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チェンマイの景観データベース構築にむけて

การจดัทําฐานขอมูลดานภมิูทัศนในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม

古都奈良とチェンマイの地域交流フォーラム

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่อง การอนุรักษภูมิทัศนและการปองกันสาธารณภัยในเมืองประวัติศาสตร 
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●Chiang　Mai    Population 1,650,009

E-W 165.5Km  　N-S 323.2Km  　Area 20,107K㎡
Town　Planning　Area　 429K㎡
●Nara              Population 1,421,310
E-W  70.6Km  　 N-S 103.4Km  　Area 3,690K㎡
Town　Planning　Area　1,159K㎡

　チェンマイ県と奈良県の比較　
การเปรียบเทียบระหวางเชียงใหมกับนารา

　都市景観形成の意義　
ความสําคัญของการสรางภูมิทัศนเมือง

都市景観の形成が単なる形や美しさのみを求める
のではなく、地域固有の自然、歴史、生活のありようを尊重
した「地域の個性と未来を生かす“まちづくり”」である。

การสรางภูมิทัศนเมืองไมใชแคการคนหารูปทรงหรือความสวยงามใหกับเมืองแตเปนการเคารพถึงสภาพแวดลอ
ม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวิถีการดํารงชีวิตของผูคน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่น้ันๆ

เปนการปรับปรุงฟนฟูสภาพเมือง (มาจิซึคุริ) เพื่อสืบทอดลักษณะเดนเฉพาะของพื้นที่
ใหยั่งยืนคงอยูสืบเน่ืองตอไปในอนาคต

　　日本、奈良の都市景観への取組みをタイ語に翻訳、配布　　
หนังสือและเอกสารเกีย่วกับการจัดการภูมิทัศนของเมืองนารา ประเทศญี่ปุน ท่ีไดรับการแปลเปนภาษาไทยเพื่อเผยแพร

●奈良県都市景観ガイドプラン（抄）
　　แผนแมบทการสรางภูมิทัศนในจังหวัดนารา
●奈良市都市景観形成基本計画
　　โครงการพื้นฐานการสรางภูมิทัศนเมืองของเมืองนารา
●橿原市景観計画、条例のあらまし
　　เอกสารสรุปเกี่ยวกับกฎหมายและแผนภูมทิัศนเมืองคาชิฮาระ
●景観法の概要（パンフレット）
　　แผนพับสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายภูมทิัศน

　チェンマイ都市総合計画区域内での景観データベースの構築（研究）　

การสรางฐานขอมูลดานภมูิทศันในเขตผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม 
高層建築規制地区ﾁｪﾝﾏｲ都市総合計画

＜研究の目的＞＜วัตถุประสงคในการวิจัย ＞

　●チェンマイ県都市総合計画区域内でのあらゆる景観要素毎の景観データの
　　収集を行い、景観保全に関する施策のための基礎データづくりとする。

　เพื อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานภูมิทัศนในเขตผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม
　เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิทัศน

●収集した景観データを分類し、地域毎や道路、河川、公共施設、町並み、自然
　　緑化等の景観要素として把握、検索しやすくするためデータベース化を図る。
　　เพ่ือนําขอมูลดานภูมิทัศนที่รวบรวมไดมาแยกตามเขตพื้นที่
แลวจัดทําเปนฐานขอมูล
　　(Data　Base)ของปจจัยดานภมิูทัศนในสวนของถนนแมน้ําลําคลอง
สาธารณปูโภค
　　ทศันยีภาพเมอืง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และพื้นที่สีเขยีว เปนตน

●作成した景観データベースを都市計画、景観保全に生かすだけでなく、環境保
　　全や観光事業、景観教育等にも活用できるよう広く一般公開できるようにする。

　
เพือ่เปนการเผยแพรฐานขอมูลภมิูทัศนทีจั่ดทําขึน้ใหกับงานทีเ่กีย่วของกบัก
ารรักษาสิง่แวดลอม
งานดานการทองเทีย่ว รวมไปถึงงานในสวนของการศกึษาดานภมิทัศน
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＜期待される効果＞＜ผลที่คาดวาจะไดรับ＞
　

●本研究によりチェンマイ県都市総合計画区域内での現在の時点で景観を広く把握
　　することが出来、保全すべき風景・景観の発掘と共に景観の記録的役割を担う。
　สามารถเขาใจถึงปจจัยดานภูมิทัศนในปจจุบันทั้งหมดในเขตผังเมืองรวมเมอืงเชียงใหม ซึ่งจะทําใหสามารถคนพบทิวทศัน
　ภูมทิัศนที่ควรจะอนุรักษไว รวมไปถึงสามารถจัดทําเปนบันทึกดานภูมทิัศนข้ึนมาได 
　

●チェンマイ県都市総合計画区域内の景観把握を行うことにより、今後チェンマイ県
　　全体の景観把握についてのテストケースとなり得る。
　　จากการสํารวจภูมทิัศนในเขตผังเมอืงรวมเมอืงเชียงใหมนี้ จะสามารถใชเปน

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจภูมทิัศนทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหมในอนาคตตอไปได
　

●土木・都市計画局としての景観保全に関する積極的取り組みとして、チェンマイ県
　　のみならずタイの景観保全に関する指針づくりについてのアクションを誘発。
　การวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือวางนโยบายการอนุรักษภูมทิัศนของประเทศไทยทั้งหมด
　โดยไมจํากัดเฉพาะจังหวัดเชียงใหมเทานั้น ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมอืงจะเป ็นแกนหลกัในการดําเนินงานตอไป

●研究プロセスにおいて地元大学や関連行政機関、民間団体及び住民等の協力を
　　得ることにより、広く景観に関する意見を聞くことができる。
　 การประสานงานกับมหาวิทยาลัยในทองถิ่น หนวยงานราชการที่เก่ียวของ
กลุมองคกรเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
ในขั้นตอนของการวิจัย

ซึง่จะเปนการเปดโอกาสใหมกีารรับฟงและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิทัศนที่หลากหลาย
ขึ้น

＜研究の必要性＞＜ความสําคัญของการวิจัย ＞

●景観データベースの構築により、チェンマイ県開発ビジョンや都市総合計画の策定の
　　前提となる景観計画及び景観事業計画等の基礎データの存在は不可欠と言える。

ขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ เชน ผังภูมิทัศน และแผนการดําเนินงานโครงการดานภูมทิัศน

ถือเปนส่ิงที่จําเปนตอวิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมรวมถึงในการรางผังเมื
องรวม

●チェンマイの急速な都市化の進展は混沌を促進し、今後ますます景観を含む環境全
　　般を悪化させる恐れがある。地域文化を含めた景観保全を考えることは、美しい住
　　みよい歴史観光都市チェンマイの実現を描くことであり、景観に関するデータの収集
　　と分析、それによる指針づくりは地域将来を共同認識として方向づける。

จากการขยายตัวของเมืองที่เปนไปอยางรวดเร็ว
ทําใหมีความเปนไปไดวาสภาพแวดลอมโดยรวม รวมถึงสภาพภูมิทัศน
อาจจะเสื่อมโทรมลงเร่ือย ๆ

ดังนั้นการวางนโยบายที่มีแนวทางเพื่อใหเกิดความตระหนักรวมกันถึงภาพรวมในอนา
คตของ

่ ่ ่ ่ ่

＜研究の公益性＞ ＜ประโยชนตอสวนรวมที่ไดรับจากการวิจัย ＞

●景観を形成しているあらゆる要素は公私共に公共性を担っており、これらデータの
　　収集、整理、分析の結果を、行政のみならず一般市民にも公開できるデータベース
　　にすることにより最も公益性の高い研究と言える。

ลักษณะทางภูมิทัศนหรือปจจัยดานภูมิทัศนลวนแลวแตเปนเรื องของสวนรวม
ดังนั้นผลจากการรวบรวม เรียบเรียง
วิเคราะหขอมูลดานภูมิทัศนที่ไดมาจึงมิใชสําหรับสวนราชการเทานั้น

แตการทําเปนฐานขอมูลเผยแพรไปยังประชาชนทั่วไป
จะย่ิงทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวมที่จะไดรับจากการวิจัยในคร้ังนี้เพ่ิมมากขึ้น

●景観データベースは今後の景観ガイドプラン策定に向けた基礎データとして活用さ
　　れ、将来を見据えた景観保全事業としてより良い方向に結びつける研究である。

ฐานขอมูลดานภูมิทัศนนี้สามารถใชประโยชนเปนขอมูลพื นฐานสําหรับการรางแผนแมบ
ทดานภูมิทัศนตอไปในอนาคต
ขางหนาได

ซึง่ถือวามีประโยชนตอสวนรวมในฐานะที่เปนงานอนรักษภมิทัศนที่จะตองใหความสําคัญ

＜研究の詳細＞＜รายละเอียดในการวิจัย＞

●景観要素としての分類と詳細の検討　

จําแนกตามประเภทของปจจัยดานภูมิทัศนโดยพิจารณาถึงรายละเอียดดังนี้

道路景観（幹線道路、小径、車道、歩道、街路樹、交差点、電信柱、看板等）
ภูมทิัศนของถนน（ถนนสายหลัก ตรอก ทางเดินรถ ทางเดินเทา ตนไมริมถนน ทางแยก
เสาไฟฟา ปายโฆษณาตาง ๆ）

河川・水路景観（ピン川、用水路、運河、橋梁等）

ภูมทิัศนของแมน้ําลําคลอง（แมน้ําปง คลองชลประทาน ลําเหมือง สะพานตาง ๆ）

歴史的景観（城壁、遺跡、寺院、住宅、ショップハウス等）

ภูมทิัศนดานประวัติศาสตร（กําแพงเมือง โบราณสถาน วัดวาอาราม บานเรือน ตึกแถว
เปนตน）

公共施設景観（公園、公共建築物、教育施設等）

ภูมทิัศนของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ（สวนสาธารณะ สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา เปนตน）

町並み景観（民間の建築物、商店街、市場等）

ทัศนียภาพของอาคารบานเรือน（ส่ิงปลูกสรางของเอกชน ยานการคา ตลาด เปนตน）

チェンマイ大学のナウィット氏の指導による景観DB作成作業
บรรยากาศในการจัดทํา และรวบรวมฐานขอมูล

ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

景観DB協力団体によるミーティング
บรรยากาศในการประชุมกลุมผูรวมทํางานจัดทําฐานขอมูลภูมิทัศน

ณ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม

道路景観（幹線道路、車道、歩道、街路樹、看板等）

ภูมิทัศนของถนน（ถนนสายหลัก ทางเดินรถ ทางเดินเทา ตนไมริมถนน
ปายโฆษณาตาง ๆ）
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道路景観（幹線道路、車道、歩道、街路樹、看板等）

ภูมิทัศนของถนน（ถนนสายหลัก ทางเดินรถ ทางเดินเทา ตนไมริมถนน
ปายโฆษณาตาง ๆ）

JICA Senior Volunteer 樹木医の濱野氏による街路樹保全指導
คุณ HAMANO อาสาสมัครอาวุโสของ JICA

ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในการดูแลรักษาตนไมใหญกําลังใหคําแนะนําในการอนุรักษตนไมตามแนวสองฝากถนน

河川・水路景観（ピン川、用水路、運河、橋梁等）

ภูมิทัศนของแมน้ําลําคลอง（แมน้ําปง คลองชลประทาน ลําเหมือง
สะพานตาง ๆ）

歴史的景観（城壁、遺跡） ภูมิทัศนดานประวัติศาสตร（กําแพงเมือง
โบราณสถาน）

歴史的景観（寺院等）　ภูมิทัศนดานประวัติศาสตร（วัด สถาบันทางศาสนาตางๆ） 歴史的景観（住宅）　ภูมิทัศนดานประวัติศาสตร（บานพักอาศัย）
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ワロロット市場周辺地区
保全すべき建物の分布状況

ผังการกระจายตัวของอาคารที่ควรไดรับอนุรัก
ษในยานกาดหลวง

จากการสํารวจคร้ังที่ 2 เม่ือ
เดือน พฤศจิกายน 2548

ขอบเขตการสํารวจ (130 ha)
รูปแบบลานนา
รูปแบบผสมผสาน
รูปแบบ Colonial
รูปแบบหองแถว
อาคารศาสนสถาน
ศาลพระภูมิ ฯลฯ

สัญลักษณ

歴史的景観（住宅、ショップハウス等）

ภูมิทัศนดานประวัติศาสตร（กําแพงเมือง โบราณสถาน วัดวาอาราม
บานเรือน ตึกแถว เปนตน）

公共施設景観（公園、公共建築物、教育施設等）

ภูมิทัศนของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ（สวนสาธารณะ
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา เปนตน）

町並み景観（民間の建築物、商店街、市場等）

ภูมิทัศนของอาคารบานเรือน（ส่ิงปลูกสรางของเอกชน ยานการคา ตลาด
เปนตน）

まつり景観（季節の行事等）

(ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธี การละเลน และเทศกาลตางๆที่เกิดขึ้นในแตละฤดูกาล)

文献（景観に関する調査、計画、提案、論文、書籍、HP等）

หนังสือ เอกสาร งานวิจัย แผนงาน โครงการ รายงานการสํารวจตางๆที่เก่ียวของกับภูมิทัศน
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都市景観形成ガイドプランの策定（内務省チェンマイ県事務所）

（１）広域的な都市景観形成の方針の提示
　　①住民・行政が共有できる都市景観形成・まちづくりの目標の提示
　　②県、地域が大切にすべき空間的資源、特徴の明確化
　　

（２）都市景観形成の具体化施策の提示
　　①都市景観形成の重点的課題と地域別景観形成方針の提示
　　②重点課題に対応した都市景観づくりの展開方向の提示
　

（３）市町村等の都市景観形成の支援、啓発
　　①市町村の景観づくりへの支援
　　②住民、民間事業者への啓発

กําหนดแนวทางในการสรางภูมิทัศนเมือง (โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม)
（１） เสนอแนวทางการสรางภูมิทัศนเมอืงในพื้นที่โดยรวม
　　 ① เสนอเปาหมายในการสรางภูมิทัศนเมือง พรอมท้ังการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมของเมือง (มะจิซึคึริ) 

โดยท้ังภาครัฐ และประชาชน สามารถดําเนินการรวมกันได
　　 ② ระบุทรัพยากรทางภูมิทัศน องคประกอบภูมิทัศนท่ีทางจังหวัดและทองถิ่นควรจะอนุรักษไว
　　

（２） เสนอมาตรการในการสรางภูมิทัศนเมอืงอยางเปนรูปธรรม
　　 ① เสนอประเด็นปญหาหลัก และแนวทางการสรางภูมิทัศนเมือง ตามพื้นท่ีหรือตามชุมชน
　　 ② เสนอมาตรการเพื่อสรางภูมิทัศนเมืองตามประเด็นปญหาตาง ๆ
　

（３） สนบัสนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางภูมิทศันเมือง
　　 ① สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่เพ่ือสรางภูมิทัศน
　　 ② รณรงคแกภาคเอกชน (ประชาชน, ผูประกอบการ ฯลฯ)

การวางและจัดทําแผนการสรางภูมิทศันเมอืงโดยเทศบาลนครเชยีงใหม
（１） วางแนวทางในการสรางภูมิทัศนเมืองทีค่รอบคลุมเขตปกครองทั้งหมด
（２） กําหนดขอบเขตพื้นที่เพ่ือสรางภูมทิัศนเมือง ซึง่เปนการกําหนดพื้นที่เฉพาะในการวางมาตรการพิเศษ
（３） วางแนวปฏิบัติเพ่ือสรางภูมิทศันเมืองตามชุมชน เชน ขอบังคับ ขอปฏิบติัตาง ๆ ที่เกีย่วของกับเงินชวยเหลือ
（４） ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่มีความสําคัญตอการสรางภูมิทัศน เชน ถนน แมน้ํา และสวนสาธารณะ เปนตน
（５） ข้ึนทะเบียนสิ่งกอสรางที่สําคัญ และตนไมที่สําคัญ ในการสรางภูมทิัศน
（６） จัดทําขอตกลงภูมิทัศน, การประชุมปรึกษาหารือดานภูมิทัศน

景　観　計　画　の　策　定　（テサバン）

（１）景観形成の基本方針（行政区域全域に関する指針）
（２）景観形成区域の指定（特定地域に関する特別施策）
（３）地区別景観ガイドライン（行為制限、補助に関する事項）
（４）景観重要公共施設（電線共同溝、シンボル道路、河川、公園）
（５）景観重要建造物の指定、景観重要樹木の指定
（６）景観協定、景観協議会、景観審議会

การพัฒนาปรับปรังชุมชนแบบมะจิซึคึริ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว まちづくり活動、観光案内拠点

การพัฒนาปรับปรังชุมชนแบบมะจิซึคึริ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว まちづくり活動、観光案内拠点 การพัฒนาปรับปรังชุมชนแบบมะจิซึคึริ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว まちづくり活動、観光案内拠点
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การพัฒนาปรับปรังชุมชนแบบมะจิซึคึริ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว まちづくり活動、観光案内拠点
まちづくり活動、観光案内拠点整備（まちづくりセンター）

การพัฒนาปรบัปรังชุมชนแบบมะจซิคึึริ ศูนยสงเสริมการทองเทีย่ว

観光情報発信拠点

　　・ 地域の観光資源の発掘と観光情報の提供
　　・ 観光客に対するサービス（休憩、湯茶、等）の提供
　　・ 地域ブランド、地場産業品の直売
　　・ インターネットによる地域観光情報の発信
　　・ 観光ボランティアガイドの拠点
　　・ レンタルサイクルの拠点
　　・ 外国人観光客、ロングステイ者向けステーション

観光情報発信拠点

　　・ 地域の観光資源の発掘と観光情報の提供
　　・ 観光客に対するサービス（休憩、湯茶、等）の提供
　　・ 地域ブランド、地場産業品の直売
　　・ インターネットによる地域観光情報の発信
　　・ 観光ボランティアガイドの拠点
　　・ レンタルサイクルの拠点
　　・ 外国人観光客、ロングステイ者向けステーション

計画コンセプト

　　観光客への情報サービス機能を備
え、地元住民が気軽に集える施設とす
ることにより住民によるまちづくりが発
展する機能を持つものとして検討する。
　　また、地元住民を初め、NPO団体、
企業、大学、工芸作家、芸術家、ロング
ステイ者等が施設の活用による交流の
促進と情報交換の場とする。

地域文化発信拠点

　　・ 地域の伝統技能や伝統産業、一村一品を展示紹介
　　・ ピン川による商業交流の歴史文化を発信
　　・ 北タイやランナーの歴史文化の発信
　　・ 地域の伝統工芸、芸術の紹介　
　　・ 地域の伝統芸能、祭り、行事の紹介

地域文化発信拠点

　　・ 地域の伝統技能や伝統産業、一村一品を展示紹介
　　・ ピン川による商業交流の歴史文化を発信
　　・ 北タイやランナーの歴史文化の発信
　　・ 地域の伝統工芸、芸術の紹介　
　　・ 地域の伝統芸能、祭り、行事の紹介

まちづくり活動拠点

　　・ 自治会をはじめ、ＮＰＯ等のまちづくり活動拠点
　　・ 景観DBや地域防災についての情報拠点
　　・ カルチャーセンター等の社会教育、研修機能
　　・ ギャラリー、ミニコンサート等の展示、イベント機能
　　・ 学生に対するまちづくり教育（ラーニングコミュニティ）
　　・ 伝統的木造住宅の利活用、まちづくりに相談センター
　　・ 地域住民とロングステイ者の交流拠点

まちづくり活動拠点

　　・ 自治会をはじめ、ＮＰＯ等のまちづくり活動拠点
　　・ 景観DBや地域防災についての情報拠点
　　・ カルチャーセンター等の社会教育、研修機能
　　・ ギャラリー、ミニコンサート等の展示、イベント機能
　　・ 学生に対するまちづくり教育（ラーニングコミュニティ）
　　・ 伝統的木造住宅の利活用、まちづくりに相談センター
　　・ 地域住民とロングステイ者の交流拠点


