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1. วัตถุประสงคของแนวทางการจัดทําแผนภูมิทัศนเมืองเชียงใหม   
 

1.1. ความจําเปน 

จังหวัดเชียงใหมจัดเปนเมืองใหญอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และพัฒนาขึ้นมาเปน         

เมืองศูนยกลางของภาคเหนือ 

ในชวงหลายสิบปที่ผานมานั้นไดเกิดภาวะความเสื่อมโทรมซึ่งมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมท

างประวัติศาสตรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของเมืองเชียงใหมและความเสื่อมโทรมดังกลาว

น้ันยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองโดยมีสาเหตุจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการพัฒนาของ 

เมือง 

อยางไรก็ตาม สําหรับทางดานการอนุรักษเพื่อดํารงรักษาเมืองน้ัน 

จะเห็นไดวานโยบายทางดานการอนุรักษไดบรรลุผลสําเร็จ ยกตัวอยาง เชน 

การอนุรักษกําแพงเมืองเกาซึ่งเปนเอกลักษณดานประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหม 

การอนุรักษเขตวัดวาอาราม ตลอดจนการอนุรักษพื้นท่ี       เขตโบราณสถานเวียงกุมกาม  

แตส ําหร ับในสวนพื ้นที ่อ ื ่นนั ้น 

สภาพแวดลอมทางภูมิทัศนดังกลาวยังคงเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี 

มีสาเหตุมาจากการพัฒนาเมือง อาทิ เชน การปลูกสรางอาคารขนาดใหญ และอาคารสูง  

การกอสรางหมูบานจัดสรร เปนตน  

เมืองเชียงใหมเปรียบเสมือนเปนเมืองเกาท่ียังมีชีวิตในประเทศไทย (Living Heritage) 

ซึ่งยังคงเปนสถานที่ท่ีมีทัศนียภาพงดงาม และมีกล่ินอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมของลานนา 

จากจุดดังกลาวน้ีเองจึงกอใหเกิดความรูสึกถึง “ความเปนเชียงใหม” ซึ่งเปนมนตเสนหของทองถิ่น 

อีกท้ังยังเปรียบเสมือนเปนสมบัติของชาติไทยดวยเชนเดียวกัน 

ดังน้ัน การนําเสนอรางผังเมืองตอจากน้ี ผูเขียนมีความเห็นวา 

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเสนอมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับ “ภูมิทัศน” และขอคิดเห็นตอดาน 

พลวัตรของเมืองท้ังในดานการอนุรักษและการสรางสรรคภูมิทัศน 

เพิ่มเติมเขาไปนอกเหนือจากการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเทาน้ัน 
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 1.2. ความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ 

 จากผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1  ป พ.ศ. 2532  

น้ันไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาลวงหนาไวเปนระยะเวลาในอีก 20 ป ขางหนา 

นอกเหนือไปจากการคํานึงถึงบริบทของแตละชุมชนและบริบทของแตละเขตพื้นท่ีน้ัน 

ยังไดกําหนดในเรื่องของระบบคมนาคมขนสงและขอกําหนดดานการใชประโยชนท่ีดินไวอีกดวย 

 สําหรับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 (ฉบับราง) น้ันไดกําหนดขอบเขต 

ผังพื้นท่ี 7 อําเภอ 49  ตําบล โดยครอบคลุมพื้นท่ีจํานวน 429 ตารางกิโลเมตร 

ประชากรคาดการณตั้งแต ป 2535  ในพื้นท่ีประมาณ  800,000  คน  

ในการนําเสนอแผนภูมิทัศนเมืองเชียงใหมก็จะใชพื้นท่ีในขอบเขตเดียวกันกับพื้นท่ีในรางผั

งเมืองรวมเมืองเชียงใหมฉบับปรับปรุงแกไขในปจจุบัน 

โดยจะยึดเอารางผังเมืองฉบับดังกลาวเปนหลักในการจัดทําแผนภูมิทัศนดวยเชนกัน ท้ังน้ี 

เพื่อคํานึงถึงความสอดคลองกับผังเมืองรวมเมืองและแผนผังอื่น ๆ ท่ีเปนนโยบายภาครัฐ 

 

 

 1.3.เปาหมายรวมกันทางดานการจัดภูมิทัศน 

ในขอบเขตของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมนั้น ปจจุบันมีเทศบาลตําบล 21 แหง  

ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ไดกําหนดนโยบายและแผนการถายโอนภารกิจดานผังเมืองใหเทศบาล 

แตละแหงจัดทําผังเมืองรวมของตนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2553 

สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดเชียงใหมไดจัดการฝกปฏิบัติทางดานการวางและจัดทําผังเมืองใหกับผูรับผิดชอบ

ดานผังเมืองของเทศบาลตาง ๆ ท้ังน้ีผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองระดับภาค ถือวาเปนนโยบาย 

ท่ีกําหนดแนวทางใหทองถิ่นในการดําเนินการวางผัง 

แตนอกจากน้ีจําเปนท่ีจะตองมีบทบาทของจังหวัดในการใหคําช้ีแนะและกําหนดเปาหมายรวมกันต

อ อปท. ดานการสรางภูมิทัศนเชนเดียวกัน 

การเสนอแนวทางการสรางภูมิทัศนโดยแผนภูมิทัศนเมืองเชียงใหมน้ัน 

จะทําใหหนวยงานหลายฝายสามารถดําเนินงานตามเปาหมายรวมกัน  

ท้ังน้ีสามารถนํามาเปนนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระดับภาคไดตามความคืบหนาของการก

ระจายอํานาจสูทองถิ่น 
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2.คุณลักษณะเดนของภูมิทัศนเมืองชียงใหม 
 
 จากการท่ีเมืองเชียงใหมน้ันมีปจจัยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยมีแมนํ้าปงไหลผานจา

กทางทิศเหนือจรดทิศใตและมีฉากหลังเปนแนวทิวเขาลอมรอบตัวเมืองน้ัน 

ถือเปนปจจัยหน่ึงท่ีกําหนดใหเมืองเชียงใหมถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลานนาใ

นอดีตกาล  

ดังจะเห็นไดจากปจจัยสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรซึ่งมีวดัวาอารามจํานวนมากท่ียังคงปรากฏ

ใหเห็นอยูภายในเขตกําแพงเมืองเกาโดยไดแสดงถึงตําแหนงของพื้นท่ีท่ีเคยเปนศูนยกลางของเมื

องเชียงใหมในอดีต  

ตอมา ในระยะหลายปที่ผานมานี้ 

การพัฒนาเมืองเชียงใหมไดขยายตัวเปนวงกวางมากยิ่งขึ ้น 

จึงกอใหเกิดปจจัยภูมิทัศนของชุมชนเมืองที่มีความทันสมัยของเมืองใหมพัฒนาขึ้นมา        

ทับซอนจากปจจัยท่ีเปนสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรเดิมของเมือง  

 

นอกจากน้ี วัฒนธรรมของทองถิ่น ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน 

ท่ีหลอหลอมรวมกันจนเกิดเปนปจจัยภูมิทัศนทางดานภาพลักษณของเมืองเชียงใหม 

ดังน้ัน จากปจจัยท้ัง 4 

ประการดังท่ีกลาวมาในขางตนน้ันไดกอใหเกิดคุณลักษณะเดนของภูมิทัศนของเมืองเชียงใหม 

ดังน้ี 

 

2.1.คุณลักษณะเดนทางภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ

 เริ่มตนจากยานตัวเมืองเชียงใหมจะสามารถมองเห็นแนวทิวเขาท่ีเรียงรายของอุทยานแหง

ชาติดอยสุเทพ-ปุย 

ที่อุดมสมบูรณไปดวยความเขียวขจีของแมกไมตั้งตระหงานอยูทางดานทิศตะวันตกใกลกับตัวเมื

อง 

ตลอดจนแนวทิวเขาของอุทยานแหงชาติอื่นท่ีลอมรอบเมืองเชียงใหมท้ังทางดานทิศตะวันออกแ

ละทางดานทิศเหนือ 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่แองกะทะที่กวางใหญไพศาลซึ่งตั้งอยูทางดานทิศใตกับแมนํ้าปงท่ี

ไหลผานตัวเมืองเชียงใหมจากทางดานทิศเหนือจรด     ทิศใตน้ัน 

ปจจัยเหลาน้ีน้ันไดกอใหเกิดเปนภูมิทัศนท่ีเปนอัตลักษณของเมืองเชียงใหม 

 นอกจากน้ี ภูมิทัศนจากหมูบานเกษตรกรรมท่ีแผกวางอยูบนบริเวณเชิงเขาโดยรอบ 

รวมถึงภูมิทัศนจากพื้นท่ีไรสวน 

และแมแตในพื้นท่ีท่ีถูกหลอมรวมไปในโครงสรางของยานตัวเมืองน้ันก็กอใหเกิดคุณลักษณะเดนข

องภูมิทัศนท่ีมีความเช่ือมโยงตอกันอยางลึกซึ้งกับปจจัยท่ีเปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีอยู 

โดยรอบ 
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 2.2.คุณลักษณะเดนทางภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร  

 เริ่มตนจากกําแพงเมืองเกาของเชียงใหมท่ีมีเขตพื้นท่ีโบราณสถาน 

เขตวัดวาอารามท่ีตั้งอยูในบริเวณเดียวกันน้ันไดสรางอัตลักษณ(Identity) ของเมืองเชียงใหม 

ถือเปนปจจัยทางภูมิทัศนทางประวัติศาสตรท่ีสามารถมองเห็นการทับซอน (Layer) 

ในเชิงประวัติศาสตรของตัวเมืองได  

 นอกจากน้ี อาคารบานเรือนท่ีปรากฏในตัวเมืองรวมกันใหเห็นเปนสภาพบานเมืองน้ันได 

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงใหมในแตละหวงเวลา อาทิ เชน อาคาร 

รานคาท่ีเปนหองแถว  ตึกแถว  

ตลอดจนภูมิทัศนจากหมูบานเกษตรกรรมที่มีเรือนไมพื้นถ่ินซึ่งเปนอาคารไมใตถุนสูงแบบด้ังเดิมน้ั

นก็เปนหลักฐานของวัฒนธรรมทองถิ่นและมีคุณลักษณะเดนท่ีสําคัญดาน     

ภูมิทัศนในเชิงประวัติศาสตร  

อยางไรก็ตาม ไมควรลืมนึกถึงแหลงมรดกทางวัฒนธรรมสมัยใหมท่ีเกิดจากการพัฒนาท่ีมา 

พรอมกับการเปล่ียนแปลงของเมืองไปสูความสมัยใหมท่ีจะรวมเขาไปอยูในรูปแบบ (Style) 

ของพื้นท่ีดวยเชนกัน 
 
2.3.คุณลักษณะเดนทางภูมิทัศนจากชุมชนเมือง 

 ในยานใจกลางเมืองเชียงใหมน้ัน หรือแมแตพื้นท่ีในเขตปริมณฑล (Satellite City) น้ัน         

จะปรากฏใหเห็นถึงภาพของวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของผูคนที่มีมาแตเดิม 

ซึ่งภาพวิถีการดําเนินชีวิตน้ันกอใหเกิดเปนสภาพภูมิทัศนจากริมสองฝงถนนเหลาน้ันอยาง 

ตอเน่ือง  ตอมา  ในชวงระยะหลังมานี้    

   มีการกอสรางถนนวงแหวนรอบนอกและถนนเชื่อมโยงระหวางเมืองตาง ๆ 

ซึ่งมีความกาวหนาไปมาก 

เน่ืองจากเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจะมาพรอมกับการขยายตัวของเมือง 

จึงทําใหเกิดภูมิทัศนของพื้นท่ีริมฝงถนนใหม ๆ ขึน้มา อาทิ การจัดทําพื้นท่ีสีเขียวริมสองฝงถนน 

การกอสรางสะพานลอย อีกท้ังในบริเวณริมสองฝงถนนน้ันก็ไดมีการพัฒนากอสรางหมูบานจัดสรร 

อาคารเพื่อการพาณิชยท่ีมีขนาดใหญ คอนโดมีเนียมไดเกิดขึ้นมาเปนจํานวนมาก 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีดําเนินไปอยางตอเน่ืองน้ัน 

มีผลตอสภาพภูมิทัศนของชุมชนเมืองอยางยิ่งเน่ืองจากเปนภาพของเมืองในยุคสมัยใหม 
 
 2.4.คุณลักษณะเดนทางภูมิทัศนจากภาพลักษณ 

 สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีแสดงใหเห็นถึง “ความเปนเชียงใหม” น้ัน หมายถึง 

สิ่งท่ีไดหลอมรวมกันใหเกิดเปนจิตวิญญาณของทองถิ่น 

อันเกิดเปนภาพของวิถีชีวิตของผูคนท้ังหมด 

ธรรมชาติและประวัติศาสตรท่ีมีความผูกพันเช่ือมโยงตอกัน 

 สําหรับในเรื่องของความเปนปจเจกบุคคลน้ัน มีความแตกตางระหวางผูคนท่ีอาศัยอยูใน 

ทองถิ่นและผูมาเยือนเมืองเชียงใหม แตมีภาพลักษณของปจเจกบุคคลรวมกันในดานความเปนอยู 

ของผูคนท้ังหมดภายในเมืองซึ่งไดกลายเปนมนตเสนหของเมืองเชียงใหม 

และถือเปนสมบัติอันมีคาท่ีทําใหเชียงใหมกลายเปนแหลงทองเท่ียวในระดับนานาชาติ 
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3. ประเด็นในการจัดภูมิทัศนเมืองเชียงใหม 

 

สําหรับประเด็นท่ีจะนํามาใชในการจัดภูมิทัศนของเมืองเชียงใหมน้ัน 

ควรจะอยูท่ีการสรางเมืองเชียงใหมท่ีมีมนตเสนหโดยใหสัมผัสไดถึงกล่ินอายประวัติศาสตรท่ีมีอัตลั

กษณของเมืองเชียงใหมและมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ตลอดจน 

มีความพยายามท่ีจะรักษาทรัพยากรที่อุดมสมบรูณเหลาน้ีใหยังคงดํารงอยูไปพรอมๆกับการมุงไป

สูอนาคตขางหนา 

อยางไรก็ตามกระแสของความเปล่ียนแปลงเปนเมืองน้ันไดขยายตัวเขามาพรอมกับการพฒั

นาท่ีไดเกิดขึ้นไปอยางตอเน่ือง จึงทําใหเกิดภาพภูมิทัศนของเมืองท่ีหลากหลาย  

ดังน้ันเพื่อท่ีจะสงเสริมใหมีการสรางภูมิทัศนของเมืองเชียงใหมท่ีดียิ่งขึ้นในภายภาคหนาน้ั

น 

ควรมีการกําหนดวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในดานการจัดภูมิทัศนของเมืองและมีการกําหนดทิศทางท่ีชั

ดเจนดวยเชนกัน 

 

 

3.1.ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ

ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมีดังน้ี 

สําหรับภูมิทัศนท่ีเปดมุมมองทางสายตาตอธรรมชาติและมีความหมายในดานประวัติศาสตร

ดวยน้ัน อาทิ แนวทิวเขาท่ีเรียงรายของดอยสุเทพ 

ควรมีการกําหนดในเรื่องของการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของภูเขาและเรื่องของภูมิทั

ศนท่ีเปดมุมมองทางสายตาจากตัวเมืองเชียงใหม 

นอกจากน้ี ในชวงฤดูแลง 

การเผาหญาเปนบริเวณกวางน้ันกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอยางรุนแรงโดยควันจากการเผาหญา

ดังกลาวไดกอใหเกดิความเสียหายตอทัศนียภาพท่ีเปดโลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติซึ่งจะ

เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเสนหของเมืองเชียงใหมน้ันลดนอยลง 

สําหรับในสวนของยานใจกลางเมืองน้ัน 

แตเดิมเคยเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ 

ตอมาหลังจากท่ีไดรับความเจริญจากการพัฒนาเมืองทําใหพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีบริเวณดังกลาวน้ัน

คอยๆลดนอยลง 

ในสวนของพื้นที่บริเวณแมน้ําลําธาร อาทิเชน แมน้ําปง นั้น  ควรคํานึงถึงเรื่องของ            

ภัยธรรมชาติ เชน ภัยจากนํ้าทวม 

และควรมีการจัดภูมิทัศนของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณไปพรอมกับคํานึง

ถึงเรื่องวิถีชีวิตความผูกพันกับสายนํ้าดวยเชนกัน 

ในลําดับสุดทายนั ้น 

สําหรับภูมิทัศนของหมู บานเกษตรกรรมที ่มีความเขียวขจีกับทัศนียภาพของพืน้ท่ีไรนาท่ีกว

างใหญซึ่งเปนฉากหลังไดรวมเปนสวนหน่ึงของแนวทิวเขาท่ีรายลอมอยูโดยรอบน้ัน 

ถือเปนภูมิทัศนดั้งเดิมของเมืองเชียงใหมท่ีจําเปนจะตองคงรักษาไวไปในภายภาคหนาดวยเชนกัน 
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 3.2.ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร 

ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรมีดังน้ี 

 สําหรับในเขตพื้นที่เมืองเกาภายในกําแพงเมือง 

หรือแนวเขตกําแพงดินรอบนอกเวียง  

เขตเวียงสวนดอกและอื่น ๆ น้ัน ควรจัดภูมิทัศนท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีเหลาน้ี 

เน่ืองจากเปนพื้นท่ีท่ียังคงปรากฏวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณของเมืองเชียงใหม นอกจากน้ี 

ควรปรับปรุงภูมิทัศนและออกมาตรการในเรื่องของการใชประโยชนท่ีดินอยางผิดกฎหมายในบริเว

ณแนวเขตกําแพงดิน  

เขตพื้นท่ีโบราณสถานและเขตพื้นท่ีริมฝงนํ้าดวยเชนกัน 

 สําหรับในเขตพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถานหรือวัดวาอารามท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรน้ันถือเ

ปนปจจัยทางภูมิทัศนท่ีสําคัญเน่ืองจากเปนทัศนียภาพเปดโลงในเชิงประวัติศาสตร 

ตลอดจนผลกระทบจากรูปแบบของสิ่งปลูกสรางในพื้นท่ีโดยรอบน้ันก็ถือเปนประเด็นทางภูมิทัศน

ท่ีสําคัญดวยเชนกัน 

 

 ในสวนของบานเรือนที่อยูอาศัยของหมูบานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 

ตลอดจนอาคารรานคาท่ีเปนหองแถว ตึกแถว และเรือนไมพื้นถ่ินแบบด้ังเดิมท่ีคอย ๆ 

สูญหายไปโดยเปล่ียนไปใชคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองแบบส

มัยใหมนั้น 

อาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวในปจจุบันยังคงปรากฏใหเห็นอยูเฉพาะภายในตัวเมืองเชียงใหม

และภายในหมูบานเกษตรกรรมซึ่งเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและมีผลตอรูปแบบ 

(Style) ของพื้นท่ีน้ัน   ดังน้ันจึงควรมีมาตรการท่ีจะอนุรักษภูมิทัศนทางประวัติศาสตรเหลาน้ีเอาไว 

ตลอดจนมีมาตรการในเรื่องของการนําสิ่งปลูกสรางเหลาน้ีกลับมาใชประโยชนอีกครั้ง 

 

 3.3.ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานชุมชนเมือง 

ประเด็นท่ีจะจัดวางภูมิทัศนดานชุมชนเมืองมีดังน้ี 

ในยานใจกลางเมืองน้ันมีปจจัยท่ีหลากหลายซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ีน้ันจะกอใหเกิดภาพ     

ภูมิทัศนของชุมชนเมืองที่หลากหลาย ดังนั้นในการปรับปรุงฟนฟูรักษาสภาพเมืองเชียงใหม 

ในอนาคตควรมีการกําหนดในเรื่องของการจัดภูมิทัศนโดยแบงตามพื้นท่ีและยึดตามลักษณะของค

วามเปนทองถิ่นในแตละพื้นท่ีน้ัน ตลอดจนทิศทางของแตละพื้นท่ีน้ันเปนหลัก  

ยิ่งกวานั้น การควบคุมคุณลักษณะ รูปแบบ 

และขนาดของอาคารสิ่งปลูกสรางที่มีผลกระทบโดยตรงตอเอกลักษณของพื ้นที ่นั ้นก็เปนสิ ่

งที ่สําคัญเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ ่ง 

สิ่งปลูกสรางประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  เชน  สะพาน  เขื่อน 

อุโมงค ปายโฆษณา ฯลฯ จะสงผลกระทบอยางมากตอพื้นท่ีโดยรอบ 

ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงในเรื่องของภูมิทัศนดวย 

 นอกจากน้ี มลภาวะเปนพิษของลํานํ้าสายยอยท่ีไหลผานตัวเมือง อาทิ ลํานํ้าแมขา น้ัน       

อยูในสภาพเนาเสียอยางรุนแรง 
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ควรจะตองมีการดูแลรักษาพื้นท่ีโดยรอบของพื้นท่ีริมนํ้าท่ีอยูในตัวเมืองเน่ืองจากถือวาเปนหนาตา

ของเมืองดวยเชนกัน 

 สําหรับในสวนของตนไมริมถนนและพื้นท่ีสีเขียวน้ันถือเปนปจจัยทางภูมิทัศนท่ีสําคัญโดยเ

ฉพาะในเรื่องของตนไมริมสองฝงถนนท่ีแหงเฉาตายเน่ืองจากขาดการจัดการดูแลอยางสมํ่าเสมอ 

อีกท้ังยังควรคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนเดินถนนท่ีเกิดจากการปลูกตนไมท่ีไมเหมาะสมกั

บพื้นนท่ีและไมไดวางแผน 

 ในสวนของพ้ืนท่ีหมูบานจัดสรรท่ีเกิดขึ้นใหมและสรางขึ้นมาอยูในระหวางพื้นท่ีชนบทน้ัน 

มีบทบาทเปนแหลงที่อยูอาศัยแตมีการปรับสภาพแวดลอมหรือการจัดภูมิทัศนของตนโดยไ

มสัมพันธกับภูมิทัศนของพื้นท่ีโดยรอบ  

ดังน้ันควรมีการกําหนดมาตรการและใหคําแนะนําในเรื่องของภูมิทัศน  อาทิ  

มาตรการปองกันสาธารณภัย  

ความเช่ือมโยงกับชุมชนท่ีมีมากอนความเช่ือมโยงกับพื้นท่ีอยูอาศัยโดยรอบและพื้นท่ีโลงท่ีเหลือ

จากการพัฒนาดวยเชนกัน 

 

  

3.4.ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานภาพลักษณ 

ประเด็นท่ีจะจัดภูมิทัศนดานภาพลักษณมีดังน้ี 

 ภูมิทัศนดานภาพลักษณนั ้น 

นอกเหนือไปจากภูมิทัศนที ่สามารถมองเห็นไดดวยตาอยางเชน 

ภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ   ภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร 

และภูมิทัศนจากชุมชนเมืองแลวนั้น 

ยังมีดานภาพลักษณของเมืองซึ่งเปนวิถีชีวิตของผูคนและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหมท่ีหลอม

รวมลงในจิตใจของผูคนถือเปนปจจัยทางภูมิทัศนท่ีสําคัญ 

รวมถึงการมีสวนรวมกันในการสรางภาพลักษณของเมืองน้ันก็เปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง 

ดังนั้น 

ควรมีการปลูกจิตสํานึกรวมกันของชาวเชียงใหมใหตระหนักถึงความสําคัญของทองถิ่นของตน 

และรวมมือกันสรางภูมิทัศนท่ีงดงามของเมืองไวตอไปเพื่อชนรุนหลัง 

 นอกจากน้ี ภูมิทัศนท่ีเปดมุมมองของสายตา อาทิ 

ดอยสุเทพท่ีสามารถมองเห็นไดจากยานตัวเมืองน้ันก็ถือเปนปจจัยทางภูมิทัศนท่ีสําคัญ 

เน่ืองจากเปนภูมิทัศนดานภาพลักษณท่ีมีภูมิหลังในเชิงของจิตวิญญาณและในเชิงประวัติศาสตรด

วยเชนกัน  

ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดทิศทางเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศนดานภาพลักษณของเมือง 

เชียงใหมเพื่อไมใหเสื่อมโทรมลงไปพรอมกับการมาของความเจริญรุงเรืองของเมือง 
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4.แนวทางเบื้องตนในการจัดภูมิทัศนเมืองเชียงใหม 
 

 เปาหมายดานการจัดภูมิทัศน 

 เพื่อท่ีจะใหเมืองเชียงใหม (ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม) 

ยังคงเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต(Living Heritage) ตอไปไดในอนาคตน้ัน 

ควรมีการจัดภูมิทัศนของเมืองท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนเมืองที่มีความออนหวานและงดงาม 

ตลอดจนมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมของเชียงใหมที่สรางสรรคลงในภูมิทัศนของเมืองท่ีทั

นสมัย พรอมไปกับการอนุรักษภูมิทัศนสภาพแวดลอมทาง 

ประวัติศาสตรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเขาไวดวยกัน   

 

 

4.1.แนวทางเบ้ืองตนในการจัดภูมิทัศนทางดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ

ในเบ้ืองตนควรมีการกําหนดในเรื่องของการใชประโยชนของภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมท

างธรรมชาติ อาทิ 

แนวทิวเขาท่ีเรียงรายของดอยสุเทพท่ีไดรับการอนุรักษไวในฐานะท่ีเปนอุทยานแหงชาติใหเปนพื้

นท่ีท่ีเปนทัศนียภาพท่ีเปดโลงท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดภูมิทัศนของเมืองเชียงใหม   

สําหรับในเรื่องของมลภาวะเปนพิษทางอากาศท่ีมีสาเหตุมาจาก เชน 

การเผาหญาซึ่งมีความเกี่ยวพันอยางลึกซึ้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีและพฤติกรรมของมนุษยน้ัน

ไดสงผลกระทบตอ   ภูมทัิศนหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอยางประมาณคามิไดดวยเชนกัน 

อีกท้ังยังเปนสาเหตุหน่ึงท่ีกอใหเกิดภาวะโลกรอน 

ดังน้ันในแตละหนวยงานจึงควรมีการทํางานรวมกันเพื่อหามาตรการ    ในการแกไขปญหาดังกลาว  

สําหรับในสวนภูมิทัศนของพื้นท่ีในบริเวณแมนํ้าลําธาร อาทิ แมนํ้าปงน้ัน ควรทําการ 

ศึกษาในเรื่องของการจัดการภูมิทัศนในพื้นท่ีบริเวณแมนํ้าลําธารเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธ

รรมชาติท่ีมีความหลากหลาย (ซึ่งมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจของเมือง) เน่ืองจากเปนทัศนียภาพ 

ท่ีงดงามของเมือง  พรอมกับการขยายพื้นท่ีริมสองฝงนํ้าเพื่อปองกันภัยจากนํ้าทวม 

สําหรับในเรื่องภูมิทัศนของหมูบานเกษตรกรรมกับพื้นท่ีการเกษตรท่ีกวางใหญในบริเวณชา

นเมืองน้ัน  ประกอบดวยภูมิทัศนทางธรรมชาติและพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูโดยรอบ 

โดยในเบื้องตนน้ันควรมีการควบคุมการปลูกสรางหมูบานจัดสรรพรอมๆกับการอนุรักษวัฒนธรรมข

องหมูบานเกษตรกรรมเอาไว  

 

4.2.แนวทางเบ้ืองตนในการจัดภูมิทัศนทางดานสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร 

ในเบ้ืองตนน้ัน 

ควรมีการจัดภูมิทัศนในเชิงประวัติศาสตรท่ีสื่อถึงความเปนอัตลักษณของความเปนเมืองเกาท่ียังคง

มีชีวิตนับแตกอตั้งอาณาจักรลานนามาจนรวมระยะเวลาเกินกวา 700 ป      

ควรมีการศึกษามาตรการทางกฏหมายเพื่อท่ีจะใหคําช้ีแนะทางดานการจัดวางภูมิทัศน 
ของเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งเขตพื้นที่ในบริเวณกําแพงเมืองเกา 
แนวเขตกําแพงดินรอบเวียง 
เขตเวียงสวนดอกและเขตเวียงเจ็ดลิน 
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ปจจุบันในเรื่องของระดับความสูงของอาคารสิ่งปลูกสรางโดยรอบที่อยูหางจากเขตวัดวาอา

รามทางประวัติศาสตรในระยะ 100 เมตรน้ัน 

ไดออกขอกําหนดในเรื่องของการจํากัดความสูงจะตองไมเกิน 16  เมตร 

(ตามผังเมืองรวมเชียงใหมน้ันจํากัดไวท่ี 9 เมตร) 

ท้ังน้ีควรจะกําหนดทิศทางในการศึกษาแนวทางเพื่อท่ีจะใหคําช้ีแนะในเรื่องของรูปแบบของอาคาร

สิ่งปลูกสรางท่ีอยูโดยรอบไวดวยเชนกัน 

สําหรับอาคารเรือนไมพื้นถ่ิน  อาคารรานคาท่ีเปนตึกแถว หองแถว 

ท่ีมีคุณคาความสําคัญในเชิงประวัติศาสตรสูงเนื ่องจากแสดงถึงสภาพบานเมืองในอดีตโดย

ในบริเวณเขตพื ้นที ่ 

วัดเกตุ ถนนทาแพน้ันยังคงปรากฏหลงเหลือใหเห็นอยูเพียงเล็กนอย 

ซึ่งแมจะเปนเพียงสวนหน่ึงเทานั้นก็ถือวามีคุณคาทางภูมิทัศนเชิงวัฒนธรรมสูง  ดังนั้น 

จึงควรมีการศึกษามาตรการในทางปฏิบัติเพื่อท่ีจะอนุรักษเอาไว 

 

 4.3.แนวทางเบ้ืองตนในการจัดภูมิทัศนทางดานชุมชนเมือง 

 ในยานตัวเมืองซึ่งเปนศูนยรวมหนาท่ีการใชงานตางๆของเมืองจึงทําใหมีความหลากหลาย

ในทุกดาน ดังน้ัน ควรมีการกําหนดมาตรการจูงใจในเรื่องภูมิทัศน โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน 

การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ผังพื้นท่ีเฉพาะ  เปนตน  

โดยยึดหลักของความเปนประวัติศาสตรและตามบทบาทหนาท่ีของพื้นท่ี 

สําหรับดานนโยบายภูมิทัศนท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมสาธารณปูโภค อาทิ อาคารสาธารณะ 

น้ัน ควรศึกษาแนวทางที่จะจัดทํา “คูมือการจัดภูมิทัศนสําหรับงานสาธารณูปโภค” ไวดวย 

 

 สําหรับในดานของพื้นที่สีเขียวภายในเมืองนั้น ในเบื้องตนควรพิจารณาวาพื้นที่สีเขียว 

(ตนไม) เปนปจจัยทางภูมิทัศนประการหนึ่งแลวจึงกําหนดแผนงานดานการจัดภูมิทัศนของ 

พื้นที่  สีเขียว 

ในสวนของการพัฒนาหมูบานจัดสรรนั้น ในเบื้องตนควรจัดทําแผนในเรื่องของความ 

สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบและชุมชนโดยรอบ ในการจัดทําแผนนั้นไมควร 

จัดทําเฉพาะตัวของบานท่ีอยูอาศัยเทาน้ันแตตองยึดหลักความเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นท่ีอื่นๆดวย  

 

4.4.แนวทางเบ้ืองตนในการจัดภูมิทัศนทางดานภาพลักษณ 

 ในการท่ีจะสรางใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีเสนหยิ่งไปกวาเดิมน้ันไมเพียงแตการสรางภู

มิทัศนท่ีสามารถมองเห็นไดเทาน้ัน 

แตมีความจําเปนท่ีจะใหความสําคัญในเรื่องของภูมิทัศนท่ีเปนภาพลักษณในอนาคตท่ีถูกปลูกฝงล

งไปในจิตใจผูคนอีกดวย  

ดังน้ัน เพื่อท่ีจะใหทุกคนท่ีเกี่ยวของกับเมืองเชียงใหมน้ันมีความรักในความเปนเชียงใหม 

และรวมสรางสรรคภูมิทัศนท่ีงดงามไดน้ัน 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปลูกจิตสํานึกรักเมืองเชียงใหมรวมกันและศึกษาหามาตรการท่ีจ

ะทําใหเกิดการกระทําในทางปฏิบัติได 
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สําหรับภูมิทัศนท่ีเปดมุมมองทางสายตาอาทิ ดอยสุเทพ เขตพืน้ท่ีโบราณสถาน 

และวัดวาอารามทางประวัติศาสตรน้ัน 

เพื่อท่ีจะสามารถรักษาภูมทัิศนของความเปนเมืองเชียงใหมไปสูคนรุนหลังไดน้ัน 

ควรมีการศึกษานโยบายและมาตรการทางกฎหมายพรอมไปกบัการกําหนดจุดชมวิว 

ท่ีสําคัญดวย 

 

5.มาตรการอยางเปนรปูธรรมในการจัดภูมิทัศนเมืองเชียงใหม 
 

5.1.มาตรการอยางเปนรูปธรรมทางดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

5.1.1. จัดทําเขตพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) บริเวณเชิงเขา 

นโยบาย 

แนวทิวเขาท่ีรายลอมพื้นท่ีของแองเชียงใหมท้ัง 3 ดานน้ัน ประกอบดวยอุทยานแหงชาติ 

อาทิเชน อุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย อุทยานแหงชาติอินทนนท อุทยานแหงชาติแจซอน 

และอุทยานแหงชาติขุนตาล  

ซึ่งแนวทิวเขาเหลาน้ีมีขอกําหนดดานการอนุรักษตามขอกฏหมายอุทยานแหงชาติแลวจะดําเนินก

ารอนุรักษตอไป 

นอกจากนี้ พื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาที่คอยลาดเทลงมาสูพื้นที่โลงบริเวณชายเขานั้นถือเปน 

พื้นท่ีท่ีสําคัญอยางยิ่งในการจัดภูมิทัศนเน่ืองจากเปนพื้นท่ีอยูระหวางกลางท่ีผสมผสานระหวางภูมิ 

ทัศนของเมืองกับปจจัยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ดังน้ัน 

จึงควรสงเสริมใหมีการจัดภูมิทัศนท่ีมีความสอดคลองกลมกลืนตอกันในบริเวณดังกลาว  

 

มาตรการ 

การจัดพื้นท่ีเขตทิวทัศน  (Scenery Zone) 

 โดยเฉพาะในสวนของพื้นท่ีบริเวณเชิงดอยสุเทพทางดานทิศตะวันตกของเมืองน้ันมีการใช

ประโยชนท่ีดินเปนเอกเทศ อาทิ เชียงใหมไนทซาฟารี  สวนราชพฤกษ  

หรือสาธารณปูการของฝายทหารน้ัน เขตพื้นท่ีดังกลาวน้ีหรือสาธารณูปการเหลาน้ี  

ควรมีการกําหนดพื้นท่ีท่ีมีทัศนียภาพสวยงามเพื่อท่ีจะสามารถจัดภูมิทัศนไดโดยทํางานภายใตควา

มรวมมือของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี 

ควรสนับสนุนใหมีระบบการออกขอกําหนดท่ีทําใหเขตพื้นท่ีเหลาน้ีมีการกําหนดอัตราสวนพื้นท่ีสีเขี

ยว รูปแบบของสิ่งปลูกสรางหรือสาธารณูปการ 

ตลอดจนการใชประโยชนของที่ดินในฐานะท่ีเปนเขตพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) 

ของภูมิทัศนกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

 

การจัดพื้นท่ีตนแบบ(Model) การจัดภูมิทัศนของพื้นท่ีบริเวณเชิงเขา 

ทัศนียภาพท่ีเปดมุมมองของสายตาน้ันมีท้ังภูมิทัศนท่ีมองเห็นสูยานใจกลางเมือง 

ภูมิทัศนดานวิถีชีวิตกับ   

ภูมิทัศนทางธรรมชาติที่รวมเปนสวนหนึ่งกับภูเขาเนื่องจากเปนพื้นที่สําคัญของภูมิทัศนในบริเว

ณเชิงเขา ดังนั้น เพื่อที่จะอนุรักษภูมิทัศนที่สวยงามเหลานี้ไวในภายหนานั้น  
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ควรสงเสริมใหมีการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การดูแลสภาพแวดลอมดานท่ีอยูอาศัย 

ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดการดูแลพื้นท่ีตนแบบในการจัดภูมิทัศน เชน 

ดูแลบริเวณทางเดินสาธารณะเพื่อกิจกรรมนันทนาการ(ทางเดินเลน)หรือทางปนจักรยานเน่ืองจากเ

ปนจุดทองเท่ียวดวย 

 

 5.1.2 ภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลอง 

โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ตลอดจน 

ความกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม  และประวัติศาสตร 

นโยบาย 

ภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลองน้ัน 

เกิดขึ้นมาจากความสัมพนัธอันยาวนานของวิถีชีวิตชุมชนซึ่งรวมถึงธรรมชาติและการควบคุมนํ้าทว

ม   ดังน้ัน ในการจัดวางภูมิทัศนน้ัน  

ควรคํานึงถึงแมน้ ําลําคลองจากมุมมองของภาพโดยรวมในทุกดาน อาทิ 

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติกับวิถีชีวิตชุมชน  นํ้าทวม   ตลอดจนภัยธรรมชาติเขาไวดวย  

 ดังน้ัน หากจะเริ่มตนจากแมนํ้าปง  ตลอดจนลํานํ้าสายยอยท่ีไหลลงมาจากดอยสุเทพน้ัน       

ในอดีตวิถีชีวิตของอาณาจักรลานนาน้ันเปยมไปดวยความอุดมสมบูรณจากธรรมชาติ 

แมกระท่ังในปจจุบันน้ันแมนํ้าลําคลองสายดังกลาวก็ยังคงสงผลตอความชุมช้ืนของตัวเมืองและเกิ

ดเปนสภาพ      

ภูมิทัศนในบริเวณพื้นนํ้าริมฝงแมนํ้าลําคลองท่ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนท่ีสัมพันธกับธรรมช

าติ                 ดังน้ัน 

จึงควรนําสภาพแวดลอมท่ีนารื่นรมยน้ันกลับมาใหมและสรางสรรคสิ่งใหมเพิ่มเติมลงไป 

 นอกจากน้ี  

ควรแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงนํ้าท่ีใกลเคียงกั

บสภาพแวดลอมทางธรรมชาติจริง และช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะของภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงนํ้า  

อาทิ สภาพภูมิอากาศในบริเวณพื้นท่ีท่ีแมนํ้าไหลผาน  ภูมิประเทศ  สภาพทางธรณีวิทยา  

กระแสนํ้า  ผืนทราย  ตลอดจน พรรณพืช เปนตน เอาไวดวยเชนกัน 

 และหากจะมองจากทางดานประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหมโดยเริ่มจากการขนสงทางนํ้า

ดวยน้ัน จะเห็นวาแมนํ้าปงกับวัฒนธรรม  ตลอดจน สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นน้ัน 

มีความสัมพนัธกันอยางลึกซึ้ง 

แมในระยะเวลาไมกี่ปมาน้ีน้ันจะเปล่ียนแปลงเขาสูสังคมของเมืองสมัยใหมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป

อยางรวดเร็ว 

ทําใหในขณะเดียวกันมีสาธารณูปการบางสวนท่ีถูกสรางขึ้นมาโดยท่ีไมไดคํานึงถึงหลักการทางดา

นการดแูลอนุรักษในสิ่งท่ีกลาวมาขางตนเอาไว 

 ดังน้ัน ภายหลังจากน้ีน้ัน 

จึงควรทําการศึกษาทางดานภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลองโดยคํานึงถึงความหลากห

ลายทางชีวภาพ ตลอดจนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ คุณคาทางประวัติศาสตร 

ความผูกพันกับสายนํ้า เพื่อกําหนดมาตรการจัดภูมิทัศนดังกลาวเขาไวดวย  
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มาตรการ 

การจัดทําแผนงานดานการดูแลอนุรักษภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงนํ้า 

เพื่อท่ีจะพิจารณาถึงสภาพภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลองที่เกี่ยวของกับแมนํ้า

ปงท่ีไหลผานพื้นท่ีในเขตผังเมืองรวมน้ันควรกําหนดนโยบายทางดานภูมิทัศนกับสภาพแวดลอมท่ี 

เกี่ยวของในบริเวณลุมนํ้าท้ังหมดซึ่งไมควรจํากัดเฉพาะบริเวณลุมนํ้าภายในเขตผังเมืองรวมเทาน้ัน 

และควรรวมไปถึงภูมิทัศนของลุมนํ้าในบริเวณแมนํ้าสายรองเอาไวดวย โดยกําหนดใหมีการจัดทํา 

แผนการอนุรักษภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลองที่จะสามารถมองเห็นภาพลักษณของ 

แมน้ําลําคลองโดยรวมของจังหวัดเชียงใหมได และควรกําหนดนโยบายเบื้องตนในดานอนุรักษ 

ภูมิทัศนบริเวณพื ้นที ่ร ิมฝ งแมน้ ําลําคลองที ่ม ีอ ัตลักษณของภูมิทัศนสภาพแวดลอมทาง

ประวัติศาสตร และอัตลักษณสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไวดวยเชนกัน 

 

การสรางระบบมาตรการทางดานภูมิทัศนและมาตรการทางดานอนุรักษแหลงนํ้า 

เพื่อจะเปนการจัดวางภูมิทัศนของพื้นท่ีบริเวณริมฝงแมนํ้าลําคลองโดยคํานึงถึงความหลาก

หลายทางชีวภาพใหเห็นจริงในเชิงปฏิบัติไดน้ัน ไมควรมีเพียงมาตรการท่ีเปนเพียงรูปแบบ 

แตเพียงภายนอกเทานั้น 

แตควรมีการศึกษาวิจัยในเบื้องตนและศึกษาเทคโนโลยีการออกแบบ  

การสรางความเขาใจรวมกันโดยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคประชาชนและขยาย

ผล ตลอดจนการสรางระบบการบํารุงรักษาพื้นท่ีในบริเวณริมฝงแมนํ้าลําคลองเอาไวดวย 

นอกจากน้ี  ควรมีการสรางระบบการเขารวมไดโดยเชิญชวนใหประชาชนมาเขารวมทํา 

กิจกรรม อาทิ กิจกรรมการทําความสะอาด พรอมท้ังมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันกับ 

ผูเช่ียวชาญทางดานระบบนิเวศหรือทางดานวิศวกรรมชลประทานอยางตอเน่ือง   

ในทายสุดน้ัน ควรสรางความกระจางในประเด็นทางดานอนุรักษแหลงนํ้า 

โดยใชเวทีสาธารณะ อาทิ การจัดอภิปรายเพื่อหามาตรการแนวทางการแกไขปญหา 

เพื่อท่ีจะสามารถประเมินสภาพภูมิทัศนของบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลองโดยคํานึงถึงความหลา

กหลายทางชีวภาพโดยใชเวทีสาธารณะอยางสมํ่าเสมอได 

 

การดูแลอนุรักษภูมิทัศนท่ีเปนสัญลักษณของเมืองเชียงใหม 

 

สาธารณูปการตางๆที่กอใหเกิดภาพภูมิทัศนในพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ ําลําคลอง 

อาทิ ราวสะพาน เรือแมงปอง (เรือหางยาวเพื่อการทองเที่ยว)  ทาเรือ   

สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก)  สะพานนวรัตน เปนตนน้ัน 

ควรอนุรักษเอาไวเน่ืองจากเปนภาพของบรรยากาศดั้งเดมิท่ีเปนสมบัติ  ของสวนรวม 

และขณะเดียวกันก็มีความเปนประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวิถีชีวิตชุมชน ดังน้ัน จึง 

ควรมีการดูแลอนุรักษภูมิทัศนที่เปนพื้นที่สัญลักษณ (Land Mark) นี้ เนื่องจากเปนสวน 

ที่ประกอบขึน้มาเปนภาพของภูมิทัศนในบริเวณพื้นท่ีริมฝงแมนํ้าลําคลองที่เปนรูปธรรม 

 

 5.1.3. ควบคุมการสรางหมูบานจัดสรรและอนุรักษหมูบานเกษตรกรรม 
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5.2.มาตรการอยางเปนรูปธรรมทางดานสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร 
5.2.1.การอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินและการใชใหเกิดประโยชน 

นโยบาย 

สถาปตยกรรมทางประวัติศาสตรโดยสวนมากจะเปนวัดหรือโบราณสถานน้ันมักจะถูกกําหน

ดใหเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ แตสําหรับบานเรือนของเกษตรกร 

ตลอดจนอาคารรานคาที่เปนหองแถว  ตึกแถว 

ที่เปนสิ่งปลูกสรางแบบพื้นถิ่นของเอกชนนั้นเน่ืองจากยังมีการใชงานอยูในปจจุบัน  

ดังน้ันในการจัดการดูแลรักษาสถานที่ดังกลาวในฐานะท่ีเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมน้ันจึงทําได

คอนขางยาก  

 อยางไรก็ตาม เรือนไมพื้นถิ่นที่ยังคงปรากฏหลงเหลืออยูตามหมูบานเกษตรกรรมหรือ 

อาคารรานคาท่ีเปนหองแถว ตึกแถว 

ท่ีปรากฏใหเห็นตามสภาพบานเรือนภายในเมืองน้ันถือวาเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและปร

ะวัติศาสตรของทองถิ่นซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวพันอยางลึกซึ้งกับเสนหของทอง

ถิ่นและรูปแบบของพื้นท่ี    

ดังนั ้น 

ในการดําเนินงานเพื ่อสืบสานวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหมนั ้นจึงถือวาเปนภาระหนาท่ีของค

นในรุนปจจุบัน จึงควรมีการอนุรักษทรัพยากรทางประวัติศาสตรเหลาน้ีเอาไว 

ตลอดจนคํานึงถึงเรื่องของการนํากลับมาใชงานใหมอีกครั้งไดอยางเหมาะสม 

 

มาตรการ 

 การใชมาตรการดําเนินงานอนุรักษ 

ควรมีการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่มีแผนการอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่นโดยใชก

ระบวนวิธีตามผังเมืองเฉพาะและผังพื้นที่เฉพาะ 

ซึ่งควรจะอยูในมาตรการดูแลสภาพแวดลอมโดยรอบของหมูบานเกษตรกรรมและสภาพภูมิทัศน

ของเมือง  

  

การจัดเตรียมดานระบบขอกฎหมาย 

 ควรกําหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษภูมิทัศนในพื้นท่ีท่ียังคงมีเรือนไมพื้นถ่ินปรากฏหลงเหลืออยู 

และออกขอกําหนดทางกฎหมาย (เทศบัญญัติ) ในเรื่องของการจัดภูมิทัศนของพื้นท่ี นอกจากน้ี  

ควรออกขอกําหนดท่ีจําเปนอาทิ เชน วิธีการอนุรักษหรือรูปแบบของสิ่งปลูกสราง และมาตรการ 

จูงใจ  ตลอดจนควรสรางระบบท่ีกําหนดสิ่งปลูกสรางท่ีเปนองคประกอบสําคัญตอภูมิทัศน 

 

 การสรางระบบสนับสนุน 

 อาคารสิ่งปลูกสรางท่ีเปนเรือนไมพื้นถ่ินท่ียังคงใชงานอยูในปจจุบันน้ันโดยสวนใหญแลวจะ

มีอายุเกินกวา 100  ป และโดยสวนมากจะอยูในสภาพท่ีไดรับการดูแลรักษาท่ีไมคอยดี 

อยางไรก็ตาม เรือนไมพื้นถ่ินของเมืองเชียงใหมน้ัน 

โดยสวนใหญแลวน้ันสรางโดยไมสักซึ่งทําใหมีความคงทน 

ภายหลังจากท่ีไดรับการดูแลรักษาแลวน้ันยังจะสามารถนํามาใชงานไดอีกตอไปเปนระยะเวลานาน 
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 ดังนั้น จึงควรมีการสรางระบบสนับสนุนในเรื่องของการดูแลซอมแซมอาคารเรือนไม       

พื้นถ่ินและการอนุรักษไว 

พรอมไปกับการสรางระบบสนับสนุนในเรื่องมาตรการจูงใจดานภูมิทัศนของอาคารสิ่งปลูกสรางท่ีอ

ยูโดยรอบ 

 กระบวนวิธีท่ีใชเพื่อการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม 

ในปจจุบันน้ีมักจะเปนไปในรูปของการใหความรวมมือจากบริษัทเอกชนโดยจะใหการสนับสนุนในรู

ปของการใหวัสดุ 

หรือในรูปแบบของการเปนสปอนเซอรในการออกจุลสารทางดานประวัติศาสตรของทองถิ่น 

และในสวนของความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐน้ัน 

มักจะเปนการใหงบประมาณสนับสนุนชุมชนทองถิ่นท่ีเปนนิติบุคคล  

ดังน้ัน ภายหลังจากน้ีน้ัน 

ควรมีการจัดตั้งกองทุนในดานการปรับปรุงฟนฟูรักษาสภาพเมืองในรูปแบบขององคกรสาธารณะปร

ะโยชนโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในการขับเคล่ือนการทํางานอยางบูรณาการซึ่งรวมถึงการ

ไดรับการสนับสนุนในรูปแบบตางๆจากกอนหนาน้ีดวย  

อีกท้ังยังควรมีการสรางระบบการอนุรักษทองถิ่นโดยตัวชุมชนเองดวยเชนกัน 

 

 การสรางเครือขายชางฝมือพื้นถ่ิน 

 ควรมีการอนุรักษและการจัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของเ

มืองเชียงใหม โดยจัดการในรูปแบบของการสราง 

“เครือขายชางฝมือที่เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมลานนา”โดยความรวมมือจากสมาคมสถาปนิ

กสยามกลุมลานนารวมกับกลุมชางฝมือ อาทิ ชางไม ชางฉาบ ชางฝมือในดานตาง ๆ 

สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และนักวิชาการ 

เพื่อท่ีจะจัดการใหความรูกับบุคลากรและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเอาไว 

 

5.2.2.ออกขอกําหนดในการอนุรักษภูมิทัศนภายในบริเวณเวียงเชียงใหม 

 

5.2.3.จัดทําแนวทางการจัดวางภูมิทัศนทางดานสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรของ 

       เมืองเชียงใหม 

 

 5.3.มาตรการอยางเปนรูปธรรมทางดานชุมชนเมือง 
5.3.1.การจัดภูมิทัศนในสวนของงานสาธารณูปโภค 

นโยบาย 

 งานสาธารณูปโภคอาทิ ถนนหนทาง แมนํ้า คลองสงนํ้า พื้นท่ีสีเขียวสาธารณะ 

อาคารสาธารณะ งานการกอสรางสาธารณูปการอืน่ๆ น้ัน 

เน่ืองจากเปนสิ่งท่ีผูคนท่ีอาศัยอยูเขตพื้นท่ีหรือในทองถิ่นจะตองใชงานทุกวันซึ่งจะสงผลกระทบต

อภูมิทัศนโดยรอบเปนอยางมาก 

ดังน้ันงานสาธารณูปโภคและสาธารณปูการจึงตองเปนตนแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน 

และควรจะเปนสิ่งท่ีจูงใจการจัดภูมิทัศนดวย 
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มาตรการ 

 การจัดทําคูมือการดําเนินงานสาธารณูปโภคเมืองเชียงใหม 

 งานดานสาธารณูปโภคน้ันมีหลายประเภทและหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะสาธารณูปโภคเพื่อท่ีจะใหบริการสังคมทองถิ่นน้ันจะเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนระยะเ

วลานาน   

ลักษณะงานสาธารณูปโภคแตละประเภทน้ันมีความหลากหลาย อาทิ หนาท่ีการใชงาน  

รายละเอียด ลักษณะภายนอก ตลอดจนรูปแบบ เปนตน นอกจากน้ี 

กระบวนการเพื่อท่ีจะใชในการตัดสินใจท่ีจะเลือกใชสาธารณูปโภคเหลาน้ีน้ันในแตละหนวยงานเอง

ก็จะมีนโยบายและวิธีการจัดหาท่ีเปนเอกเทศตอกัน  

 ดังนั้น 

ควรมีการจัดทําคูมือที่อธิบายวิธีการเพื่อที่จะสามารถจัดภูมิทัศนในแบบที่มีความโดดเดนที่แสดง

ถึง “ความเปนเมืองเชียงใหม”  “ความเปนอัตลักษณของชุมชนแตละแหงนั้น” 

นอกเหนือไปจากการสื่อความหมายใหเห็นถึงอัตลักษณ (Identity) ของชาติไทย ท่ีแสดงถึง 

“ความเปนหน่ึงเดียวกันหรือความสมานฉันท” ดวย 

  นอกจากน้ีในเวลาท่ีจะทําการกอสรางหรือติดตั้งสาธารณูปโภคแตละประเภทน้ันควรคํานึง 

ถึงเรื่องของการจัดภูมิทัศนตามนโยบายในคูมือน้ันพรอมกับใหคําช้ีแนะดวยเชนกัน 

 

 การสรางชุมชนโดยดําเนินการจัดทําโครงสรางพื้นฐานดวยชุมชนเอง 

 หากจะพิจารณาถึงความเปนไปของชุมชนทองถิ่นท่ีถูกเลือกใหเปนเขตพื้นท่ีดําเนินโครงกา

รตาง ๆ ตามผังพื้นท่ีเฉพาะผังเฉพาะน้ัน  

ในแตละเขตควรจะแบงออกเปนเขตยอยและควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนของแตละเข

ต เพื่อท่ีจะสรางจุดยืนดานสาธารณะของผูท่ีอยูอาศัยในเขตพื้นท่ีน้ัน 

และเพื่อเปนการสะทอนความคิดเห็นของผูท่ีอยูในเขตพื้นท่ีและนอกเขตพื้นท่ี 

ในการผลักดันใหงานโครงการดําเนินงานตอไปโดยผูอยูอาศัยเอง 

 

 

 ดังน้ัน 

จึงควรมีการดําเนินการเพ่ือยกระดับจิตสํานึกสาธารณะหรือจิตสํานึกดานภูมิทัศนของผูท่ีอยูอาศัยโ

ดยผานเวทีท่ีใหผูท่ีอยูอาศัยมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียนในเรื่องของการจัด 

ภูมิทัศนในอนาคตของเมืองหรือในชุมชนของตนได 

5.3.2.จัดทําแผนภูมิทัศนเขตพื้นท่ีสีเขียวของเมืองเชียงใหม 

5.3.3.จัดทําแนวทางการจัดภูมิทัศนเมืองเชียงใหม 

 

5.4.มาตรการอยางเปนรูปธรรมทางดานภาพลักษณ 

5.4.1.ปลูกจิตสํานึกรวมกันดานการจัดภูมิทัศนท่ีมีอัตลักษณของเมืองเชียงใหม 

นโยบาย 
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 แมจะกลาววาภูมิทัศนในแบบท่ีเปนอัตลักษณของเชียงใหมเฉพาะพื้นท่ีในเขตผังเมืองรวม 

ก็ยังมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวตามชุมชนแตละแหง ท้ังทางดานภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

และกระบวนการกอตั้งของแตละพื้นท่ีน้ันเองก็มีความหลากหลาย 

 ยิ่งไปกวานั้น 

สําหรับผูอยูอาศัยในแตละพื้นที่และผูมาเยือนนั้นแตละบุคคลก็มีระดับของความตระหนักรูดานจิต

สํานึกสาธารณะท่ีแตกตางกัน 

 ดังนั้น 

เพื่อที่จะใหผู ที ่เกี ่ยวของกับเมืองเชียงใหมไดตระหนักถึงภาพลักษณของเมืองเชียงใหมท่ีดี

ยิ่งขึ้น  ควรจะมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอกัน 

ควรมีการยืนหยัดเจตนารมณรวมกันระหวางประชาชนในทองถิ่น  หนวยงานภาครัฐ 

และผูมาเยี่ยมเยือน 

ตลอดจนควรมีการหยิบประเด็นในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกรวมกันขึ้นมากลาวถึง 

 นอกจากน้ี 

ควรมีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีมีแนวคิดในเรื่องของจุดชมวิวกับภูมิทัศนท่ีเปดโลง 

หรือสถานที่ท่ีอาจจะกลาวไดวา “อยากจะรักษาเพียงแคภูมิทัศนท่ีมองเห็นไดจากท่ีน่ี”   ท้ังน้ี 

เพื่อท่ีจะสามารถดํารงรักษาและถายทอดภูมิทัศนท่ีเปนภาพลักษณของเมืองเชียงใหมไปสูอนาคต

ได 

 

  มาตรการ 

การมีสวนรวมแบงปนขอมูลดานภูมิทัศนของเมืองเชียงใหม 

 เพื่อท่ีจะเปนการปลูกจิตสํานึกรวมกันของท้ังคนในและคนนอกเมืองเชียงใหมน้ัน    

ควรมีการจัดทําฐานขอมูลสาธารณะในดานการจัดภูมิทัศนเมืองเชียงใหมของจังหวัดเชียงใหมเพื่อ

แสดงขอมูลขาวสารดานภูมิทัศนของเมืองที่จะสะทอนใหเห็นขอเท็จจริง ทั้งในอดีต ปจจุบัน 

และ           ในอนาคต (แผนการในอนาคต) ท่ีมีความถูกตอง 

ตลอดจนสามารถขอรับเอกสารน้ันได  

นอกจากน้ียังสามารถเปดใหบริการขอมูลโดยผานอินเตอรเน็ตไปยังบุคคลอื่นภายในโลกนี้ได 

ตลอดจนสามารถรับการประเมินภูมิทัศนตามทัศนะจากบุคคลภายนอก 

พรอมทั้งทําหนาที่เปนผูใหขอมูลทางดานการทองเท่ียวไดเชนเดียวกัน 

 

 

 การจัดตั้งคณะกรรมการปรึกษาหารือดานภูมิทัศนเมืองเชียงใหม 

เพื่อท่ีจะสรางเครือขายของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจัดทําภูมิทัศนอยางจริงจัง 

และรวมกันคิดในการสรางภาพลักษณของเมืองเชียงใหมในอนาคตน้ัน ควรมีการจัดตั้งกลุมหรือ    

ตั้งองคกรคนรักเมืองเชียงใหม อาทิ ชาวเมือง/ประชาชนโดยท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ 

สถานประกอบการ  นักวิชาการ  ตลอดจนชาวตางประเทศ เปนตน  

และสามารถรวมประเมินภูมิทัศนของเมืองเชียงใหมไดอยางอิสระตามทัศนะของแตละบุคคล 

ตลอดจนรวมกันกําหนดทิศทางในอนาคต 
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 การกําหนดพื้นท่ีสรางภูมิทัศนเพื่อเปดมุมมองของเมืองเชียงใหม 

 ควรมีการกําหนดพื้นท่ีท่ีจะจัดภูมิทัศนท่ีเปดมุมมองของเมืองเชียงใหมซึ่งเปนมาตรการในก

ารจัดทําภูมิทัศนรวมกันของพื้นที่ตามภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

ภูมิทัศนจากสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร  

ภูมิทัศนจากชุมชนเมืองโดยยึดหลักการประเมินภูมิทัศนจากทัศนะมุมมองของแตละบุคคล  

นอกจากน้ี 

ควรมีการจัดภูมิทัศนโดยเริ่มจากการออกขอบังคับเกี่ยวกับการจํากัดความสูงเพื่อท่ีจะไมบดบังทัศ

นียภาพจากจุดชมวิวไปยังสถานท่ีท่ีเปนเปาหมายของสายตา  

ตลอดจนออกขอกําหนดในเรื่องทัศนียภาพในระยะไกล และทัศนียภาพในระยะใกล  

และขอกําหนดในเรื่องของรูปแบบของภูมิทัศนท่ีเขามาอยูในแนวเขตสายตาดวยเชนกัน 

 

 การจัดเตรียมสถานที่ท่ีจะเปนศูนยรวมชุมชนในการสรางเมืองนาอยู 

 เพื่อท่ีจะสรางรูปแบบของสังคมทองถิ่นท่ีนาอยูของหมูบานเกษตรกรรมและชุมชนเมือง 

ควรมีการจัดกิจกรรมรวมสรางเมืองนาอยูเพื่อเช่ือมโยงปจจัยท้ังหมด อาทิ การคมนาคม เศรษฐกิจ 

สวัสดิการสังคม การศึกษา ปองกันสาธารณะภัย วฒันธรรม เปนตน 

เขาดวยกันโดยไดรับความรวมมือจากชุมชนในทองถิ่น  

สถานประกอบการและองคกรสาธารณะประโยชน  

 สําหรับในประเทศไทย กิจกรรมชุมชนสวนใหญโดยท่ัวไปจะใชวัดท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 

แตเพื่อใหนักทองเท่ียวและชาวตางประเทศท่ีมาพํานักอาศัยในระยะยาว (Long Stay) 

น้ันสามารถเขารวมไดงายโดยมีสถานท่ีเปนศูนยรวมชุมชนเพื่อจัด“กิจกรรมสรางเมืองนาอยู” 

ตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย อาทิเชน สงเสริมใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน (วัฒนธรรม) 

หรือการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารโดยทํางานรวมมือระหวางชุมชน ทองถิ่น และภาครัฐ 

การจัดอบรมดานภูมิทัศน  

การจัดการปองกันสาธารณะภัยทองถิ่น การจัดสวัสดิการทองถิ่น การสงเสริมอุตสาหกรรมทองถิ่น  

ตลอดจนการสื่อสารดานวัฒนธรรม  เปนตน 
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การอางอิง 
 

http://www1.kcn.ne.jp/~hull/profile/jica/jica_top.htm 

http://www1.kcn.ne.jp/~hull/profile/jica/Evaluation%20Report.pdf 

http://www1.kcn.ne.jp/~hull/profile/jica/database/db_top.htm 

http://www1.kcn.ne.jp/~hull/profile/jica/database/collaborator/list.htm 
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