


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      
  

สวนสวนท่ี ท่ี 1 1   คุณคาความสําคัญของบริเวณเมืองเกาลําพูนคุณคาความสําคัญของบริเวณเมืองเกาลําพูน  
การวางผังเมืองเกาลําพูนตามแนวคิด “เมืองคือส่ิงมีชีวิต” 1 

คุณคาของเมืองเกาลําพูนที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน 3 

1. องคประกอบเมืองเกา 3 

2. ศิลปะหริภุญไชยที่ยังมีใหเห็นในเมืองเกาลําพูน 4 

3. อาคารเกาที่พักอาศัยที่มีความงดงามและทรงคุณคาทางสถาปตยกรรม 5 

4. ตนไมใหญที่ปรากฏใหเห็นในเขตเมืองเกาลําพูน 5 

5. คุณคาความสําคัญ ความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพ 6 

 

สวนท่ี สวนท่ี 22    ขอบเขตพ้ืนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกเมืองเกาลําพูนาลําพูน 

1. พื้นที่หลัก 7 

2. พื้นที่ตอเนื่อง 7 

 

 

 



(2) 
 

  หนาหนา  
 

สวนท่ี สวนท่ี 33    แนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน ควบคุมแนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน ควบคุม  
  อาคาร และควบคุมสภาพแวดลอมในบริเวณอาคาร และควบคุมสภาพแวดลอมในบริเวณเมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน  

1. บริเวณที่ 1 พื้นที่หลัก 9 

2. บริเวณที่ 2 พื้นที่ตอเนื่องที่ 1 10 

3. บริเวณที่ 3 พื้นที่ตอเนื่องที่ 2 11 

 

สวนท่ี สวนท่ี 44    แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา  
  บริเวณบริเวณเมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการ 13 

 เมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรม 14 

 และภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน  

3. ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ  22 

 ถึงประโยชนของเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน  

 

สวนสวนท่ี ท่ี 55    การนําแผนไปสูการปฏิบัติการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  
การดําเนินการของหนวยงานระดับนโยบาย 24 

การดําเนินการในระดับจังหวัด/บริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูน 24 

1. ผูวาราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน  24 

 ภาคประชาสังคม  

2. เปาหมายการดําเนินการในบริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูน 24 

3. การบริหารจัดการ 25 

 

สวนสวนท่ี ท่ี 66    แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  
 

บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
  

รายช่ือคณะผูศึกษารายช่ือคณะผูศึกษา  
  
 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 

สวนท่ี สวนท่ี 11  
คุณคาความสําคัญของบริเวณเมืองเกาลําพูนคุณคาความสําคัญของบริเวณเมืองเกาลําพูน  

 

การวางผังเมืองเกาลําพูนตามแนวคิด “เมืองคือส่ิงมีชีวิต” 
เมืองเกาลําพูน หรือศูนยกลางอาณาจักรหริภุญไชย เปนเมืองโบราณที่เกาแกที่สุดในแองที่ราบ

เชียงใหม-ลําพูน รูปแบบเมืองเปนเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ โดยมีผังเมืองเปนรูปรีหรือที่เรียกวารูป   

หอยสังข ขนาดกวางประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 825 เมตร ดานกวางทางทิศเหนือมีความกวางกวา

ทิศใตเล็กนอย การต้ังเมืองอาศัยลักษณะภูมิประเทศ จึงกําหนดใหตัวเมืองดานตะวันออกติดแมน้ํา เปน

ลักษณะของเมืองในยุคแรกที่ไมตองใชเทคนิควิทยาการในการสรางเมืองมากนัก การวางผังเมืองมีแนวคิด

วาเมืองคือสิ่งมีชีวิต ซึ่งองคประกอบของเมืองเปรียบเสมือนอวัยวะท่ีประกอบกันเปนรางกาย และใชคติ

ความเช่ือในเร่ืองทิศ ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเมือง นํามาสูการกําหนดพื้นที่ใชสอย โดยตอน

เหนือถือเปนอวัยวะสวนศีรษะ อยูในทิศมงคล และเปนที่เนินหลังเตา จึงเปนที่ต้ังของพระราชวัง ขวงหลวง 

คุมเจา พระคลังสมบัติ และวัดสําคัญ สวนตอนใตถือเปนอวัยวะสวนขา เปนทิศที่ดอยกวาและเปนที่ลาดตํ่า 

จึงเปนที่อยูเสนาบดี เจาช้ันรอง โรงชาง โรงมา 

ผังเมืองหริภุญไชย กําหนดวางแกนหลักในแนวเหนือ-ใต คือ แนวถนนอินทยงยศในปจจุบัน แกน

หลักอยูในแนวต้ังเร่ิมจากประตูชางสีดานทิศเหนือผานกลางเมืองลงมาถึงประตูล้ีดานทิศใต แกนนี้มี

ความสําคัญเสมือนสันหลังของเมือง ซึ่งถือเปนแกนแหงอํานาจ สองขางทางที่แนวแกนผานไปจะเปนที่ต้ัง

สถานที่สําคัญ เชน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระราชวัง พระลานหรือขวงหลวง แกนรองลงมาอยู

ในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ลักษณะตัดกับแกนต้ัง คือ ต้ังแตประตูมหาวันดานทิศตะวันตกไปตาม

ถนนมุกดาและถนนไชยมงคล ไปถึงทาน้ําดานทิศตะวันออก 

บริเวณที่แกนต้ังกับแกนนอนตัดกันเปนจุดกึ่งกลางเวียง เกิดการแบงพื้นที่ในเวียงเปน 2 ตอน โดยมี

แนวแกนนอนเปนเขตแบงแยก 

ตอนเหนือ ต้ังแตแนวแกนนอนจากถนนมุกดา ถนนไชยมงคลข้ึนไปทางเหนือถึงประตูชางสี เปนพื้นที่

สําคัญที่สุด ลักษณะทางกายภาพเปนที่เนินหลังเตา บริเวณนี้จึงเปนที่ต้ังของพระราชวัง ลานหลวง คุมเจา 

และวัดสําคัญ เชน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

ตอนใต ต้ังแตแนวแกนนอนจากถนนมุกดา ถนนไชยมงคลลงมาทางใตถึงประตูล้ี เปนพื้นที่อับดับ

รอง ลักษณะทางกายภาพเปนพื้นที่ลาดตํ่า บริเวณนี้ในสมัยหริภุญไชยเปนที่อยูของเสนาบดี เจาช้ันรอง 

พระคลังสมบัติ โรงชางมา 

ตามผังเมืองลําพูนมีการวางแผนการใชน้ํา โดยมีแหลงน้ําหลัก คือ แมน้ํากวงอยูดานตะวันออก สวน

บริเวณภายในเมืองอาศัยหนองน้ํา รองรอยในเมืองมีแหลงน้ํา 2 แหง คือ หนองจามเทวีและหนองดอก  โดย

หนองจามเทวีอยูหลังศาลากลางจังหวัดลําพูนตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง เปนหนองน้ําขนาดเล็ก 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

สันนิษฐานวาสําหรับใชสอยในคุม ปจจุบันหนองน้ําแหงนี้ยังอยูแตพื้นที่บางสวนถูกบุกรุกเปนที่อยูอาศัย

ของประชาชน  สวนหนองดอกอยูดานตะวันตกเฉียงใต มีขนาดใหญกวาหนองจามเทวี หนองดอกแตเดิม

เปนจุดรับน้ําจากที่ตาง ๆ ภายในเวียง เพราะมีที่ต้ังตํ่ากวาบริเวณอื่น น้ําในหนองดอกสันนิษฐานวาใชเล้ียง

สัตว ดังตํานานเมืองลําพูนกลาววา “บริเวณนี้เปนที่ต้ังของโรงชาง โรงมา” ปจจุบันหนองดอกถูกถมเพื่อใช

พื้นที่เปนตลาดหนองดอกและลานอนุสาวรียเจาแมจามเทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผังเวียงหริภุญไชยใน  
สมัยพระเมืองแกว ยุคลานนา 

ที่มา : ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร,              

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย 

 

รูปที่ 2 ผังเมืองลําพูนในปจจุบัน 

วัดพระคงฤาษี 

แนวคูเมือง 

ศาลากลางจังหวัด 

ตลาด 

วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

วัดมหาวัน 

วัดประตูลี ้

วัดชางส ี

วัดชางรอง 

วัดธงสัจจะ 

วัดสุพรรณรังษี 

วัดศรีบุญเรือง 

วัดชัยมงคล 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3 

คุณคาของเมืองเกาลําพูนที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน 
1.  องคประกอบเมืองเกา 

1.1  คูเมือง อยูรอบเมือง 3 ดาน สวนดานทิศตะวันออกใชแมน้ํากวงเปนคูเมือง ปจจุบันยัง

ปรากฏอยูอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   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 องคประกอบหลักของเมืองเกาลําพูน : คูเมือง 
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2.  ศิลปะหริภุญไชยท่ียงัมีใหเห็นในเมืองเกาลาํพูน 

หลักฐานทางดานศิลปกรรมในเมืองเกาลําพูน สวนใหญปรากฏเปนศิลปะหริภุญไชย ซึ่งมีอายุ

อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-20 สวนที่มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ปจจุบันเหลืออยูนอยมาก พบ

เห็นเฉพาะเจดียแตละองคเทานั้น เจดียที่สําคัญที่พบในเขตคูเมืองกําแพงเมืองคือ เจดียเชียงยัน และ

สุวรรณเจดียหรือปทุมวดีเจดีย ในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยเจดียทั้งสองมีรูปแบบคลายกันคือ 

เปนเจดียทรงปราสาทในผังส่ีเหล่ียมเรือนธาตุทําซอนกันเปนชั้น ๆ แตละช้ันประดิษฐานพระพุทธรูปในซุม

จระนํา ส่ิงสําคัญคือเร่ืองที่มาของรูปแบบเจดีย อาจจะสัมพันธกับสัตตมหาปราสาทในศิลปะลังกาสมัย    

โปลนนารุวะก็ได และยังมีขอสันนิษฐานวาเจดียเชียงยันและสุวรรณเจดียเปนรูปแบบหนึ่งของเจดียสมัย

รูปที่ 4 องคประกอบหลักของเมืองเกาลําพูน : กําแพงเมืองและประตูเมือง 

ประตูชางสี 

ประตูมหาวัน 

ประตูทานาง 

ประตูทาขาม ประตูล้ี 
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ทวารวดีที่ยังเหลือหลักฐานอยูดวย จากรูปแบบดังกลาวจึงนาจะมีความสัมพันธกับเจดียบางกลุมในศิลปะ

ทวารวดี เชน เจดียหมายเลข 13 ที่เมืองอูทอง เปนตน สําหรับเจดียที่อยูภายนอกคูเมืองและกําแพงเมือง 

ไดแก เจดียในวัดจามเทวี คือ เจดียสุวรรณจังโกฏิ (เจดียกูกุด) และรัตนเจดีย (เจดียแปดเหล่ียม) เปนเจดีย

ทรงปราสาทขนาดเล็กอยูในผังแปดเหล่ียมต้ังแตฐานจนถึงสวนเรือนธาตุและช้ันหลังคา นอกจากนี้ยังเปน

ตนแบบใหกับเจดียในศิลปะลานนาระยะแรกอีกดวย นอกจากเจดียขางตนแลวยังมีเจดียที่มีความสําคัญ

อยางมากอีกองคหนึ่งคือ พระธาตุหริภุญชัยซ่ึงเปนเจดียทรงระฆังซึ่งมีลักษณะที่เกิดข้ึนในลานนา

โดยเฉพาะ  

 
3.  อาคารเกาทีพ่ักอาศยัที่มีความงดงามและทรงคุณคาทางสถาปตยกรรม 

ในเขตคูเมือง กําแพงเมืองยังคงมีอาคารเกาที่มีความงดงามทางสถาปตยกรรม เชน คุมเจา

หลวงเจาจักรคําขจรศักด์ิต้ังอยูบนถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน คุมเจาราชสัมพันธวงศ 

ต้ังอยูบนถนนวังซาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน คุมเจาพัฒนา ณ ลําพูน ต้ังอยูบนถนนวังขวา ตําบล

ในเมือง อําเภอเมืองลําพูน และคุมเจายอดเรือน ณ ลําพูน ต้ังอยูบนถนนวังขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

ลําพูน นอกจากนี้ ยังมีอาคารเกา บานพักอาศัย และอาคารพาณิชย ปรากฏใหเห็นริมถนนมุกดา ถนน

อินทยงยศ ถนนไชยมงคล เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
4.  ตนไมใหญทีป่รากฏใหเหน็ในเขตเมืองเกาลําพนู 

ในเขตคูเมือง กําแพงเมือง ยังมีตนไมใหญปรากฏใหเห็น เชน ตนโพธ์ิ หรือเรียกภาษาพื้นถิ่นวา  

“ตนสลี” ซึ่งจะเห็นอยูบนแนวกําแพงเมืองดานประตูชางสี ในวัดชางสี หนาวัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร ตนจามจุรี หรือ “ตนฉําฉา” ปลูกอยูตามริมฝงแมน้ํากวงดานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร ตนสักในเขตบริเวณศาลากลางจังหวัดลําพูน สวนตนยางนาและตนตาลโตนดที่ปรากฏใหเห็น

ในอดีต ปจจุบันหายไป เนื่องจากพื้นที่ในเมืองเร่ิมแออัดเปนตึกรามบานชองมากข้ึน อยางไรก็ตาม รอบ ๆ  

คูเมืองก็ยังคงมีการปลูกตนไมใหรมเงาโดยรอบเมือง 

รูปที่ 5 คุมเจาในบริเวณเมืองเกาลําพูน 

คุมเจาหลวงเจาจักรคําขจรศักดิ์ คุมเจาราชสัมพันธวงศ คุมเจายอดเรือน ณ ลําพูน 
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5.  คุณคาความสําคัญ ความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพ 
จากการขุดคนทางโบราณคดีพบหลักฐานอันแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมแบบทวารวดีจากภาค

กลางไดข้ึนมาเผยแพรแถบนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ทําใหเมืองลําพูนหรือหริภุญไชยในอดีตกลายเปน

ศูนยกลางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สําคัญในเขตภาคเหนือตอนบน นอกจากวัฒนธรรมแบบทวารวดีแลว 

ชาวเมืองหริภุญไชยยังไดมีความสัมพันธอันดีกับชาวมอญทางตอนใตของพมา ทําใหภายในเมืองลําพูนมี

อิทธิพลศิลปะแบบพมาอีกดวย ตอมาชาวเมืองหริภุญไชยไดพัฒนาวัฒนธรรมทั้งสองเขาดวยกัน จน

กลายเปนวัฒนธรรมของตนเองข้ึนมาคือ วัฒนธรรมแบบหริภุญไชย ทําใหเมืองมีความเจริญรุงเรือง และดู

เหมือนวาจะมีพัฒนาการทางสังคมเกิดข้ึนคอนขางเกาแกที่สุดในภาคเหนือของไทย จึงอาจกลาวไดวา

วัฒนธรรมแบบหริภุญไชยเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมในกลุมบานเมืองตาง ๆ ในภาคเหนือตอนบน

ในเวลาตอมาซ่ึงหลักฐานดานศิลปกรรมที่สําคัญ ไดแก เจดียกูกุด และพระธาตุหริภุญชัย 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 6 เจดียศิลปะหริภุญไชย 

สุวรรณเจดีย เจดียเชียงยัน องคพระบรมธาตุหริภุญชัย 

เจดียแปดเหล่ียม เจดียกูกุด 
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สวนท่ี สวนท่ี 22  
ขอบเขตขอบเขตพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีเมืองเกาลําพูนเมืองเกาลําพูน  

 
เมืองเกาลําพูน มีเนื้อที่ทั้งหมด 0.648 ตารางกิโลเมตร (405.17 ไร) ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณที่มี

องคประกอบหลักที่มีคุณคา ความสําคัญ รวมถึงความเปนของแทด้ังเดิมและบูรณภาพ (Authenticity and 

Integrity) เกาะกลุมกัน โดยผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการ

ดําเนินงานในพื้นที่เมืองเกา และการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาลําพูน และภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ และ 6 พฤษภาคม 2553 

ดังตอไปนี้ 
“ ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต ครอบคลุมบริเวณโดยรอบแนวคูเมืองตามแนวถนนรอบ
เมืองนอก โดยทางทิศใตใหครอบคลุมพื้นที่บริเวณกูบรรจุอัฐิเจานายเมืองลําพูน และ
พื้นที่สํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน ทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตาม
แนวขนานริมฝงแมน้ํากวงดานตะวันออก ในระยะ 10 เมตร”  (ตามแผนที่ที่ 1) 

 

ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน ยังไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) เปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หลัก 

และพื้นที่ตอเนื่อง ดังนี้  
       1.  พื้นที่หลัก  

เปนบริเวณศูนยกลางเมืองที่มีการกระจุกตัวขององคประกอบที่สําคัญเปนแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ควรไดรับการดูแลอยางเขมขน ไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ หริภุญไชย พิพิธภัณฑชุมชนเมือง ศาลากลางจังหวัด และหนองน้ําจามเทวี เพื่อชวยปองกันภัย

คุกคามจากภายนอกที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่ และเปดมุมมองดานตะวันตกใหมองเห็นองคพระบรมธาตุ

ไดเดนชัด โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่หลัก ดังนี้ 

“ดานเหนือเริ่มจากถนนราชวงศ ลงมาทางทิศใตตามถนนอินทยงยศ จนจดถนน   
อัฎฐารสไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนรอบเมืองในดานตะวันออก ลงมาทางทิศใต
ผานหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จนจดถนนไชยมงคล ไปทางทิศตะวันตก
และขามแยกถนนอินทยงยศไปตามถนนมุกดา จนจดถนนรอบเมืองในดานตะวันตก 
ขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดถนนราชวงศ มีเนื้อที่รวม 0.135 ตารางกิโลเมตร (84.33 ไร)” 

 
 2.  พื้นที่ตอเนื่อง  

เปนบริเวณที่สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่หลัก ไดแก พื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกา

ลําพูน ยกเวนพื้นที่หลัก มีเนื้อที่รวม 0.513 ตารางกิโลเมตร (320.84 ไร) 
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พื้นทีห่ลัก 

พื้นทีต่อเนื่อง 

เขตเทศบาลเมืองลําพูน 

2
 

1
 

2
 

แผนที่ที ่1 แสดงขอบเขตพื้นที่
เมืองเกา และการแบงเขต
พื้นที่ภายในขอบเขตพื้นที ่

เมืองเกาลําพูน 

1 2 

ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
 ขอบเขตพื้นที่หลัก 
 พื้นที่หลัก 
 พื้นที่ตอเนื่อง 
 เขตเทศบาลเมืองลําพูน 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 9 

สวนสวนท่ี ท่ี 33  
แนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน ควบคุมอาคาร แนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน ควบคุมอาคาร   

และควบคุมสภาพแวดลอมในบริเวณเมืองเกาลําพูนและควบคุมสภาพแวดลอมในบริเวณเมืองเกาลําพูน  
 

การปกปองคุมครองกลุมโบราณสถานและพื้นที่วางที่สําคัญในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน รวมถึงการ

ดํารงรักษาเอกลักษณและคุณคาของเมืองใหคงอยูอยางยั่งยืนในอนาคต จําเปนตองมีการบริหารจัดการ

การใชประโยชนที่ดิน ควบคุมอาคาร และควบคุมสภาพแวดลอมในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน โดยการหาม

กิจกรรมที่ไมเหมาะสม รวมถึงประเภทอาคาร ทั้งขนาดมวลอาคาร ความสูงอาคาร และที่วางในแปลงที่ดิน

ที่ต้ังอาคาร อยางไรก็ตามขอเสนอแนะการบริหารจัดการนี้เปนเพียงการนําเสนอกรอบแนวทางอยางกวาง ๆ 

การจะทําใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ จําเปนตองมีการศึกษาและกําหนดมาตรการที่มีรายละเอียด

มากข้ึนตอไป สําหรับขอเสนอแนะนี้ไดกําหนดใหพื้นที่เมืองเกาลําพูนเปนการใชประโยชนที่ดินประเภท

อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย และมีแนวทางการแบงการใชประโยชนที่ดิน ควบคุม

อาคาร และควบคุมสภาพแวดลอมออกเปน 3 บริเวณ ดังนี้ (แผนที่ที่ 2) 

 
1.  บริเวณที่ 1  พื้นที่หลัก 

• ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่ยายออกหรือเลิกใชประโยชน ใหใชประโยชน
ที่ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณประโยชน 

• หามมิใหมีการประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายดานอัคคีภัยและมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• การพาณิชยกรรมในบริเวณนี้จะตองอยูในจํานวนจํากัดเพียงเพื่อที่จะบริการชุมชนในบริเวณ
ดังกลาวเทานั้น 

• หามใชเปนสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
• หามใชเปนคลังสินคาหรือสถานที่เก็บสินคา 

• การกอสรางและดัดแปลงอาคารบริเวณภายในเขตพื้นที่ ประกอบดวย วัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร ศาลากลางจังหวัดลําพูน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย พิพิธภัณฑชุมชนเมือง หนองน้ํา

จามเทวี (สวนสาธารณะเจาหญิงแขกแกว) ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเกาลําพูน รวมถึงสงเสริมใหมีที่วางที่มีความรมร่ืนภายในเขตพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

และจัดบริเวณที่วางหนาศาลากลางจังหวัดลําพูนเปนเสมือนชวงเมือง 

• ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ โดยกําหนดใหมีระยะ
ถอยรนเปนเขตปลอดอาคารในระยะที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

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



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

10 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

• สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

• สงเสริมใหมีการจัดการใชที่ดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

• ควบคุมสภาพแวดลอมตามแนวถนน โดยกําหนดระยะถอยรนและหามกอสรางหรือ

ดัดแปลงอาคารทุกประเภท ในระยะเขมขนกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ยกเวนการบูรณะและซอมแซมหรือกอสรางตามรูป

แบบเดิม 

• อาคารเดิมที่มีอยูแลวใหปรับปรุงไดในสภาพเดิม ถาจะร้ือสรางใหมใหสรางไดในรูปลักษณะ

เดิมและความสูงเทาเดิม สวนอาคารที่จะปลูกสรางข้ึนใหมใหมีความสูงไดไมเกิน 2 ชั้น หรือ 6.00 เมตร 

และใหกําหนดอัตราสวนของพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดินซึ่งอาคารนั้นต้ังอยู รวมทั้งกําหนดที่วาง โดยใหมีที่วาง

ไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดิน และบังคับใหเปนพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 ของที่วาง 

โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับถนน กําหนดใหปลูกไมยืนตนเปนแนวในเขตที่ดินตนเอง 

• กําหนดรูปทรงหลังคาของอาคารที่จะสรางใหม ใหเปนหลังคาจ่ัวหรือปนหยา 

• กําหนดสีอาคารท่ีจะสรางใหมและอาคารท่ีตอเติม ใหเปนสีลักษณะธรรมชาติ เชน 

สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลออน สีเทา เปนตน 

• กําหนดขนาด รูปแบบ และจัดระเบียบปายโฆษณา และปายช่ือสถานประกอบกิจการ 

• หามกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ 
 

2.   บริเวณที่ 2  พื้นที่ตอเนื่องที่ 1 (ไมรวมสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบเมืองใน ถนน

รอบเมืองนอก บริเวณพื้นที่แมน้ํากวงและแนวขนานริมสองฝงแมน้ํากวงระยะ 10 เมตร)  

• ที่ดินของภาครัฐและที่ธรณีสงฆ (วัดราง) ที่ยายออกหรือเลิกใชประโยชน ใหใชประโยชน
ที่ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสาธารณะประโยชน 

• หามมิใหมีการประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายดานอัคคีภัยและมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• การพาณิชยกรรมในบริเวณนี้จะตองอยูในจํานวนจํากัดเพียงเพื่อที่จะบริการชุมชนในบริเวณ
ดังกลาวเทานั้น 

• อาคารใหมที่จะกอสรางในเขตศาสนสถานใหมีที่ต้ังสอดคลองตามเขตการใชประโยชนที่ดิน 

เชน เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพื้นที่บริการชุมชน และตองมีความสูงไมเกินกวา หรืออาคารที่มีการ

ใชวัสดุหรือสีอาคารที่ขัดแยงกับโบราณสถานหรืออาคารประธานในเขตพื้นที่ 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 11 

• ควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ โดยกําหนดใหมีระยะ
ถอยรนเปนเขตปลอดอาคารในระยะที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

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

• สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

• สงเสริมใหมีการจัดการใชที่ดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

• ควบคุมสภาพแวดลอมตามแนวถนน โดยกําหนดระยะถอยรนและหามกอสรางหรือ

ดัดแปลงอาคารทุกประเภท ในระยะเขมขนกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ยกเวนการบูรณะและซอมแซมหรือกอสรางตามรูป

แบบเดิม 

• อาคารเดิมที่มีอยูแลวใหปรับปรุงไดในสภาพเดิม ถาจะร้ือสรางใหมใหสรางไดในรูปลักษณะ

เดิมและความสูงเทาเดิม สวนอาคารที่จะปลูกสรางข้ึนใหมใหมีความสูงไดไมเกิน 3 ชั้น หรือ 9.00 เมตร 

และใหกําหนดอัตราสวนของพ้ืนที่อาคารตอพื้นที่ดินซึ่งอาคารนั้นต้ังอยู รวมทั้งกําหนดที่วางโดยใหมีที่วาง

ไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ดิน โดยบังคับใหเปนพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 ของที่วาง 

โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับถนน กําหนดใหปลูกไมยืนตนเปนแนวในเขตที่ดินตนเอง 

• กําหนดรูปทรงหลังคาของอาคารที่จะสรางใหม ใหเปนหลังคาจ่ัวหรือปนหยา 

• กําหนดสีอาคารท่ีจะสรางใหมและอาคารท่ีตอเติม ใหเปนสีลักษณะธรรมชาติ เชน 

สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลออน สีเทา เปนตน 

• กําหนดขนาด รูปแบบ และจัดระเบียบปายโฆษณา และปายช่ือสถานประกอบกิจการ 

• หามกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ 
 

3.   บริเวณท่ี 3  พื้นที่ตอเนื่องที่ 2 (ในสวนแนวกําแพงเมือง คูเมือง ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบ

เมืองนอก บริเวณพื้นที่แมน้ํากวงและแนวขนานริมสองฝงแมน้ํากวงระยะ 10 เมตร)  
• ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเทานั้น 

• หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท 

• กําหนดใหมีแผนลดขนาดศูนยขอมูลทองเที่ยวเทศบาลเมืองลําพูน และยายอาคารรานคา

และสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน ใหใชประโยชนที่ดินเปนที่โลงสาธารณะ 

• จัดภูมิทัศนเพื่อแสดงความเปนแนวประตูเมือง กําแพงเมือง และคูเมืองในอดีต 

• กําหนดขนาด รูปแบบ และจัดระเบียบปายโฆษณา 

 

 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

12 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ 

แผนที่ที่ 2 แสดงผังแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน บริเวณที่ 1 พื้นทีห่ลัก 

บริเวณที่ 2 พื้นทีต่อเนื่องที่ 1 เขตเทศบาลเมืองลําพูน 

บริเวณที่ 3 พื้นทีต่อเนื่องที่ 2 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 13 

สวนท่ี สวนท่ี 44  
แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน  

 

เมื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูนแลว เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อการ

อนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน มีกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและ

พัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน โดยวางยุทธศาสตรในการแกไขและผลักดันใหเกิดการร้ือฟน คุมครอง ปกปอง 

ดูแลใหบริเวณเมืองเกาลําพูนไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางเหมาะสม  ดังตอไปนี้ 

 
1.  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูนแบบ

บูรณาการ  
เปาหมายของยุทธศาสตรเพื่อใหมีองคกรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สรางกลไกการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในสวนภาครัฐ องคกรปกครองทองถิ่น ประชา

สังคม ประชาชนในพ้ืนที่ ใหเปนกําลังสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกา และสนับสนุนใหใช

ประโยชนจากเมืองเกาเพื่อการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจสําหรับประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืน  แผนงาน

และโครงการ ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย 6 แผนงาน 8 โครงการ คือ 

 

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 

 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

14 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 5 
การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกร

เครือขายเพื่อการอนุรักษเมอืงเกาลําพูน 

    
- โครงการพฒันาขีดความสามารถขององคกรเครือขายเพือ่
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพนู 

- โครงการจัดอบรมบุคลากร ประชาชน ดานการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

แผนงานท่ี 6 
การสงเสริมกลไกการติดตามประเมินผล 

       
- โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

 
2.  ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน  

เปาหมายของยุทธศาสตรเปนการอนุรักษและฟนฟูดูแลแหลงมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อรักษา

องคประกอบของเมืองเกาลําพูนใหยั่งยืนอยูคูกับชุมชน มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุนตอไป 

รวมถึงการดูแลรักษาภูมิทัศนเมือง เพื่อลดปญหามลทัศนที่สงผลกระทบตอพื้นที่เมืองเกา และสราง

คุณภาพเชิงทัศนที่ชวยสงเสริมคุณคาความเปนเมืองเกา แนวคิดหลักดานการจัดการแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมและภูมิทัศนเมือง ยึดแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติ

และมาตรการเชิงอนุรักษพัฒนาและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นที่เมืองเกาและพื้นที่โดยรอบ แนวทาง         

การจัดการภูมิทัศน และการพัฒนาเมืองนาอยู โดยในการปรับปรุงหรือฟนฟูจะตองระวังไมใหเปนการ
ตกแตงมากจนสงผลกระทบหรือไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิมจนกลายเปนการตกแตงเมือง 
ทั้งนี้การดําเนินการจะใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของดูแล รักษา ฟนฟู และรวมมือใหเกิดการพัฒนาเชิง

อนุรักษอยางถูกตอง แผนงานและโครงการ ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 แผนงาน 11 โครงการ  

ดังตอไปนี้ 

 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 1  
การกําหนดแนวทางการฟนฟูและดูแล

รักษาพืน้ที่เมอืงเกาลําพูน 
 

 
- โครงการกาํหนดและบังคับใชมาตรการควบคุมเพื่อการ
อนุรักษและพฒันาเมืองเกาลําพนู 

- โครงการวางผังเมืองเฉพาะพื้นที่เมืองเกาลําพนู 
 
 
 
 
 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 15 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 2  
การปรับปรุงส่ิงแวดลอมภูมทิัศนพื้นที ่

เมืองเกาลําพนู 

 

- โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแนวกาํแพงเมือง  

   ประตูเมือง และคูเมือง 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวดัพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวหิาร 
- โครงการอนุรักษและปรับปรุงภูมิทัศนศาสนสถาน 

- โครงการอนุรักษและฟนฟูอาคารเกาและเรือนพื้นถิ่น 

- โครงการจัดระบบการสัญจร 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน 

- โครงการจัดระเบียบปาย อุปกรณถนน และอุปกรณ

สาธารณูปโภค 

- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาตนไมใหญ 
- โครงการควบคุมมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงแนวคิดการปรับปรุงบริเวณคูเมือง โดยการปลูกตนไมเพ่ิมเติม  
และใหชุมชนสามารถใชเปนพ้ืนที่เพ่ือการพักผอนได 

 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

16 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ในปจจุบัน 

ผังแนวคิดการปรับปรุงวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

รูปที่ 8 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
โดยจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน และยายกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับ 

ศาสนสถานออก เพ่ือเปดมุมมองและสงเสริมภูมิทัศนบริเวณวัด 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

รูปที่ 9 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเจดียชัยชนะ โดยยายกิจกรรม
ที่รุกลํ้าพ้ืนที่ออก และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบ 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

18 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

กอนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 

รูปที่ 10 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอินทยงยศ 

รูปที่ 11 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอินทยงยศและถนนวังขวา 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังการปรับปรุง 

กอนการปรับปรุง 

รูปที่ 12 แสดงแนวคิดการปรับปรุงภูมิทัศนถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก 

รูปที่ 13 แสดงแนวคิดการจัดระเบียบปาย อุปกรณถนน และอุปกรณสาธารณูปโภค 

หลังการปรับปรุง 

กอนการปรับปรุง 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

20 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 แสดงตําแหนงที่ตัง้โครงการการปรบัปรุงส่ิงแวดลอมภูมิทัศนพ้ืนที่เมืองเกาลําพูน 

1. โครงการอนรุักษและปรับปรุงสภาพแนวกําแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมือง     
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร                
3. โครงการอนรุักษและปรับปรุงภมิูทัศนศาสนสถาน 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน 
5. โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและรักษาตนไมใหญ 



แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                                                          สรุปรายงานฉบับผูบริหาร 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 แสดงทัศนียภาพเมืองเกาลําพูนตามแนวคิดการปรับปรุงส่ิงแวดลอมภูมิทัศน 



สรุปรายงานฉบับผูบริหาร                                                                             แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา                                  
 

 

22 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

3.  ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ ถึงประโยชน
ของเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรนี้สนับสนุนการสรางองคความรู กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเมืองเกาลําพูน

ใหเปนแหลงเรียนรู และนําความรูที่ไดรับการตรวจสอบวาถูกตอง มาถายทอดใหกับประชาชนในพื้นที่ 

เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในจังหวัดลําพูนและเขตจังหวัดภาคเหนือ ผูที่สนใจศึกษา นักทองเที่ยว  

และรณรงคสรางจิตสํานึกเพื่ออนุรักษเมืองเกาลําพูนใหดํารงอยูชั่วลูกหลาน แผนงานและโครงการ 

ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย 3 แผนงาน 5 โครงการ คือ 

 

แผนงาน โครงการ 
แผนงานท่ี 1  
การเสริมสรางเมืองเกาเปนแหลงเรียนรู

ทางประวัติศาสตรการต้ังถิ่นฐานและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 
- โครงการสงเสริมการพัฒนาเมืองเกาลําพูนใหเปน      

แหลงเรียนรู 

 

แผนงานท่ี 2  
การศึกษาวิจยัองคความรูเมอืงเกาลําพูน 
 

 
- โครงการศึกษาวิจัยองคความรูเมืองเกาลําพูน 

- โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูงานชางฝมือหริภุญไชยและ
ชางฝมือทองถิน่ 

แผนงานท่ี 3  
เสริมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนใน  

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพนู 

 
- โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษเมืองเกาลําพนู 

- โครงการรณรงคใหความรูการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
ลําพนู 
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สวนท่ี สวนท่ี 55  
การนําแผนไปสูการปฏิบัติการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  

 

การดําเนินการของหนวยงานระดับนโยบาย 
การนําแผนแมบทและผังแมบทการอนุ รักษและพัฒนาเมืองเกาไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาซึ่งเปน

หนวยงานนโยบายระดับชาติ จําเปนตองสนับสนุนกระบวนการการบริหารจัดการตอเช่ือมสัมพันธกันต้ังแต

ระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ เชน การผลักดันใหการอนุรักษเปนนโยบายสําคัญของชาติ และอยูใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดสมรรถนะที่สําคัญตัวหนึ่งในการ

คัดเลือกผูนําระดับจังหวัด ต้ังแตผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดที่จะเขาไปปฏิบัติงาน

ในพื้นที่จังหวัดที่มีเมืองเกาต้ังอยู โดยจะตองมีความรูความเขาใจการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ เห็น

ความสําคัญของเมืองเกาทั้งในเชิงคุณคาและมูลคา และเขาใจที่จะรักษาประโยชนคุณคาทางวัฒนธรรม 

ศิลปกรรม ส่ิงแวดลอม และสนับสนุนใหประชาชนและพื้นที่ไดรับประโยชนจากคุณคาที่มีอยูเกิดเปนมูลคา

ตอการดํารงชีวิต 
 

การดําเนินงานในระดับจังหวัด/บริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
1.  ผูวาราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน ภาคประชาสังคม

รวมกันผลักดัน ใหวาระการบริหารจัดการเมืองเกาเปนวาระของจังหวัดที่จะตองบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ไมวาผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนา
สวนราชการที่เกี่ยวของจะเปลี่ยนไป ถูกโยกยายไป วาระที่ตองดําเนินการก็ยังคงอยูและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องในการรักษาเมืองเกา และใหการประเมินผลงานของสมรรถนะดานนี้มีคาสูง

เชนเดียวกับตัวช้ีวัดผลงานดานเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ เพื่อรักษารากเหงาวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่เปน

มรดกของชาติไวอยางยั่งยืน 
2.  เปาหมายการดําเนินการในบริเวณพื้นที่เมืองเกาลําพูน 

2.1  เปนเมืองนาอยู   
ประชาชนในเมืองเกาลําพูนสามารถดํารงรักษาพื้นที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร และ

โบราณคดีไวชัดเจน  มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะ รักษาตนไมใหญ ตนไม  

พื้นถิ่นที่แสดงความเปนเอกลักษณของเมือง เปนชุมชนที่มีลักษณะอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยมีเอกลักษณ

ของสถาปตยกรรมทองถิ่น สงบรมร่ืน มีระเบียบ สะอาด จัดแบงเขตการใชประโยชนที่ดินตามกิจกรรมที่ควร

เปน ไมกอเกิดมลพิษ มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถวน มีระบบการคมนาคมขนสงที่

เหมาะสม ประชาชนมีระเบียบวินัย สุขภาพดี มีพื้นที่เปดโลงที่เพียงพอ แหลงน้ําธรรมชาติสะอาด และเมือง

ปราศจากมลภาวะ 
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2.2  มีการบริหารจัดการที่ดี   
โดยมีองคกรรับผิดชอบและบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ใชรูปแบบแนวทาง 

หลักการ แผนงานโครงการจากแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนใน

การดําเนินการ 
2.3  มีผูนําและทีมบริหารที่เขมแข็ง  

ตองมองเห็นคุณคาของการผลักดันการพัฒนาเชิงอนุรักษเพื่อรักษาเมือง ทุกภาคสวน

ยินยอมพรอมใจ มีความเห็นรวมกันที่จะใชแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษและเห็นชอบในการนําแผนแมบท

และผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนไปดําเนินการ เพื่อดํารงคุณคาความเปนเมือง

ประวัติศาสตร เมืองศิลปวัฒนธรรม และรักษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมหริภุญไชยที่เปนตนแบบของ

ลานนา เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน 
3.  การบรหิารจดัการ 

3.1  จัดต้ังองคกรการบรหิารจดัการเมืองเกาลําพูนที่เขมแข็งเปนเอกภาพ 
จังหวัดลําพูน ประกอบดวยตัวแทนภาคราชการรวมกับตัวแทนภาคประชาสังคม 

ประชาชน ชุมชนในพื้นที่เมืองเกาและพื้นที่โดยรอบ พิจารณาจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการเมืองเกา

ลําพูนที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองที่สามารถบริหารจัดการได โดยอาจพิจารณาความเปนไปไดจาก

องคกรการบริหารที่ไดนําเสนอไวในแผนงานโครงการเปนเบ้ืองตน และอาจจะมองหารูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นวา

นาจะเปนไปได ทั้งนี้องคกรในระยะแรกควรจะมีทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ เพื่อรวมมือกัน

ดําเนินการ ทั้งยังเปนการสรางความเขมแข็งใหภาคประชาสังคม และชุมชนใหต่ืนตัวในการเขามามี 

สวนรวมดูแลพื้นที่เมืองเกาลําพูนที่ตนเองอาศัยอยู และสวนหนึ่งเปนเจาของพื้นที่  
เมื่อดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะหนึ่ง (3- 5 ป) ก็ใหมีการ

เตรียมการปรับองคกรไปสูการจัดต้ังสํานักงานเมืองเกาโดยเฉพาะ มีอํานาจหนาที่ และจัดอัตรากําลัง 

รวมทั้งมีการกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงาน เพื่อจะไดสรรหาหรือคัดเลือกผูที่มีความสามารถเขามา

บริหารงานใหเปนไปตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนตอไป  
รูปแบบองคกรบริหารควรดําเนินการในรูปคณะอนุกรรมการและมีสํานักงานบริหารเปน

หนวยปฏิบัติ โดยอาศัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและ

เมืองเกา พ.ศ. 2546 ขอ 9 ซึ่งบัญญัติไววา “ใหคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา

มีอํานาจหนาที่ (9) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อทําการ

แทนคณะกรรมการในเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย” เปนกฎหมายรองรับการจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการ 
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3.2   การบริหารแผนแมบทและผังแมบทฯ ในพื้นที่เมืองเกาลําพูน 
3.2.1  องคกรการบริหารทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ดําเนินการตามยุทธศาสตร 

เมืองเกาลําพูนทั้ง 3 ยุทธศาสตรไปพรอม ๆ กัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากลไกและกระบวนการ

บริหารจัดการเมืองเกาลําพูนแบบบูรณาการ เปาหมายของยุทธศาสตรเพื่อใหมีองคกรการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ สรางกลไกการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในสวนภาครัฐ 

องคกรปกครองทองถิ่น ประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ ใหเปนกําลังสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการ 

เมืองเกา ยุทธศาสตรที่ 2 ฟนฟู ดูแลรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนเมืองเกาลําพูน 

เปาหมายของยุทธศาสตรเปนการอนุรักษและฟนฟูดูแลแหลงมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อรักษาองคประกอบ

ของเมืองเกาลําพูนใหยั่งยืนอยูคูกับชุมชน มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุนตอไป รวมถึงการ

ดูแลรักษาภูมิทัศนเมือง เพื่อลดปญหามลทัศนที่สงผลกระทบตอพื้นที่เมืองเกา และสรางคุณภาพเชิงทัศนที่

ชวยสงเสริมคุณคาความเปนเมืองเกา ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางความ

เขาใจ ถึงประโยชนของเมืองเกา และรักษาเมืองเกาใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรนี้สนับสนุน

การสรางองคความรู กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเมืองเกาลําพูนใหเปนแหลงเรียนรู และนําความรูที่

ไดรับการตรวจสอบวาถูกตอง มาถายทอดใหกับประชาชนในพื้นที่ เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนใน

จังหวัดลําพูนและเขตจังหวัดภาคเหนือ ผูที่สนใจศึกษา นักทองเที่ยว  และรณรงคสรางจิตสํานึกเพื่ออนุรักษ

เมืองเกาลําพูนใหดํารงอยูชั่วลูกหลาน 

โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และคณะทํางาน

ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เมืองเกา จะตองพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของผลสําเร็จในการดําเนินงาน เชน 

กําหนดเปาหมายระยะยาว 15-20 ป ระยะกลาง 10 ป และระยะส้ัน 5 ป โดยแผนระยะส้ัน แผนงาน

โครงการตามแผนและผังแมบทฯ จะถูกนํามากําหนดเปนแผนในการปฏิบัติงานรายป ทั้งนี้แผนงาน

โครงการเหลานี้จะตองบรรจุในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของจังหวัดในระยะส้ัน ระยะกลาง และ

ระยะยาวตามความเหมาะสม เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนทั้งจากการจัดสรรผานคณะกรรมการ

อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา งบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ งบประมาณจาก

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน 

เทศบาลตําบลเวียงยอง และงบประมาณจากกองทุนตาง ๆ เปนตน 
3.2.2  กําหนดกรอบเวลาและกรอบการบริหารจัดการเมืองเกาลําพูน (Road Map) ที่

ชัดเจน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา

ลําพูน ในระยะ 5 ป 10 ป และ 15-20 ป 
3.2.3  การดําเนินการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูนใหใชกระบวนการมีสวน

รวมและความเขมแข็งของประชาสังคมในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
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• ประชาสังคมเขามามีสวนรวมต้ังแตเร่ิมดําเนินการศึกษา โดยเฉพาะผูมีสวน

ไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่เมืองเกาที่ไดกําหนดพื้นที่ไวชัดเจน เพื่อใหขอมูลพื้นฐาน สราง

ความรูสึกความเปนเจาของ หวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของตน ใชกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลและ

ความเห็นในรูปแบบตาง ๆ ไดแก กลุมสนใจ การประชาสัมมนา ฯลฯ 

• ใหประชาสังคม ภาคประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นชอบในหลักการ

ดําเนินการดานการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสง การควบคุมอาคารและ

สภาพแวดลอม เพื่อลดกระแสตานและการไมใหความรวมมือ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

• สงเสริมการประชาสัมพันธโดยวิธีตาง  ๆ  เชน  การพบปะพูดคุย  การ

ประชาสัมพันธโดยผานประชาสังคม ผานส่ือตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบผลกระทบที่ตนเองจะไดรับ

จากแผนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน และรับฟงขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึน 

• องคการบริหารจัดการเมืองเกาที่ต้ังข้ึนรวมกับกลุมประชาสังคม ดําเนินการ

รวมกันในการเผยแพรประชาสัมพันธ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ตลอดจน

รวมกันจัดกิจกรรมเมืองเกาอยางตอเนื่องในดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อสรางจิตสํานึก

สาธารณะและความภูมิใจในถิ่นฐานของตน 

3.2.4  ใหมีระบบสรางแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม โดยองคกร

การบริหารจัดการประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

• แรงจูงใจโดยตรง ไดแก การใหเงินสนับสนุนโดยตรงแกเจาของทรัพยสินที่
เปนมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อรัฐประกาศคุมครองทรัพยสินที่มีคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่เปนของเอกชน 

หากรัฐไมอาจซ้ือคืนไดตองมีกลไกในการชวยเหลือในการบํารุงรักษาเพื่อมิใหเส่ือมสลายลงไป ไมวามรดก

วัฒนธรรมจะเปนทรัพยสินของใครก็ตาม ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหเงินสมทบสนับสนุนในลักษณะใด 

และจังหวัดลําพูนตองทําความเขาใจตอประชาชนใหชัดเจนวา แมอาคารหรือสถานที่จะเปนของเอกชน แต

หากมีคุณคาของความเปนเมืองเกา ดังนั้น เจาของอาคารจึงไมควรรับภาระในการซอมแซมแตผูเดียว 

• แรงจูงใจทางออม หมายถึงการที่รัฐไมไดมอบเงินสนับสนุนแตใชมาตรการ

อ่ืนใหเจาของอาคารหรือมรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ เลือกใช ไดแก การลดภาษีเงินได การลดภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน การลดภาษีธุรกิจเฉพาะเม่ือมีการซื้อขายอาคารที่มีคุณคา ลดภาษีวัสดุกอสรางที่ใชบูรณะอาคาร

ประวัติศาสตร การเปล่ียน / โอนสิทธิ์ในการพัฒนาทรัพยสิน เปนตน 

3.2.5  ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ และการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่

เมืองเกา จนสามารถออกเปนขอบัญญัติ ทั้งในดานการใชประโยชนที่ดิน การควบคุมอาคาร ปายประกาศ 

ปายโฆษณา การสรางความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ในการงดใชยานพาหนะที่ใชเคร่ืองยนตเพื่อลด

มลภาวะอาจจะเปน 1- 2 วันตอสัปดาห โดยจัดเปนถนนคนเดิน ถีบจักรยาน สามลอถีบ เปนตน 
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3.2.6   ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีดูแลพื้นที่โดยรอบพื้นที่เมืองเกา เพื่อ

เสนอแนะใหขอคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบใหเปนแนวกันชนที่จะรักษาพื้นที่เมืองเกาไวได

อยางยั่งยืน ดังตอไปนี้ 
1) การใชประโยชนที่ดิน 

กําหนดใหมีการบริหารจัดการใชประโยชนที่ ดิน เพื่อใหสามารถรักษา

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งจําเปนตองสรางสมดุลของระบบนิเวศน

เมือง และวางแผนพัฒนาการเติบโตของเมืองในอนาคตที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนเปน

สําคัญ และมีผลพลอยไดจากการทองเที่ยวทางนิเวศนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน โดยมีแนวทาง

ดําเนินการดังนี้ 

(1) การรักษาความเปนธรรมชาติและระบบนิ เวศนของเมือง  เพื่อ

สภาพแวดลอมของเมืองลําพูนที่อุดมสมบูรณไปดวยพื้นที่เกษตรกรรมและตนไมใหญ ซึ่งจะชวยรักษาระบบ

นิเวศนของแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูนที่โอบลอมเมืองลําพูนทั้งดานตะวันออกและตะวันตก ใหเกิดคุณภาพ

ของส่ิงแวดลอมที่ดีตอภายในชุมชนเมือง โดยดําเนินการดังนี้ 

• รักษาพื้นที่ปาไมและพื้นที่เกษตรกรรม โดยใชมาตรการดานการ    

ผังเมือง และแรงจูงใจทางดานภาษี เพื่อชวยจํากัดการใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืน 

• รักษาความเปนธรรมชาติและระบบนิเวศน โดยใชมาตรการกําหนด
พื้นที่โลงสีเขียวหรือแนวกันชน (Buffer Zone) 

• บํารุงรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และ

พื้นที่ชุมน้ําใหสะอาด ใหสามารถเก็บกักน้ําไดทุกฤดูกาล เพื่อใชประโยชนทั้งทางดานชลประทานและ

ปองกันน้ําทวม 

• รณรงคและเผยแพรใหประชาชนตระหนักในคุณคาและความสําคัญ
ของพื้นที่ปาไม พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ําธรรมชาติ ที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในระยะยาว 

(2) การวางแผนและผังพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง โดยสงเสริม จูงใจ 

หรือผลักดันใหการพัฒนาศูนยกลางความเจริญและยานเศรษฐกิจของเมือง เกิดข้ึนนอกเขตพื้นที่เมืองเกา

ลําพูน แตยังคงความเชื่อมตอของพื้นที่เมืองเกากับพื้นที่พัฒนาที่มีอยูเดิมและที่จะเกิดข้ึนใหม และคํานึงถึง

การสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองใหคงสภาพมากที่สุดและชวยปองกันมลภาวะที่อาจเกิดข้ึนใน

การพัฒนาเมือง โดยดําเนินการดังนี้ (แผนที่ที่ 3) 

• กําหนดทิศทางการพัฒนาศูนยกลางความเจริญและยานเศรษฐกิจ
ของเมืองที่อยูดานทิศตะวันออกของเมืองลําพูน ซึ่งไดมีการวางแผนนโยบายภาครัฐและการจัดทําผังเมือง

รวมเมืองลําพูน โดยปองกันไมใหเกิดการทําลายระบบนิเวศนเมืองในอนาคต 
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• สงวนรักษาพื้นที่ เกษตรกรรมบริเวณดานตะวันตกและดาน

ตะวันออกของเมืองใหคงสภาพมากที่สุด เพื่อเปนพื้นที่ชุมน้ําในการแกปญหาภัยแลงและปองกันน้ําทวม 

ตลอดจนเปนพื้นที่สีเขียวและแหลงผลิตอาหารใหกับเมือง ตลอดจนรักษานิเวศนเมืองที่ดีใหแกเมืองเกา

ลําพูน 

• ใชมาตรการดานกฎหมายและสรางแรงจูงใจตาง ๆ ที่เอ้ือตอการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูนและเกิดแรงจูงใจใหการพัฒนาศูนยกลางความเจริญและยานเศรษฐกิจที่

มีอยูเดิมและที่จะเกิดข้ึนใหม  

• สนับสนุนและผลักดันโครงการยายศูนยราชการของจังหวัด เพื่อใช

พื้นที่ที่ต้ังของสวนราชการที่วางลง มาพัฒนาเปนที่โลงสาธารณะเพิ่มแกเมืองเกาลําพูน หรืออาคารที่วางลง

นํามาเปนศูนยเรียนรูหรือพิพิธภัณฑเมืองในอนาคต 

(3) มาตรการดานผังเมือง ใชระบบการจัดทําผังเมืองรวมเปนเคร่ืองมือหนึ่ง

ในการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําพูน เพื่อปกปองคุมครองกลุมโบราณสถาน ที่โลง พื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่สีเขียว และแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ลดความหนาแนนของการใชประโยชนพื้นที่และ

กิจกรรมที่ไมเหมาะสม ปองกันมิใหมีการพัฒนาที่ดินผิดประเภทและการสรางระบบสาธารณูปโภคเกิน

ขนาด  และใหมีการฟนฟูบํารุงรักษาแมน้ํากวง  อันเปนสายน้ําประวัติศาสตรคูกับเมืองลําพูนต้ังแตสมัย  

หริภุญไชย โดยใชขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม เพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดการ

ใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม 
2) โครงขายคมนาคมและขนสง 

กําหนดใหมีการบริหารจัดการเพื่อลดปญหาและความคับค่ังของการจราจร

ภายในเขตเมืองเกา ทั้งที่เกิดจากปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองเอง และยานพาหนะที่เขามาในเขตเมือง

เกา เพื่อเปนเสนทางผานไปสูเมืองหรือจังหวัดอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน ซึ่งสงผลใหเกิดการทําลายบรรยากาศของ

เมืองเกา เกิดมลภาวะ ตลอดจนสรางความเสียหายแกโบราณสถานจากแรงส่ันสะเทือนของการจราจร โดย

มีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

(1) กําหนดเสนทางถนนโครงการของผังเมืองรวม โดยคํานึงถึงแนวเสนทาง

ที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน ใหสามารถรักษาแบบแผนของเนื้อเมืองและชุมชนเดิมไวได 

ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของชุมชนเมืองเดิมไดมากที่สุด และเรงรัดใหเกิดการกอสรางถนนเล่ียง

เมืองดานตะวันตกตามถนนโครงการของผังเมืองรวมที่มีแผนอยูแลว เพื่อระบายการจราจรจากทิศเหนือ

และทิศใต (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106) รวมถึงออกสูทิศตะวันตก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1015) 

(2) กําหนดระบบขนสงสาธารณะ เพื่อการลดปญหาการจราจรและรถ

ขนาดใหญเขาสูพื้นที่เมืองเกา และเอ้ือตอระบบขนสงระดับจังหวัดที่สามารถอํานวยความสะดวกแกชุมชน

เมืองลําพูน 
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3) การสงเสริมสภาพแวดลอม 
กําหนดใหมีการสงเสริมสภาพแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของ

แมน้ํากวงและลําน้ําสาขา ซึ่งเปนนิเวศนเมืองที่สําคัญของเมืองลําพูน รวมทั้งการรักษาและเพิ่มพื้นที่โลง     

สีเขียวตามแนวถนนสายประธาน และบริเวณโดยรอบวัดที่มีโบราณสถานที่สําคัญของเมืองลําพูน โดยมี

แนวทางดําเนินการดังนี้ (แผนที่ที่ 4) 

(1) รักษาและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม ความสะอาด และคุณภาพของนํ้า

ในแมน้ํากวงและแหลงน้ําธรรมชาติในเขตผังเมืองรวมลําพูน โดยควบคุมลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคาร

และส่ิงกอสราง ตลอดจนกําหนดระยะถอยรนและสัดสวนการใชที่ดิน ตามรายละเอียดดังนี้ 

• การปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ํากวงและแหลงน้ําธรรมชาติทั้งสองฝง 
เพื่อรักษาสภาพความเปนธรรมชาติ และไมทําลายระบบนิเวศนของลําน้ํา 

• จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียจากชุมชนทั้งสองฝงแมน้ํากวง เพื่อใหน้ํา
ทิ้งที่ระบายลงสูแมน้ํากวงและลําน้ําสาขามีคุณภาพที่ไมกอใหเกิดมลภาวะทางส่ิงแวดลอม 

• กําหนดระยะรนริมฝงแมน้ํากวงทั้งสองฝงใหเปนพื้นที่โลงสีเขียว โดย

หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

(2) สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมสองฟากถนนสายสําคัญ และพ้ืนที่

โดยรอบศาสนสถานที่สําคัญในบริเวณเขตเมืองลําพูน โดยควบคุมลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารและ

ส่ิงกอสราง ตลอดจนกําหนดระยะถอยรนและแนวพ้ืนที่โลงสีเขียวสองฝงถนน ตามรายละเอียดดังนี้ 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 114 (ชวงจากประตูทาขามถึงทางแยก

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 116) ซึ่งเปนชองมองที่เปนแนวนําสายตาเขาสูเมืองเกาและแยกเขาสูวัด

พระยืนและชุมชนเวียงยอง 

• ถนนจามเทวีและถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งเปนชองมองที่เปนแนวนํา

สายตาจากพื้นที่เมืองเกาไปสูโบราณสถานที่สําคัญ ไดแก วัดจามเทวี และวัดพระยืน (ตามลําดับ) 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (ดานใตของเมืองเกาลําพูน) และ

ถนนเจริญราษฎรเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (ดานเหนือของเมืองลําพูน) ซึ่งเปนเสนทางเขาสู

เมืองเกาลําพูน ทั้งดานทิศใตและทิศเหนือ 

(3) สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมโดยรอบกูชาง-กูมา  วัดพระคงฤๅษี      

วัดมหาวัน วัดประตูล้ี วัดจามเทวี วัดพระยืน และวัดรมณียาราม (วัดกูละมัก) โดยใหมีการกําหนดแนว

ระยะถอยรนเปนเขตปลอดการกอสรางอาคาร 
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แผนที่ที ่4 แสดงผังแนวเขตพื้นที่
ควบคุมสภาพแวดลอมระดับ 

ชุมชนเมือง 
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3.2.7  มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อประเมินปญหา 

หาทางแกไข ปรับปรุงการบริหารจัดการแผนแมบทและผังแมบทฯ และประกาศผลการดําเนินงานให

สาธารณะชนทราบ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและ

เมืองเกา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1)  องคกรการบริหารจัดการ  ควรวางแผนการติดตามประเมินผล และบูรณาการ

ขอมูล เช่ือมโยงกับทุกภาคสวนใหรับรูขอมูลอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความต่ืนตัวที่จะมีสวนรวม

ดําเนินการอยางจริงจัง โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนศูนยขอมูล สามารถติดตอ

เชื่อมโยงการส่ือสารไดอยางทั่วถึง ในทุกระยะการดําเนินงาน 

2)  จัดทําแบบฟอรม การดําเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีบรรจุไวในแผนและ

ผังแมบทฯ และแบบฟอรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนและชุมชน เปนตน 

3)  องคกรการบริหารจัดการ จัดทํารายงานสถานการณเมืองเกาลําพูนผาน

ชองทางการส่ือสารตาง ๆ ในระดับเมืองและทองถิ่น ไดแก สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย ศาลาประชาคม 

ศูนยขอมูลชุมชน สถานีโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ หนังสือพิมพ จดหมายขาว และจัดประชุมประชาคม 

โดยดําเนินการประสานงานกับประชาสัมพันธจังหวัด เทศบาลเมือง และองคกรชุมชนอยางตอเนื่อง           

รายเดือน หรือราย 3 เดือน และจัดทํารายงานประจําป 

4)  จัดทํารายงานสถานการณความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ เสนอ

ตอคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เปนรายเดือน หรือราย 3 เดือน ตาม

ความเหมาะสม 
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สวนท่ี สวนท่ี 66  
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 แผนงานการสรางองคกรและการบริหาร
จัดการ 

          20,000,000.00 

1.1.1 โครงการจัดต้ังองคกรการบริหารจัดการ 
เมืองเกาลําพูน 

          20,000,000.00 

1.2 แผนงานการสรางกลไกการอนุรักษ 
เมืองเกาลําพูน 

          
2,500,000.00 

1.2.1 โครงการจัดต้ังและฟนฟูองคกรชุมชนเพื่อ

การอนุรักษเมืองเกาลําพูน 

          
2,500,000.00 

1.3 แผนงานการสรางแรงจูงใจใหประชาชนและ
ผูที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          
50,500,000.00 

1.3.1 โครงการประชาสัมพันธการดําเนินการ

โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          
50,000,000.00 

1.3.2 โครงการจัดต้ังกองทุนอนุรักษทาง
วัฒนธรรมเมืองเกาลําพูน 

          
500,000.00 

1.4 แผนงานการสรางรายไดจากคุณคาทาง
เศรษฐกิจของเมืองเกาลําพูน 

          
15,000,000.00 

1.4.1 โครงการพัฒนาอาชีพจากการอนุรักษและ

พัฒนา 

          
15,000,000.00 

1.5 แผนงานการเสริมสรางขดีความสามารถของ
องคกรเครือขายเพื่อการอนุรักษเมืองเกา
ลําพูน 

          
21,000,000.00 

1.5.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรเครือขายเพื่อการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเกาลําพูน 

          

1,000,000.00 

1.5.2  โครงการจัดอบรมบุคลากร ประชาชน ดาน

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          
20,000,000.00 

1.6 แผนงานกลไกการติดตามประเมินผล           2,000,000.00 

1.6.1 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          
2,000,000.00 
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แผนการดําเนินงาน (ตอ) 
  

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 แผนงานการปรับปรุงสิ่งแวดลอมภูมิทัศนพื้นที่

เมืองเกาลําพูน 

          
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 โครงการอนุรักษและฟนฟูอาคารเกาและ
เรือนพื้นถิ่น 

          
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 โครงการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวและรักษาตนไม
ใหญ 

          
20,000,000.00 

2.4.9 โครงการควบคุมมลพิษ           
7,000,000.00 
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แผนการดําเนินงาน (ตอ) 
  

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 โครงการสงเสริมการพัฒนาเมืองเกาลําพูน
ใหเปนแหลงเรียนรู 

          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 แผนงานเสริมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน
ในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          50,000,000.00 

3.3.1 โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
เมืองเกาลําพูน 

          20,000,000.00 

3.3.2 โครงการรณรงคใหความรูการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกาลําพูน 

          30,000,000.00 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 834,000,000.00 
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