจัดกิจกรรมเมืองเกาอยางตอเนื่องในดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อสรางจิตสํานึก

สาธารณะและความภูมิใจในถิ่นฐานของตน 

4)  ใหมีระบบสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆทั้งทางตรงและทางออม โดยองคกรการบริหาร

จัดการประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

4.1) แรงจูงใจโดยตรง ไดแก การใหเงินสนับสนุนโดยตรงแกเจาของทรัพยสินที่เปน

มรดกทางวัฒนธรรม เมื่อรัฐประกาศคุมครองทรัพยสินที่มีคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่เปนของเอกชน หาก

รัฐไมอาจซื้อคืนไดตองมีกลไกในการชวยเหลือในการบํารุงรักษาเพื่อมิใหเส่ือมสลายลงไป ไมวามรดก

วัฒนธรรมจะเปนทรัพยสินของใครก็ตาม ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหเงินสมทบสนับสนุนในลักษณะใด 

และจังหวัดลําพูนตองทําความเขาใจตอประชาชนใหชัดเจนวา แมอาคารหรือสถานที่จะเปนของเอกชน แต

หากมีคุณคาของความเปนเมืองเกา ดังนั้น เจาของอาคารจึงไมควรรับภาระในการซอมแซมแตผูเดียว 

4.2) แรงจูงใจทางออม หมายถึง การใชมาตรการอื่นใหเจาของอาคารหรือมรดก

วัฒนธรรมนั้น ๆ เลือกใช ไดแก การลดภาษีเงินได การลดภาษีโรงเรือนและที่ดิน การลดภาษีธุรกิจเฉพาะ

เมื่อมีการซ้ือขายอาคารที่มีคุณคา ลดภาษีวัสดุกอสรางที่ใชบูรณะอาคารประวัติศาสตร การเปลี่ยน / โอน

สิทธิ์ในการพัฒนาทรัพยสิน เปนตน 

5)  ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ และการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมือง

เกา จนสามารถออกเปนขอบัญญัติ ทั้งในดานการใชประโยชนที่ดิน การควบคุมอาคาร ปายประกาศ ปาย

โฆษณา การสรางความรวมมือของประชาชนในพ้ืนที่ในการงดใชยานพาหนะที่ใชเคร่ืองยนตเพื่อลด

มลภาวะอาจจะเปน 1- 2 วันตอสัปดาห โดยจัดเปนถนนคนเดิน ถีบจักรยาน สามลอถีบ เปนตน 

6)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่ดูแลพื้นที่โดยรอบพื้นที่เมืองเกา เพื่อเสนอแนะให

ขอคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบใหเปนแนวกันชนท่ีจะรักษาพ้ืนที่เมืองเกาไวไดอยางยั่งยืน 

ดังตอไปนี้ 
6.1) การใชประโยชนที่ดิน 

กําหนดใหมีการบริหารจัดการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหสามารถรักษาทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งจําเปนตองสรางสมดุลของระบบนิเวศนเมือง และ

วางแผนพัฒนาการเติบโตของเมืองในอนาคตที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนเปนสําคัญ 

และมีผลพลอยไดจากการทองเที่ยวทางนิเวศนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน โดยมีแนวทางดําเนินการ

ดังนี้ 
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(1) การรักษาความเปนธรรมชาติและระบบนิเวศนของเมือง เพื่อสภาพ 

แวดลอมของเมืองลําพูนที่อุดมสมบูรณไปดวยพื้นที่เกษตรกรรมและตนไมใหญ ซึ่งจะชวยรักษาระบบ

นิเวศนของแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูนที่โอบลอมเมืองลําพูนทั้งดานตะวันออกและตะวันตก ใหเกิดคุณภาพ

ของส่ิงแวดลอมที่ดีตอภายในชุมชนเมือง โดยดําเนินการดังนี้ 

• รักษาพื้นที่ปาไมและพื้นที่เกษตรกรรม โดยใชมาตรการดานผังเมือง 

และแรงจูงใจทางดานภาษี เพื่อชวยจํากัดการใชประโยชนที่ ดิน

ประเภทอ่ืน 

• รักษาความเปนธรรมชาติและระบบนิเวศน โดยใชมาตรการกําหนด

พื้นที่โลงสีเขียวหรือแนวกันชน (Buffer Zone) 

• บํารุงรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และ

พื้นที่ชุมน้ําใหสะอาด ใหสามารถเก็บกักน้ําไดทุกฤดูกาล เพื่อใช

ประโยชนทั้งทางดานชลประทานและปองกันน้ําทวม 

• รณรงคและเผยแพรใหประชาชนตระหนักในคุณคาและความสําคัญ

ของพื้นที่ปาไม พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ําธรรมชาติ ที่เอ้ือตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในระยะยาว 

(2) การวางแผนและผังพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง โดยสงเสริม จูงใจ 

หรือผลักดันใหการพัฒนาศูนยกลางความเจริญและยานเศรษฐกิจของเมือง เกิดข้ึนนอกเขตพื้นที่เมืองเกา

ลําพูน แตยังคงความเชื่อมตอของพื้นที่เมืองเกากับพื้นที่พัฒนาที่มีอยูเดิมและที่จะเกิดข้ึนใหม และคํานึงถึง

การสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองใหคงสภาพมากที่สุด  และชวยปองกันมลภาวะที่อาจเกิดข้ึนใน

การพัฒนาเมือง โดยดําเนินการดังนี้ (แผนที่ที่ 7.2) 

• กําหนดทิศทางการพัฒนาศูนยกลางความเจริญ และยานเศรษฐกิจ

ของเมืองที่อยูดานทิศตะวันออกของเมืองลําพูน ซึ่งไดมีการวางแผน

นโยบายภาครัฐ  และการจัดทําผังเมืองรวมเมืองลําพูน โดยปองกัน

ไมใหเกิดการทําลายระบบนิเวศนเมืองในอนาคต 

• สงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณดานตะวันตกและดานตะวันออก

ของเมืองใหคงสภาพมากที่สุดเพื่อเปนพื้นที่ชุมน้ําในการแกปญหาภัย

แลงและปองกันน้ําทวม เปนพื้นที่สีเขียวและแหลงผลิตอาหารใหกับ

เมือง ตลอดจน รักษานิเวศนเมืองที่ดีใหแกเมืองเกาลําพูน 

• ใชมาตรการดานกฎหมายและสรางแรงจูงใจตาง ๆ ที่เอ้ือตอการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนและเกิดแรงจูงใจใหการพัฒนา
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ศูนยกลางความเจริญและยานเศรษฐกิจที่มีอยูเดิมและที่จะเกิดข้ึนใหม 

ใหเอ้ือตอเมืองลําพูนและเมืองเกาลําพูน 

• สนับสนุน  และผลักดันโครงการยายศูนยราชการของจังหวัด เพื่อใช

พื้นที่ที่ต้ังของสวนราชการในเขตเมืองเกาเปนที่โลงสาธารณะ หรือใช

อาคารที่วางเปนศูนยเรียนรูหรือพิพิธภัณฑเมืองในอนาคต 

(3) มาตรการดานผังเมือง ใชระบบการจัดทําผังเมืองรวมเปนเคร่ืองมือหนึ่งใน

การอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน เพื่อปกปองคุมครองกลุมโบราณสถาน ที่โลง พื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่สีเขียว และแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ลดความหนาแนนของการใชประโยชนพื้นที่และ

กิจกรรมที่ไมเหมาะสม ปองกันมิใหมีการพัฒนาที่ดินผิดประเภทและการสรางระบบสาธารณูปโภคเกิน

ขนาด  และใหมีการฟนฟูบํารุงรักษาแมน้ํากวง  อันเปนสายน้ําประวัติศาสตรคูกับเมืองลําพูนต้ังแตสมัย  

หริภุญไชย โดยใชขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม เพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดการ

ใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 การนําแผนแมบทและผังแมบทไปสูการปฏิบัติ                           แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                            
 

 

7 - 10 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ที ่7.2 แสดงแนวคิดการ
วางแผนและผังพื้นที่รองรับ 

การขยายตัวของเมืองเกาลําพูน 
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6.2) โครงขายคมนาคมและขนสง 
กําหนดใหมีการบริหารจัดการเพื่อลดปญหาและความคับค่ังของการจราจร

ภายในเขตเมืองเกา ทั้งที่เกิดจากปริมาณยานพาหนะในเขตเมือง และยานพาหนะที่เขามาในเขตเมืองเกา 

เพื่อเปนเสนทางผานไปสูเมืองหรือจังหวัดอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน  อันจะสงผลใหเกิดการทําลายบรรยากาศของ

เมืองเกา เกิดมลภาวะ ตลอดจนสรางความเสียหายแกโบราณสถานจากแรงส่ันสะเทือนของการจราจร โดย

มีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

(1) กําหนดเสนทางถนนโครงการของผังเมืองรวม โดยคํานึงถึงแนวเสนทางท่ี

เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน ใหสามารถรักษาแบบแผนของเนื้อเมืองและชุมชนเดิมไว ซึ่ง

สามารถแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของชุมชนเมืองเดิมไดมากท่ีสุด และเรงรัดใหเกิดการกอสรางถนนเล่ียง

เมืองดานตะวันตกตามถนนโครงการของผังเมืองรวมที่มีแผนอยูแลว เพื่อระบายการจราจรจากทิศเหนือ

และทิศใต (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106) รวมถึงออกสูทิศตะวันตก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015) 

(2) กําหนดระบบขนสงสาธารณะ เพื่อการลดปญหาการจราจรและรถขนาด

ใหญเขาสูพื้นที่เมืองเกา และเอ้ือตอระบบขนสงระดับจังหวัดที่สามารถอํานวยความสะดวกแกชุมชนเมือง

ลําพูน 
6.3) การสงเสริมสภาพแวดลอม 

กําหนดใหมีการบริหารจัดการสงเสริมสภาพแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมของแมน้ํากวงและลําน้ําสาขา ซึ่งเปนนิเวศนเมืองที่สําคัญของเมืองลําพูน รวมทั้งการรักษาและ

เพิ่มพื้นที่โลงสีเขียวตามแนวถนนสายประธานและบริเวณโดยรอบวัดที่มีโบราณสถานท่ีสําคัญของเมือง

ลําพูน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ (แผนที่ที่ 6.3) 

(1) รักษาและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม ความสะอาด และคุณภาพของนํ้าใน

แมน้ํากวงและแหลงน้ําธรรมชาติในเขตผังเมืองรวมลําพูน โดยควบคุมลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารและ

ส่ิงกอสราง ตลอดจน กําหนดระยะถอยรน  และสัดสวนการใชที่ดิน ตามรายละเอียดดังนี้ 

• การปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ํากวงและแหลงน้ําธรรมชาติทั้งสองฝง เพื่อ

รักษาสภาพความเปนธรรมชาติ และไมทําลายระบบนิเวศนของลําน้ํา 

• จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียจากชุมชนทั้งสองฝงแมน้ํากวง เพื่อใหน้ําทิ้ง

ที่ระบายลงสูแมน้ํากวงและลําน้ําสาขามีคุณภาพที่ไมกอใหเกิด

มลภาวะทางส่ิงแวดลอม 

• กําหนดระยะรนริมฝงแมน้ํากวงทั้งสองฝงใหเปนพื้นที่โลงสีเขียว โดย

หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
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(2) สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมสองฟากถนนสายสําคัญ และพื้นที่

โดยรอบศาสนสถานที่สําคัญในบริเวณเขตเมืองลําพูน โดยควบคุมลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารและ

ส่ิงกอสราง ตลอดจน กําหนดระยะถอยรนและแนวพ้ืนที่โลงสีเขียวสองฝงถนน ตามรายละเอียดดังนี้ 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 (ชวงจากประตูทาขามถึงทางแยกตัด

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 116) ซึ่งเปนชองมองที่เปนแนวนํา

สายตาเขาสูเมืองเกาและแยกเขาสูวัดพระยืนและชุมชนเวียงยอง 

• ถนนจามเทวีและถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งเปนชองมองที่เปนแนวนํา

สายตาจากพื้นที่เมืองเกาไปสูโบราณสถานที่สําคัญ ไดแก วัดจามเทวี 

และวัดพระยืน (ตามลําดับ) 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (ดานใตของเมืองเกาลําพูน) และถนน

เจริญราษฎรเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (ดานเหนือของ

เมืองลําพูน) ซึ่งเปนเสนทางเขาสูเมืองเกาลําพูน ทั้งดานทิศใตและทิศ

เหนือ 

(3) สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมโดยรอบกูชาง-กูมา  วัดพระคงฤๅษี      

วัดมหาวัน วัดประตูล้ี วัดจามเทวี วัดพระยืน และวัดรมณียาราม (วัดกูละมัก) โดยใหมีการกําหนดแนว

ระยะถอยรนเปนเขตปลอดการกอสรางอาคาร 
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7)  มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อประเมินปญหา หาทาง

แกไข ปรับปรุงการบริหารจัดการแผนแมบทและผังแมบทฯ และประกาศผลการดําเนินงานใหสาธารณะชน

ทราบ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 

ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

7.1)  องคกรการบริหารจัดการควรวางแผนการติดตามประเมินผล และบูรณาการ

ขอมูล เช่ือมโยงกับทุกภาคสวนใหรับรูขอมูลอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความต่ืนตัวที่จะมีสวนรวม

ดําเนินการอยางจริงจัง โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนศูนยขอมูล สามารถติดตอ

เชื่อมโยงการส่ือสารไดอยางทั่วถึง ในทุกระยะการดําเนินงาน 

7.2)  จัดทําแบบฟอรมการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่บรรจุไวในแผนและผัง

แมบทฯ และแบบฟอรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนและชุมชน เปนตน 

7.3)  องคกรการบริหารจัดการจัดทํารายงานสถานการณเมืองเกาลําพูนผานชอง

ทางการส่ือสารตาง ๆ ในระดับเมืองและทองถิ่น ไดแก สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย ศาลาประชาคม 

ศูนยขอมูลชุมชน สถานีโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ หนังสือพิมพ จดหมายขาว และจัดประชุมประชาคม 

โดยดําเนินการประสานงานกับประชาสัมพันธจังหวัด เทศบาลเมืองลําพูนและองคกรชุมชนอยางตอเนื่อง

รายเดือน หรือราย 3 เดือน และจัดทํารายงานประจําป 

7.4)  จัดทํารายงานสถานการณความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ เสนอตอ

คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เปนรายเดือน หรือราย 3 เดือน ตามความ

เหมาะสม 
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77..3 3   แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  
  

แผนงาน / โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

ปที่ 
6 

ปที่ 
7 

ปที่ 
8 

ปที่ 
9 

ปที่ 
10 

1. ยุทธศาสตรที่ 1   
พัฒนากลไกและกระบวนการบริหาร 
จัดการเมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ 

          
111,000,000.00 

1.1 แผนงานการสรางองคกรและ 
การบริหารจัดการ 

          20,000,000.00 

1.1.1 โครงการจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการ 
เมืองเกาลําพูน 

          20,000,000.00 

1.2 แผนงานการสรางกลไกการอนุรักษ 
เมืองเกาลําพูน 

          
2,500,000.00 

1.2.1 โครงการจัดต้ังและฟนฟูองคกรชุมชน

เพื่อการอนุรักษเมืองเกาลําพูน 

          
2,500,000.00 

1.3 แผนงานการสรางแรงจูงใจใหประชาชน
และผูที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          
50,500,000.00 

1.3.1 โครงการประชาสัมพันธการดําเนินการ

โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

          

50,000,000.00 

1.3.2 โครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษทาง
วัฒนธรรมเมืองเกาลําพูน 

          
500,000.00 

1.4 แผนงานการสรางรายไดจากคุณคาทาง
เศรษฐกิจของเมืองเกาลําพูน 

          
15,000,000.00 

1.4.1 โครงการพัฒนาอาชีพจากการอนุรักษ

และพัฒนา 

          
15,000,000.00 

1.5 แผนงานการเสริมสรางขดีความสามารถ
ขององคกรเครือขายเพื่อการอนุรักษ 
เมืองเกาลําพูน 

          
21,000,000.00 

1.5.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรเครือขายเพื่อการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          

1,000,000.00 

1.5.2  โครงการจัดอบรมบุคลากร ประชาชน 

ดานการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา

ลําพูน 

          

20,000,000.00 

1.6 แผนงานกลไกการติดตามประเมินผล           
2,000,000.00 

1.6.1 โครงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานอนุรักษและพัฒนา 

เมืองเกาลําพูน 

          

2,000,000.00 
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77..3 3   แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  ((ตอตอ))  
  

แผนงาน / โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

ปที่ 
6 

ปที่ 
7 

ปที่ 
8 

ปที่ 
9 

ปที่ 
10 

2. ยุทธศาสตรที่ 2  

ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทาง

วัฒนธรรม และภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน 

          

301,000,000.00 

2.1 แผนงานการกําหนดแนวทางการฟนฟูและ

ดูแลรักษาพื้นที่เมืองเกาลําพูน 

          
3,000,000.00 

2.1.1 โครงการกําหนดและบังคับใชมาตรการ
ควบคุมเพื่อการอนุรักษและพัฒนา 

เมืองเกาลําพูน 

          

1,000,000.00 

2.1.2 โครงการวางผังเมืองเฉพาะพื้นที ่
เมืองเกาลําพูน 

          
2,000,000.00 

2.2 แผนงานการปรับปรุงสิ่งแวดลอมภูมิทัศน

พื้นที่เมืองเกาลําพูน 

          
298,000,000.00 

2.2.1 โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแนว 

กําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง 

          
25,000,000.00 

2.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุ 

หริภุญชัยวรมหาวิหาร 

          
62,000,000.00 

2.2.3 โครงการอนุรักษและปรับปรุงภูมิทัศน 
ศาสนสถาน 

          
15,000,000.00 

2.2.4 โครงการอนุรักษและฟนฟูอาคารเกา
และเรือนพื้นถิ่น 

          
1,000,000.00 

2.4.5 โครงการจัดระบบการสัญจร           
16,000,000.00 

2.4.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน           
150,000,000.00 

2.4.7 โครงการจัดระเบียบปาย อุปกรณถนน 

และอุปกรณสาธารณูปโภค 

          
2,000,000.00 

2.4.8 โครงการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวและรักษา
ตนไมใหญ 

          
20,000,000.00 

2.4.9 โครงการควบคุมมลพิษ           
7,000,000.00 

 
 
 
 
 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                           บทที่ 7 การนําแผนแมบทและผังแมบทไปสูการปฏิบัติ 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                                            7 - 17 

77..3 3   แผนการดําเนิแผนการดําเนินงานนงาน  ((ตอตอ))  
  

แผนงาน / โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

ปที่ 
6 

ปที่ 
7 

ปที่ 
8 

ปที่ 
9 

ปที่ 
10 

3. ยุทธศาสตรที่ 3  

สงเสริมกระบวนการเรียนรู และ 

เสริมสรางความเขาใจถึงประโยชน 

ของเมืองเกา และรักษาเมืองเกาให 

เปนแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน 

          422,000,000.00 

3.1 แผนงานการเสริมสรางเมืองเกาเปนแหลง
เรียนรูทางประวัตศิาสตรการตั้งถิน่ฐานและ
ศิลปวัฒนธรรม 

          300,000,000.00 

3.1.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาเมืองเกา
ลําพูนใหเปนแหลงเรียนรู 

          300,000,000.00 

3.2 แผนงานการศึกษาวิจัยองคความรูเมืองเกา
ลําพูน 

          72,000,000.00 

3.2.1 โครงการศึกษาวิจัยองคความรูเมืองเกา
ลําพูน 

          52,000,000.00 

3.2.2 โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูงานชางฝมือ         

หริภุญไชยและชางฝมือทองถิ่น 
          20,000,000.00 

3.3 แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการอนุรักษและพัฒนา 

เมืองเกาลําพูน 

          50,000,000.00 

3.3.1 โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษเมืองเกาลําพูน 

          20,000,000.00 

3.3.2 โครงการรณรงคใหความรูการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          30,000,000.00 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 834,000,000.00 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

การดําเนนิการในระยะแรก 

การดําเนนิการในระยะที่สอง 

การดําเนนิการในระยะที่สาม 
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77..44    ผังแมบทเมืองเกาลําพูนผังแมบทเมืองเกาลําพูน  
ผังแมบทเมืองเกาลําพูนจะเปนกรอบในการปกปองคุมครองกลุมโบราณสถานและพื้นที่วางที่สําคัญ

ในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน รวมถึงการดํารงรักษาเอกลักษณและคุณคาของเมืองใหคงอยู โดยดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 (ฟนฟู ดูแลรักษา แหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน) 

กําหนดการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดิน ควบคุมอาคารและสภาพแวดลอม หามกิจกรรมที่ไม

เหมาะสม รวมถึงประเภทอาคาร ทั้งขนาด มวลอาคาร ความสูงอาคาร ที่วางในแปลงที่ดินที่ต้ังอาคาร เพื่อ

รักษาองคประกอบในเขตเมืองเกาลําพูนใหยั่งยืนอยูคูกับชุมชนในอนาคต 

 

 
 



ภาคผนวก ก ประวัติศาสตร์และการพัฒนาเมืองลำพูน

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน                        ภาคผนวก ก.  ประวัติศาสตรและการพัฒนาเมืองลําพูน 
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11..      แหลงชุมชนกอนประวัติศาสตรแหลงชุมชนกอนประวัติศาสตร  
สมัยกอนประวัติศาสตรดินแดนลุมแมน้ําปงและแมน้ํากวงซ่ึงเปนที่ต้ังของเมืองลําพูนหรืออาณาจักร

หริภุญไชยเคยมีมนุษยอาศัยมากอน หลักฐานที่ไดจากการสํารวจขุดคนพบรองรอยของแหลงโบราณคดี ใน

บริเวณที่ราบริมฝงแมน้ํากวงทางทิศตะวันออกต้ังแตเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนแนวยาว

ลงมาถึงอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีรองรอยการอยูอาศัยของชุมชนโบราณกอนวัฒนธรรมหริภุญไชย 

ไดแก แหลงโบราณคดีบานสันปาคา อําเภอสันกําแพง แหลงโบราณคดีบานยางทองใต อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม และแหลงโบราณคดีบานวังไฮ ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เนื่องจากแหลง

โบราณคดีเหลานี้ต้ังอยูใกลแมน้ําสายใหญ คือแมน้ํากวงและแมน้ําปง ซึ่งเปนแมน้ําที่ไหลลงสูพื้นที่ภาค

กลาง ในบริเวณเหลานี้จึงไดพบของที่มาจากพื้นที่ภายนอก เชน กําไลที่ทําจากเปลือกหอยทะเล และลูกปด

แกว เปนตน ซึ่งลูกปดแกวเปนของที่มาจากอินเดียและพบมากในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยในชวง

ประมาณ 2, 000 ปมาแลว1 

การศึกษาของสรัสวดี อองสกุล2 ระบุวามีการขุดคนทางโบราณคดีที่บานวังไฮ ตําบลเวียงยอง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน ถึง 4 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2530 โดยวิชัย ตันกิตติกร นักโบราณคดี กรมศิลปากร 

คร้ังที่สอง ป พ.ศ. 2539 โดยนักโบราณคดีชาวฝร่ังเศสรวมกับสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติที่ 6  คร้ังที่สามปลายป พ.ศ. 2539 โดยสายันต ไพชาญจิตร นักโบราณคดี กรมศิลปากร และคร้ังที่ 

4 เดือนกุมภาพันธ- มีนาคม 2541 โดยนักโบราณคดีชาวฝร่ังเศส พบวาเปนสถานที่ฝงศพและที่อาศัย

รวมกัน  มีโครงกระดูกตามชั้นดินตาง ๆ พบโบราณวัตถุปะปนกันหลายรูปแบบ โดยลึกลงไปในช้ันดินที่ 3-4 

พบขวานหินกะเทาะ เคร่ืองมือ สะเก็ดหิน แวดินเผา คอนหิน ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ซึ่งเปนลักษณะ

วัฒนธรรมในทองถิ่นแบบด้ังเดิม (Primitive Type) ของกลุมชนกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูในที่สูงตามถ้ํา 

เพิงผา ต้ังแตชั้นดินที่ 3-1 พบวัสดุที่ผลิตดวยเทคโนโลยีที่สูงกวา ไดแก เคร่ืองมือเหล็ก เศษภาชนะดินเผา

แบบหริภุญไชย กําไลแกว ลูกปดแกว ลูกปดแรคารเนเล่ียน ลูกปดแรอาเกต กําไลสําริด เปนตน3 จาก

เคร่ืองประดับดังกลาวแสดงวามีการติดตอกับชุมชนอ่ืน ๆ ซึ่งเปนส่ือนําพาความเจริญจากภายนอกชุมชน

เขามา เชน จีน อินเดีย โรมัน หลักฐานที่อางถึงนอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแลวยังปรากฏหลักฐาน

บันทึกของจีนเปนจดหมายจากราชวงศฮั่นซึ่งมีอายุในราวพ.ศ. 400 ที่กลาวถึงการติดตอระหวางจีนกับ

อินเดีย โดยหลักฐานระบุวา ดินแดนไทยต้ังอยูระหวางอาณาจักรทั้งสอง4 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจาก

                                                 
        

1
 อุษณีย  ธงไชย, จากยคุน้ําแข็งไพลสโตชินสูสมัยลานนา [Online], 7 เมษายน 2552. แหลงท่ีมา http://www.soc.cmu.ac.th/~nac/lanna/ 

chapter01/c01_p05.html 

        
2
 สรัสวดี อองสกุล, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม-ลําพูน, (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิซซ่ิง, 2543), 12. 

        
3
 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําพูน, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2544), 29-30. 

        
4
 ศักด์ิชัย สายสงิห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพทุธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 24. 
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อินเดียและลังกา ไดแก มหากาพยรามายณะ วรรณกรรมในศาสนาพุทธ เชน มิลินทปญหา และคัมภีร

มหาวงศ เปนตน5 การวิเคราะหของสรัสวดี อองสกุล6 กลาววารองรอยโบราณคดีทําใหสามารถเขาใจไดวา

กลุมคนด้ังเดิมที่เปนเจาของแหลงโบราณคดี คงวิวัฒนมาเปนคนพื้นเมืองเพราะหลักฐานโบราณคดีไมอาจ

บงช้ีวาเปนชาติพันธุใด และจากหลักฐานดานตํานานเกี่ยวกับชุมชนด้ังเดิมแสดงถึงการต้ังถิ่นฐานของกลุม

ชนพื้นเมือง 2 กลุม คือ ลัวะและเม็ง คือชนเผาโบราณที่อาศัยอยูในบริเวณแองเชียงใหม-ลําพูนมากอน 

จากการพบแหลงโบราณคดีหลายแหงไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการอยูอาศัยในพื้นที่ตามแนว

ลําน้ํา โดยแหลงโบราณคดีที่มีการขุดคนพบ ไดแก 

1.1  แหลงโบราณคดีบานศรียอย  ต้ังอยูริมตล่ิงฝงขวาของแมน้ํากวงคอนไปทางทิศใตของตัว

เมืองลําพูน ในเขตตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบเศษภาชนะดินเผาตกแตงผิวดวยลวดลาย 

และวิธีการตาง ๆ ทั้งลายขูดลายขีด ลายประทับ ภาชนะรูปทรงตาง ๆ ซึ่งเปนภาชนะในสมัยหริภุญไชย 

สันนิษฐานวาเปนแหลงที่อยูอาศัยของชุมชนเกษตรกรรมสมัยหริภุญไชยหรือกอนหนานั้น 

1.2  แหลงโบราณคดีวัดรมณียาราม (กูละมัก)  ต้ังอยูทางทิศใตของตัวเมืองลําพูน ริมฝงแมน้ําก

วงฝงตะวันตก ในเขตตําบลบานธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จากการขุดคนปรากฏรองรอยมนุษยสามชั้น

วัฒนธรรม ระยะแรกโบราณวัตถุที่พบมีหลายอยางที่เปนศิลปะหริภุญไชย มีอายุอยูประมาณพุทธศตวรรษ

ที่ 15 - 16 ระยะที่สองพบชิ้นสวนเคร่ืองถวยลานนาและเคร่ืองถวยจีน อายุราวพุทธศตวรรษที่     18 - 21 

ปะปนอยูกับเคร่ืองถวยหริภุญไชย ระยะที่สามพบรองรอยของมนุษยในยุคปจจุบัน 

1.3  แหลงโบราณคดีบานบอแกว  ต้ังอยูในเขตตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบภาชนะ

แบบหริภุญไชย เตาพื้นเมืองลานนา และเคร่ืองถวยจีน แสดงวามีการใชพื้นที่แหงนี้เปนที่อยูอาศัยมาต้ังแต

สมัยหริภุญไชยแลว 

1.4  แหลงโบราณคดีบานวังไฮ ต้ังอยูบนที่ราบทางตะวันออกของแมน้ํากวง ในเขตบานวังไฮ 

ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไดพบโบราณวัตถุหลายประเภท ไดแก โครงกระดูกมนุษย 

ภาชนะดินเผา แวดินเผา เคร่ืองมือหินกะเทาะ เคร่ืองมือเหล็ก เคร่ืองประดับประเภทลูกปดหิน ลูกปดแร  

อาเกต กําไลสําริด ตางหูแกว ฯลฯ จากหลักฐานที่พบพอสรุปไดวา ในระยะแรกกลุมชนด้ังเดิมที่อาศัยอยู

บริเวณนี้มีวัฒนธรรมแบบแรกเร่ิมสังคมบรรพกาล ตอมาไดรับเอาวัฒนธรรมใหมเขามาผสมผสาน ดังจะ

เห็นไดจากการพบภาชนะแบบหริภุญไชยอยูเปนจํานวนพอสมควร 

1.5  แหลงโบราณคดีบานสันตนธง  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ํากวง ในเขตตําบลตนธง 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบโบราณวัตถุที่เปนเศษภาชนะลวดลายแบบหริภุญไชย และช้ินสวน

สถาปตยกรรมในสมัยลานนา แสดงวาพื้นที่นี้มีการอยูอาศัยต้ังแตสมัยหริภุญไชยตอเนื่องมาจนถึงลานนา 
                                                 
        

5
 อุษณีย  ธงไชย, จากยคุน้ําแข็งไพลสโตชินสูสมัยลานนา [Online], 7 เมษายน 2552. แหลงท่ีมา http://www.soc.cmu.ac.th/~nac/lanna/ 
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6
 สรัสวดี อองสกุล, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม-ลําพูน, 13. 
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1.6  แหลงโบราณคดีเมืองลําพูน ต้ังอยูติดกับแมน้ํากวง ทางดานทิศตะวันออกของตัวเมืองลําพูน

ปจจุบัน มีผังเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมคอนขางรี หรือที่ตามตํานานกลาววามีรูปเหมือนหอยสังข 

1.7  แหลงโบราณคดีบานวังมวง  ต้ังอยูริมฝงซายของแมน้ํากวง ในเขตตําบลเวียงยอง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน พบเศษภาชนะดินเผาคลายคลึงกับที่พบในแหลงโบราณคดีบานศรียอย สันนิษฐานวา

เปนแหลงโบราณคดีที่อยูในสมัยหริภุญไชยหรือกอนหนานั้น 

1.8  แหลงโบราณคดีโรงเรียนบานเวียงยอง (วัดดอนแกว) ต้ังอยูนอกกําแพงเมืองทางดาน

ตะวันออกของแมน้ํากวง ในเขตตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบหลักฐานกิจกรรมของมนุษย

ในอดีตเปนสามระยะ เปนการพบหลักฐานกิจกรรมที่อาจเกี่ยวของกับการสรางวัตถุเนื่องใน

พระพุทธศาสนา 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

แผนที่ที่ ก-1 แหลงโบราณคดีตามแนวแมน้ํากวงชวงบานสบทา – บานหล่ิงหา 
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22..  หริภุญไชยราชธานีแหงแรกของลานนาหริภุญไชยราชธานีแหงแรกของลานนา  
2.1 การเกิดขึ้นของเมืองหริภญุไชย 

ชื่อเมืองหรือแควนหริภุญไชย มีหลักฐานปรากฏอยูในศิลาจารึกอักษรมอญโบราณ 2 หลัก มี

อายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 หลักแรกเปนจารึกลพ.5 พบที่วัดสันมหาพลหรือวัดจามเทวี ปรากฏช่ือ

เขียนวา ปุนเชญนคร จารึก ลพ.7 ที่วัดแสนขาวหอ เขียนวา ภุญเชยยมหานคร โดยยังไมมีคําวา หริ นําหนา 

คําวา หริภุญไชย เพิ่งปรากฏในศิลาจารึกลานนา ในศิลาจารึกวัดพระยืน จารึกในพ.ศ. 1913 ดวยอักษรไทย

ลานนา (ฝกมะขาม) เขียนวา หริปุญไชย และศิลาจารึก ลพ.15 วัดพระธาตุหริภุญชัย จารข้ึนใน พ.ศ. 2043 

เปนอักษรฝกขามเขียนวา หริบูญชบุรี และ หริบุชญบุรี คําวา หริภุญไชย เพิ่งมีหลักฐานปรากฏข้ึนในสมัย

ลานนา และพบใชในตํานานตาง ๆ เชน ตํานานมูลศาสนา จามเทวีวงศ ชินกาลมาลีปกรณ ตํานานพระธาตุ

หริภุญไชย ซึ่งเขียนข้ึนในสมัยลานนา7 

 ตํานานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ วาฤๅษีวาสุเทพไดใหฤๅษีสุกกทันตะกับนายคะวะยะ

และบริวาร 500 คน ขอพระนางเจาจามเทวีพระธิดาพระยาละโวมาครองเมือง พระนางเจาจามเทวีพระธิดา

พรอมบริวารเดินทาง 7 เดือนถึงนครลําพูน ในพิธีราชาภิเษกไดอัญเชิญพระนางจามเทวีประทับนั่งเหนือ

แผนทองแลวอภิเษก นครนี้จึงชื่อวา นครหริปุญชย หรือนครหริภุญชัย (ศัพทภาษาบาลี หริ แปลวา ทอง หริ

ปุญเช แปลวา บนกองทอง) ประเด็นที่ถกเถียงกันมากก็คือความหมายของช่ือรัฐหริภุญไชย คําวา หริ นั้น

ตําราหนึ่งแปลวา ผลสมอ  สวนคําวา ภุญช แปลวา กิน กินอาหาร สอดคลองกับพระพุทธเจาฉันสมอที่เมือง

ลําพูนแหงนี้ในคร้ังพุทธกาลและทรงมีพุทธพยากรณวาตอไปเมืองนี้จักมีนามวา หริภุญไชย แตถาจะแปลไป

อีกทางหนึ่ง หริ ภาษาสันสกฤตมักจะหมายถึงพระนารายณหรือพระวิษณุ สวน ภุญช แปลวาการครองเมือง 

หรือใชคําวากินเมือง 

 พระนารายณในที่นี้หมายถึงพระนางจามเทวี ซึ่งครอบครองเมืองหริภุญไชยโดยสิทธิ์ขาด8 ขอ

สันนิษฐานที่อาจเปนไปไดมาก นาจะเปนคําอธิบายของวิธูร บัวแดง ผูเช่ียวชาญดานรามัญศึกษาที่วา 

แผนผังเมืองหริภุญไชยเปนรูปหอยสังข ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ เปนเทพอาวุธแหงองค

พระนารายณ  และสังขของพระนารายณมีชื่อเ รียกวา  ปญจชยะ(Panchajaya)หรือ ปญจชัณยะ

(Panchajanya) นามเมืองหริภุญไชย จึงนาจะไดมาจากการนําคําวา หริปญจชยะ หรือ หริปญจชัณยะ 

ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร ระบุเหตุผลในปริวรรตภาษาช่ือบานนามเมืองวา ชื่อนครหริภุญ

ไชยนาจะมีความหมายสัมพันธกับพระนารายณก็คือ รัฐเจนละอันเปนรัฐรวมสมัยกันในพุทธศตวรรษที่ 14 

มีเมืองหลวงช่ือ หริหราลัย แปลวาเปนเมืองของพระนารายณและพระศิวะ และเมืองศรีสัชนาลัยที่มีตํานาน

วาสรางโดยสหายของทานสุเทวฤๅษีคือทานอนุสิสฤๅษีนั้น เคยมีชื่อวา หริตวัลลีนคร ในขณะท่ีฟาก

                                                 
        

7
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย อางถึงใน สุรพล ดําริหกลุ, ประวัตศิาสตรและศิลปะหริภุญไชย, (กรุงเทพฯ : วิรยิะธุรกิจ, 2547), 48. 

        
8
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ตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรีมีแควนช่ือ หริมัททนา กอนจะเปล่ียนช่ือใหมเปน ปุณณกามและกลายเปน

อาณาจักรพุกามในที่สุด และคํานําหนานามวา หริ เหลานี้ลวนมีความเกาแกรวมสมัยกันทั้งส้ิน9 

ปที่สรางเมืองนี้ พงศาวดารโยนกวาตรงกับพุทธกาล 456 ซึ่งพระยาประชากิจกรจักร (แชม 

บุนนาค) ผูเรียบเรียง วา 456 เปนมหาศักราช ตรงกับพุทธศักราช 1078 แตพงศาวดารเมืองเงินยางเชียง

แสนวาตรงกับจุลศักราช 225 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 1406 ตํานานหริภุญไชย ระบุพุทธศักราช 1070       

ชินกาลมาลีปกรณระบุพุทธศักราช 1204 ซึ่งหางกันประมาณ 100 กวาป ซึ่งประเสริฐ ณ นคร วิเคราะหแลว

ควรเปน พ.ศ. 1310-1311 ตามความเห็นของยอรช เชเดส10 สําหรับหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบคือ

ประติมากรรมรูปกวางหมอบศิลา ที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีที่วัดประตูล้ี ประติมากรรมดังกลาวมี

ลักษณะคลายคลึงกับที่พบในวัฒนธรรมทวารวดี ที่จังหวัดนครปฐมและเพชรบุรี ซึ่งมีอายุในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 13-1411 ดังนั้นหลักฐานที่ระบุการตั้งเมืองที่ใกลเคียงหลักฐานทางโบราณคดีมากท่ีสุด คือ     
ชินกาลมาลีปกรณ 

การที่ทรงเปนปฐมกษัตริยของเมืองหริภุญไชย ทําใหเอกสารโบราณของจีนเรียกดินแดนนี้วา 

“หนี่หวังกก” หรือ หนี่หวังกวอ (Nü Wang Guo) หมายถึง อาณาจักรที่มีผูหญิงเปนกษัตริย เอกสารโบราณ

ของจีนฉบับนี้ มีชื่อวา หมานซู แตงโดยฝานฉวอ เมื่อ พ.ศ.1406 สมัยราชวงศถัง (พ.ศ.1161-1450) ศิลา

จารึก วัดดอยนอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2097 ซึ่งกลาววา พระนางจอมเทวีทรงประดิษฐ

พระธาตุไวในเจดียบนดอยนอยและถวายชีปะขาว 4 คน พรอมทั้งครอบครัวเพื่อปฏิบัติรักษาพระธาตุนั้น 

จากหลักฐานทั้ง 2 ประการเปนหลักฐานที่เพียงพอใหแนใจวาพระนางจามเทวีทรงมีตัวตนจริง มากกวาเปน

เพียงสตรีในอุดมคติ และเร่ืองของพระนางเปนเร่ืองจริงที่โยงใยการเมืองและผลประโยชนอันซับซอนของ

นครรัฐเมื่อ 1,300 ปมาแลว 

การสรางเวียงหริภุญไชย ตํานานกลาววาฤๅษีวาสุเทพเปนผูสราง โดยไดรับคําแนะนําจาก

สหาย คือ ฤๅษีสุกกทันตแหงเมืองละโว เนื่องจากฤาษีวาสุเทพเคยสรางเมืองในที่ลุมมากอนและเมืองลม

เปนหนองน้ํา ตามตํานานจามเทวีวงศที่ระบุไววา มีเมืองชื่อเมืองรัมมนครอยูใตเวียงหริภุญไชยแลว เมือง

ลมในหนองน้ํา ดังนั้นเมื่อจะสรางเมืองข้ึนใหมจึงตองมีการสํารวจ พื้นที่อยางละเอียดตามเทคนิควิทยา

โบราณโดยพิจารณาความสูงตํ่าของพื้นที่ ใหพื้นที่ในเวียงเปนเนินสูงกวานอกเวียง เพื่อปองกันน้ําทวมใน

เวียง มีการตรวจดูแหลงน้ําของเมือง การตรวจสอบดูดินเพื่อความอุดมสมบูรณ ปรากฏในความตอนหนึ่ง

ในจามเทวีวงศวา 
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 กิตติ วัฒนะมหาตม, จอมนางหริภุญไชย, (กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, 2550), 241-242. 
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“ดูราสหาย ถากระนั้นก็เราทั้งหลาย พากันขุดลงไปในที่นี้ตรวจดูนิมิตกอนเถิด...พระสุกกทันต

มหาฤษี ก็ขุดภูมิภาคนั้น...แลวก็พลิกหงายกอนดินข้ึนพิจารณาดูในกอนดินกอนหนึ่งไดเห็นแกว 7 ประการ 

ในกอนดินกอนหนึ่งไดเห็นถานเขียน ในกอนดินกอนหนึ่งไดเห็นขาวสารแลขาวเปลือก12 

ผลจากการสํารวจทําใหไดพื้นที่ที่เหมาะสมในการต้ังเมือง โดยเวียงลําพูนต้ังอยูในพื้นที่สูง สวน

รอบเมืองเปนที่ราบลุมกวางขวาง การเลือกที่ต้ังที่เหมาะสมนี้เอง ทําใหเมืองลําพูนมีการต้ังถิ่นฐานสืบเนื่อง

ยาวนานตลอดมา  

ผังเมืองลําพูนเปนรูปรีคลายหอยสังข ดานตะวันออกติดกับแมน้ําปง (แมน้ํากวงปจจุบัน) 

สรัสวดี อองสกุล (อางแลว) ไดวิเคราะหรูปแบบของผังเมืองใหเห็นชัดเจนวา การที่เวียงเปนรูปวงรี มีความ

ไดเปรียบที่สะดวกตอการปรับใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ การที่ใหเมืองอยูติดแมน้ํา คือใชแมน้ําเปน

คูเมืองดานหนึ่ง แลวขุดคูตอเช่ือมใหลอมรอบเวียงไมตองใชเทคนิควิทยาการมาก เมื่อเทียบกับการสราง

เวียงส่ีเหล่ียมทรงเรขาคณิตในสมัยตอมา และรัศมีจากศูนยกลางไปโดยรอบจะใชเวลาพอ ๆ กันทุกทิศทาง

ทําใหสะดวกในการปองกันเมือง ในขณะที่กิตติ วัฒนะมหาตม13 อธิบายวา ขอวิเคราะหที่เปนวิทยาศาสตร

ของสรัสวดี อองสกุลอาจไมใชเร่ืองเดียวที่คนในสมัย 1,300 ปมาแลวคํานึงถึง ตรงกันขามควรจะมีการคิด

ในแงของมายาศาสตรและเทววิทยายิ่งกวาอยางอ่ืน และความสําเร็จนี้ก็สามารถนํามาอธิบายดวยหลัก

วิทยาศาสตรไดเทานั้นเอง กิตติ วัฒนมหาตม อธิบายวา ผังของเวียงหริภุญไชย ซึ่งเปนวิธีคิดแบบมายา

ศาสตรเปนการจําลองเทพอาวุธของพระนารายณซึ่งเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณและสิริมงคลอัน

สูงสุดตามคติไวษณพนิกายแหงศาสนาฮินดู รวมทั้งหากช่ือของเวียงไดมาจากชื่อของสังขแลว ส่ิงเหลานี้

ลวนเปนหลักประกันในทางมายาศาสตร ถึงความอุดมสมบูรณ ความกินดีอยูดี และความเจริญรุงเรือง

สําหรับพระนครแหงใหม นอกจากนี้การจําลองรูปแบบสังขยังหมายถึงมายาศาสตรในการควบคุมน้ํา ซึ่ง

เปนเร่ืองสําคัญยิ่งของบานเมืองสมัยโบราณ ทางเทววิทยา สังขคือส่ิงที่พระนารายณทรงใชควบคุมน้ํา 

เชนเดียวกับเทพอาวุธอ่ืน ๆ อีก 3 ประการที่ชาวฮินดูเช่ือกันวาทรงใชควบคุมอีก 3 ธาตุที่เหลือ (ดิน,ลม,ไฟ) 

ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนอธิบายวาทานฤๅษีวาสุเทพ (สุเทวฤๅษี) ยังนําความเช่ือทางศาสนาฮินดูที่ทานเชื่ออยู

ด้ังเดิมมาใชในการวางรากฐานของเวียงหริภุญไชยอีกดวย 

ผังเมืองโบราณหริภุญไชยวางตัวตามแนวทิศเหนือใต ตามแนวถนนอินทยงยศในปจจุบัน เร่ิม

จากประตูชางสีดานทิศเหนือผานกลางเมืองลงไปถึงประตูล้ีทิศใต แกนนี้มีความสําคัญเสมือนสันหลังเมือง

เปนแกนแหงอํานาจ แกนรองเปนแกนนอนในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกในลักษณะตัดกับแนวต้ัง 

ต้ังแตประตูมหาวัน ปจจุบันดานตะวันตกผานไปตามถนนมุกดาและถนนไชยมงคลถึงทาน้ําทิศตะวันออก 
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 กิตติ วัฒนะมหาตม, จอมนางหริภุญไชย, 257-258. 
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คติความเชื่อในเร่ืองทิศในเวียงหริภุญไชย มีความสัมพันธกับการต้ังถิ่นฐาน เพราะมีการให

ความสําคัญของพื้นที่ไมเทากัน สรัสวดี อองสกุล14 วิเคราะหวาพื้นที่ดานเหนือของเวียงที่เปนเนิน “หลังเตา” 

เหมาะกับการต้ังถิ่นฐานทิศมงคลอยูดานนี้ โดยอางหลักฐานวาเมื่อพระนางจามเทวีไดชางมงคลคูบารมีมา

จากเชียงดาวไดใหแหชางเขาเมืองทางประตูเมืองดานเหนือ ทิศตะวันออกหันหนาเขาหาแมน้ําเปนที่สัญจร

สะดวกมีฐานะเปนดานหนาเมือง ทิศนี้เหมาะตอการตั้งถิ่นฐาน ดังนั้นทิศเหนือและทิศตะวันออกจึงมี

ความสําคัญ สวนทิศใตโดยธรรมชาติเปนพื้นที่น้ําไหลลงไปเปนตําแหนงดานใตน้ํา สวนทิศตะวันตกถือกัน

วาเปนพื้นที่ปา หรือทิศแหงความตาย สรัสวดี อองสกุลยังอธิบายความสัมพันธของทิศการต้ังถิ่นฐานกับ

พื้นที่ในเวียง โดยดูลักษณะกายภาพการใชพื้นที่ในเวียง ไดรับการกําหนดใหมีที่ประทับกษัตริย เช้ือ

พระองค ขาราชบริพาร ที่ต้ังพระคลังสมบัติ วัด ตลาด ขวงหลวง หรือพระลาน โดยใหองคประกอบของ

เมืองเปรียบประดุจอวัยวะที่ประกอบกันเปนรางกาย โดยบริเวณเหนือของเวียงเปนสวนศีรษะ กลางเมือง

เปนสะดือ รองรอยสะดือเมืองลําพูนอยูในวัดพระธาตุหริภุญชัย เพราะมีวัดสะดือเมืองและการที่เมืองมี

อวัยวะเปนตัวตนแสดงความคิดวา “เมืองคือส่ิงที่มีชีวิต” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ ก-1 คติความเช่ือเรื่องเมืองคือส่ิงมีชีวิต 
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พื้นที่สําคัญสูงสุดกําหนดใหเปนที่ต้ังของพระราชวัง  ตําแหนงที่ประทับสมัยพระนางจามเทวีอยู

ใกลกับแมน้ําปง คาดวา เปนบริเวณวัดชางรองไปถึงดานเหนือวัดพระธาตุหริภุญชัย ดังความตอนหน่ึงใน

ตํานานจามเทวีหริภุญไชยเชียงใหมวา “...สวนวาวาสุเทวฤษี และสุกกทันตฤษี เปนเคาแกคนทั้งหลายก็หื้อ

สรางยังมังคละคุมนอย และราชมณเฑียรหอโรงพายวันออกที่พระพุทธเจาฉันหมากสมอ ใกลริมแมน้ําระ

มิงค แลวก็อุสสาราชภิเษกนางจามเทวีเปนนางทาวนางพระยาเปนเจาเปนใหญแกประชาราษฎร...”15 

หลักฐานที่สนับสนุนวาพระราชวังอยูเหนือวัดพระธาตุก็คือตํานานมูลศาสนาเพราะกลาวถึงในสมัยพญาอา

ทิตยราชไดขยายพระราชวังลงมาทางดานใต คือขยายไปที่บริเวณวัดพระธาตุหริ-ภุญชัย แตในบริเวณนั้น

เปนที่สถิตพระธาตุมากอนจึงเกิดปาฏิหาริย ในที่สุดพญาอาทิตยราชร้ือปราสาทหลังใหมออกแลวสรางวัด

พระธาตุหริภุญชัย ราว พ.ศ. 170016 

พื้นที่ในทิศเหนือ และทิศตะวันออกมีความสําคัญของเมือง ดังนั้น พระราชวังจึงต้ังอยูดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตามพื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือ ฝงตรงขามพระราชวังคงมีความสําคัญอยู

ไมนอย  ปจจุ บันเปนที่ ต้ังของวัดชางสี  วัดศรีบุญเรือง  ไปรษณีย  ศาลากลางจังหวัดลําพูน  และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย พิจารณาท่ีต้ังดังกลาวในสมัยหริภุญไชยคงเปนเขตท่ีอยูอาศัยของ

เจานาย  ซึ่งสืบมาในสมัยเจาหลวงลําพูนฟนฟูบานเมืองจะเปนที่ต้ังของคุมเจา การอยูอาศัยของเจานายยัง

มีตอเนื่อง แตก็มีบางสวนที่รัฐบาลทําเปนสถานที่ราชการ17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
        

15
 ตํานานจามเทวีเชียงใหม. อางถึงใน สิงฆะ วรรณลยั, ประวัตพิระนางจามเทวีและจังหวดัลําพูน, (ลาํพูน : เนียะพันธุการพิมพ), 2524), 

50 – 51. 

        
16

 ตํานานมูลศาสนา, 2517. 

        
17

 สรัสวดี อองสกุล, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม-ลําพูน, 58. 
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หลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีภายในเขตกําแพงเมืองลําพูนมี 3 แหลง คือ18  

                                                 
        

18
 เรื่องเดียวกัน. 

ที่มา : สรัสวดี อองสกุล, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม-ลําพูน 

รูปที่ ก-2 การใชพ้ืนที่ในเวียงหริภุญไชย 
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แหลงแรกอยูที่บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดลําพูน ซึ่งเดิมเปนคุมเจาหลวงลําพูน จาก

การศึกษาของบวรเวท รุงรุจี พ.ศ. 2528 ในโครงการโบราณคดีไทย (ภาคเหนือ) ผลการขุดพบรองรอยการ

อยูอาศัยของชุมชนสมัยหริภุญไชย โบราณวัตถุที่พบสวนใหญจะอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 หลักฐาน

สําคัญที่ไดจากการขุดคนคร้ังนี้คือ ตุกตาดินเผาซ่ึงเปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดี

ในเขตน้ําเจาพระยา  

แหลงที่สองในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย โดยผาสุก อินทราวุธ ขุดคน พ.ศ.2534 ผลการขุด

พบการอยูอาศัยอยางสืบเนื่อง เพราะพบวัฒนธรรมหริภุญไชย วัฒนธรรมลานนา และวัฒนธรรมสมัย

รัตนโกสินทร ในชั้นวัฒนธรรมหริภุญไชยพบรองรอยการอยูอาศัย 3 ระยะ ระยะเกาแกมากอยูในชั้น

วัฒนธรรมที่ 1 ความลึกระดับ 300-380 เซนติเมตร เปนวัฒนธรรมหริภุญไชยชวงตน สมัยแรกสุดคือพุทธ

ศตวรรษที่ 13-14 พบโบราณวัตถุที่มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีในเขตลุมน้ําเจาพระยา ระยะการ

อยูอาศัยที่สอง (ชั้นวัฒนธรรมที่สอง) เปนวัฒนธรรมหริภุญไชยมีอายุพุทธศตวรรษที่ 15-16 และระยะการ

อยูอาศัยที่สาม เปนวัฒนธรรมหริภุญไชยมีอายุพุทธศตวรรษที่ 17-19 

แหลงที่สาม บริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย โดยสายันต ไพรชาญจิตร ขุด พ.ศ. 

2540 ผลการขุดคนพบหลักฐานการอยูอาศัยอยางตอเนื่อง ต้ังแตสมัยหริภุญไชย สมัยลานนาและ

รัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน หลักฐานสมัยหริภุญไชยอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 พบตุกตารูปมาดิน

เผา และเศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน คลายกับที่พบในแหลงที่สอง 

การขุดคนทั้งสามแหลงดังกลาว ต้ังอยูในเขตที่อยูอาศัยของชนช้ันสูง เปนพื้นที่สําคัญ ซึ่งมีการ

อยูอาศัยมาต้ังแตสมัยหริภุญไชยราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 แลว และมีการอยูอาศัยอยางสืบเนื่อง 

นอกจากนั้นองคประกอบของเมืองโบราณที่พบจะตองมีขวงหลวงหรือพระลาน ซึ่งมีลักษณะเปนลาน

เอนกประสงค มีตลาดโดยตลาดอาจเปนพื้นที่เดียวกับขวงหลวงเพราะตลาดโบราณไมมีอาคาร มีแตพื้นที่

ลานโลงไววางสินคา สรัสวดี อองสกุล อธิบายวาตลาดในเวียงหริภุญไชยนาจะมีต้ังแตแรกสรางเมืองแลว 

เพราะความจําเปนของสังคมเมืองที่ตองการแลกเปลี่ยนสินคา รวมทั้งปจจัยหนึ่งของการสรางเมืองหริภุญ

ไชย เพื่อเปนศูนยกลางการคาของปาของดินแดนตอนในภาคพ้ืนทวีป “เมืองหริปุญไชยเปนเปนศูนยกลาง

การคาสืบตอมาถึงสมัยราชวงศมังราย ดังพบในโครงนิราศหริภุญไชยที่กลาวถึงการคาในเมืองหริภุญไชย 

 ธานีเตาต้ังกาด   ลีเลิง 

 เต็มแตบุพพันณหเถิง   คํ่าสลุม 

 หวังเห็นที่เทียมเทงิ   ใจเชน นาแม 

 ยลเยื่องใดจักคุม   กวานองเคยมี19 

                                                 
        

19
 ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนริาศหรภิุญไชย. อางถึงใน เรื่องเดียวกัน, 60. 
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 นอกจากนี้ในนิราศหริภุญไชยยังไดกลาวถึงเมืองหริภุญไชยและสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในตัว

เมืองไว ซึ่งสามารถสะทอนภาพของเมืองหริภุญไชยในอดีตไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนรูปแบบแนวคูเมือง

กําแพงเมืองในขณะนั้น ตรงกับชวงประมาณป พ.ศ.2060 ซึ่งหางจากเวลาการต้ังเมืองหริภุญไชยมากวา 

856 ปแลว รูปแบบลักษณะกําแพงเมืองหริภุญไชยถูกสรางดวยศิลาแลง มีปอมคูเมืองลอมรอบส่ีดานและ

ยังกลาวถึงเสนทางเดินของพระเมืองแกวไปยังสถานที่ตาง ๆ ในเมืองหริภุญไชยในขณะเมืองหริภุญไชยเปน

เมืองข้ึนของเมืองเชียงใหมแลว (รายละเอียดองคประกอบหลักของเวียงหริภุญไชย ปรากฏในขอ 2.2 พื้นที่

เมืองเกาลําพูน) 

 สภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวยใหเกิดเมืองหริภุญไชยนั้น สรัสวดี อองสกุล วิเคราะหในดาน

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ประกอบกันวา ประการแรก ในทางภูมิศาสตรที่ต้ังเมืองหริภุญไชย มีพื้นที่

ราบลุมกวางใหญ เปนที่ราบดินตะกอนรูปพัดในแองเชียงใหม-ลําพูนเปนที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการ

เพาะปลูก ไดแก ที่ราบดินตะกอนในเขตอําเภอสันทราย ดอยสะเก็ด และที่ราบดินตะกอนแมน้ําแมทาใน

เขตอําเภอเมืองลําพูนและอําเภอปาซาง และยังเปนที่ราบที่อุดมสมบูรณที่กวางขวางที่สุดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ประการที่สอง มีทรัพยากรน้ํา ไดแก แมน้ําปงเปนแมน้ําสายหลัก แมน้ําปงมีสาขามาก เชน น้ํา

แมแตง น้ําแมงัด น้ําแมกวง น้ําแมทา น้ําแมขาน น้ําแมแจม ซึ่งจะเปนที่ต้ังของชุมชนซึ่งอยูเรียงรายตามลํา

น้ํา การศึกษาของสรัสวดี อองสกุล เกี่ยวกับแมน้ําในพื้นที่แองเชียงใหม-ลําพูน ชี้ใหเห็นวา แมน้ําปงจะไหล

ผานที่ราบแคบในเขตอําเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม เมื่อผานอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสารภีถึงอําเภอ

เมืองลําพูน ซึ่งเปนที่ราบกวางโลงลาดตํ่า แมน้ําปงมีโอกาสเปล่ียนเสนทางเดินได ซึ่งพบวา แมน้ําปงเปลี่ยน

เสนทางเดินอยางนอย 3 คร้ัง ครั้งแรก “ปงเกา” ยังมีรองรอยน้ําปงเกาใหเห็นอยูหลายแหง เชน บานหนอง

ชางคืน ลําพูน บานหนองตอง “เวียงมโน” อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่สอง “ปงหาง” ไหลผาน

เวียงกุมกามและเวียงหริภุญไชย ครั้งที่สาม “ปงใหม” คือแมน้ําปงปจจุบัน ประการที่สาม เสนทาง

คมนาคมสะดวก โดยอาศัยลุมน้ําปงเปนเสนทางคมนาคม ติดตอกับเมืองตาง ๆ แสดงวา แมน้ําปงเปน

เสนทางการคาแตโบราณ โดยมีแรงกระตุนจากการคาขายและเปล่ียนสินคาระหวางอาณาจักรทวารวดี ซึ่ง

อยูริมทะเลกับเมืองหริภุญไชย ซึ่งอยูตอนในของคาบสมุทร และเมืองหริภุญไชยจึงเปนศูนยกลางการคาที่

สําคัญ20 ประการที่สี่ ไดแก ปจจัยการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเปนการแตกตัวทางการเมืองที่ตองแยก

มาสรางเมืองใหม หลังจากดินแดนที่ราบลุมภาคกลางเปนกลุมเมืองโบราณสมัยทวารวดี ไดกระจายตัว

หนาแนนในเขตนครปฐม อูทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชัยนาทและปราจีนบุรี 

ในประเด็นปจจัยการรับวัฒนธรรม ตํานานมูลศาสนาไดกลาวถึง การขยายตัวทางวัฒนธรรม

ทวารวดีจากเมืองละโว ไดแก พุทธศาสนานิกายเถรวาท (หินยาน) ในแควนหริภุญไชย โดยเร่ิมตนจากเม่ือ

พระนางจามเทวีทรงนํามหาเถระจํานวน 500 รูปจากเมืองละโวมาดวย และไดทรงอุปฏฐากดวยจตุปจจัย 

                                                 
        

20
 ตํานานพื้นเมอืงเชียงใหม, 2514. 
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สักกาคารวะไมไดขาด ทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายในเมือง “คนทั้งหลายในหมูบานนั้น ๆ ประกอบดวย

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชักชวนการสรางวัดวาอารามทั้งหลาย ถึง 2,000 หลัง ...เต็มไปทั่วทุกพระอาราม

ทุกแหง...พระนางจามเทวีนําเอาพระพุทธศาสนา คือ มหาเถระเจาทั้งหลาย 500 องคนั้นมาใหรุงเรือง ใน

เมืองหริภุญไชยอยางแทจริง” 

 กษัตริยทุกพระองคตอมาก็ทรงอุปถัมภพุทธศาสนาในยุครุงเรืองหริภุญไชย (พ.ศ. 1700-1835) 

ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวถึง พญาอาทิตยราชทรงสรางวัดพระธาตุหริภุญไชย ที่กลางเวียงหริภุญไชย21 

รวมทั้งจารึกสมัยพญาสววาธิสิทธิ์ (สรรพสิทธิ์) มี 2 หลัก เปนอักษรมอญโบราณ กลาวถึงพญาสววาธิสิทธิ์

ทรงสรางวัดเชตวัน สรางเจดียสามองค ปฏิสังขรณกูกุด สรางวัดมหาวัน และทรงผนวชพรอมกับโอรส 

นอกจากนั้นยังพบวัตถุศิลปะหริภุญไชยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามาก เชน พระพุทธรูป และพระพิมพดินเผา 

ซึ่งเปนเคร่ืองยืนยันความเจริญของพระพุทธศาสนาในแควนหริภุญไชย 

 
2.2 การเกิดสังคมเมืองในแควนหริภุญไชย 

การเกิดข้ึนของเมืองหริภุญไชยไมไดเปนวิวัฒนาการที่เกิดจากภายใน แตเปนลักษณะการกาว

กระโดดจากสังคมเผาพันธุมาเปนสังคมเมือง โดยมีฤๅษีเปนเสมือนผูนําทางวัฒนธรรม การอัญเชิญพระ

นางจามเทวีจากเมืองละโวหรือลพบุรีมาเปนกษัตริยปกครอง พระนางจามเทวีไดนําขาราชบริพารที่มี

ความรูทางศิลปวิทยาตาง ๆ จากเมืองละโวสูเมืองหริภุญไชย ประกอบดวยพระมหาเถรที่ทรงปฎก 500 องค 

หมูปะขาวที่ต้ังอยูในเบญจศีล 500 คน บัณฑิต 500 คน หมูชางสลัก 500 คน ชางแกวแหวน 500 คน 

พอเล้ียง 500 คน แมเล้ียง 500 คน หมูหมอโหรา 500 คน หมอยา 500 คน ชางเขียน 500 คน หมูชางตาง ๆ 

500 คน หมูพอเวียก 500 คน22 ส่ิงเหลานี้เปนหลักฐานที่ชี้ใหเห็นถึงการเผยแพรวัฒนธรรม และวิทยาการ

ตาง ๆ ทั้งในดานศาสนา การปกครอง และสังคมเขาสูเมืองหริภุญไชย เมืองศูนยกลางภาคเหนือตอนบน 

นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการติดตอคาขายของปากับชาวตางประเทศ ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 7-8 เปนตน

มาชุมชนแถบลุมแมน้ําเจาพระยาไดมีการติดตอคาขายกับชาวตางประเทศ โดยเฉพาะชาวอินเดียทําให

วัฒนธรรมอินเดีย ดานศาสนา วรรณคดี อักษรศาสตร รัฐศาสตร และศิลปวิทยา แพรหลายเขามา จึงทําให

เมืองและรัฐเล็ก ๆ ยกฐานะเปนนครรัฐมีกษัตริยปกครอง 

พุทธศตวรรษที่ 11-12 ชุมชนที่เปนศูนยกลางทางการคาทั้งทางบกริมฝงทะเลและปากแมน้ํามี

ความมั่งค่ังข้ึนก็ต้ังตัวเปนรัฐอิสระ บางแหงกลายเปนหัวเมืองของรัฐที่อยูชายฝงทะเล 

การเกิดเมืองหริภุญไชยจึงเปนผลมาจากความตองการขยายเครือขายทางการคาของรัฐที่อยูใน

ลุมแมน้ําเจาพระยา ลักษณะของเมืองจะมีการสราง “เวียง” ไวเปนศูนยกลางของเมือง โดย ”เวียง” จะมี

                                                 
        

21
 ตํานานมูลศาสนา, 2513, 166. 

        
22

 เรื่องเดียวกัน, 207-208. 
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ลักษณะที่มีคันดินคูน้ําลอมรอบ ขนาดของเวียงหริภุญไชยไมใหญมากนัก หนาที่สําคัญของ “เวียง” คือ 

ปองกันการรุกรานจากขาศึก เมื่อขาศึกมาก็จะรวบรวมคนที่กระจัดกระจายนอกเวียงเขามาไวในเวียง 

สรัสวดี อองสกุล วิเคราะหถึง ”เมือง” และ”เวียง” “หมูบาน” ไววา “เมือง” จะมีความหมายกวาง

กวา “เวียง” เพราะเมืองประกอบดวย “เวียง” เปนศูนยกลาง และรวมชุมชนรอบ ๆ เวียงซ่ึงอยูใตอํานาจ 

เมืองชุมชนที่รายลอมจะเปนชุมชนระดับหมูบาน ดังนั้น “เมืองหริภุญไชย” จะมี “เวียงหริภุญไชย” เปน

ศูนยกลางของเมือง มีหมูบานบริวารลอมรอบ ถึง 7,000 หมูบาน23 หมูบานและชุมชนบริเวณเวียงกุมกาม

สมัยหริภุญไชยก็มีฐานะเปนหมูบานข้ึนอยูกับการปกครองของเมืองหริภุญไชย 

หนวยการปกครองในแควนหริภุญไชยมี 2 ระดับ คือ ระดับเมืองและหมูบาน โดยมีเวียงเปน

ศูนยกลาง มีพุทธศาสนานิกายเถรวาท (หินยาน) เปนศาสนาประจําบานเมือง การปกครองมีโครงสราง

ซบัซอนข้ึน ลักษณะการต้ังถิ่นฐานเปนสังคมเมืองตามที่ราบลุมแมน้ําของชุมชนแหงแควนหริภุญไชยในตน

พุทธศตวรรษที่ 14 แสดงใหเห็นวัฒนธรรมการสรางเมืองของวัฒนธรรมทวารวดีที่นิยมต้ังในที่ราบลุม

เหมือนเมืองโบราณทวารวดีภาคกลาง เวียงมีคันดินคูน้ําลอมรอบ โดยใชคันดินดานใดดานหนึ่งติดกับ

แมน้ําหรือคูธรรมชาติ24 การติดตอกับเมืองอ่ืน ๆ ใชทางน้ํา ผังเมืองเปนรูปวงกลม วงรี ส่ีเหล่ียมมน ส่ีเหล่ียม

มุม หลายเหล่ียม และรูปแบบเวียงซอน เปนตน25 

เมืองอ่ืน ๆ ในแควนหริภุญไชยก็จะมีลักษณะเดียวกันและยึดคติการสรางศูนยกลางเมือง โดยมี

วัดเปนศูนยกลางเมือง เชน เวียงมโน เวียงทากาน เวียงเถาะ และเวียงกุมกาม ซึ่งอยูในยุคตอเนื่องระหวาง

สมัยหริภุญไชยและลานนาก็รับอิทธิพลดังกลาวโดยมีวัดกานโถมเปนศูนยกลาง และเวียงในยุคหริภุญไชย

ดังกลาว ปจจุบันอยูในจังหวัดเชียงใหม 

ในรัชสมัยของพระนางจามเทวี อาณาเขตของเมืองหริภุญไชยทางตอนใตไดขยายไปถึงเมืองเข

ลางคนครในที่ราบลุมแมน้ําวัง พระนางทรงบํารุงพระพุทธศาสนาและสรางอารามมากถึง 2,000 วัด แตที่

สําคัญคือ การสรางวัดรอบเมืองส่ีทิศคือ วัดอรัญญิกวิหาร (วัดดอนแกว) ทางทิศตะวันออก วัดอาพัทธาราม

วิหาร (วัดพระคงฤๅษี) ทางทิศเหนือ ลังการามและมหาวนาราม (วัดมหาวัน) ทางทิศตะวันตก และ

มหาสถาราม (วัดประตูล้ี) ไวทางทิศใต ทรงสรางพระพุทธรูปใหญนอย รักษาอุโบสถศีลและทรงธรรมมิได

ขาด ยกยองพระศาสนารุงเรืองวัฒนาสืบมา เมื่อส้ินรัชสมัยพระนางจามเทว ีนครหริภุญไชยมีกษัตริยในวงศ

จามเทวีวงศอีก 7 รัชกาล จนราวพุทธศตวรรษที่ 16 จึงอยูในการปกครองของละโวโดยสมบูรณ  

                                                 
        

23
 เรื่องเดียวกัน, 165. 

        
24

 ผาสุก อิทราวุธ, “ผลการขุดคนเมืองโบราณสมัยทวารวดี  ท่ีจังหวัดสิงหบรุแีละนครปฐม”, เมืองโบราณ ปท่ี 10 ตุลาคม – ธันวาคม 2527, 

28-42. 

        
25

 ผองศรี วนาสนิ และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบรเิวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้ง

และภูมิศาสตรสัมพันธ, (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 106-118. 
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ในป  พ .ศ . 1 5 9 0  เ กิ ด โ รคระบาดในนครห ริ ภุญไชย  ชาว เมื อ งพากั นหนี ไป เ มือ ง 

สุธรรมวดี ตอมาพระเจาอโนรธามังชอ (พ.ศ.1587-1620) ยกทัพเขาโจมตีเมืองสุธรรมวดี ผูคนถูกกวาดตอน

ไปเมืองพุกาม แตชาวหริภุญไชยสวนหนึ่งหนีไปเมืองหงสาวดีจนโรคระบาดหายไปจึงยายกลับคืน จึงเกิด

ประเพณีลอยโขมดหรือการแตงเคร่ืองสักการะลอยประทีปไปทางน้ํา เพื่อเปนการระลึกถึงญาติพี่นอง

บางสวนที่อยูที่หงสาวดี 

นับต้ังแตพระนางจามเทวีถึงแผนดินพญาอาทิตยราชครองนครหริภุญไชยรวม 402 ป ราว พ.ศ.

1700 ไดเกิดสงครามระหวางละโวและหริภุญไชยข้ึนอีก 4 คร้ัง และปรากฏเรื่องราวแพชนะกันดวยธรรม

ยุทธ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราชนี้ พระบรมสารีริกธาตุไดปรากฏข้ึนในเขตพระราชวังของพระองคกลาง

นครหริภุญไชย จึงทรงโปรดสรางปราสาทสูง 12 ศอก ประดิษฐานพระบรมธาตุไวภายใน สวนพระมเหสี

ของพระองคก็ไดสรางเจดีย “ปทุมวดี” ไวในภายในบริเวณใกลเคียงกับปราสาทประดิษฐานพระบรมธาตุ

นั้น26 

พ.ศ.1700 พญาธรรมมิกราชครองนครหริภุญไชย ไดสรางพระพุทธรูปพระอัฏฐารสประทับยืน

สูง 18 ศอก ถวายวัด เชื่อวาคือวัดพระยืนในปจจุบัน  เชื้อสายของพญาธรรมมิกราชครองนครหริภุญไชยสืบ

ตอกันมา 6 พระองค ก็ตกอยูภายใตการปกครองของขุนเมืองเขลางคจนกระทั่งถึงรัชสมัยพญายีบาจึงพาย

แพแกกุศโลบายของพญามังรายและถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของแควนโยนไดในที่สุด 

 
2.3 การสรางความเขมแขง็ของแควนหริภญุไชย 

การศึกษาของสรัสวดี อองสกุล วิธีการสรางอํานาจของรัฐหริภุญไชยจากชุมชนพื้นเมืองสูความ

เปนรัฐแบบแวนแควน โดย ประการแรก ความเช่ือพุทธศาสนาเปนความเช่ือสากลที่รัฐหริภุญไชยนํามาใช

หลอหลอมจิตใจของชุมชนตาง ๆ เขาดวยกัน พระนางจามเทวีสถาปนาพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงใน

แควนหริภุญไชยและกษัตริยองคตอ ๆ มาในราชวงศจามเทวีตางก็สนับสนุนพระพุทธศาสนา ดังปรากฏมี

วัดมากมายในเมืองลําพูนจนถือไดวาความโดดเดนของแควนหริภุญไชยอยูที่พระพุทธศาสนา กษัตริยหริ

ภุญไชยอาศัยการทํานุบํารุงพุทธศาสนา เปนส่ือผานความคิดสูประชาชนในรัฐใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การจัดระเบียบสังคมในรัฐก็อาศัยการหลอหลอมจากพุทธศาสนา ความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือส่ิงที่คอย 

ๆ  เขามาแทนที่ความเช่ือด้ังเดิม  ซึ่งหลากหลายไปตามสภาพทองถิ่น  จากความเช่ือรวมกันใน

พระพุทธศาสนาทําให เมืองตาง  ๆ  ในรัฐหริภุญไชยตางก็สรางวัด  และศิลปวัตถุที่ เกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนาในลักษณะศิลปะที่มีเอกลักษณ “ศิลปะหริภุญไชย” มีสกุลชางหริภุญไชยที่มีรูปแบบเฉพาะ 

ประการท่ีสอง การจัดต้ังชุมชนเมือง รัฐหริภุญไชยเร่ิมสถาปนาเมืองหริภุญไชยเปนศูนยกลาง หลังจากนั้น

ไดสรางเมืองโบราณตามที่ราบลุมน้ําปง 5 แหงดังไดกลาวมาแลว การจัดต้ังชุมชนเมืองเปนการสงเสริมให

                                                 
        

26
 พงศาวดารโยนก, 2516, 208. 
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ผูคนจากที่ตาง ๆ เคล่ือนยายเขามาอยูรวมกัน เกิดจากการรวมตัวเปนหนวยทางการเมืองที่ใหญข้ึน จุดนี้คือ

การสรางความเขมแข็งแกรัฐ รัฐหริภุญไชยสรางเมืองโบราณโดยอาศัยรากฐานชุมชนระดับหมูบานที่มีมา

แตเดิมแลว “บาน” ที่ต้ังอยูบนเสนทางการคา หรือการคมนาคมจะมีความเคล่ือนไหวทางสังคมสูง จึงมี

โอกาสกอรูปเปนชุมชนเมือง การจัดต้ังชุมชนเมืองเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของรัฐหริภุญไชย 

เร่ืองนี้สะทอนอยางชัดเจนในตํานานที่กลาวถึง การเดินทางจากละโวมาหริภุญไชยของพระนามจามเทวี 

เพราะพระนางไดสรางบานแปลงเมืองมาตามรายทางบนสายลําน้ําปง ประการที่สาม การสรางเครือขาย

ทางวัฒนธรรมและการคา รัฐหริภุญไชยกอรูปข้ึนโดยใชวัฒนธรรมหริภุญไชย ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะทองถิ่น 

โดยรากฐานวัฒนธรรมนั้น ไดรับมาจากวัฒนธรรมทวารวดีที่แพรหลายในที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา อยางไร

ก็ตาม เมื่อเคล่ือนยายมาสูที่ราบลุมแมน้ําปงแลววัฒนธรรมทวาราวดีก็ปรับตัวเขากับทองถิ่นสรางเปน

วัฒนธรรมหริภุญไชยที่มีเอกลักษณของตน เมืองโบราณสมัยหริภุญไชยมีเครือขายวัฒนธรรมรวมกัน 

รูปแบบศิลปะหริภุญไชยจึงกระจายตัวอยูในกลุมแวนแควนหริภุญไชย นอกจากเครือขายทางวัฒนธรรม

แลว รัฐหริภุญไชยยังสรางเครือขายทางการคาโดยอาศัยชุมชนเมืองที่จัดต้ังข้ึนเปนหนวย หรือสถานีการคา 

เมืองในรัฐหริภุญไชยที่จัดสรางใกลแมน้ําจึงติดตอถึงกันทางน้ํา เมืองในรัฐหริภุญไชยเปนเสนทางผาน

สินคาที่เชื่อมไปสูรัฐอ่ืนดวย27 

 
2.4 การสลายตัวของแควนหรภิุญไชย 

แควนหริภุญไชยสลายตัวลงเพราะถูกพญามังรายผนวกเขากับแควนโยน ในราว พ.ศ. 1835 

การรวมแควนโยนและหริภุญไชยเขาดวยกันจึงกอรูปเปนอาณาจักรลานนา สรัสวดี อองสกุล28 วิเคราะห

สาเหตุที่พญายีบากษัตริยองคสุดทายของแควนหริภุญไชยตองพายแพแกพญามังราย ก็เพราะ

ความสามารถของพญามังรายซ่ึงวางแผนรัดกุม โดยเร่ิมจากการสรางเมืองฝางใน พ.ศ. 1816 แลวใชฝาง

เปนที่มั่นสะสมกําลังทหารและอาวุธ และที่ต้ังของเมืองฝางจะสามารถขยายอํานาจสูทางใตไดอยางสะดวก 

โดยอาศัยเสนทางตามแนวลําน้ําแมปง แผนการยึดครองแควนหริภุญไชยข้ันตอมาคือการสงอายฟาเขาไป

เปนไสศึกในเมืองหริภุญไชย พญายีบาเชื่ออุบายอายฟา เมืองหริภุญไชยจึงออนแอ แผนสุดทายคือการทํา

สัญญามิตรภาพระหวางพญามังราย พญางําเมือง และพอขุนรามคําแหง ในปพ.ศ.1830 สัญญานี้แสดง

ความรวมมือกันปองกันภัยจากมองโกล ผลของ “สัญญาสามกษัตริย” คงทําใหพญามังรายมั่นใจวาการยึด

ครองหริภุญไชยจะไมไดรับการขัดขวางจากพญางําเมืองและพอขุนรามคําแหง จากการวางแผนเขายึด

ครองหริภุญไชยดังกลาว สะทอนใหเห็นวา แมจะอยูในชวงปลายสมัยหริภุญไชย แควันหริภุญไชยยัง

เขมแข็งไมนอย 

                                                 
       

27
 สรัสวดี อองสกลุ, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม-ลําพูน, 79-81. 

       
28

 สรัสวดี อองสกลุ, เวียงกมุกาม : การศึกษาประวัตศิาสตรชุมชนโบราณในลานนา, (เชียงใหม : ม่ิงเมือง, 2537), 131. 
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 หลังจากพญามังรายยึดครองเมืองหริภุญไชยไดในราว พ.ศ.1835 พระองคประทับที่หริภุญไชย

เพียง 2 ป ก็ทรงแตงต้ังใหอายฟาเปนขุนฟาครองหริภุญไชย สาเหตุที่พระองคไมเลือกเมืองหริภุญ-ไชยเปน

เมืองหลวงอาจเปนเพราะเมืองหริภุญไชยมีขนาดเล็ก ตัวเมืองซึ่งสรางมากวา 500 ป ไมสามารถขยายออก

ได และเปนไปไดวาเมืองเต็มไปดวยวัดเพราะเปนศูนยกลางพุทธศาสนามาชานานแลว พญามัง-รายจึงดําริ

ใหเมืองหริภุญไชยเปนเมืองพุทธศาสนา ดังตํานานมูลศาสนามีความตอนหนึ่งวา 

 “พญามังรายจึงวา กูยังไวขุนฟาอยูที่นั้นใหเปนใหญแทจริง กูเปนขุนยวน ขุนรอยดอก กิจ

ทั้งหลายทั้งมวลไมใหญกวามหาเถรแล ขุนฟาก็ดี สูก็ดี มหาเถรเจาก็ดีจงพากันกระทําเถิด...” 

 เมื่อพญามังรายไมประทับที่เมืองหริภุญไชย  พระองคจึงยายมาสรางเวียงกุมกามใหเปนที่

ประทับแหงใหม เวียงกุมกามจึงกําเนิดในชวงรอยตอระหวางสมัยหริภุญไชยและสมัยลานนา  

 

33..  ลําพูนยุคผนวกกับอาณาจักรลานนาลําพูนยุคผนวกกับอาณาจักรลานนา  
หลังจากพญามังรายตีเมืองลําพูนสําเร็จในราวพ.ศ. 1835 พญามังรายไดใชกฎหมายในการปกครองที่

เรียกวา มังรายศาสตร ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของมอญที่เมืองหริภุญไชย 

จนถึงสมัยพญากือนา กษัตริยลานนาองคที่ 6 นับวาเปนการเร่ิมตนยุครุงเรืองของอาณาจักรลานนา  

ไดมีการรับเอาพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศสุโขทัย เขามาแทนที่พระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากหริ

ภุญไชย  โดยไดทรงอาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัยใน พ.ศ. 1912 พระสุมนเถระเปนพระภิกษุฝาย

อรัญวาสี ไดเดินทางมาจําพรรษาที่วัดพระยืนในเมืองหริภุญไชย ที่ตอมาพญากือนาไดทรงสรางวัด           

บุปผาราม (วัดสวนดอก) พระสุมนเถระจึงไปจําพรรษา ณ วัดบุปผารามจนถึงแกมรณภาพ นับวาพระสุมน

เถระไดมาวางรากฐานพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศในเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาแทน

นิกายเดิมที่มีหริภุญไชยเปนศูนยกลาง29 

ในสมัยตอมาคือ พญาแสนเมืองมา มีพระราชกรณียกิจดานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยโปรดใหหุม

พระบรมธาตุเจดียหริภุญไชยดวยแผนทองคําหนักสองแสนหนึ่งหมื่น หรือ 252 กิโลกรัม พระเจาดิโลกาช ได

อาราธนาพระมหาเถระเมธังการ มาบูรณะพระธาตุหริภุญชัยโดยกอเปนเจดียในรูปทรงปจจุบัน 

พระเมืองแกวทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัดพระธาตุหริภุญชัยทุกป ไดปาวรองโฆษณาเร่ียไรไดเงิน 

220,000 บาท จายซ้ือทองบุองคพระมหาเจดียเปนทองแดงหนักสิบเกาแสนแปดหมื่นหาพันส่ีรอย

                                                 
        

29
 เรื่องเดียวกัน, 135-138. 
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บาทสองสลึง  แลวลงรักปดทองคําเปลว ใหสรางพระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย และสรางร้ัวรอบพระ

บรมธาตุหริภุญไชย (สัตตบัญชร) เกณฑพลสามแสนร้ือและกอกําแพงเมืองหริภุญชัยใหมในป พ.ศ. 2059 

หลังจากที่กองทัพอยุธยาตีเมืองลําปางแตก ในป พ.ศ. 1958 (หลังจากนั้นจึงไดกอกําแพงเมืองเชียงใหม)30 

สวนในทางการเมืองการปกครอง  เนื่องจากเมืองลําพูนอยูใกลกับเมืองเชียงใหมมากเสมือนเมือง

เดียวกัน จึงใหขุนนางไปปกครองเมืองลําพูน เชน ขุนฟาในสมัยพญามังราย หมื่นและพูนในสมัยพระนางจิร

ประภา แสนลําพูนไชยในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช แตบางรัชกาลก็ดูแลเมืองลําพูนเอง31 

ภายหลังจากที่เมืองหริภุญไชยถูกผนวกเขากับอาณาจักรลานนา ไดมีการพัฒนาชุมชนโบราณในเขต

เมืองลําพูนหลายแหง ไดแก เวียงล้ี เวียงหวาย และเมืองควก 

 

44..  เมืองหริภุญไชยภายใตการปกครองของพมาเมืองหริภุญไชยภายใตการปกครองของพมา  
เมื่อเมืองเชียงใหมพายแพแกพระเจาหงสาวดีใน พ.ศ.2101 เมืองลําพูนและหัวเมืองตาง ๆ ใน

อาณาจักรลานนาก็ตกอยูภายใตการปกครองของพมาดวย ในชวยแรกนั้นพมาไมยุงเกี่ยวกับการปกครอง

ภายในของเชียงใหม แตหลังจากสวรรคตของพระนางวิสุทธิเทวีใน พ.ศ.2121 เมืองเชียงใหมก็ตกอยูภายใต

การปกครองของมังนรธาชอโอรสพระเจาบุเรงนอง นับวาเมืองเชียงใหมตกอยูภายใตการปกครองของหง

สาวดีโดยสมบูรณ 

 การเปนเมืองประเทศราชและเปนเมืองที่มั่นสําคัญของพมา ทําใหนอกเหนือจากการตองสงกําลังพล

และเสบียงอาหารไปสนับสนุนพมายามทําสงครามกับอยุธยาแลว เมืองเชียงใหมยังตองรับศึกจากอยุธยา

ซึ่งตองการทําลายฐานที่มั่นของพมาทางตอนเหนือ ทําใหเมืองหริภุญไชยในฐานะเมืองหนาดานดานทิศใต 

จึงตองเผชิญกับสงครามหลายคร้ัง และตองตกเปนเมืองข้ึนของพมาหรืออยุธยาสลับกันไป แตก็สามารถต้ัง

มั่นเปนอิสระข้ึนไดเปนบางคร้ัง ในชวงป พ.ศ.2302 พระยาไชยสงครามผูครองนครลําปางถึงแกพิราลัยเกิด

จลาจลผูคนหนีไปตามปาเขา ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ในชวงนี้ไดเกิดชุมชนโบราณในเขตเมือง

ลําพูน ไดแก เวียงหนองลอง และเวียงสะแกง 
 

55..  ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมืองยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง  
 พระเจากาวิละเร่ิมตนรวบรวมผูคนไพรพลจากเมืองลําปาง 300 คน มาสมทบกับกําลังของพระยาจา

บานที่เวียงสะแกงอีก 700 คนเปน 1,000 คน มาต้ังมั่นที่ปาซาง โดยต้ังเวียงปาซางและเวียงหนองผําข้ึนใน

                                                 
        

30
 เรื่องเดียวกัน, 147-149. 

        
31

 เรื่องเดียวกัน, 145. 
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ป พ.ศ.2325 เปนที่เก็บฮอมตอมไพร เปนเวลา 14 ป จนถึงป พ.ศ. 2339 จึงสามารถเขาไปต้ังมั่นที่เมือง

เชียงใหมได32  

ในระยะแรกพระเจากาวิละไดไปเกล้ียกลอมเก็บไพรเมืองเล็กเมืองนอยของเมืองแถบแมน้ําสาละวิน 

(แมน้ําคง) มาไวที่เวียงปาซาง บางคร้ังก็ใชกําลังเขาตีเมืองกวาดตอนมา บางคร้ังก็ใชวิธียุยงใหเมือง

ทางดานเหนือของเชียงใหมแข็งขอเปนกบฏตอพมา33 

พระเจากาวิละไดไปเกล้ียกลอมเจาฟาเมืองยอง เมืองฝาง เมืองเชียงราย และเมืองสาด หัวเมือง

เหลานี้ยินยอมที่จะตอตานอํานาจของพมา โดยเจาเมืองยองยอมทิ้งเมืองพาไพรพลมาอยูที่เวียงปาซางใน

ราว พ.ศ.2329 ภายหลังอีก 10 ป ที่พระเจากาวิละเขาไปต้ังมั่นที่เชียงใหมไดแลว คนยองบางสวนนาจะต้ัง

มั่นบริเวณที่ราบปาซางแลว  

ในป พ.ศ. 2329 นี้พระเจากาวิละไดต้ังฉัตรหลวงส่ีมุมและยกฉัตรยอดพระบรมธาตุหริภุญไชย ต้ังร้ัว

เหล็กและร้ัวทองเหลือลอมองคพระบรมธาตุ34 

หลังจากที่พระเจากาวิละเขาไปต้ังมั่นที่เมืองเชียงใหมในป พ.ศ. 2339 แลวไดมีความพยายามขับไล

อิทธิพลของพมาออกไป โดยในป พ.ศ.2345 เร่ิมตีเมืองเชียงตุงและเมืองสาดสําเร็จ เพื่อตัดกําลังที่จะเขามา

ชวยเหลือพมาที่เมืองเชียงแสน และตีเมืองเชียงแสนสําเร็จในป พ.ศ.2347 โดยกองทัพผสมจากเมือง

เชียงใหม กรุงเทพฯ ลําปาง เวียงจันทน และเมืองนาน ชาวเมืองเชียงแสนถูกจับเปนเชลยเปนจํานวนมาก

และไดแบงเชลยออกเปนหาสวน กวาดตอนไปไวตามเมืองตาง ๆ35 

หลังจากที่ไดรับชัยชนะที่เมืองเชียงแสน กองทัพจากเชียงใหมไดข้ึนไปกวาดตอนไพรพลเมืองตามเมือง

ที่อยูทางตอนเหนือเมืองเชียงแสน ต้ังแตป พ.ศ.2348 เปนตนมา โดยเขาไปกวาดตอน เมืองยอง เมืองยู 

เมืองหลวย เมืองเชียงตุง เมืองเชียงขาง เมืองวะ เมืองลวง ฯลฯ ตามนโยบายของพระเจากาวิละ ที่มี

นโยบายใหกวาดตอนใหหมดเมือง ดวยตองการไพรพลเมืองมาฟนฟูเมืองที่รกรางวางเปลา อีกประการหนึ่ง

เพื่อไมใหพมาใชเปนฐานที่มั่นมาโจมตีลานนาอีก แตการเขาไปกวาดตอนไมไดเปนไปดวยความสะดวก 

ตํานานเมืองยองไดกลาวถึงการถูกตอตานที่เมืองยองดวยกําลังไพรพลของเมืองยองมีประมาณ 10,000 

คน ปนใหญ 1,000 กระบอก ไดตอสูเพื่อปองกันเมืองยองได 3 วันติดตอกันจึงพายแพแกกองทัพเชียงใหม 

นําโดยพระยาอุปราช (ธรรมลังกาป และพระยาบุรีรัตน (คําฟน) พรอมดวยกองทัพจากเชียงตุงรวม

ประมาณ 20,000 คน36 

                                                 
        

32
 เร่ืองเดียวกัน, 264-265. 

        
33

 เร่ืองเดียวกัน, 264-266. 

        
34

 พงศาวดารโยนก, 2516, 477. 

        
35

 สรัสวดี อองสกุล, เวียงกุมกาม : การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนโบราณในลานนา, 266. 

        
36

 เร่ืองเดียวกัน, 268-270. 
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 หลังจากนั้นไดพักไพรพลที่เมืองยองแลวถือโอกาสยกกองทัพออกไปปราบปรามกวาดตอนไพรพลจาก

หัวเมืองใกลเคียง ไดแก เมืองอู เมืองหลวย เมืองกาย เมืองชัน เมืองวะ เมืองเชียงขาง เมืองลวง เมืองหุน 

เมืองงาด เมืองงืม เมืองเล้ียว สิบสองพันนา เชียงรุง37    

 ภายใตนโยบายการกวาดตอนผูคนคร้ังใหญในประวัติศาสตรลานนา ทําใหเกิดการต้ังถิ่นฐานกระจาย

อยูในเขตเมืองเชียงใหมและลําพูนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ โดยกําหนดประเภทของไพรที่ถูกกวาดตอนมา 

หากเปนชางฝมือหรือไพรชั้นดีจะกําหนดใหอยูในเมือง เชน เขินที่หายยา อพยพมาจากเชียงตุงเช่ียวชาญ

การทําเคร่ืองเขิน มาอยูเชียงใหมระหวางกําแพงเมืองชั้นนอกและช้ันในดานทิศใต ยวนบานฮอมเช่ียวชาญ

การทําดอกไมกระดาษอาหารและการคา อยูระหวางกําแพงเมืองชั้นนอกและช้ันในดานทิศตะวันออก กลุม

ไตหรือไตใหญเชี่ยวชาญดานการคาอยูบริเวณชางเผือกและชางมอย สวนไพรที่ไรฝมือจะใหไปต้ังถิ่นฐาน

อยูนอกเมือง เชน เขินที่สันทรายและดอยสะเก็ด ยองที่ลําพูน38 

 คนที่ถูกกวาดตอนมาจะยกมาเปนกลุมเมือง เมื่อมาต้ังถิ่นฐานใหมไดต้ังชื่อหมูบานตามชื่อบานเมือง

เดิมที่ถูกกวาดตอนมา เชน บานเมืองลวง บานเมืองแสน เมืองวะ เมืองสาด เมืองยู เมืองหลวย เมืองพยาก 

เปนตน บางแหงไมไดต้ังชื่อหมูบานเดิมแตต้ังตามทําเลใหม เชน บานชางกระดาษ สันปาตอง บานปาสวน 

บานสันกลาง39 ถึงแมวาจะถูกกวาดตอนยกมาเปนกลุมเมืองแตก็ไมทิ้งเมืองรางไว เพราะเมื่อพมายกกําลัง

มาลอมเมืองยางและเมืองหลวยในป พ.ศ.2351 หัวเมืองที่ถูกเกณฑไปชวยปองกันเมือง เชน เมืองยอง 

เมืองยู เมืองหลวย เมืองแสน เมืองพยาก เชียงแขง เปนตน แสดงวายังมีผูคนอาศัย40 

 เมืองลําพูนไดรับการจัดต้ังข้ึนมาใหม ภายหลังที่คนยองที่ถูกกวาดตอนมาอยูลําพูนในป พ.ศ.2348 มี

พระยาบุรีรัตน (คําฟน) อนุชาพระเจากาวิละมาครองเมืองเปนองคแรกเจาบุญมานองคนสุดทายของ

ตระกูลเจาเจ็ดตนเปนพระยาอุปราช  เมืองลําพูนมีความสําคัญรองจากเมืองเชียงใหมและเมืองลําปาง

ตามลําดับ โดยเปนนโยบายของพระเจากาวิละในการเตรียมกําลังสนับสนุนเชียงใหม เมื่อเกิดศึกสงคราม

เกิดข้ึน อีกดานหนึ่งเปนการตอบแทนความดีความชอบปูนบําเหน็จใหพระยาบุรีรัตน (คําฟน) ซึ่งเปนแมทัพ

นายกองที่มีบทบาทสําคัญในการชนะสงครามกับพมาที่เชียงแสนและการกวาดตอนไพรพล ลงมาสราง

บานแปงเมืองคาดวาคนยองที่ถูกกวาดตอนมาที่ลําพูนมีประมาณ 10,000 คน41 

 การแบงไพรพลคนยองในการต้ังถิ่นฐานที่เมืองลําพูน ใหพระยามหยังคบุรีเจาเมืองยองและนองอีก

สามคน ต้ังถิ่นฐานริมฝงแมน้ํากวงตรงขามกับเมืองลําพูนที่บานเวียงยองใหผูคนที่อพยพมาจากเมืองผู 

                                                 
        

37
 แสวง  มาละแซม, คนยองยายแผนดิน, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2540), 90-91. 

        
38

 สรัสวดี อองสกุล, เวียงกมุกาม : การศึกษาประวัตศิาสตรชุมชนโบราณในลานนา, 270. 

        
39

 เรื่องเดียวกัน, 272. 

        
40

 แสวง  มาละแซม, คนยองยายแผนดิน, 94. 

        
41

 สรัสวดี อองสกุล, เวียงกมุกาม : การศึกษาประวัตศิาสตรชุมชนโบราณในลานนา, 273. 
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เมืองหลวย ต้ังถิ่นฐานอยูนอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกเฉียงใตเพื่อใหชุมชนเหลานี้มีหนาที่ทอผา

ใหกับเจาเมืองลําพูน 

 อยางไรก็ตาม การต้ังถิ่นฐานของชาวยองจะเปนการต้ังถิ่นฐานและขยายตัวของชุมชนตามแนวลําน้ําที่

เหมาะสมในการทําการเกษตรเปนสําคัญ หมูบานหลักในขณะนั้น ไดแก42  

 ในเขตลุมแมน้ํากวง เชน บานเวียงยอง บานยู บานหลวย บานตอง ในลุมแมน้ํากวงไดขยายตัวออกไป

เปนบานหล่ิงหา (ศรีบุญยืน) บานปงหาง (หนองหมู) ขยายตัวออกไปตามลุมน้ําแมสาร เชน บานปาขาม 

บานสันปาสัก บานสันคะยอม และในเขตตําบลบานกลางและตําบลมะเขือแจในเขตลุมน้ําแมต๊ืบ 

 ในเขตลุมน้ําแมปง เชน บานริมปง บานประตูปา บานหลุก บานบัว บานบาน 

 ในเขตลุมน้ําแมทา เชน บานปาซาง บานสบทา บานฉางขาวนอย บานแซม บานสะปุง บานหวาย 

แลวภายหลังไดกระจายตัวไปตามแนวแมน้ําทาในตําบลทาขุมเงิน ตําบลทากาศ ตําบลทาทุงหลวง ตําบล

ทาปลาดุก ถึงขุนน้ําแมทา อีกสวนหนึ่งไดขยายตัวจากที่ราบปาซางเขาสูเขตอําเภอบานโฮง และอําเภอล้ี 

ในเขตลุมแมน้ําล้ีในเวลาตอมา 

 นอกจากการเขามาต้ังถิ่นฐานของชาวเมืองลําพูนที่ถือเปนประชากรสวนใหญของเมืองลําพูนแลว 

ปรากฏวามีชาวไตเขินจากเชียงตุง มาต้ังถิ่นฐานที่บานสันดอนรอมในเขตนอกกําแพงเมืองทิศตะวันตก

เฉียงใต บานแปน ตําบลบานแปน (ตําบลเหมืองจี้เดิม) และกอนการมาต้ังถิ่นฐานของชาวยองเมื่อคราวที่

พระเจากาวิละต้ังมั่นที่เวียงปาซาง (พ.ศ.2325-2339) ไดมีการกวาดตอนชาวไตใหญ จากเมืองปุ เมืองปน 

เมืองสาด เมืองนาย เมืองขวาด เมืองแทน และกลุมคนที่เรียกวา ขางคางหัวลาด ยางหัวดาน ที่นาจะเปน

พวกกระเหร่ียงมาไวที่เวียงปาซาง เพื่อไปฟนฟูเมืองเชียงใหม หลังจากที่พระเจากาวิละอพยพผูคนไปเมือง

เชียงใหมใน พ.ศ.2339 คนบางสวนยังคงอยูที่เวียงปาซาง เพราะปรากฏมีคนไตใหญบริเวณชุมชนบานปา

ซางงาม และปรากฏกูครูบางยางแดงที่วัดทาขุมเงิน43 

  
66..  ลําพูนยุครัตนโกสินทรลําพูนยุครัตนโกสินทร  
 6.1   ยุคการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ.2442-2475) 
 หลังจากถึงแกพิราลัยของเจาเหมพินธุไพจิตร (เจาคําหยาด) เจาผูครองเมืองลําดับที่ 8 ใน พ.ศ. 

2438 พระยาทรงสุรเดช ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสยามไดเร่ิมเขามาจัดการปกครองภายในเมือง

ลําพูนกอนเมืองอ่ืน ๆ ดวยเห็นวาลําพูนมีขนาดเล็ก มีพลเมืองไมมากนัก และไมใชเมืองชายแดน  ตอมาใน

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงโปรดเกลาแตงต้ัง พระยา

ศรีสหเทพดํารงตําแหนงขาหลวงพิเศษจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในบริเวณมณฑลพายัพโดย

                                                 
        

42
 แสวง  มาละแซม, คนยองยายแผนดิน, 119-122. 

        
43

 เรื่องเดียวกัน, 129. 
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เร่ิมดําเนินการจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาลในบริเวณหัวเมืองช้ันในกอนแลวขยายไปยังหัวเมืองประเทศราช 

โดยเร่ิมต้ังแต พ.ศ.2437 จนถึง พ.ศ. 2449 จึงทั่วพระราชอาณาจักร จนถึงสมัยเจาอินทยงยศโชติ (เจานอย

หมวก) (พ.ศ.2438-2454) เจาผูครองเมืองลําพูนลําดับที่ 9 รัฐบาลกลางไดสงพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยะ

ศิริ) ข้ึนมาประชุมจัดระบบการปกครองในลําพูนใหมโดยใหการบริหารราชการระดับเมืองเปนหนาที่ของ

คณะกรรมการบริหาร หรือที่เรียกวา “เคาสนามหลวง” โดยใหแบงเขตปกครองเมืองลําพูนออกเปน 2 แขวง 

คือ แขวงในเมืองนอกเมืองลําพูนและแขวงเมืองล้ี โดยมีขาราชการที่รัฐบาลกลางแตงต้ังเปนผูปกครองหรือ

นายแขวงหรือในปจจุบันเทียบไดกบตําแหนงนายอําเภอ 

 ในแขวงมีการแบงการปกครองออกเปนแควน มี “นายแควน” หรือกํานันเปนผูปกครอง แขวง

ลําพูนแบงการปกครองออกเปน 28 แควน  คือแควนในเวียง บานหลุก แมสาน มะเขือแจ ปาเห็ว ริมปง 

บานธิ หวยยาบ ประตูปา บานขาม เหมืองจี้ ทาทุงหลวงทาสบเสา ทาปลาดุก หนองลอง ปาซาง สังขานอย 

สะปุง แมสะแลง บานโฮงและแขวงเมืองพาน สวนแขวงเมืองล้ีแบงการปกครองออกเปน 5 แควน คือเมืองล้ี 

เมืองปวง ทุงหัวชางไมตะเคียนปม 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองลําพูนเกิดข้ึนอีกคร้ังหลังการกอสรางทาง

รถไฟขึ้นมาถึงเมืองเชียงใหมใน พ.ศ.2464 การขนสงสินคาโดยทางรถไฟ สงผลกระทบโดยตรงตอการคา

ทางเรือในแมน้ําปง เพราะสามารถขนสินคาในปริมาณที่มากกวา ทําใหชวยลดคาขนสงสินคาและ

ประหยัดเวลาลงมาก ชุมชนการคาทางเรือที่ปากบองและชุมชนการคาที่บานชางฆองในตัวเมืองลําพูนจึง

สลายตัวลง และเกิดชุมชนการคารอบ ๆ สถานีรถไฟข้ึนแทน สวนเสนทางการคาขยายออกสูพื้นที่ชนบท

กวางขวางข้ึน พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากข้ึน เพราะสามารถขนสงสินคาไปถึงปลายทางไดสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน นอกจากนั้นยังสงผลถึงรูปแบบสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในเมืองลําพูน โดยเร่ิมปรากฏ

อาคารแบบคร่ึงตึกคร่ึงไม หรืออาคารตึกทั้งหลังเปนรูปแบบที่รับมาจากชาวจีนที่กรุงเทพและขนถายวัสดุ

กอสรางมาโดยทางรถไฟ 

 
6.2 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยูในสภาวะตกตํ่า

มาก จึงทรงยกเลิกระเบียบแบบแผนตาง ๆ ที่จัดข้ึนในชวง พ.ศ.2458-2468 มีการยุบเลิกตําแหนงและ

หนวยงานที่ไมเหมาะสม เชน ทรงยุบมณฑลมหาราษฎรรวมเขากับมณฑลพายัพ ยุบตําแหนงเสนาทั้ง 6 ซึ่ง

วางมานานแลว และทรงดําเนินนโยบายยกเลิกตําแหนงเจาเมือง โดยกําหนดวานับต้ังแต พ.ศ.2469 เปน

ตนไป หากเมืองใดตําแหนงเจาเมืองวางลงก็ไมทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ังอีก สวนเจาเมืองที่มีชีวิตอยูใหไดรับ

เงินเดือนจนกวาจะถึงพิราลัย 

พลตรีจักรคําขจรศักด์ิเจาหลวงเมืองลําพูนในขณะนั้น เปนผูมีวิสัยทัศนเปนอยางยิ่ง ทั้งในสวน

ของการศึกษาและการพัฒนาบานเมือง โดยไดบริจาคทรัพยเปนการกอสรางสถานที่ราชการและปฏิสังขรณ
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วัดหลายแหงทําใหมีการพัฒนาทางดานระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการมาก ในสวนของสังคมและ

วัฒนธรรมของชาวลําพูนนั้นก็เปล่ียนแปลงไปดวย สถานที่ราชการหลายแหงต้ังอยูบนที่ดินของเจาผูครอง

นคร ทําใหคติการใชพื้นที่ของเมืองตามความเชื่อเดิมไดเปล่ียนแปลงไป สวนรูปแบบสถาปตยกรรมการ

กอสรางนั้นยึดตามแบบรัตนโกสินทรเปนสําคัญไมเวนแมแตลวดลายปูนปนประดับตามวัดวาอาราม  และ

อาคารบานเรือนที่ผสมผสานระหวางการใชพื้นที่ภายในเรือนแบบลานนาตามความเช่ือพื้นถิ่นกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม  ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจเร่ิมรับวัฒนธรรมการแตงกายและการใชชีวิตแบบตะวันตก  

เร่ิมมีการสรางอาคารเลียนแบบคุมหรืออาคารบานพักของเช้ือพระวงศชั้นสูง มีการซื้อ-ขายหวยรัฐบาล เร่ิม

มีการประกวด “กุหลาบลําพูน” หรือนางสาวลําพูนข้ึนคร้ังแรกใน พ.ศ.2484 รวมทั้งการทอผาที่เคยผลิตเพื่อ

ใชในครัวเรือนกลายเปนการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม 
 

6.3 ยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 
 ใน พ.ศ.2504 รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เปนแผนงานของรัฐที่เนนนโยบายการกระจายงานดานอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาค ในสวน

ของจังหวัดลําพูนนั้น เร่ิมตนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 3 ใน พ.ศ.2519 เมื่อการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมดําเนินการสํารวจขอมูลสภาวะ

แวดลอมเบ้ืองตนในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลําปาง ลําพูนและเชียงใหม 

 ใน พ.ศ.2520 สถาบันพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทํารายงานวิจัยเร่ือง ลําพูนเมืองบริวารของ

เชียงใหมโครงการที่รอการตัดสินใจของรัฐบาล รายงานฉบับนี้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเมืองบริวาร

อุตสาหกรรมโดยระบุวาพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองลําพูนเปนทําเลที่เหมาะสมกับการต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

และช้ีใหเห็นวาเมืองลําพูนมีความเจริญทางเศรษฐกิจชา เนื่องจากเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและอยูในรัศมี

อิทธิพลของเมืองเชียงใหม ดังนั้นหากมีการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนแลวจะทําใหเมือง

ลําพูนมีเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 

 แตอยางไรก็ตามการกําหนดใหพื้นที่ตําบลบานกลางเปนนิคมอุตสาหกรรม ทําใหยานการคา

ของลําพูนยายไปต้ังในบริเวณนั้นดวย ประกอบกับการกอสรางถนนสายลําปาง-เชียงใหม ไมผานเขาเมือง

ลําพูนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชพื้นที่ในเขตเมืองนอยมาก โดยในปจจุบันบนถนนหลายสายในเมือง

ลําพูน จะเห็นเรือนแพ สลับกับตึกแถวทั้งเกาและใหม เห็นเรือนมะนิลาซ่ึงสวนใหญเปนเรือนของเครือญาติ

เจาหลวงและคหบดีซึ่งลวนแตแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตรสังคมแตละยุคสมัยของเมืองลําพูนที่

ยังคงพบเห็นไดในปจจุบัน 

 



แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน

ภาคผนวก ข ข้อมูลทั่วไปเมืองลำพูน
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11..      ลักษณะท่ัวไปลักษณะท่ัวไป  
 1.1   ที่ต้ัง พื้นที่และอาณาเขต 
 จังหวัดลําพูนต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานครตามทาง

หลวงแผนดินสายเอเชียเปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายพหลโยธินเปนระยะทาง 

724 กิโลเมตร และตามระยะทางรถไฟ 729 กิโลเมตร 
 จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของจังหวัดในภาคเหนือตอนบน  มีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 4,505.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.85 ของพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กวางที่สุดประมาณ 43 กิโลเมตรและยาวจากเหนือจดใต 136 กิโลเมตร  
 

ตารางที่ ข-1 ที่ต้ังและขนาดพื้นที่จังหวดัลําพูน จําแนกเปนรายอําเภอ/กิง่อําเภอ 
 

สวนราชการ ขนาดตารางกิโลเมตร รอยละ 
-  อําเภอเมืองลําพนู 485.60 10.48 
-  อําเภอปาซาง 239.50 5.31 
-  อําเภอบานโฮง 495.00 11.98 
-  อําเภอแมทา 761.69 17.90 
-  อําเภอล้ี 1,702.01 39.77 
-  อําเภอทุงหวัชาง 486.20 10.60 
-  อําเภอบานธิ 122.50 2.72 
-  อําเภอเวียงหนองลอง 55.80 1.24 

รวม 4,348.29   100.00 
 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอสารภี อําเภอสันกาํแพง จังหวัดเชยีงใหม 

ทิศใต             ติดตอกับ อําเภอเถิน อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง และอําเภอสามเงา  

จังหวัดตาก 
  ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ อําเภอหางฉัตร อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

  ทิศตะวนัตก     ติดตอกับ อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง 

อําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชียงใหม 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                 จังหวัดลําพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขา มีที่ราบอยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม-ลําพูนหรือที่ราบลุมแมน้ําปง แมน้ํา กวง 

แมน้ําล้ี และแมน้ําทา ซึ่งเปนที่ราบที่ใหญที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน เปนที่ต้ังของอําเภอเมืองลําพูน 

อําเภอปาซาง อําเภอบานธิ และตอนเหนือของอําเภอบานโฮง มีความสูงเฉลี่ย 200-400 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง ตัวเมืองลําพูนมีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่

คอยลาดสูงข้ึนในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
ลําพูน ประกอบดวย 

รูปที่ ข-1 ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดลําพูน 

ที่มา : http://www.muslimthai.com 
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 1.2.1  พื้นที่ราบเรียบและคอนขางราบเรียบ (Flat to nearly flat land) 

  มีพื้นที่ประมาณรอยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขาง

ราบเรียบ มีความลาดเอียงสวนใหญอยูระหวางรอยละ 1-2 เปนบริเวณกวางทางตอนเหนือของจังหวัด

ลําพูนทางฝงซายของแมน้ําปง และบริเวณสองฟากฝงแมน้ํากวง ต้ังแตทางตอนใตของบานสบทา ตําบล

ปากบอง อําเภอปาซาง บางแหงพบที่ราบแคบ ๆ ระหวางภูเขา ซึ่งเกิดตามสองฟากของลําน้ําสายตาง ๆ 

เชน แมน้ําล้ี และแมน้ําแมทา เปนตน 

 สวนตามริมฝงแมน้ําปงนั้น ขณะที่น้ําทวมตะกอนขนาดใหญก็จะตกจมอยูริมฝงน้ํา ทํา

ใหมีลักษณะเปนคันดินธรรมชาติแคบ ๆ  ขนานไปกับลําน้ํา  มีพื้นที่สูงกวาที่ราบตํ่าหางฝงออกไปเล็กนอย 

ซึ่งใชเปนที่ต้ังบานเรือนของราษฎรที่อาศัยอยูตามริมฝงแมน้ําปง 

 1.2.2  พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน (Undulating and rolling terrance) 

 มีพื้นที่ประมาณรอยละ 24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 

350-600 เมตร มีสภาพพื้นที่เปนที่ลอนคล่ืนสูง ๆ ตํ่า ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศ 

ทําใหทางน้ําไหลกัดเซาะลึกลงไปในแนวด่ิง ทั้งบริเวณที่เปนดินตะกอน บริเวณเหลานี้ในปจจุบันจะมีลํา

หวยและทางน้ําไหลผานกัดเซาะอยูโดยทั่วไป 

 1.2.3 บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน (Hills and mountains) 

  เปนลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบเปนพื้นที่สวนใหญของจังหวัดลําพูน มีพื้นที่

ประมาณรอยละ 64 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนเนินเขา และภูเขาสูงสลับซับซอน 

ตอเนื่องกันไปจากทิศตะวันออกซ่ึงติดตอกับเขตจังหวัดลําปาง 
 สวนใหญของพื้นที่มีความลาดเอียงมากกวารอยละ  16 ข้ึนไป มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 600-1,000 เมตร บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอนของจังหวัดลําพูนนี้ มีลําหวยและ

ทางน้ําเล็ก ๆ อยูมากมาย แตสวนใหญมีน้ําไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้นจากลักษณะภูมิประเทศเชนนี้  ทําให

พื้นที่ภูเขาอันเปนเขตตนน้ําลําธารกระจายครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของจังหวัด ทําใหเกิดที่ราบลุมน้ําตางๆ 

ซึ่งเปนแหลงผลิตสําคัญของจังหวัดลําพูน ดังนี้ 
 1)  ที่ราบลุมแมน้ําปง  เกิดจากตนน้ําปงในเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ไหลผานจังหวัดลําพูนต้ังแตตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง อําเภอบานโฮง และส้ินสุดที่

ตําบลกอ อําเภอล้ี แหลงผลผลิตที่ใชลุมน้ําปงคือฟากตะวันตกของอําเภอเมืองลําพูน (พื้นที่ชลประทาน

แมปงเกา) ฟากตะวันตกของอําเภอปาซาง ฟากตะวันตกของอําเภอบานโฮง (ตําบลหนองปลาสวาย) ซึ่ง

เปนที่ราบผืนใหญที่สุดในจังหวัดลําพูน 
  2)  ที่ราบลุมแมน้ํากวง เกิดจากตนแมน้ํากวงบริเวณดอยหมด บานปางอ้ัน อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ไหลผานอําเภอบานธิ และอําเภอเมืองลําพูน ไหลลงบรรจบกับแมน้ําปงที่บาน
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ปากบอง อําเภอปาซาง การผลิตในเขตลุมแมน้ํากวง สวนใหญจะใชประโยชนจากลําน้ําสาขาของ 

แมน้ํากวง คือ แมน้ําแมธิ แมน้ําแมตืบ และแมน้ําแมสาร 
  3)  ที่ราบลุมแมน้ําทา เกิดจากตนน้ําในเขตกิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมไหล

ผานอําเภอแมทา อําเภอเมืองลําพูน และอําเภอปาซาง ไหลมาบรรจบกับแมน้ํากวงที่บานสบทา อําเภอ 

ปาซาง และไหลแมน้ําปงตอไป 
  4)  ที่ราบลุมแมน้ําลี้ เกิดจากตนแมน้ําล้ี ในเขตอําเภอทุงหัวชาง (สบเทิมบานหนอง

หลัก) ไหลผานอําเภอทุงหัวชาง อําเภอล้ี อําเภอบานโฮง และอําเภอปาซางตอนตนน้ําในเขตอําเภอทุงหัว

ชางจะเปนที่นาผืนแคบ ในเขตอําเภอล้ีที่นาจะกวางข้ึน และจะเปนที่ราบผืนใหญในเขตอําเภอบานโฮง 

แมน้ําล้ีไหลลงบรรจบกับแมน้ําปงที่บาน วังสะแกง (สบล้ี) ตําบลหนองลอง กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง เปน

แมน้ําสาขาสําคัญของแมน้ําปงสายหนึ่งที่ตลอดแนวลุมน้ําอยูในจังหวัดลําพูนทั้งหมด 
 
 1.3   การแบงเขตการปกครอง 
 จังหวัดลําพูน แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาล 

51 ตําบล 510 หมูบาน 12 สุขาภิบาล 38 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 

ตารางที่ ข-2 การแบงเขตการปกครองจังหวัดลําพนู 
 

อําเภอ 
พื้นที ่
ตร.กม. 

ตําบล หมูบาน 
เทศบาลเมือง/ 

ตําบล 
อบต. ชุมชน 

หางจาก
จังหวัด 

เมืองลําพนู 

(รวมเทศบาลเมือง

ลําพนู / เทศบาล

ตําบล) 

479.825 15 159 8 8 17 2 กม. 

ปาซาง 299.950 9 89 4 4 - 11 กม. 

บานโฮง 596.901 5 62 2 4 - 40 กม. 

แมทา 762.630 6 71 3 5 - 25 กม. 

ล้ี 1,701.991 8 99 2 8 - 105 กม. 

ทุงหัวชาง 486.129 3 35 1 3 - 105 กม. 

บานธ ิ 129.024 2 36 1 1 - 20 กม. 

เวียงหนองลอง 49.433 3 24 3 - - 45 กม. 

รวม 4,505.882 51 575 24 33 17 - 
 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2551 
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1.  อําเภอเมืองลําพูน  

2. อําเภอแมทา  

3. อําเภอบานโฮง  

4. อําเภอล้ี  

5. อําเภอทุงหัวชาง  

6. อําเภอปาซาง  

7. อําเภอบานธิ  

8. อําเภอเวียงหนองลอง 

 

 

 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดลําพูนต้ังอยูในภาคเหนือ ซึ่งตามตําแหนงที่ต้ังอยูในเขตรอนที่คอนไปทางเขตอากาศ

อบอุน ในฤดูหนาว จึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลจากทะเล จึง

มีฤดูแลงที่ยาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน สภาพอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3 ชวงฤดู 

คือ ชวงเดือนมีนาคมกับเมษายนมีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเปนฤดู

ฝน และชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธมีอากาศหนาวเย็นเปนฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูรอน

นั้น เปนชวงฤดูแลงที่มีระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไมรอน

เทากับในฤดูรอน และไมหนาวเย็นเทาฤดูหนาว คือ มีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดูดังกลาว 
  อุณหภูมิ 
  อุณหภูมิสูงสุด ในป 2552 วันที่ 25 เมษายน 2552 วัดได 40.5 องศาเซลเซียส 

  อุณหภูมิตํ่าสุด ในป 2552 วันที่ 16 มกราคม 2552 วัดได 9.3 องศาเซลเซียส 

  อุณหภูมิอากาศเฉล่ียตลอดทั้งป 2552 เทากบั 27.2 องศาเซลเซียส 
  ความชื้น 
 ความช้ืนเฉลี่ยตลอดทั้งป 71% 
 ปริมาณฝน (ป 2552) 

ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดลําพูนตลอดป วัดได 737.2 มิลลิเมตร 

จํานวนวันที่ฝนตกตลอดป 124 วัน 

ปริมาณฝนสูงสุด วัดได 176.7 มิลลิเมตร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 
 

ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลําพูน ณ เดือนกุมภาพันธ 2552 

รูปที่ ข-2 การแบงเขตการปกครอง 
ของจังหวัดลําพูน 

ที่มา : http://th.wikipedia.org 
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 1.5   ประชากร 
 ประชากรปจจุบัน มีจํานวน 405,125 คน เปนเพศชาย 197,537 คน เพศหญิง 207,588 คน  

ความหนาแนนของประชากร โดยเฉลี่ยเทากับ 89.14 คนตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2551 จากสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) โดยมีอัตราการเกิดเทากับ 9.21 ตอพัน

ประชากร อัตราการตายเทากับ 9.07 ตอพันประชากร และอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติเทากับรอยละ 

0.014 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน) 
 

1.6 การศึกษา 
จังหวัดลําพูน มีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษาใน

ระดับต้ังแตอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา โดยจําแนกการศึกษาได ดังนี้ 

1.6.1 การศึกษาในระบบโรงเรยีน มีสถานศึกษาทัง้หมด 360 แหง แบงตามสังกัด ไดดังนี ้

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในเขตอําเภอ

เมืองลําพนู อําเภอแมทา อําเภอปาซาง อําเภอบานธ ิ

- มีโรงเรียนในสังกัด 188 โรง (รวมโรงเรียนเอกชน 21 โรง) 

2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในเขต

อําเภอบานโฮง อําเภอล้ี อําเภอทุงหัวชาง อําเภอเวียงหนองลอง 

- โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 111 แหง (โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 103 แหง สังกัดเอกชน 6 แหง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 แหง) 

- สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 1 แหง (วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง) 

- สถานศึกษาสังกัดกรมการศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 6 แหง 

(วัดบานโฮงหลวง วัดพระเจาตนหลวง วัดพวงคํา วัดพระพุทธบาทหวยตม วัดทุงหัวชาง วัดทาชางวิทยา) 
 

ที่มา : สํานักงานพื้นที่การศึกษาเขต 2 
 

1.6.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
1) งานของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลําพูน (กศน.) มีดังนี้ 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 1   แหง       

ตามอัธยาศัยจังหวัด 

-  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 8 แหง 

- หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 1 แหง 

-  หองสมุดประชาชนประจําอําเภอ 7 แหง 

-  ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล 51 แหง 
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2) แหลงความรูอ่ืน ๆ 

  - หอสมุดแหงชาติ 1 แหง 

  - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 1 แหง 

  - พิพิธภัณฑเอกชน 2 แหง 

  - พิพิธภัณฑสถานศึกษา 2 แหง 

  - โบราณสถาน 15 แหง 

  - พิพิธภัณฑวัด 8 แหง 

  - ศูนยวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 31 แหง 

  - ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู 1 แหง 
 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน (ธันวาคม 2551) 
 

 1.7 ศาสนา 
จังหวัดลําพูนมีจํานวนวัดทั้งหมด 460 วัด ธรรมยุต 4 วัด มหานิกาย 456 วัด พระอารามหลวง 

2 วัด วัดราษฎร 458 วัด วิสุงคามสีมา 297 วัด วัดราง 334 วัด 

 - จํานวนทีพ่ักสงฆ 63 แหง 

 - จํานวนสํานกัสงฆ 100 แหง  

 - จํานวนพระภิกษ ุ 1,264 รูป 

 - จํานวนสามเณร 1,913 รูป 

 - ศิษยวัด 386 คน 

 - ศูนยพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย 75 แหง 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม 83 แหง 

 -  (แผนกสามัญศึกษา 11 แหง แผนกธรรม – บาลี 72 แหง) 

-  หนวยอบรมประชาชนประจาํตําบล 54 แหง 

-  ศาสนสถานอ่ืน ๆ 21 แหง 

(มัสยิด 1 แหง โบสถโปรแตสแตนท 20 แหง) 
  

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2551 
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1.8 การบริการสาธารณสุข 
ในป 2551 มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐบาล แบงเปนโรงพยาบาล 7 แหง สถานีอนามัย

ขนาดใหญ 14 แหง สถานีอนามัยทั่วไป 57 แหง สํานักงานสุขภาพชุมชน 6 แหง และศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาล 1 แหง นอกจากนี้ยังมีสถานบริการสาธารณสุขเอกชน แบงเปนโรงพยาบาล 3 แหง 

คลินิก 50 แหง สถานพยาบาลผดุงครรภ 53 แหง เวชกรรมแผนโบราณ 2 แหง เทคนิคการแพทย 6 แหง 

โดยมีจํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของจังหวัดลําพูน ดังนี้ แพทย 86 คน ทันตแพทย 27 คน 

เภสัชกร 59 คน พยาบาลวิชาชีพ 635 คน พยาบาลเทคนิค 16 คน และเจาหนาที่สถานีอนามัย 239 คน 
  

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2551 
 

 1.9 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และรายไดประชากร 
 

ตารางที่ ข-3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาปจจุบัน) 
 

ประเภทผลติภัณฑ 
มูลคา 

พ.ศ.2546r 
มูลคา 

พ.ศ.2547r 
มูลคา 

พ.ศ.2548r 
มูลคา 

พ.ศ.2549r 
มูลคา 

พ.ศ.2550r 
ภาคการเกษตร 3,569 3,686 4,094 5,550 5,762 

1.  สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว  

     และการปาไม 

4,641 3,570 3,990 5,448 5,656 

2.  สาขาประมง 109 115 104 102 107 

ภาคนอกการเกษตร 39,958 42,988 45,619 54,272 59,338 

3.  สาขาการทําเหมืองแรและยอยหิน 502 383 195 204 128 

4.  สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) 29,122 31,379 32,764 40,218 44,421 

5.  สาขาไฟฟา กาซ และการประปา 777 898 1,040 1,138 1,202 

6.  สาขาการกอสราง 1,032 1,083 1,316 1,347 1,388 

7.  สาขาการขายสง ขายปลีก การ

ซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของ

ใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

3,086 3,333 3,516 3,906 3,974 

8.  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 84 91 107 116 124 

9.  สาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและ

การคมนาคม 

706 691 709 781 833 

10. สาขาตัวกลางทางการเงิน 544 678 732 826 981 

11. สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การ

ใหเชาและบริการทางธุรกิจ 

875 903 947 981 975 
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ประเภทผลติภัณฑ 
มูลคา 

พ.ศ.2546r 
มูลคา 

พ.ศ.2547r 
มูลคา 

พ.ศ.2548r 
มูลคา 

พ.ศ.2549r 
มูลคา 

พ.ศ.2550r 

12. สาขาการบริการราชการ และการ

ปองกันประเทศ รวมท้ังการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 

896 1,011 1,250 1,337 1,406 

13. สาขาการศึกษา 1,356 1,484 1,791 1,985 2,329 

14. สาขาบริการดานสุขภาพ และงาน

สังคมสงเคราะห 

602 639 809 977 1,103 

15. สาขาใหบริการชุมชน สังคม และ

บริการสวนบุคคลอื่น ๆ 

363 401 429 441 457 

16. สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 14 15 15 16 17 

รวม 43,528 46,673 49,712 59,822 65,101 

ผลิตภัณฑมวลรวมมวลจังหวดัตอหัว 

(บาท) 

102,169 109,115 115,717 138,715 150,471 

ประชากร (1,000 คน) 426 428 430 431 433 
 

ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2551 
 

รายไดเฉล่ียของประชากร (ป 2550) จํานวน 150,471 บาท ตอคนตอป ซึ่งสูงสุดเปนอันดับ 1 

ของภาคเหนือ ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) มีมูลคา 65,101 ลานบาท 

อันดับหนึ่ง คือ สาขาอุตสาหกรรม 

อันดับสอง คือ สาขาเกษตรกรรมฯ  

อันดับสาม คือ สาขาการขายสง ขายปลีกฯ 
 

 1.10 เศรษฐกิจหลัก 
  จากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในหัวขอขางตน จะเห็นไดวาพื้นฐานทางเศรษฐกิจใน

ปจจุบันของลําพูน มาจาก 2 สาขาหลักตามลําดับความสําคัญ ไดแก ภาคอุตสาหกรรม และภาค

เกษตรกรรม โดยทั้ง 2 สาขามีลักษณะโดยสรุป ดังนี้ 
1.10.1 ภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดลําพูนเปนที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,788 ไร และ

พื้นที่สวนอุตสาหกรรมของเอกชน 1,200 ไร รวมทั้งโรงงานที่ต้ังอยูนอกพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่เขตในอําเภอตาง ๆ ทุกอําเภอ สวนใหญต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง 

อําเภอแมทา โดยจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมดานการเกษตร รองลงมาคืออุตสาหกรรมแปรรูปไม ทั้งนี้ 

เนื่องจาก ทั้งสามอําเภออยูไมไกลจากตัวจังหวัดลําพูนและมีอาณาเขตติดตอกัน มีปจจัยดานวัตถุดิบใน
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การผลิต ดานแรงงาน ดานคมนาคมขนสงและการติดตอส่ือสารที่เอ้ืออํานวยตอการลงทุนดานอุตสาหกรรม

มากกวาอําเภออ่ืน ซึ่งสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่น โดยเฉพาะวัตถุดิบทางดานการเกษตร 

 ป 2551 จังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งส้ิน 898 โรงงาน เงินลงทุน

รวม 86,742 ลานบาท การจางงานรวม 75,110 คน จําแนกเปน 

1) โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 832 โรงงาน มีเงินลงทุน

ประมาณ 15,402 ลานบาท มีคนงาน 26,137 คน (รวมบริษัทที่ต้ังในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเอกชนใน

เครือสหพัฒนอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด 12 แหง เงินลงทุนประมาณ 4,674.83 ลานบาท คนงาน 5,456 คน) 

2) โรงงานที่ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เปดดําเนินการ 66 โรงงาน มี

เงินลงทุนประมาณ 71,340 ลานบาท และมีแรงงานประมาณ 48,973 คน 

 ยานอุตสาหกรรมหลัก ไดแก 
 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จัดต้ังเมื่อป 2526 เพื่อสนองนโยบายตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) ซึ่งกําหนดใหมีการกระจายการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคตาง ๆ และเพื่อพัฒนาเมืองหลัก เมืองรองของภาคตาง ๆ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จึงไดมีโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือข้ึนที่จังหวัดลําพูน 

เนื่องจากมีความเหมาะสมหลายประการ เชน มีความพรอมดานสาธารณูปโภค แรงงาน วัตถุดิบทาง

การเกษตร ระบบสื่อสาร และการคมนาคม จึงไดมีการพัฒนา พื้นที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 11 ชวง

กิโลเมตรที่ 69-70 (ลําปาง-เชียงใหม) ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีเนื้อที่ประมาณ 1,788 

ไร โดยเร่ิมกอสรางและพัฒนาพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2526 และสรางเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ.2528 

โดยใชเงินทุนทั้งส้ินประมาณ 438 ลานบาท 

• สถานภาพการใชพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมฯ 
 

การใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ที่ 

1.  เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 351 19.63 

2.  เขตอุตสาหกรรมสงออก 805 45.02 

3.  เขตพาณิชย 70 3.92 

4.  เขตทีพ่ักอาศัย 28 1.56 

5.  พื้นที่สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก 534 29.87 

รวม 1,788 100 
 

ที่มา :  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ เดือนธันวาคม 2549 
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 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลาํพนู 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ลําพูน สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 189 หมู 15 ถนนเล่ียง

เมืองปาซาง (สาย 116) ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน มีระยะทางหางจากอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 6 

กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร ปจจุบันต้ังอยูในเขตตําบลปาสักและตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน โครงการฯ นี้ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภท

กิจการเขตอุตสาหกรรมเขต 3 ซึ่งจัดต้ังข้ึนเมื่อป 2532 โดยมีความประสงคที่จะใหเปนแหลงอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวกับฝมือแรงงานเปนหลัก เพื่อใหเขากับอุปนิสัย และสภาพแวดลอมทางภาคเหนือและมีจุดมุงหมายท่ี

จะเนนการลงทุน ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทไมมีมลภาวะ ในปจจุบันโครงการฯ นี้ ไดจัดระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อใหบริการแกโรงงานของบริษัทที่เขามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเรียบรอย

แลว ปจจุบันมีสถานประกอบการ รวมทั้งส้ิน 14 บริษัท เงินลงทุน 1,700 ลานบาท มีการจางพนักงาน 

ประมาณ 4,000 คน 
1.10.2 ภาคเกษตรกรรม 

  จังหวัดลําพูนมีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวม 630,052 ไร คิดเปนรอยละ 22.38 

ของพ้ืนที่จงัหวัด มีเกษตรกร 74,769 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.04 ของครัวเรือนทั้งจงัหวัด 

 พื้นที่ทางการเกษตรกรรมสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกไมผล – ไมยืนตน (50.38%) และมี

แนวโนมทรงตัว สวนพื้นที่การเกษตรโดยรวมมีแนวทรงตัว เนื่องจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
 

1.11  ทรัพยากรทองเที่ยว 
 จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดที่มีประวัติอันยาวนาน จึงมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ประกอบดวย

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  รวมทั้งหมูบานชาวเขา  หมูบานผลิตสินคาและ

ศิลปหัตถกรรม  ซึ่งจังหวัดมีอาคารสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม รองรอยทางประวัติศาสตร 

และโบราณคดีจํานวนมากที่ควรแกการอนุรักษ และพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว 
แหลงทองเที่ยวสําคัญ อาทิเชน 
1.11.1 ประเภทธรรมชาติ ไดแก 

- ดอยขะมอ บอน้ําศักด์ิสิทธิ์  

- ถ้ําเอราวัณ (อําเภอปาซาง)  

- น้ําตกวังหลวง ถ้ําหลวง (อําเภอบานโฮง)  

- อุทยานแหงชาติแมปง ถ้ําปาไผ น้ําตกกอหลวง (อําเภอล้ี)  

- อุทยานแหงชาติดอยขุนตาน อางเก็บน้ําแมเสา ถ้ําจําหมาฟา (อําเภอแมทา) 
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1.11.2 ประเภทโบราณสถาน ไดแก   

- วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี วัดพระยืน วัดมหาวัน วัดรมณียาราม 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย อนุสาวรียพระนางจามเทวี อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย กูชาง กูมา รองรอย

กําแพงเมือง คูเมือง และประตูเมืองโบราณ ฯลฯ (อําเภอเมืองลําพูน) 

- วัดพระพุทธบาทตากผา  วัดพระนอนมอนชาง  วัดเกาะกลาง  วัดตีนดอย  

(อําเภอปาซาง) 

- วัดพระเจาตนหลวง วัดปาปวย วัดดงฤๅษี (อําเภอบานโฮง) 

- วัดจอมสหรีศรีทรายมูลเมือง (วัดบานปาง)  

- วัดพระธาตุหาดวง วัดพระบาทหวยตม วัดพระพุทธบาทผาหนาม (อําเภอล้ี) 

- วัดดอยคร่ัง วัดดอยแต ศาลเจาพอขุนตาน (อําเภอแมทา) 

- วัดพระธาตุดอยเวียง วัดหวยไซ (อําเภอบานธิ) 

- วัดโขงขาว แหลงโบราณสถานบานเวียง (อําเภอเวียงหนองลอง) 

1.11.3 ประเภทวัฒนธรรม ไดแก 

- หมูบานชาวยอง อําเภอเมือง, อําเภอปาซาง และอําเภอบานธ ิ

- หมูบานไทล้ือ อําเภอบานธ ิ

- หมูบานหนองชางคืน (สวนลําไย เทศกาลลําไย) อําเภอเมืองลําพูน 

- บานหนองเงือก (หมูบานทอผา) อําเภอปาซาง 

- บานดอนหลวง (หมูบานทอผา) อําเภอปาซาง 

- หมูบานกระเหร่ียงแมขะนาด แมเหล็กใน อําเภอแมทา  

- กระเหร่ียงบานปาแป หวยหละ อําเภอบานโฮง  

- กระเหร่ียงบานพระบาทหวยตม อําเภอล้ี 
 

ที่มา  : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ ธันวาคม 2551 
 

1.12 ระบบคมนาคมขนสง 
1.12.1 ทางบก 

1) ทางรถยนต 

เสนทางการเดินทางติดตอกับพื้นที่จังหวัดใกลเคียง มีดังนี้ 

- ติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทาง

ประมาณ 33 กิโลเมตร (สายซุปเปอรไฮเวย ลําปาง-เชียงใหม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 

ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
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- ติดตอกับจังหวัดลําปาง โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทาง

ประมาณ 70 กิโลเมตร และจากจังหวัดลําปางสามารถติดตอกับจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยอาศัยทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 11 

- ติดตอกับจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางจากจังหวัดลําพูนเขาสูจังหวัดเชียงใหม 

แลวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร 

- ติดตอกับจังหวัดแพรและนาน โดยอาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ผาน

จังหวัดลําปางจนถึงอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร และเล้ียวเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สูจังหวัด

แพรและนาน ตามลําดับ 

 เสนทางคมนาคมระหวางอําเภอเมืองลําพูนกับอําเภออ่ืน ๆ 

- จากอําเภอเมืองลําพูน ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ลงสูทิศใต

ประมาณ 11 กิโลเมตรก็จะถึงอําเภอปาซาง และจากอําเภอปาซางไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตรก็จะถึง

อําเภอบานโฮง และจากอําเภอบานโฮงไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตรก็จะถึงอําเภอล้ี ซึ่งสามารถติดตอกับ

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 

- จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ลงสูทิศใต ผาน

อําเภอปาซาง และจากอําเภอปาซางประมาณ 19 กิโลเมตร เล้ียวเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1184 

(แมอาว-ทุงหัวชาง) ไปอีกประมาณ 75 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอทุงหัวชาง 

- จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ลงไปทางทิศใต 

ประมาณ 25 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอแมทา และหากข้ึนไปทางทิศเหนือโดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1147 ประมาณ 26 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอบานธิ 

- จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ลงสูทิศใตผาน

อําเภอปาซางถึงแยกสันหางเสือ เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1031 ก็จะเดินทางเขาสูอําเภอเวียงหนอง

ลอง รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 

รถโดยสารสาธารณะ ใหบริการในเสนทางตาง ๆ เช่ือมโยงจังหวัดลําพูนและ

จังหวัดอ่ืน ๆ และระหวางอําเภอตาง ๆ ภายในจังหวัด ดังนี้ 

- รถหมวด 2 คือ รถที่วิ่งจากจังหวัดไปกรุงเทพฯ จํานวน 2 เสนทาง ประมาณ 6 

เที่ยว/วัน 

• สายที่ 924 เสนทาง กรุงเทพฯ – ลําพูน 

• สายที่ 9911 เสนทาง กรุงเทพฯ - ล้ี – ลําพูน 

- รถหมวด 3 คือ รถที่วิ่งระหวางจังหวัดไปจังหวัด จํานวน 12 เสนทาง 

ประมาณ 370 เที่ยว/วัน 

• สายที่ 132 เสนทาง พิษณุโลก – เชียงใหม 
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• สายที่ 148 เสนทาง เชียงใหม – เชียงราย 

• สายที่ 152 เสนทาง ลําปาง – เชียงใหม 

• สายที่ 169 เสนทาง เชียงใหม – ทุงชาง 

• สายที่ 175 เสนทาง เชียงใหม – ขอนแกน 

• สายที่ 181 (ก) เสนทาง เชียงใหม – ลําพูน 

• สายที่ 587        เสนทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม 

• สายที่ 625        เสนทาง เชียงใหม – ลําพูน 

• สายที่ 635        เสนทาง เชียงใหม – นครราชสีมา 

• สายที่ 636        สนทาง เชียงใหม – อุดรธานี 

• สายที่ 659        เสนทาง เชียงใหม – ระยอง 

• สายที่ 696 (ค)   เสนทาง เชียงใหม – ลําพูน 

- รถหมวด 4 คือ รถที่วิ่งภายในจังหวัด จํานวน 7 เสนทาง ประมาณ 155 เที่ยว/

วัน 

• สายที่ 2304 เสนทาง ลําพูน - ทุงหัวชาง – บานกอหลวง 

• สายที่ 2339 เสนทาง ลําพูน – บานวังสะแกง 

• สายที่ 2351 เสนทาง ลําพูน - บานจําบอน – บานทากู 

• สายที่ 2488 เสนทาง ลําพูน – บานแมเมย 

• สายที่ 2489 เสนทาง ลําพูน - ริมปง – บานอุโมงค 

• สายที่ 2490 เสนทาง ลําพูน - มะเขือแจ – บานหวยไซ 

• สายที่ 2491 เสนทาง ลําพูน - บานทองฝาย 

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารสาธารณะในรูปแบบรถสองแถวเล็กเช่ือมโยงกับ

เทศบาลและอําเภอตางๆ ในจังหวัดลําพูน และมีรถโดยสารประจําทาง (รถบัสขนาดเล็ก) ใหบริการเช่ือมตอ

กับจังหวัดเชียงใหม บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 106  
 

ที่มา : สํานักงานขนสงจังหวัดลําพูน 
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2) ทางรถไฟ  

มีขบวนรถไฟข้ึนและลองผานสถานีรถไฟจังหวัดลําพูน เปนรถขบวนสินคา 6 

ขบวน และรถโดยสาร 16 ขบวน โดยสวนใหญแลวจะจอดรับ-สง ผูโดยสารที่สถานีรถไฟลําพูนทุกขบวน 

ระยะทางรถไฟท่ีผานจังหวัดมีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟจังหวัดลําพูน มี 6 สถานี คือ สถานีรถไฟ

ปาเสา ลําพูน หนองหลม ศาลาแมทา ทาชมภู และขุนตาน ระยะทางจากลําพูนถึงกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ 729 กิโลเมตร 

3) ทางอากาศ 

 จังหวัดลําพูนไมมีสนามบินเปนของตนเอง การเดินทางโดยเคร่ืองบินตองอาศัยทา

อากาศยานจังหวัดเชียงใหม ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดลําพูนไปทาอากาศยานจังหวัด

เชียงใหม ประมาณ 30 นาที 
 

1.13 โครงสรางพื้นฐาน 
 1.13.1 การไฟฟา 
   กระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สวนใหญส่ังซื้อมาจากสถานี

จายไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งมีแหลงผลิตที่สําคัญ 1 แหง คือ โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง 

   การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สามารถใหบริการไฟฟาครอบคลุมพื้นที่การ

ปกครองของจังหวัดลําพูน 8 อําเภอ 

   การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน มีสถานีจายไฟยอย จํานวน 6 แหง 

- สถานีไฟฟาลําพูน 1 ต้ังอยูที่บานปาเสา ริมถนนสายลําพูน – เชียงใหม (สายเกา) 

- สถานีไฟฟาลําพูน 2 ต้ังอยูที่ตําบลอุโมงค ริมถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําพูน 

- สถานีไฟฟาลําพูน 3 ต้ังอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ถนนสายออมเมือง 

ปาซาง 

- สถานีไฟฟาลําพูน 4 ต้ังอยูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อําเภอเมืองลําพูน 

- สถานีไฟฟาล้ี ต้ังอยูที่บานปาล้ี ถนนลําพูน-ล้ี อําเภอล้ี 

- สถานีไฟฟาบานโฮง ต้ังอยูที่ถนนลําพูน-ล้ี อําเภอล้ี 

ในรอบป 2549 มีไฟฟาครอบคลุมแลว 546 หมูบาน 154,007 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

98.10 จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 154,468 ครัวเรือน ปจจุบันมีไฟฟาครบทุกหมูบาน 
 

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2551 
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 1.13.2  การประปา 
   พื้นที่จายน้ําของสํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน ปจจุบันประกอบดวยพื้นที่

ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลเหมืองงา เทศบาลเวียงยอง อบต.ริมปง เทศบาลตําบลอุโมงค และ

อบต.ปาสนัก ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร 

จํานวนประชากรในเขตพื้นที่จายน้ําประปา 97,841 คน หรือ 30,803 ครัวเรือน 

จากขอมูลปจจุบัน ชุมชนมีความตองการใชน้ําสูงสุด 12,000 ลบ.ม./วัน (500 ลบ.ม./

ชม.) ในอนาคต ป 2552 จะมีความตองการใชน้ําสูงสุด 13,000 ลบ.ม./วัน (540 ลบ.ม./ชม.) 

นอกจากนี้ สํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน ยังมีหนวยบริการอีก 2 แหง คือ 

 1) หนวยบริการทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ซึ่งสํานักงานประปาสวน

ภูมิภาค สาขาลําพูนไดรับโอนระบบประปาจากสํานักงานสุขาภิบาลทาสบเสาเมื่อป พ.ศ.2531 และได

ดําเนินการปรับปรุงเมื่อพ.ศ.2537 มีกําลังผลิต 80 ลบ.ม./ชม. ใชแหลงน้ําผิวดิน (อางเก็บน้ําชลประทาน) 

ใหบริการในพื้นที่เทศบาลทาสบเสา และเขต อบต.ทาสบเสา 

   2) หนวยบริการปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ซึ่งสํานักงานประปาสวนภูมิภาค 

สาขาลําพูนไดรับโอนระบบประปาจากสํานักงานสุขาภิบาลปาซางเมื่อป พ.ศ.2535 และไดดําเนินการ

ปรับปรุงเมื่อพ.ศ.2537 มีกําลังผลิต 60 ลบ.ม./ชม. ใชแหลงน้ําดิบจากบอบาดาล ใหบริการในพ้ืนที่เทศบาล

ปาซาง และเขต อบต.ปาซาง  

 
 1.13.3 การสื่อสาร 
   1) โทรศัพท 

    ปจจุบันการใหบริการโทรศัพทในจังหวัดลําพูน มีที่ทําการเพื่อใหประชาชนได

ติดตอเร่ืองการขอใชบริการโทรศัพทพื้นฐานและดานส่ือสัญญาณอ่ืน ๆ แยกเปน 2 บริษัท ไดแก 

1.1) บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) สวนบริการลูกคาจังหวัดลําพูน มี

ศูนยบริการลูกคาฯ เปดใหบริการ จํานวน 3 แหง คือ 

- ศูนยบริการลูกคาสาขาลําพูน มี 26 ชุมสาย มีเลขหมายจํานวน 20,228 

เลขหมาย  

- ศูนยบริการลูกคาสาขาปาซาง มี 19 ชุมสาย มีเลขหมายจํานวน 

10,619 เลขหมาย 

ปจจุบันมีจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใหบริการทั้งหมด 30,847 เลขหมาย 

(รวมทุกประเภทท้ังโทรศัพทบานและโทรศัพทสาธารณะ และทุกระบบโครงขายและอุปกรณ) โดยมีจํานวน

เลขหมายเปดใช 23,781 เลขหมาย (รวมทุกประเภททั้งโทรศัพทบานและโทรศัพทสาธารณะ และทุกระบบ

โครงขายและอุปกรณที่ใหบริการ) 
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- ศูนยบริการลูกคาสาขา บ๊ิกซี ใหบริการติดต้ัง/ยาย/โอน/โทรศัพทพื้นฐาน 

บริการอินเตอรเนตความเร็วสูง TOT ADSL บริการรับชําระเงินคาบริการที่เรียกวา Just Pay 

1.2) บริษัท TT&T มีสํานักงานฯ เปดใหบริการจํานวน 1 แหง คือ ศูนยบริการ

ลูกคา บริษัท ทีทีแอนดที สาขาลําพูน มีจํานวนเลขหมายเปดใหบริการทั้งหมด 25,000 เลขหมาย (รวมทุก

ประเภททั้งโทรศัพทบานและโทรศัพทสาธารณะ และทุกระบบโครงขายและอุปกรณ) ณ เดือนพฤศจิกายน 

2551 

รวมเลขหมายทั้งของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท TT&T แลวในพื้นที่

จังหวัดลําพูนจะมีเลขหมายเปดใชทั้งหมดจํานวน 55,847 เลขหมาย คิดเปนจํานวนเลขหมายพรอม

ใหบริการ / ประชากรในพื้นที่ รอยละ 14.43 (ไมรวมโทรศัพทมือถือ) 
 

ที่มา : สวนบริการลูกคาจังหวัดลําพูน บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2551 
 

 2) การไปรษณีย 

 จังหวัดลําพูนมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 9 แหง ดังนี้ 

- ที่ทําการไปรษณียลําพูน  

- ที่ทําการไปรษณียอุโมงค 

- ที่ทําการไปรษณียปาซาง 

- ที่ทําการไปรษณียทากาศ 

- ที่ทําการไปรษณียบานธิ 

- ที่ทําการไปรษณียแมทา 

- ที่ทําการไปรษณียบานโฮง 

- ที่ทําการไปรษณียล้ี 

- ที่ทําการไปรษณียทุงหัวชาง 

ใหบริการรับฝาก ณ ที่ทําการไปรษณีย ไดแก บริการการเงิน ไปรษณียภัณฑ พัสดุ

ไปรษณีย และไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) นอกจากนี้ยังรับฝากไปรษณียภัณฑธรรมดา ณ ตูรับไปรษณียซึ่ง

ติดต้ังในเขตชุมชนทั่วไป โดยเปดทําการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ วันธรรมดาต้ังแตเวลา 08.30 น.-

16.30 น. วันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา 09.00 น. – 12.00 น. (หยุดใหบริการเฉพาะการเงิน) 
 

ที่มา : ที่ทําการไปรษณียลําพูน ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2551 
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1.13.4 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 
ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีทอระบายน้ําบนถนนทุกสาย สวนในองคการบริหารสวน

ตําบลขางเคียง จะมีทอระบายน้ําบนถนนบางสายในเขตชุมชนเทานั้น การปองกันน้ําทวมเทศบาลเมือง

ลําพูนไดกอสรางเข่ือนที่ริมตล่ิงดานตะวันตกของแมน้ํากวง สวนพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน ๆ 

ยังไมมีระบบปองกันน้ําทวม 
1.13.5 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนและในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

สวนหมูบานที่อยูในองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 
1.13.6 การกําจัดขยะ 

 ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีระบบบริการเก็บแยกและเผาขยะ โดยเทศบาลเมืองลําพูน

เปนผูรับผิดชอบ แตปจจุบันเตาเผาขยะชํารุดจึงจางเอกชนใหรับขยะไปกําจัด สวนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลตาง ๆ ยังมีการใหบริการเฉพาะในตัวชุมชน ซึ่งมีทั้งที่องคการบริหารสวนตําบลจัดการเองและ

จางเอกชนใหเปนผูดําเนินการ สวนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดการขยะเองโดยแยกขยะที่

ปนเปอนนําไปจัดการโดยบริษัทเอกชน และมีเตาเผาขยะในนิคมอุตสาหกรรม 

  
22..  วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

2.1 วัฒนธรรม ประเพณี 
 วัฒนธรรม ประเพณีที่ยังคงเปนเอกลักษณโดดเดนของจังหวัดลําพูนและสืบทอดมาจนถึง

ปจจุบันมี 10 ประเพณี ไดแก 
2.1.1 ประเพณสีรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชยั1 

  ประ เพณีสรงน้ํ าพระบรมธา ตุห ริ ภุญชัย  ซึ่ ง เป น ปูชนียสถาน อัน สํา คัญยิ่ ง 

ของจังหวัดลําพูน เปนจอมเจดียองคหนึ่งในจํานวน  8  แหงของประเทศไทย สรางข้ึนในสมัยพระเจา 

อาทิตยราชเปนศูนยรวมความศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป  ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ เปนประเพณีที่

ยิ่งใหญ  เปนที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลําพูนและจังหวัดใกลเคียง  ซึ่งยึดถือและปฏิบัติมาเปน

ประจําทุกป มีวัตถุประสงคดังนี้ 

• เพื่อเปนการสักการะพระบรมธาตุ  ซึ่งเปนปูชนียสถานที่เกาแกของวัดพระบรมธาตุ

หริภุญชัย และนับเปนโบราณสถานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาวลําพูนและชาวพุทธทั่วไป 

• เพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

                                                 
        

1
 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู. 
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• เพื่อเปนการบูชาเสาหลักเมือง ทั้งนี้เพราะประชาชนลําพูนถือวาเจดียพระบรมธาตุ
หริภุญชัยเปนเสาหลักเมือง ดังนั้นพิธีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัยจึงถือวาเปนการไดทําบุญเสาหลักเมือง

ลําพูนดวย    

 ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย กําหนดจัดข้ึน  ณ วัดพระบรมธาตุหริ- 

ภุญชัย วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกวา "วัน

แปดเปง "  หรือ" วันวิสาขบูชา " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-3 ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย 
 

2.1.2 ประเพณีขึ้นดอยขะมอ2 
    เปนประเพณีที่จัดข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือนแปด (เหนือ) ของทุกป ประเพณีที่สําคัญอีก

อยางหนึ่งของจังหวัดลําพูน คือประเพณีข้ึนดอยขะมอ ซึ่งเช่ือวาเปนบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ที่บังเกิดข้ึนเพราะพุทธ

บารมี ชาวลําพูนเช่ือวาการข้ึนไปนมัสการบอน้ําศักด์ิสิทธิ์และไดนําน้ําศักด์ิสิทธิ์มาด่ืนกิน จะทําใหเกิดสิริ

มงคลในชีวิตและรักษาโรคตาง ๆ ใหบรรเทาลงได ดังนั้น กอนประเพณีสรงน้ําพระธาตุเปนเวลา 3 วัน ชาว

ลําพูนจะรวมกันทําพิธีข้ึนดอยขะมอเพื่อตักน้ําจากบอน้ําทิพยไปสรงน้ําพระธาตุ 
2.1.3 ประเพณีการฟอนถวายพระธาตุ3 

    ในการเสด็จมานมัสการองคพระธาตุหริภุญชัยของกษัตริยเมืองเชียงใหมและพระราช

มารดาในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 นั้น มีการฟอนรําถวายพระธาตุแลว โดยนอกจากชางฟอนสตรีที่ตามเสด็จ

มาจากเมืองเชียงใหมแลว ยังมีเหลาทหารฟอนดาบอีกดวย 

    ในสวนของเมืองลําพูนนั้น ประเพณีการฟอนถวายพระธาตุนี้ เปนธรรมเนียมที่ถือ

ปฏิบัติกันมาแตโบราณ วาเมื่อถึงเทศกาลแปดเปงจะตองเขารวมในขบวนครัวตานและฟอนถวายพระธาตุ

                                                 
        

2
 เรื่องเดียวกัน. 

        
3
 เรื่องเดียวกัน. 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
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    เมื่อถึงวันข้ึน 15 คํ่า ขบวนครัวตานของแตหัววัดจะแหแหนเขาสูวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

จากนั้นขบวนครัวตานของแตละหัววัดจะทยอยกันฟอนเขาสูวัด  ขวงบริเวณลานดานทิศเหนือของวิหาร

ตามลําดับ นอกจากขบวนชางฟอนครัวตานแลว ภายในบริเวณวัดยังมีการละเลนร่ืนเริงตาง ๆ เชน การคาว

ซอ การแขงกลองหลวง จนถึงเวลาคํ่าก็เร่ิมพิธีฟงธรรมและเวียนเทียน 

   ดังนั้น ประเพณีการฟอนถวายพระธาตุ นอกจากจะเปนการบูชาองคพระธาตุหริภุญชัย

แลว ยังแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนที่รวมกันทํากิจกรรม ตลอดจนเปนการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.4 ประเพณีการแขงขันกลองหลวงลําพูน4 
    กลองหลวงเปนกลองที่พัฒนามาจากกลองแอวของโบราณท่ีมีขนาดหนากลองใหญ

กวากลองแอวแตส้ันกวา วัดในทองที่อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนนิยมสรางข้ึนประจําวัด ซึ่งนาจะเปนการ

ประกวดประชันกันมากกวาที่จะมีเพื่อใชในศาสนกิจ ทั้งนี้เนื่องจากกลองหลวงมีขนาดใหญบรรทุกลอ จึงดู

สงางามและทาทายอยูในตัวที่จะประลองกับกลองอ่ืน 

ชาวบานที่เปนศรัทธาของแตละวัดก็นิยมชวยกันฝกซอมตี

สําหรับแขง เพียงเพื่อนําชัยชนะและชื่อเสียงกลับมายังวัด

ของตนโดยไมไดใหความสําคัญตอจํานวนเงินรางวัลเลย 

และหากวัดใดไดรับถวยรางวัลเปนจํานวนมากก็จะดูมี

ชื่อเสียงและศักด์ิศรี วัดใดที่แพก็มักจะนํากลองไปแกไข

ปรับปรุงเพื่อจะไดนําไปแขงขันประชันกันในคราวตอไปอีก 

ในปจจุบันถือวาจุดประสงคในการมีกลองหลวงเพื่อนําไป

เขารวมการแขงขัน ประลองกับหมูบานอ่ืนมากกวาจะนํามาประกอบศาสนกิจอยางเชนในอดีต ดวยเหตุนี้

กลองหลวงจึงยังดํารงความเปนเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นลานนาในทองที่ของจังหวัดลําพูน 

                                                 
        

4
 เรื่องเดียวกัน. 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รูปที่ ข-5 การแขงขันกลองหลวงลําพูน 

รูปที่ ข-4 การฟอนถวายพระธาตุ

ภาพถายโดย บริษัท ซินครอนกรุป จํากัด

พฤษภาคม 2552 
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2.1.5 ประเพณีเผาหลัวพระพุทธ5 
    เปนประเพณีที่ชาวยองในเขตอําเภอปาซางจัดข้ึนในชวงลอยกระทง โดยใชไมแหงมา

สับเปนทอน ๆ จํานวนเทากับจํานวนคนในครอบครัว และนํามารวมกันที่ขวงวัด (ลานวัด) รวมกับครอบครัว

อ่ืน ๆ ในหมูบาน และจุดไฟเผาเพื่อถวายเปนพุทธบูชา และเพื่อเปนการสืบชะตา ตออายุและสะเดาะ

เคราะหแกคนในครอบครัว 
2.1.6 ประเพณีตานสลากยอม6 

    ประเพณีกินสลากหรือตานสลากเปนประเพณีเกาแกที่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาต้ังแต

คร้ังพุทธกาลดังปรากฏในพระธรรมบททกนิยาม ในลานนามีการทําบุญสลากภัตรที่มีชื่อเรียกแตกตางกัน

ไปตามทองถิ่นคือ “กิ๋นกวยสลาก” หรือ “กิ๋นสลาก” หรือ “ตานกวยสลาก” หรือ “ตานสลากยอม” ใน

ความหมายอยางเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันวิธีการทําบุญที่ปฏิบัติกันตามคติความเชื่อและความ

นิยมของแตละทองถิ่นนั้น ๆ 

    สําหรับจังหวัดลําพูน การตานสลากภัตรจะเร่ิมในวันเพ็ญเดือนสิบ (เดือน 12 เหนือ 

ประมาณเดือนกันยายน) และส้ินสุดเอาในเดือนสิบเอ็ด (เดือนเกี๋ยงเหนือ) การตานสลากภัตรจะเร่ิมที่วัด

พระธาตุหริภุญชัยกอนเปนวัดแรก สวนวัดอ่ืน ๆ จะตานสลากภัตรหรือไมก็ได แลวแตการตกลงของ

ชาวบาน ถาวัดใดจะตานสลากตองทําพิธีหลังจากวัดพระธาตุหริภุญชัยถือเปนประเพณีปฏิบัติมาจนถึง

ปจจุบัน 

    จังหวัดลําพูนมีคานิยมและวิธีการทําบุญตานสลากภัตรแตกตางจากจังหวัดอ่ืน คือจะ

มีการตานสลากภัตรที่เรียกวา “การตานสลากยอม” ซึ่งเปนทานใหญ ที่ตองใชเงิน ใชเวลาในการแตงดา  

   ตนสลากยอมนิยมทําสูงประมาณ 5-6 วาที่สุดยอดของตนสลากนี้ มักปกรมกางกั้นไว

ตามกลอนและเชิงชายของรม จะหอยยอยไปดวยสรอยคอและเข็มขัดตลับเงินและเงินเหรียญประดับ

ประดาอยางงดงาม ลําตนของสลากยอมใชฟางมัดลอมรอบเพื่องายแกการปกไมสําหรับแขวนผลไมและ

ส่ิงของตาง ๆ การแตงดาใชเวลานานเปนเดือน กระดาษสีที่นํามาประดับนับรอยแผน สลากยอมที่สมบูรณ

นั้น จะตองมีประวัติของเจาของสลากอานใหคนทั้งหลายฟงดวยการเขียนประวัติเจาของสลากยอม ตาม

จังหวะที่เหมาะสมตอนทายเปนคําแผบุญและปรารถนา ที่เจาของสลากยอมไดต้ังไว 

   การทานสลากยอมสมัยกอนจะเปนที่นิยมมาก ปจจุบันมีเพียงบางหมูบานเทานั้นที่

ยังคงหลงเหลือประเพณีดังกลาวอยู เชนที่ตําบลริมปง ตําบลตนธง ตําบลประตูปา ตําบลหนองชางคืน 

ตําบลอุโมงค และคติความเช่ือก็ตางจากสมัยกอน โดยศรัทธาแตละวัดจะชวยกันจัดทําถวายเทานั้น 

ปจจุบันนี้เราจะไดพบเห็นเพียงแตตนสลากเทานั้น 
 

                                                 
        

5
 เรื่องเดียวกัน. 

        
6
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาํพนู, ประเพณพีื้นเมอืง จ.ลําพูน, (ลําพนู : ณัฐพลการพิมพ, 2542), 177. 
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2.1.7 ประเพณีแหชางเผือก7 
  แมน้ําล้ีมีจุดเร่ิมตนอยูเทือกเขาระหวางเขตจังหวัดลําพูน อําเภอล้ี (กิ่ง อําเภอทุงหัวชาง

ในปจจุบัน) ติดตอกับเขตจังหวัดลําปางไหลไปทางทิศตะวันตก ผาน อําเภอบานโฮง และกิ่ง อําเภอเวียง

หนองลอง ส้ินสุดที่บานดงหลวง ที่ชาวบานเรียกวาดงสบล้ี (สบ หมายถึง ปากน้ํา ที่ส้ินสุดของสายน้ํา) แลว

ไหลลงสูแมน้ําปง ประชาชนที่อาศัยอยูใตแมน้ําล้ีใชน้ําในการทําการเกษตรและอ่ืน ๆ มาหลายช่ัวอายุคน มี

น้ําไหลตลอดฤดูกาล ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการใชน้ํามาตลอด ถาปไหนเกิดวิกฤติการณ

ทางธรรมชาติบานเมืองเกิดแหงแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล แมน้ํา-บอน้ําแหงขอด น้ํากินน้ําใชไม

เพียงพอตอความตองการ ชาวบานจะจัดพิธีขอฟาขอฝนข้ึนมา จะทํากันในชวงเดือนกรกฎาคม(เดือนเกา 

ของทางภาคเหนือ) กอนเขาพรรษาเพราะเปนฤดูกาลที่ชาวนาจะตองหวานกลา  การทําพิธีขอฝนจะมีหลาย

พิธี เชน การแหชางเผือก การฟงธรรมเทศนาปลาชอน (ปลาจอน-ปลาหลิม) และธรรมพญาคางคาก 

(คางคก) เปนตน ประเพณีแหชางเผือกนั้น ชาวบานในเขตตําบลศรีเต้ีย ตําบลเหลายาว บานดงหลวงจะ

ชวนกันใหมาชุมนุมกันที่ริมทาน้ํา แลวจัดทําพิธี  นําไมไผมาจักสานเปนรูปชางขนาดพอประมาณ หุมดวย

ผาขาวหรือดอกฝายขาวตกแตงใหงดงาม ต้ังไวบนคานหาม ซึ่งจะมีคนหามจํานวน 4 คน เมื่อทําเสร็จแลว

จะนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต สวดขอฝน ฟงเทศน ถวายทานชางเผือก เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนา

แลวชาวบานจะนําชางเผือกแหไปตามลําน้ําล้ี โดยแหต้ังแตปลายน้ําไปสูตนน้ํา โดยจะมีการฟงธรรมแมน้ํา

ล้ี เทศนาปลาชอน ฟงธรรมพญาคางคาก (คางคก) ซึ่งเปนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาควบคูกันไปดวย 

 ชางเผือกเปนชางมงคลหากเกิดข้ึนในบานเมืองใด จะทําใหบานเมืองนั้นอุดมสมบูรณ

ดวยพืชพันธุธัญญาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภค มีฝนตกตองตามฤดูกาล บานเมืองจะชุมฉํ่าอยูเย็นเปนสุข 

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ จะชนะศึกศัตรูหมูมารทุกหมูเหลา เมื่อมีชางเผือกในบานเมืองใด ชาวบานหรือ

เจาของชางสวนใหญมักจะนําชางไปถวายเจาเมืองผูครองนครบานเมืองนั้น จะไมเล้ียงเอาไวเหมือนชาง

เชือกอ่ืนๆ 

                                                 
        

7
 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู. 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

รูปที่ ข-6 สลากยอม 
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 ดังนัน้ประเพณีแหชางเผือกของอําเภอล้ี จึงเปนความเช่ือตามคติโบราณที่สืบทอดกัน

มาต้ังแตคร้ังกอนพทุธกาล และยังแสดงออกถึงความสมคัรสมานสามคัคีของคนในชุมชนที่จะรวมมือรวม

ใจกันในการจดัพิธีดังกลาว 
2.1.8 ประเพณีแหแคหลวง8 

  ประเพณีแหแคหลวง เปนประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดลําพูน จัดข้ึนเปน

ประจําทุกป และเปนวัฒนธรรมที่ดีงามในอําเภอบานโฮง  ซึ่งสอดคลองกับคําขวัญของอําเภอบานโฮงที่วา 

“ถ้ําหลวงงดงาม ลือนามหอมกระเทียม ลําไยรสเยี่ยม พระเจาสะเลียมหวานเลิศลํ้า น้ําตกงามแท แคหลวง

งามตา บูชาพระเจาตนหลวง บวงสรวงพระบาทสามยอด” 

  แคหลวงงามตา หมายถึง ประเพณีการแหแคหลวง ซึ่งเปนเอกลักษณของชาวบาน

อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน (มีแหงเดียวในโลก) 

              คํ าว า  “แค ” เป นภาษาพื้ นบ าน

ลานนาไทย (ยังไมมีการควบกล้ําอักษร) มีลักษณะเปน

ไมมัดกํา ทํามาจากไมไผจักเปนซี่ ๆ หรือไมแหง ๆ อยาง

อ่ืน ๆ ที่สามารถติดไฟไดงาย นํามามัดเปนกํารวมกัน 

ใหญกวากํามือเล็กนอยยาวไมเกิน 1 เมตรหรือใหพอดี

กับการถือ (คลายกับคําวา “แคร” หมายถึงที่นั่งหรือนอน 

มัดทําดวยฟากหรือไมไผซี่ ๆ ถักติดกัน ฯลฯ) 

  เนื่องจากลานนาสมัยโบราณ ไมมีไฟ

ฉายหรือตะเกียงจึงใชไมแคจุดไฟใหสวางเพื่อสองทางใน

เวลาคํ่าคืน เหมือนไตไฟหรือคบเพลิง เมื่อยามเทศกาลลอยกระทงในเดือนยี่เปง ชาวบานไดกําหนดใหมีพิธี

การ แหแคอันเปนพิธีหนึ่งในวัดลอยกระทง 

  ชาวบานจะจัดทําตนแค ประดับตกแตงดวยโคมไฟหรือส่ิงตางๆอยางสวยงามแลวต้ัง

ขบวนแหกันไปถวายพระสงฆในวัดที่ตนศรัทธา ตอจากนั้นก็จะจุดไฟที่ตนแคใหลุกสวางไสวไปทั่วบริเวณวัด 

เพื่อเปนพุทธบูชาแลวจึงไปลอยกระทงเพื่อบูชาพระแมคงคาและปลอยเคราะหกรรมตางๆ ใหลองลอยไป

ตามแมน้ํา 

  ตอมาไดมีการนําเอาธูปเทียนหรือประทีปมาจุดแทนการจุดไมแค เนื่องจากหาซ้ือได

งายและสะดวกกวา แตชาวอําเภอบานโฮงยังคงมีการสืบสาน และอนุรักษประเพณีการจุดแคเอาไว อยาง

ตอเนื่อง ซึ่งกลาวกันวาในอดีตกาล วัดดงฤาษี ซึ่งเปนวัดที่เกาแกของ อําเภอบานโฮง มีฤาษีสองตนมา

บําเพ็ญพรตอยู นอกจากจะจุดแคเพื่อเปนพุทธบูชาแลว ยังจุดเพื่อบูชาพระฤาษีอีกดวย 

                                                 
        

8
 เรื่องเดียวกัน. 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รูปที่ ข-7 ประเพณีแหแคหลวง 
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  ดังนั้นประเพณีการแหแคหลวงนับวาเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาควรแก

การสืบทอดใหชนรุนหลังของจังหวัดลําพูนตอไป 
2.1.9 ประเพณฟีอนผีมด-ผีเม็ง9 

  การฟอนผีมด-ผีเม็ง คือ การฟอนรําเพื่อเปนการสังเวย หรือการแกบนของบรรพบุรุษ ซึ่ง

ชาวบานทางภาคเหนือนับถือกัน  ซึ่งเปนประเพณีเกาแก สันนิษฐานวา ผีมด เปนผีประจําตระกูลหรือผี

บรรพบุรุษฝายพอ ผีเม็ง เปนผีของฝายหญิง  

  ฟอนผีมดผีเม็งนี้เปนการสังเวยบรรพบุรุษ  ซึ่งจะจัดอยูในวงศาคณาญาติในวันครบป 

หรือบางคร้ังก็ 2 ป 3 ป แลวแตจะสะดวก แตบางที่พี่นองหรือญาติ ๆ กัน เกิดมีการเจ็บไขไดปวยข้ึนมาก็จะ

มีการบนบานศาลกลาว ถาหายจากการเจ็บปวยแลวก็ทําการแกบน คือฟอนแกบนนั้นเอง 
ประโยชนของการฟอนผีมด-ผีเม็ง 
1. เปนการสรางความสามัคคีพบปะคุนเคยกันในหมูบาน 

2. เปนการแสดงความกตัญูรูคุณอยางหนึง่ที่รําลึกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว 

3. เปนทีพ่ึง่ทางใจในกรณีที่ปวยไขแลวมีการบนบานศาลกลาวเอาไว เมือ่หายแลวก็จดั
พิธีฟอนเปนการแกบน 

4. เปนการพักผอนหยอนใจอยางหนึง่  เพราะคนสมัยกอนมีงานประจําทาํก็คือการทํา
ไร  ทํานา  ชวงเดือน 9 (มิถุนายน)  เปนชวงที่วางจากงานพวกนี้จงึพากันจัดพิธีดังกลาวนี้ข้ึน 

 การฟอนผีมด-ผีเม็ง จะทาํกนัระหวางเดือน 8-9 (พฤษภาคม -  มิถุนายน)   

 การฟอนผีมด-ผีเม็ง ไมใชการฟอนเพื่อเซนสังเวยพวกภูตผีปศาจ แตเปนการฟอนเซน

สังเวยผีบรรพบุรุษ เพราะถือวาเมื่อพวกญาติพี่นองตายไปแลวดวงวิญญาณจะมารวมกันอยูที่หอผี จึงได

สรางหอข้ึนไว   เพื่อใชเปนที่ประกอบพิธีกรรม 

 
2.1.10 ประเพณีลอยโขมด หรือลอยกระทง10 

    ประเพณีลอยโขมด หรือลอยกระทง มีมาแตโบราณกาลแลว นับแตสมัยอาณาจักร 

หริภุญไชย ตามหนังสือพงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาก) และหนังสือจามเทวี

วงศ กลาวไวสอดคลองกันดังนี้ เมื่อจุลศักราช 309 หรือ พระยาจุเลราชไดครองราชยสมบัติตอจากกมลราช

ในลําพูน สมัยนั้นลําพูนไดเกิดโรคระบาดหรือ “โรคหิว” หรือ “โรคหา” หรือ อหิวาตกโรค ทําใหผูคนลมตาย

เปนอันมาก พวกที่ยังไมตายเห็นวาถาอยูในเมืองตอตองตายแน จึงพากันอพยพไปอาศัยอยูเมืองสุธรรมวดี 

คือเมืองสะเทิม ประเทศรามัญ หรือมอญ เพราะชาติไทยเราสมัยนั้นมีอาณาเขตลงมาตั้งแตเมืองเชียงแสน

เทานั้น ตอมาพระเจาพุกามกษัตริยพมาตีเมืองสะเทิมได และไดเก็บเอาบุตรธิดาของชาวเมืองไปเปนบาท
                                                 
        

9
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาํพนู, ประเพณพีื้นเมอืง จ.ลําพูน, 27. 

        
10

 เรื่องเดียวกัน. 
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บริจาริกาเปนอันมาก เมื่อเบ่ือก็ทอดทิ้ง ชาวเมืองหริภุญชัยก็อพยพหลบหนีไปอาศัยอยูกับพระเจาหงสาวดี 

ซึ่งทรงอนุเคราะหเปนอยางดี นานถึง 6 ป คร้ันทราบวาโรคระบาดสงบแลว ก็คิดถึงบานเมืองของตัวก็พากัน

กลับมายังลําพูนอีก คร้ันถึง วัน เดือน ป ครบรอบที่ไดจากพี่นอง ทางเมืองหงสาวดีมาก็จัดแตงธูปเทียน 

เคร่ืองสักการะบูชาใสในกระทงลอยไปตามแมน้ํา เปนการสงเสริมความคิดถึงไปยังญาติพี่นองที่อยูเมืองหง

สาวดี เรียกกันวาลอยโขมด หรือลอยไฟ และถือเปนประเพณีสืบมา 

  พิธีลอยโขมดเปนการลอยโดยความหมาย 5 ประการคือ 

• การลอยเคราะหลอยบาป ตองการลดเคราะหเสนียดจัญไรในตัวใหไหลลองไปตาม

น้ําในเทศกาลเดือนยี่ 

• การลอยกระทงเพื่อสงของแกบรรพบุรุษ ตามคติความเช่ือของคนโบราณในนครหริ

ภุญไชยที่สงใหแกญาติพี่นองในนครหงสาวดี ซึ่งถือเปนประเพณีปฏิบัติกันทุกวันนี้ 

• การลอยกระทงเพื่อสักการะบวงสรวงไปยังพระผูเปนเจา ในศาสนาพราหมณ คือ 

พระนารายณ ซึ่งบรรทมในเกษียรสมุทร ตามคติความเชื่อของพราหมณ บางแหงใชน้ํามันจะไขขอของโค

บูชาดวย ถือวาเปนของศักด์ิสิทธิ์และมีผลมากในการบูชา ที่โปรดปรานของเทพเจา 

• การบูชาพระพุทธบาทที่ประทับไวเหนือหาดทรายแมน้ํานัมนที เปนความเชื่อของ
ประชาชนผูนับถือพุทธศาสนาวา การลอยโขมดนั้น คือการบูชาพระพุทธบาทที่พระพุทธองคประดิษฐานไว 

ปรากฏในตํานานการลอยกระทง แตยังไมปรากฏวาพระพุทธบาทแหงแมน้ํานัมนทีนั้นอยูที่ไหน และมี

รูปพรรณสัณฐานเปนอยางไร 

• การลอยกระทงเพื่ออธิษฐาน เปนเปาหมายของประชาชนโดยตรง คือ อธิษฐานเอา

ตามความคิดของตน โดยเฉพาะการอธิษฐานของหนุมสาวที่ตองการจะรวมชีวิตกัน เมื่อทํากระทงแลวก็ไป

ลอยในแมน้ําและอธิษฐานในส่ิงที่ตนปรารถนา 

• ประเพณีการลอยโขมดหรือลอยกระทงของลานนาไทยมีความเปนมายาวนาน 

สนองความตองการทางคติเชื่อถือในศาสนาพราหมณ ความกตัญูกตเวที การบูชารอยพระพุทธบาทแหง

พระสัมมาสัมพุทธเจาและเปนการทําเพื่อความสามัคคีสนุกสนาน และเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว มีอาคันตุกะเขามาเยือนเนืองแนนทุกป ประเพณีลอยกระทงของลานนาไทยจะยืนยงคงอยู

ตลอดไป 

 
2.2 การแสดง 

  ศิลปะการแสดงของจังหวัดลําพูนนั้น มีมาต้ังแตสมัยตนอาณาจักรหริภุญไชย เมื่อพระเจาสวาธิ

สิทธิบูรณะพระธาตุหริภุญชัย ในพุทธศตวรรษที่ 18 ไดโปรดใหมี “ปพาทย คนขับ คนฟอน” ถวายบูชาแก

องคพระธาตุ สวนในสมัยลานนาพบหลักฐานจากจารึกวัดพระยืนกลาวถึงเคร่ืองดนตรีชนิดตาง ๆ ที่

ประโคมรับรับพระสุมนเถร ในป พ.ศ.1912 นอกจากนั้นในนิราศหริภุญชัย ยังไดกลาวถึงศิลปะการละเลน
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และการแสดงในวันสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัยราว พ.ศ.2060 วาประกอบดวยฟอนนกยูงหลายทาหลาย

ทํานอง การไตสายหนัง และไตดาบ ซึ่งแสดงวาในราชสํานักลานนานั้น มีศิลปะนาฎศิลปสาขาตาง ๆ อยู

กอนแลว11 

  ศิลปะการแสดงที่ปรากฏในลําพูนปจจุบันนี้ สวนใหญเปนรูปแบบที่ไดรับการฝกสอนจาก

ตําหนักดาราภิรมย และคุมเจาแกวนวรัฐ คร้ังพระราชชายาดารารัศมีเสด็จนิวัตนนครเชียงใหม ใน พ.ศ.

2457 และไดสืบทอดตอเนื่องมา ที่สําคัญคือ การฟอนเล็บ การฟอนเทียน และการฟอนเจิง นอกจากนั้นยัง

มีการฟอนยอง ซึ่งเปนรูปแบบที่รับมาจากเมืองยอง ใชเคร่ืองดนตรีประเภทวงสะลอ ซอ ประกอบการแสดง

ที่สําคัญของจังหวัดลําพูน ไดแก 

 2.2.1 การฟอนเล็บถวายพระธาตุหริภุญชัย ในงานสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งในอดีตถือ

เปนจารีตที่หญิงสาวชาวลําพูนตองถือปฏิบัติกันทุกคน ผูฟอนเปนสุภาพสตรีหลายวัย แตงกายแบบคน

พื้นเมือง นุงผาถุง เส้ือแขนกระบอก หมสไบเฉียง เกลาผมมวย ทัดดอกเอ้ืองและสวมเล็บ ที่เปนวัสดุทําจาก

ทองเหลือง เปนรูปปลอกสวมนิ้วยาว ปลายงอน เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบการฟอนรํา จะใชดนตรีพื้นเมือง 

อันประกอบดวย ฆอง กลอง ฉ่ิง ฉาบ และป 

 2.2.2 การฟอนยอง เปนศิลปะการฟอนรําที่ใชทารําและเคร่ืองแตงกาย ที่ไดมาจากเมืองยอง

ประเทศพมา เร่ิมเขามาแพรขยายในจังหวัดลําพูน ดวยเหตุวา เมื่อกอนคนยองในจังหวัดลําพูน ซึ่งมีญาติพี่

นองอยูในเมืองยองประเทศพมา มีการแลกเปลี่ยนสินคา และเดินทางไปมาหาสูกันเหมือนบานพี่เมืองนอง 

จนกระทั่งถึงสงครามโลกคร้ังที่ 2 เมื่อป พ.ศ.2486 ทั้งสองประเทศไดถูกแบงแยก ไมสามารถติดตอไปมาหา

กันได ทําใหความสัมพันธตองขาดสะบ้ันต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา จนเมื่อพระครูเวฬุวันพิทักษ เจาอาวาสวัด

พระพุทธบาทตากผา ซึ่งทานเปนคนเช้ือสายยอง ไดนํากลุมคนจากบานนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัด

ลําพูน ไปเยี่ยมเยือนกลุมคนยองประเทศพมา ไดนําเอาศิลปะไปแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน การฟอนยองก็

เปนศิลปะแขนงหนึ่งที่แลกเปล่ียนกันในสมัยนั้น และเมื่อกลับมายังจังหวัดลําพูน ก็ไดนําการฟอนยอง

เผยแพรแกกลุมชาวยองในจังหวัดลําพูน การฟอนยองจึงแพรขยายต้ังแตนั้นเปนตนมา ทารําและการแตง

กายเปนส่ิงที่นํามาจากเมืองยอง จะมีเอกลักษณเดนชัดคือ ที่ศีรษะจะมีผาโผก สวนเพลงก็ใชวงดนตรี สะ

ลอ ซอ ซึง ชื่อเพลง ฝายคํา12 
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 หางหุนสวนจํากัด เฌอ กรีน, รายงานสรุปสําหรบัผูบรหิาร การศึกษาวเิคราะหคุณคาโดดเดนและศักยภาพของจังหวัดลําพูนเพื่อเสนอขอรบั

พิจารณาเปนแหลงมรดกโลก, 3-22. 
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 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําพูน, 175-176. 
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2.3 การละเลน 
 การละเลนที่มีความสําคัญโดดเดน ไดแก การแขงกลองหลวงในงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 

หริภุญชัย ซึ่งเปนการแขงขันการตีกลองระหวางบรรดาหัววัดตาง ๆ ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอปาซาง 

โดยยังคงเนนนันทนาการดวยความเปนมิตรและสนุกสนานมากกวาการแขงขันเพื่อหวังเงินรางวัล เปน

การละเลนที่เปนประเพณีเฉพาะในทองถิ่นที่ยังไดรับการปฏิบัติตอเนื่อง เปนที่สนใจของคนทั่วไปและยัง

มุงเนนความสนุกสนานกับแลกเปล่ียนเรียนรูเทคนิคของผูเขาแขงขันดวยกัน ซึ่งนอกจากเปนการอนุรักษ

การละเลนตามประเพณีแลว ยังเปนโอกาสที่จะไดพัฒนาฝมือจากภูมิปญญาด้ังเดิม มีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง13 

 
 2.4 ศิลปหัตถกรรม  
 งานศิลปหัตถกรรมที่สรางข้ึน โดยภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลําพูนที่สําคัญอาจจําแนกออกได 

3 ประเภท คือ งานทอผา แกะสลัก งานจักสาน14 

 2.4.1 งานทอผา และผลิตภัณฑจากผา เปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของผูหญิงชาวลําพูนมาแต

โบราณ ปจจุบันปรับเปล่ียนรูปแบบจากการผลิตเพื่อเปนเคร่ืองนุงหมใชในครัวเรือน มาเปนระบบการผลิต

เพื่อการคา ทําใหมีการพัฒนารูปแบบและประโยชนใชสอยมากข้ึน แตกระบวนการทอทั้งผาฝายและผา

ไหม ยังคงอนุรักษกรรมวิธีที่สืบเนื่องมาแตโบราณ ควรสงเสริมใหแตละแหลงผลิตสรางผลิตภัณฑที่มี

รูปแบบและลวดลายเปนเอกลักษณเฉพาะตน 

 ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลําพูน ไดแก ผาไหมยกดอกเปนงานศิลปหัตถกรรม

พื้นบานที่ประณีต ในการทําลวดลายและการทอผาไหม รวมทั้งการเพิ่มด้ินเงิน ด้ินทองเขาไปในการทอ 

เพื่อใหไดลวดลายและสีสันที่งดงาม สวนการยกดอกนิยมทําการยกดอกผาไหมมากกวาผาฝาย ทําใหผา

ไหมยกดอกของลําพูนมีเอกลักษณและช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วไป 

 2.4.2 งานแกะสลักไม ลําพูนเปนแหลงผลิตไมแกะสลักแหลงใหญของภูมิภาค โดยมีแหลง

ผลิตสําคัญอยูในเขตอําเภอแมทา ซึ่งจะใชไมจามจุรีแกะสลักเปนรูป คน สัตว เคร่ืองใช และเคร่ืองประดับ

ตกแตงภายในบาน ปจจุบันเปนการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรม แยกข้ันตอนการผลิตกระจายออกไป 

สามารถผลิตช้ินสวนไดจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว และไมตองลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณและกระบวนการ

ผลิตทั้งระบบ แตยังขาดทักษะในกระบวนการผลิตดานอ่ืน ไมสามารถสรางสินคาที่สมบูรณได และไม

สามารถหาแหลงจําหนายผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปไดเอง 
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 เรื่องเดียวกัน, 161. 
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 หางหุนสวนจํากัด เฌอ กรีน, รายงานสรุปสําหรบัผูบรหิาร การศึกษาวเิคราะหคุณคาโดดเดนและศักยภาพของจังหวัดลําพูนเพื่อเสนอขอรบั

พิจารณาเปนแหลงมรดกโลก, 4-22. 
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 2.4.3 งานหัตถกรรมจักสาน มีความคลายคลึงกับงานจักสานที่ใชในชีวิตประจําวันของชาว

ชนบททั่วไป และเร่ิมมีความจําเปนใชงานนอยลง จึงอาจจะขาดการสืบทอดไปยังคนรุนตอไป ปจจุบันนี้ ที่

ยังมีการผลิตเพื่อจําหนายอยู คือ หมวกจักสาน และถังตักน้ํา ที่เปล่ียนวัตถุประสงคในการใชสอยไปเปน

เคร่ืองตกแตงอาคารสถานที่ จึงยังมีตลาดรองรับกวางขวางอยู 

 



แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าลำพูน

ภาคผนวก ค แบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่เมืองเก่าลำพูน



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน     ภาคผนวก ค.  แบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกา 
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แบบสอบถาม 
โครงการแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน 

 
เรียน  ทานผูมทีี่พกัอาศัยอยูในพืน้ที่เมืองเกาทีน่ับถือ 

ดวยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากร- 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดใหบริษัทซินครอนกรุป จํากัด ทําการศึกษาเพื่อจัดทําโครงการแผนแมบทและ

ผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปกปอง คุมครอง ดูแล 

เมืองเกาลําพูนมรดกทางวัฒนธรรมของคนลําพูนทุกคนและของประเทศไทย ใหดํารงอยูอยางเหมาะสม

และสืบทอดเปนมรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตรสืบตอไป 

ในการดําเนินการเพื่อใหบังเกิดผลตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณ

เมืองเกาลําพูน นั้น แนวทางการดําเนินการดานการบริหารจัดการพื้นที่บางประการ อาจสงผลกระทบตอ

สิทธิ และผลประโยชนบางอยางสําหรับผูที่อยูอาศัยในพื้นที่เมืองเกาลําพูน เชนการกอสรางอาคาร การ

กําหนดพื้นที่วาง เปนตน โดยเหตุนี้ คณะผูศึกษาจึงไดทํา แบบสอบถามความเห็นตอแนวทางการ

บริหารจัดการ ในพื้นที่ ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามจะไดนําไปใชเพื่อการดําเนินการตอไป 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณลวงหนามา 

ณ โอกาสนี้ 

 

สํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน     ภาคผนวก ค.  แบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกา 
 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              ค - 2 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนี้ เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูที่อยูในเขตเมืองเกาลําพูนตอแนว

ทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกาลําพูน  

2. แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก  

• สวนที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกาลําพูน  

• สวนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

• สวนที่ 3 ผูตอบแบบสอบถาม/ผูสอบถาม 

3.  โปรดตอบคําถามทุกขอ เพราะทุกคําตอบจะเปนขอมูลที่สําคัญในการสงเสริมการ

บริหารจัดการพื้นที่เมืองเกาลําพูน ซึ่งจะทําใหเมืองเกาลําพูนมรดกทางวัฒนธรรมของคนลําพูนทุกคนและ

ของประเทศไทยไดรับการปกปอง คุมครอง ดูแล และมีการบริหารจัดการอยางถูกตอง ใหคงอยูเปนมรดก

ของลูกหลานสืบไป 

 

ขอมูลประกอบการตอบแบบสอบถาม 
  1. การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน ไดมีการกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ

ที่มีองคประกอบหลักที่มีคุณคา ความสําคัญ รวมถึงความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพเกาะกลุมกัน 

โดยผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพื้นที่เมืองเกา 

และการประชุมขอความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนและภาคสวนที่

เกี่ยวของในจังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยมีมติใหกําหนดขอบเขต

พื้นที่เมืองเกาลําพูนดังนี้ 
 ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต ครอบคลุมบริเวณโดยรอบแนวคูเมืองตามแนวถนน
รอบเมืองนอก โดยทางทิศใตใหครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกูบรรจุอัฐิเจานายเมืองลําพูน และพ้ืนที่
สํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน ทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตามแนวขนานริมฝง
แมน้ํากวงดานตะวันออก ในระยะ 10 เมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 0.648 ตารางกิโลเมตร (405.17 
ไร) (ตามแผนที่ที่ 1) 

 2. กําหนดแบงเขตพื้นที่ภายในขอบเขตพืน้ที่เมืองเกาเปน 2 พื้นที่ (ตามแผนที่ที ่1) 

• พื้นท่ีหลัก เปนบริเวณศูนยกลางเมืองท่ีมีการกระจุกตัวขององคประกอบ

ท่ีสําคัญเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรไดรับการดูแลอยางเขมขน เพ่ือชวยปองกันภัย

คุกคามจากภายนอกท่ีจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีและเปดมุมมองดานตะวันตกใหมองเห็นองคพระ

บรมธาตุไดเดนชัด โดยกําหนดพ้ืนท่ีหลักดังน้ี 
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     ดานเหนือเร่ิมจากถนนราชวงศ ลงมาทางทิศใตตามถนนอินทยงยศ 
จนบรรจบถนนอัฎฐารส ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบถนนรอบเมืองในดานตะวันออก 
ลงมาทางทิศใตผานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จนจดถนนไชยมงคล ไปทาง
ทิศตะวันตกและขามแยกถนนอินทยงยศไปตามถนนมุกดา จนจดถนนรอบเมืองในดาน
ตะวันตก ขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดถนนราชวงศ มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 0.135 ตาราง
กิโลเมตร (84.33 ไร)  

• พื้นท่ีตอเน่ือง เปนบริเวณที่สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีหลัก

ไดแก พ้ืนท่ีภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูน ยกเวนพ้ืนท่ีหลัก มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 0.513 

ตารางกิโลเมตร (320.84 ไร) 

 
3.  การบริหารจัดการพื้นที่ กําหนดแนวทางการบริหารพื้นที่เมืองเกา เปน 3 บริเวณ 

(แผนท่ีท่ี 2) 

• บริเวณท่ี 1 พื้นท่ีหลัก 

• บริเวณท่ี 2 พื้นท่ีตอเน่ืองท่ี 1 (ไมรวมสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบ

เมืองใน ถนนรอบเมืองนอก บริเวณพ้ืนท่ีแมนํ้ากวงและแนวขนานริมสองฝง

แมนํ้ากวงระยะ 10 เมตร) 

• บริเวณท่ี 3 พื้นท่ีตอเน่ืองท่ี 2 (สวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบเมือง

ใน ถนนรอบเมืองนอก  บริเวณพื้นท่ีแม นํ้ากวงและแนวขนานริมสองฝง 

แมนํ้ากวงระยะ 10 เมตร) 
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1

2

2

สัญลักษณ 

แผนที่ที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกา และการแบงเขตพ้ืนที่ภายในขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน พื้นที่หลัก

พื้นที่ตอเนื่องเขตเทศบาลเมืองลําพูน 

1

2
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สัญลักษณ 

แผนที่ที่ 2 แสดงผังแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน บริเวณที่ 1 พื้นทีห่ลัก 

บริเวณที่ 2 พื้นทีต่อเนื่องที่ 1 เขตเทศบาลเมืองลําพูน 

บริเวณที่ 3 พื้นทีต่อเนื่องที่ 2 
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สวนท่ี 1 
แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูน 

 
1.1 โปรดทําเคร่ืองหมาย (/) หนาขอท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุด 

1)  ทานทราบเร่ืองการกําหนดพ้ืนท่ีในเขตคูเมืองและกําแพงเมืองเปนเขตพื้นท่ีเมืองเกา

ลําพูน หรือไม 

1.1)  ทราบ       1.2) ไมทราบ 

2) ทานทราบมาจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

2.1)  จากหัวหนาชุมชน      

2.2)  จากสวนราชการ ระบุ................................... 

2.3)  จากการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น 

2.4)  จากปากตอปาก  

2.5)  จากเสียงตามสายในชุมชน 

2.6)  จากวิทยุชุมชน 

2.7)  อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................ 
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1.2 ขอคําถามตอไปนี้ เปนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกาลําพูนในดานตางๆ ซึ่งอาจจะสงผล

กระทบตอผูที่อยูอาศัยในพื้นที่เมืองเกาลําพูน โปรดทําเคร่ืองหมาย ( )  ในชองที่ตรงตามความคิดเห็น

ของทาน 

 
การบริหารจัดการพื้นท่ี เห็นดวย ไมเห็นดวย 

พื้นท่ีหลักและพื้นท่ีตอเน่ืองท่ี 11   
1. ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่ยายออกใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลง

เพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน 

  

2. ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่เลิกใชประโยชน ใหใชประโยชนที่ดิน
เปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน 

  

3. ไมใหมีการประกอบกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายดานอัคคีภัยในบริเวณน้ี   

4. ไมใหมีการประกอบกิจกรรมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในบริเวณน้ี    

5. ไมใหมีโรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน i (ตามแนบทายหนา 12)   

6.   ใหมกีารพาณิชยกรรมเพียงเพื่อที่จะบริการชุมชนในพื้นที่เมืองเกาเทานั้น   

7.  ไมใหมีสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการii (ตามแนบทายหนา 12)   

8.  ไมใหใชเปนท่ีต้ังคลังสินคาiii (ตามแนบทายหนา 12)  

ที่มีพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรขึ้นไป 

  

9.  การกอสรางและดัดแปลงอาคารบริเวณภายในเขตพ้ืนที่หลัก  ประกอบดวย วัด

พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ศาลากลางจังหวัดลําพูน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

หริภุญไชย พิพิธภัณฑชุมชนเมือง หนองน้ําจามเทวี (สวนสาธารณะเจาหญิงแขก

แกว) ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกาลําพูน 

  

10. สงเสริมใหมีท่ีวางท่ีมีความรมรื่นในพื้นท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร    

11. จัดบริเวณท่ีวางหนาศาลากลางจังหวัดลําพูนเปนเสมือนขวงเมือง   

12. สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร ทั้ง 2 พ้ืนที ่   

13. สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม ทั้ง 2 พ้ืนที ่   

14. สงเสริมใหมีการจัดการใชที่ ดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย ท้ัง 2 พื้นท่ี 

  

15. อาคารใหมที่กอสรางในเขตศาสนสถานใหมีที่ ต้ังสอดคลองตามเขตการใช

ประโยชนที่ดินเชน เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพ้ืนที่บริการชุมชน 

  

   

สวนท่ี 1 (ตอ)   

                                                 
1
 พ้ืนที่เมืองเกาในสวนท่ีไมรวมสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก บริเวณพ้ืนที่แมน้ํากวงและ

แนวขนานริมสองฝงแมน้ํากวงระยะ 10 เมตร) 
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การบริหารจัดการพื้นท่ี เห็นดวย ไมเห็นดวย 

16. อาคารใหมที่กอสรางในเขตศาสนสถานตองมีความสูงไมเกินกวาโบราณสถาน

หรืออาคารประธานในเขตพื้นที ่

  

การปรับปรุงอาคารเดิมและการสรางอาคารใหมในพื้นท่ีเมืองเกาลําพูน   
17. อาคารเดิมท่ีมีอยูแลวใหปรับปรุงไดในสภาพเดิม   

18. ถามีการร้ือเพื่อสรางอาคารใหมใหสรางในรูปลักษณะเดิมและความสูงเทา

เดิม 

  

19. สําหรับพื้นท่ีหลัก อาคารที่สรางใหมใหมีความสูงไมเกิน 2 ช้ัน (6.00 

เมตร) ใหอัตราสวนพื้นท่ีอาคารตอพื้นท่ีดินท่ีอาคารต้ังอยู ใหมีท่ีวางไมนอย

กวารอยละ 30 ของพื้นท่ีดิน และพื้นท่ีวางน้ันใหเปนพื้นท่ีสีเขียวไมนอยกวา 

รอยละ 50 ของพื้นท่ีวาง 

  

20. สําหรับพื้นท่ีตอเน่ืองท่ี 1 อาคารที่สรางใหมใหมีความสูงไมเกิน 3 ช้ัน

(9.00 เมตร) ใหอัตราสวนพื้นท่ีอาคารตอพื้นท่ีดินท่ีอาคารต้ังอยู ใหมีท่ีวาง

ไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นท่ีดิน และพื้นท่ีวางน้ันใหเปนพื้นท่ีสีเขียวไม

นอยกวา รอยละ 50 ของพื้นท่ีวาง 

  

21. กําหนดรูปทรงหลังคาของอาคารที่จะสรางใหม ใหเปนหลังคาจ่ัวหรือปนหยา ท้ัง 
2 พื้นท่ี 

  

22. กําหนดสีอาคารท่ีจะสรางใหมและอาคารท่ีตอเติม ใหเปนสีลักษณะ

ธรรมชาติ เชน แทน นํ้าตาล นํ้าตาลออน เทา เปนตน  ท้ัง 2 พื้นท่ี  

  

23. ไมใหมีการกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ ท้ัง 2 พื้นท่ี   

พื้นท่ีตอเน่ืองท่ี 22   

24. ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพ่ือนันทนาการ   

25. ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

26. ไมใหมีการกอสรางอาคารทุกประเภท   

27. ไมใหมีการดัดแปลงอาคารทุกประเภท   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 พื้นที่เมืองเกาสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก บริเวณพ้ืนที่แมน้ํากวงและแนวขนานริมสองฝง

แมน้ํากวงระยะ 10 เมตร 
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สวนท่ี 1 (ตอ) 
 

การบริหารจัดการพื้นท่ี เห็นดวย ไมเห็นดวย 

28. ใหจัดทําแผนลดขนาดศูนยทองเที่ยวของเทศบาลเมืองลําพูน โดยใหใช

ประโยชนเปนที่โลงสาธารณะ 

  

29. ใหมีการจัดทําแผนการยายอาคารรานคาบริเวณริมฝงแมน้ํากวงทั้งสองฝง  

โดยใหใชประโยชนเปนที่โลงสาธารณะ 

  

30. ใหมีการจัดทําแผนการยายสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน 

โดยใหใชประโยชนเปนที่โลงสาธารณะ 

  

31. จัดภูมิทัศนเพื่อแสดงความเปนแนวประตูเมือง กําแพงเมือง และคูเมืองในอดีต   

ภายในพ้ืนที่เมืองเกาลําพูนทั้งหมด   

32. สงเสริมภูมิทัศนเมืองเกา โดยการลดความสูงของร้ัวหรือมีร้ัวเทาที่จําเปนหรือใชร้ัว  

      ที่เปนแนวตนไม 

  

33. ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบตามแนวถนน โยกําหนดระยะถอยรนและหาม 

       กอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ในระยะเขมขนกวาที่กําหนดไวใน 

       กฎกระทรวง 

  

34. ควรคุมสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ โดย 

       กําหนดใหมีระยะถอยรนเปนเขตปลอดอาคาร 

  

35. กําหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข การรักษาส่ิงแวดลอม  

       ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดหลักปฏิบัติ 

       รวมกันที่เหมาะสม 

  

36.  กําหนดขนาด รูปแบบและจัดระเบียบปายโฆษณา และปายชื่อสถานประกอบ 

       กิจการ 
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สวนที่ 2 
ถาทานอยากใหเมืองเกาลําพูนเปนเมืองประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม  

และเปนเมืองนาอยูทานคิดวาควรจะทําอยางไร โปรดใหขอเสนอแนะ 
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 3 
ผูตอบแบบสอบถาม/ผูสอบถาม 

 
1.  ชื่อ/นามสกุล ผูตอบแบบสอบถาม................................................................................................... 

     บานเลขที่.............................ถนน.....................................................ชุมชน.................................... 

     ...............................................................   มีสมาชิกในครอบครัว...........คน    เปนผูใหญชาย.....คน    

     ผูใหญหญิง.......คน    เด็กชาย........คน    เด็กหญิง..........คน  ผูสูงอายุ (60ปข้ึนไป)...........คน   

     ต้ังอยูในเขตพืน้ที ่   พืน้ทีห่ลัก  หรือ       พืน้ที่ตอเนื่องที่ 1(ไมรวมสวนแนวกําแพงเมือง คูเมอืง 

ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก บริเวณพืน้ที่แมน้าํกวงและแนวขนานริมสองฝงแมน้าํกวงระยะ 10 

เมตร) หรือ   พืน้ที่ตอเนือ่งที ่2 (ในสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก 

บริเวณพืน้ที่แมน้ํากวงและแนวขนานริมสองฝงแมน้ํากวงระยะ 10 เมตร)  

2.  ชื่อ/นามสกุลผูสอบถาม................................................................................................................... 

     สอบถามวนัที.่......................เดือน...................................พ.ศ. 2553   

 

                                                             ขอขอบพระคุณในความรวมมอืเปนอยางสูง 

สํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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i โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะท่ีใชเคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแตหา

แรงมาหรือกําลังเทียบเทาต้ังแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานต้ังแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเคร่ืองจักรหรือไมก็ตามสําหรับทํา 

ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด ๆ 
 
ii สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ หมายถึง สถานที่ที่ต้ังขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในทาง

การคา ดังตอไปน้ี 

        (1) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทท่ีมีและประเภทที่ไมมีคูบริการ 

        (2) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอื่นจําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 

        (3) สถานอาบนํ้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 

              (ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย 

ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย วาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

              (ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะของสถานที่ การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่

กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะ

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานน้ันดวยก็ได หรือ 

              (ค) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        (4) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

              (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปลอยปละละเลยใหนักรอง 

นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 

              (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือ

ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดน่ังกับลูกคา 

              (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะ

อาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

              (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        (5) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ

บันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 
 

iii คลังสินคา หมายถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของ เพื่อประโยชนทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม 
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การประมวลผลแบบสอบถาม 
โครงการแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน 

 
สวนที่ 1  แนวทางการบรหิารจัดการพืน้ที่เมืองเกาลําพนู 
1.1 ขอมูลทัว่ไป 

1.1.1 ทราบเร่ืองการกาํหนดพ้ืนที่ในเขตคูเมืองและกําแพงเมืองเปนเขตพื้นที่ลําพูน 
 

ทราบเรื่องการกําหนดพืน้ที่ในเขตคูเมืองและกาํแพงเมืองเปน
เขตพื้นที่เมืองเกาลําพนู 

จํานวน รอยละ 

ทราบ 90 64.30 

ไมทราบ 50 35.70 

รวม 140 100.00 

 

1.1.2 ทราบมาจากแหลงใด 
 

ทราบมาจากแหลงใด จํานวน รอยละ 

หัวหนาชุมชน     9 9.80 

สวนราชการ        5 5.40 

การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น     5 5.40 

ปากตอปาก     29 31.50 

เสียงตามสายในชุมชน    3 3.30 

วิทยชุุมชน      4 4.30 

หัวหนาชุมชน , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ , เสียงตาม

สายในชุมชน , วทิยุชมุชน 
3 3.30 

หัวหนาชุมชน , สวนราชการ , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็, 

ปากตอปาก , เสียงตามสายในชุมชน 
2 2.20 

หัวหนาชุมชน , สวนราชการ , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ 3 3.30 

สวนราชการ , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น 3 3.30 

หัวหนาชุมชน , ปากตอปาก 5 5.40 

หัวหนาชุมชน , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ , ปากตอปาก , 

เสียงตามสายในชุมชน 
2 2.20 

สวนราชการ , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น , วทิยุชุมชน 2 2.20 
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ทราบมาจากแหลงใด จํานวน รอยละ 

สวนราชการ , ปากตอปาก , วิทยชุุมชน 1 1.10 

ปากตอปาก , เสียงตามสายในชุมชน , วทิยุชุมชน 3 3.30 

หัวหนาชุมชน , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ , เสียงตาม

สายในชุมชน 
1 1.10 

ปากตอปาก , เสียงตามสายในชุมชน 2 2.20 

ปากตอปาก , วิทยชุุมชน 2 2.20 

การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น , ปากตอปาก 1 1.10 

หัวหนาชุมชน , สวนราชการ , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็, 

ปากตอปาก , เสียงตามสายในชุมชน , วทิยุชุมชน 
1 1.10 

สวนราชการ , เสียงตามสายในชุมชน 2 2.20 

หัวหนาชุมชน , วทิยุชมุชน 1 1.10 

หัวหนาชุมชน , การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ 1 1.10 

หัวหนาชุมชน , ปากตอปาก , เสียงตามสายในชุมชน 1 1.10 

รวม 92 1.10 

 
1.2  แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกาลาํพูนในดานตางๆ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอ 
 ผูที่อยูอาศัยในพ้ืนที่เมืองเกาลาํพูน 

 

การบรหิารจดัการพื้นท่ี 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
พื้นที่หลักและพ้ืนที่ตอเนือ่งที่ 11 

1.  ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่ยายออก ใหใช

ประโยชนที่ดินเปนทีโ่ลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน 

106 

 

77.37 

 

31 22.63 

2.  ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่เลิกใชประโยชน

ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน 

114 83.82 22 16.18 

3.  ไมใหมีการประกอบกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายดาน

อัคคีภัยในบริเวณนี ้
132 94.96 7 5.04 
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การบรหิารจดัการพื้นท่ี 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4.  ไมใหมีการประกอบกิจกรรมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใน

บริเวณนี ้
134 97.10 4 2.90 

5.  ไมใหมีโรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

     (ตามแนบทายหนา 12) 
129 96.99 4 3.01 

6.  ใหมีการพาณิชยกรรมเพยีงเพื่อที่จะบริการชุมชนในพื้นที ่  

เมืองเกาเทานัน้ 
115 85.82 19 14.18 

7.  ไมใหมีสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  

     (ตามแนบทายหนา 12) 
120 90.91 12 9.09 

8.  ไมใหใชเปนที่ต้ังคลังสินคา (ตามแนบทายหนา 12) มีพืน้ที่

เกิน 100 ตารางเมตรข้ึนไป 
114 83.82 22 16.18 

9.  การกอสรางและดัดแปลงอาคารบริเวณภายในเขตพืน้ที่หลกั 

ประกอบดวย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  ศาลากลาง

จังหวัดลําพูน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย พิพธิภัณฑ

ชุมชนเมือง หนองน้ําจามเทวี (สวนสาธารณะเจาหญิงแขก

แกว) ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลาํพูน 

128 92.75 10 7.75 

10.  สงเสริมใหมีทีว่างที่มีความรมร่ืนในพืน้ทีว่ัดพระธาตุหริภุญชัย 

วรมหาวหิาร 
136 97.14 4 2.86 

11.  จัดบริเวณที่วางหนาศาลากลางจังหวัดลําพนูเปนเสมือน 
      ขวงเมือง 

116 85.29 20 14.71 

12.   สงเสริมใหมีกาดูแลรักษาอาคารที่มคุีณคาทางประวัติศาสตร 
ทั้ง 2 พื้นที ่

138 99.28 1 0.72 

13.   สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารที่มคุีณคาทางวฒันธรรม  
      ทั้ง 2 พืน้ที่ 

139 99.29 1 0.71 

14.   สงเสริมใหมีการจัดการใชที่ดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนนุ

วัฒนธรรมและประเพณีไทย ทั้ง 2 พืน้ที ่
137 98.56 2 1.44 
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การบรหิารจดัการพื้นท่ี 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

15.   อาคารใหมทีก่อสรางในเขตศาสนสถานใหมีที่ต้ังสอดคลอง

ตามเขตการใชประโยชนที่ดิน เชน เขตพุทธาวาส             

เขตสังฆาวาส และพื้นที่บริการชุมชน 

125 91.24 12 8.76 

16.   อาคารใหมทีก่อสรางในเขตศาสนสถานตองมีความสูงไมเกนิ

กวาโบราณสถานหรืออาคารประธานในเขตพ้ืนที ่
136 96.45 5 3.55 

การปรับปรุงอาคารเดิมและการกอสรางอาคารใหมในพื้นที่
เมืองเกาลําพูน 
17.   อาคารเดิมที่มีอยูแลวใหปรับปรุงไดในสภาพเดิม 

 

 

129 

 

 

92.14 

 

 

11 

 

 

7.86 

18.   ถามกีารร้ือเพื่อสรางอาคารใหมใหสรางในรูปลักษณะเดิม

และความสูงเทาเดิม 
103 77.44 30 22.56 

19.  สาํหรับพื้นที่หลัก อาคารที่สรางใหมใหมีความสูงไมเกิน     

2 ชั้น (6.00 เมตร) ในอัตราสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดินที่

อาคารต้ังอยู ใหมีทีว่างไมนอยกวารอยละ 30 ของพ้ืนที่ดิน 

และพื้นที่วางนั้นใหเปนพืน้ที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 

ของพ้ืนทีว่าง 

112 80.00 28 20.00 

20.  สาํหรับพื้นที่ตอเนื่องที่ 1 อาคารทีส่รางใหมใหมคีวามสูงไม

เกิน 3 ชัน้ (9.00 เมตร) ในอัตราสวนพื้นทีอ่าคารตอพื้นที่ดิน

ที่อาคารตั้งอยู ใหมทีี่วางไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ดิน 

และพื้นที่วางนั้นใหเปนพืน้ที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 

ของพ้ืนทีว่าง 

111 81.02 26 18.98 

21.   กําหนดรูปทรงหลังคาของอาคารที่จะสรางใหมใหเปน  

หลังคาจั่วหรือปนหยา ทั้ง 2 พื้นที ่
106 76.81 32 23.19 

22.   กําหนดสีอาคารที่จะสรางใหมและอาคารที่ตอเติมใหเปนสี

ลักษณะธรรมชาติ เชน แทน น้าํตาล น้ําตาลออน เทา      

เปนตน ทั้ง 2 พื้นที ่

105 77.21 31 22.79 

23.   ไมใหมีการกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ  
      ทั้ง 2 พืน้ที่ 

97 75.19 32 24.81 
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การบรหิารจดัการพื้นท่ี 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
พื้นที่ตอเนื่องที่ 22 
24.   ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพื่อนนัทนาการ 

 

127 

 

91.37 

 

12 

 

8.63 

25.   ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพื่อรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

131 92.91 10 7.09 

26.   ไมใหมีการกอสรางอาคารทุกประเภท 84 60.89 54 39.13 

27.   ไมใหมีการดัดแปลงอาคารทุกประเภท 75 54.35 63 45.65 

28.   ใหจัดทาํแผนลดขนาดศูนยทองเที่ยวของเทศบาลเมือง

ลําพนู โดยใหใชประโยชนทีเ่ปนทีโ่ลงสาธารณะ 
99 73.88 35 26.12 

29.   ใหมีกาจดัทําแผนการยายอาคารรานคาบริเวณริมฝง

แมน้ํากวงทั้งสองฝงโดยใหใชประโยชนเปนทีโ่ลงสาธารณะ 
94 68.12 44 31.88 

30.   ใหมีการจัดทําแผนการยายสาํนักงานการประปาสวน

ภูมิภาค สาขาลําพูนโดยใหใชประโยชนเปนทีโ่ลงสาธารณะ 
68 51.13 65 48.87 

31.   จัดภูมทิศันเพื่อแสดงความเปนแนวประตูเมือง กําแพงเมือง 

และคูเมืองในอดีต 
136 96.45 5 3.55 

ภายในพื้นที่เมืองเกาลําพนูทั้งหมด 
32.   สงเสริมภูมิทัศนเมืองเกา โดยการลดความสูงของร้ัวหรือมีร้ัว

เทาที่จําเปนหรือใชร้ัวที่เปนแนวตนไม 
108 79.41 28 20.59 

33.   ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบตามแนวถนนโดนกําหนด

ระยะถอนรนและหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุก

ประเภท ในระยะเขมขนกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

104 75.36 34 24.64 

34.   ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและศาสน

สถานในพื้นทีโ่ดยกําหนดใหมีระยะถอยรนเปนเขตปลอด

อาคาร 

121 86.43 19 13.57 

35.   กําหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข   

การรักษาส่ิงแวดลอมความสะอาด และความเปนระเบียบ

เรียบรอยเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดหลักปฏิบัติรวมกันที่เหมาะสม 

133 97.08 4 2.92 

36.   กําหนดขนาด รูปแบบและจัดระเบียบปายโฆษณา และ  

ปายช่ือสถานประกอบกิจการ 
126 90.00 14 10.00 
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สวนที่ 2  ถาทานอยากใหเมืองเกาลําพูนเปนเมืองประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม และเปน
เมืองนาอยู ทานคิดวาควรจะทําอยางไร โปรดใหขอเสนอแนะ 

1.  คณะกรรมการแจงวาไดดําเนินการไปร้ือถอนบานพักศึกษาธิการจังหวัดที่ชาวตลาดสดเทศบาลไป

แลวนั้น อยากจะใหดําเนินการปรับปรุงร้ือถอนและติดประกาศไวเพื่อจัดทําส่ิงที่คณะกรรมการตองการ คือ

ทําแบบงาย ๆ ไมตองใชงบประมาณมาก คือจัดเปนที่บิณฑบาตรพระสงฆองคเจาเหมือนกับเมืองหลวงพระ

บาง เพราะพระสงฆจะไดมาบิณฑทบาตรเพราะอยูติดกับเทศบาล ประชาชนจะไดมาพรอมกันทุกวัน 

เพราะทุกวันนี้เรามีโรงเรียนพระสงฆ สามเณรมากมายและวัดมากมายเชนเดียวกันและประชาชนก็

มากมายเพราะมาตลาดดวย  

ฉะนั้นการใชสถานที่ก็ใชถนนหลวงลาดยางเหมือนกับหลวงพระบางทําอยูและโดงดังไปทั่วโลก 

เพราะฉะนั้นถาทางคณะกรรมการไดตัดสินใจทําแตส่ิงที่พูดมาจะดีมาก เพราะอาคารตาง ๆ ไมตองมีส่ิงที่

ควรจะมีคือที่ใหนั่งพักผอน หองน้ํา หองสวม ฯลฯ  

2.  พื้นที่ธรณีสงฆควรจะอนุรักษไวไมควรจะเขาไปยุงหรือทําเปนที่นันทนาการ (เอาเครื่องเลน เคร่ือง

ออกกําลังกายไปวาง) แตถาจะเปนสวนหยอม สนามหญา ตนไมโบราณ ทางพุทธประวัติ ก็จะเห็นดวย  

ที่วางไมนอยกวารอยละ 30 เปนการจํากัดสิทธิมากเกินไป ควรจะทํากําแพงเหมือนเดิมที่เคยมี ไม

คอยสูง เปนกําแพงรอบคูเมือง สูงประมาณ 75 เซนติเมตร เปนกําแพงศิลาแลง  

ควรจะเชิญคนในพื้นที่หลักทุกหลังคาเรือนเขารวมประชุมดวย บางคนยังไมทราบดวยซํ้าวาบานที่

ตนอยูอาศัยจะเปนเขตพื้นที่เมืองเกา 

3.  ใหประชาสัมพันธใหประชาชนในบริเวณเขตพื้นที่ทุก ๆ เขต ไดเขาใจอยางดี และยอมรับตามกฎที่

จะต้ังข้ึนมาเปนกฎหมายตอไป 

4.  ใหมีการประชาสัมพันธในเขตเทศบาลเมืองลําพูนถึงเร่ืองลําพูนจะเปนเมืองเกา ออกเสียงตามเสียง

เทศบาลทุกวัน 

5.  ประชาชนตองยอมรับกฎ กติกาที่กําหนด 

6.  คนในเขตพื้นที่เมืองเกา พื้นที่หลัก พื้นที่ตอเนื่องตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

7.   ควรประชาสัมพันธใหราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่หลักและพื้นที่ตอเนื่องเขาใจในหลักการตาม

แผนแมบทของการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนใหเปนเมืองประวัติศาสตรและเปนเมืองนาอยู 

8.  ขอผูทําแผนทําความเขาใจกับผูอยูในเขตเมืองใหมีความคิดเห็นเปนแนวทางเดียวกัน ในการที่จะ

อนุรักษเมืองเกา มิฉะนั้นโครงการจะสะดุด 

9.  อยากใหยายประชาชนออกไปนอกเมือง ขอที่ตรงนี้เปนสนามหรือชวงวัฒนธรรมของเมือง 
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10. ขอเทศบาลจัดระเบียบเร่ืองปายโฆษณาที่ เกินพอดี มองแลวเปนมลพิษทางสายตา ออก           

เทศบัญญัติใหมใหเปนระเบียบกวาปจจุบัน 

11.  อยากใหดูเกาะรัตนโกสินทร กทม.เปนแบบอยาง เนื่องจากบาน วัด โรงเรียน ไมมีการยายออกเลย 

เนื่องจากมีเร่ืองราวความเปนมาจากเร่ิมสรางกรุงเทพมาจนถึงปจจุบันเลาขานกันมา จึงไมกระทบความ

เปนอยูของชุมชนอยางยั่งยืน 

12. อยากเหน็ลําพนูเปนเมืองที่สวยงาม 

13. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม 

14. อบรมบุคลากรในชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 

15. เมืองเกาตองดูรมร่ืน 

16. มีกิจกรรมสําหรับคนเมืองลําพูน 

17. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม 

18. อยากใหลักษณะอาคารเปนแนวเดียวกัน วัดตางๆไมกอสรางมากจนเปนสถานที่ไมนาอยู ไมรมร่ืน 

ไมเหมาะสมกับสถานที่สงบ บางวัดสรางจนไมรูวาเปนสถาบันไหน 

19. อยากใหศิลปวัฒนธรรมแบบเกากลับคืนมา 

20. ใหคงสภาพเดิม ๆ เสริมแตงตามแบบเดิม ๆ หามสรางข้ึนมาใหม 

21. ควรเร่ิมตนที่ชุมชน สมาชิกที่เกี่ยวของกับโครงการนี้เร่ิมตนที่จุดเล็กๆกอนที่จะขยายเปนวงกวาง 

เพื่อทําใหโครงการสมบูรณ และเกิดประโยชนทั้งสองฝายและไมเกิดผลกระทบกับอีกฝายใดฝายหน่ึง (เชน 

รานคา ที่อยูอาศัย บริเวณแมกวงที่ต้ังอยู ณ ปจจุบัน) 

22. จัดทําแผนที่จังหวัดลําพูนเพื่อความสะดวกกับนักทองเที่ยว ชาวไทยและชาวตางชาติ เปนแผนพับ 

23. อยาสรางเมืองใหเกาเพราะมันขาดเสนห แตโปรดรักษาของเกาที่มีอยูและดูแลความสะอาดเปนส่ิง
สําคัญของเกามีความงดงามอยูในตัวอยูแลว 

24. ไมอยากใหวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใหอนุรักษส่ิงเดิม ๆ เอาไวใหลูกหลานตอไปภายหนาไดรูได

เห็นและไดภูมิใจกับบานเกิดภูมิลําเนาของตนเอง 

25. ตองใหขอมูลรายละเอียดตลอดจนผลดีผลเสียในโครงการนี้ใหกับประชาชนคนลําพูนใหชัดเจน 

26. ควรมีการปรับปรุง 
27. ควรจะอนุรักษโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมและใหมีโบราณสถานสะอาด รมเย็น มีการจัด     

ที่จอดรถอยางเปนระเบียบ จัดใหมีรานคาอยางมีระบบ 

28. อยากใหเปนเมืองเกา แตไมอยากใหจํากัดความสูงของอาคาร ยกเวนบริเวณใกลโบราณวัตถุหรือ

บังภูมิทัศน อยากใหพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจควบคูไปดวย 

29. ต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมีคนในชุมชนที่อยูในเขตเมืองเกาเขารวมเปนคณะกรรมการดวย 
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30. ออกงบประมาณในการปรับปรุงบานเมืองในสวนตาง ๆ เชน บานเรือนใหมี รูปแบบและ

สถาปตยกรรมแบบเกา มีตนไมเยอะ ๆ 

31. ทําเปนบานพักประจําเมืองเกา เมื่อมีนักทองเที่ยวมาใหทําการพัก และแสดงวิถีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

32. จัดระเบียบใหเรียบรอย โดยต้ังกฎที่มีระเบียบขอบังคับในการมองมุมมองของกลุมบานเรือนที่อยู

ตรงนั้น 

33. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเมืองลําพูนเปนเมืองแหงการทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมอยาง
จริงจังจากทุกหนวยงานและหาจุดขายของจังหวัด 

34. ประชาสัมพันธใหมากข้ึน ใหความรู 

35. ใหมีการรับฟงความเห็นในกลุมยอย กลุมใหญ และระดับผูนําของทองถิ่น 

36. การวางข้ันตอนของการเปนเมืองนาอยูอยางเปนลําดับ จากกลยุทธใหชัดเจนและเร่ิมจาก

ประชาชน 

37. การใชองคกรวัฒนธรรม องคกรส่ิงแวดลอม และอ่ืน ๆ 

38. กระบวนการสรางจิตสํานึกควรทําในทุกระดับ เร่ิมจากภาครัฐ  

39. เทศบาล อบจ. อปท. ดูแลแมน้ํากวงและภูมิทัศน ส่ิงแวดลอม ใหประชาชนเห็นวาจริงใจตอการ

ดูแลส่ิงแวดลอมและการไปสูเมืองประวัติศาสตร 

40. เร่ืองความสะอาดตองมีการจัดเก็บขยะทุกวันอยางมีระบบ-ระเบียบ 

41. เร่ืองการจอดรถใหมีความเปนระเบียบมากกวานี้ 
42. ควรจะมีการติดปายชัดเจนเร่ืองของสถานท่ีโบราณหรือสถานที่ทองเที่ยว 

43. จัดหางบประมาณบูรณะ ปรับปรุง เพิ่มมากข้ึน 

44. ประชาสัมพันธใหมากข้ึนทั้งกับชุมชนและภายนอก 

45. จัดพื้นที่วางเพิ่มเปนสวนสาธารณะ และบริเวณที่จอดรถบริการนักทองเที่ยว 

46. ใหใชการเห็นดวย-ไมเห็นดวย ตามแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่หลัก พื้นที่ตอเนื่อง 1 และ

พื้นที่ตอเนื่อง 2 ใชเสียงสวนมากเปนเกณฑพิจารณา ตัดสิน มีหลักฐานของประชาชนตามนี้ 

47. พัฒนาชุมชนใหสะอาด ไมสรางตึกสูงเกินไปเพราะบดบังทัศนียภาพ 

48. จะตองไมเปนส่ิงกอสรางใหม สงเสริมอาคารเกา เอารานขายของ สุรา เบียร ออกไป สนับสนุนแตง

กายพื้นบาน 

49. ตองพัฒนากันเอง ตองพัฒนาโดยเทศบาล 

50. พัฒนาตัวเมืองใหนาอยู ปรับปรุงคูคลอง มีการพัฒนาชุมชน 

51. ปลูกฝงจิตสํานึกของคนในเมืองลําพูนใหรูจักอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

52. สงเสริมการทํางานของภาครัฐ ใหทํางานไดอยางเต็มที่ในกาอนุรักษเมืองลําพูน 
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53. ควรสงเสริมการทองเที่ยวมากข้ึน เพื่อที่จะสามารถเผยแพรเร่ืองราวเมืองประวัติศาสตรของลําพูน 

54. ใหทุกคนรูจักรักษาความสะอาด 

55. ไมควรสรางอาคารบดบังทัศนียภาพ  

56. รักษาวัฒนธรรมไทย 

57. ไมใหทํากิจกรรมอะไรที่กระทบถึงประวัติศาสตร 
58. มีการจัดใหความรู ประชาสัมพันธ 
59. ปลูกเยาวชนมีจิตสํานึกในวัฒนธรรมใหรูสึกมีจิตสํานึกรักษาและหวงแหนจะไดมีอยูนานๆผูใหญ

เปนแบบอยางที่ดี 

60. ใหทําสุมหนาบานแบบโบราณ  ไมตองกางผาใบหนารานดูแลวไมเรียบรอย บริเวณประตูชางสี, 

ขางจวนผูวา เพราะบริเวณนี้มีปายโฆษณามาก 

61. ขุดลอกแมน้ํากวง และขยายพ้ืนที่ฝงทั้ง 2 ขาง เดิมกวางมาก ชาวบานถมที่และขยายพื้นที่เปนของ

ตน ควรจะเวนคืน 

62. พื้นฟูสภาพแมน้ํากวงใหใชอาบ 

63. หามไมใหหนวยงานหรือองคกรทองถิ่น เชน เทศบาลเมืองลําพูนกระทําการใด ๆ ที่ทําใหความ

กวาง ความยาว ของคูเมืองลดลง 

64. พัฒนาพื้นที่บริเวณลานเจาแมจามเทวี และโตรุงใหเปนสวนสาธารณะ 

65. หามสวนราชการ วัด กอสรางอาคารใหมในรูปแบบที่ไมสอดคลองกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม   

66. ทุบ ร้ือ ถอน อาคารโรงเรียนเมธีวุฒิกรดานติดถนนอัฐฐารสทุกอาคาร ใหวัดพระธาตุหริภุญไชย ร้ือ

กอนอาคารศรีจําปาและอาคารบริเวณทิศตะวันตกของพระบรมธาตุ 

67. ยึดแบบด้ังเดิมดีอยูแลวเพราะเปนเมืองโบราณ เมืองลําพูนอยูเปน 100 ป เปนเมืองวัฒนธรรม

หลายชนช้ัน 

68. ขอความรวมมือไมสวมใสกางเกงขาส้ันในวัดพระธาตุ อยากใหนุงซิ่น 

69. ทางเทศบาลเมืองฯมีถนนสําหรับจักรยาน (ปลอกสีฟา) แตไมสามารถใชไดตลอดสายเพราะมี

รถจักรยานยนต ปกอัพ ทั้งเจาของรานและผูคนสัญจรไปมาจอดขวางขอใหมีมาตรการเขมงวด 

70. ถนนคนเดินตรงวัดชางสีขอใหงดเลย ไมใชตลาดนัด ไมตรงกับความเปนจริงของคําวาเมือง 

71. หามมีการจุดประทัดตอนกลางคืน (งานศพ) 

72. บํารุงรักษากําแพงเมืองทั้งส่ีมุมใหดูเหมาะสมกวาเทาที่เปนอยู มีสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณ
เพื่อใหเด็ก ๆ ไดไปศึกษา 

73. ถาจะใหเคล่ือนยายตองมีงบประมาณรองรับ  

74. นาจะทําโครงการนี้ต้ังนานแลว เพราะตอนนี้พัฒนาเกินไปแลว 

75. รักษาความเปนลานนา 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน     ภาคผนวก ค.  แบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเกา 
 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              ค - 22 

76. ทําประชาคม ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ 

77. เห็นดวยในหลักการดําเนินงาน ที่อาศัยชุมชนเปนฐานมิใชการทําเพื่อประโยชนดานการทองเที่ยว

หรือการเปนแหลงมรดกโลกเปนสําคัญ 

78. คํานงถึงวิถีชีวิตชุมชนโดยการร้ือถอนรานคายอยบริเวณดานขางพระธาตุ ริมแมน้ํากวงดานทิศใต 

ซึ่งเปนรานขายอาหารสําเร็จรูปที่มีผูคนในเมืองมาจับจายกันทุกวัน  

79. ควรมีการประชาสัมพันธใหชาวลําพูนไดรับรูรับทราบถึงประโยชนที่ชาวลําพูนจะไดรับจากการ
พัฒนาบริเวณเมืองเกาของลําพูน 

 
สวนที่ 3 ขอมูลสวนตัว 
 
3.1 อาศัยในชุมชน 
 

ชุมชน จํานวน รอยละ 

ศรีบุญเรือง 18 15.93 

ทาขาม-บานฮอม 33 29.20 

ชัยมงคล 14 12.39 

บานทา-ทานาง 42 37.17 

ชางฆอง 1 0.88 

สันปาหลวง 3 2.65 

เมือง 1 0.88 

วัดพระคง 1 0.88 

รวม 113 100.00 
 

3.2  สมาชกิภายในครอบครัว 
 

จํานวนสมาชิกภายในครองครัว จํานวน รอยละ 

1 - 3  คน 43 34.13 

4 – 6  คน 72 57.14 

มากกวา 6 คน 11 8.73 

รวม 126 100.00 
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3.2.1  แยกเปนผูใหญชาย 

ผูใหญชาย จํานวน รอยละ 

1   คน 52 50.49 

2   คน 38 36.89 

3   คน 10 9.71 

4   คน 2 1.94 

5   คน 1 0.97 

รวม 103 100.00 
 

3.2.2  แยกเปนผูใหญหญิง 

ผูใหญหญิง จํานวน รอยละ 

1   คน 45 39.13 

2   คน 40 34.78 

3   คน 18 15.65 

4   คน 8 6.96 

5   คน 4 3.48 

รวม 115 100.00 
 

3.2.3 แยกเปนเด็กชาย 

เด็กผูชาย จํานวน รอยละ 

1   คน 19 76.00 

2   คน 5 20.00 

3   คน 1 4.00 

รวม 25 100.00 
 

3.2.4  แยกเปนเด็กผูหญิง 

เด็กผูหญิง จํานวน รอยละ 

1   คน 31 75.61 

2   คน 8 19.51 

3   คน 2 4.88 

รวม 41 100.00 
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              ค - 24 

3.2.5  แยกเปนผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จํานวน รอยละ 

1   คน 34 54.84 

2   คน 27 43.55 

3   คน 1 1.61 

รวม 62 100.00 

 
3.3  ต้ังอยูในพื้นที่ 
 

ต้ังอยูในพื้นที่ จํานวน รอยละ 

พื้นที่หลัก 53 47.32 

พื้นที่ตอเนื่องที่ 1 33 29.46 

พื้นที่ตอเนื่องที่ 2 26 23.21 

รวม 112 100.00 

 

หมายเหตุ ขอมูลทั้งหมด 141 ขอมูล 
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