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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี และน ามาทดสอบกบัเมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย    
ใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย และแบบส ารวจภาคสนาม ผลการวิจยั
พบว่า 1) เกณฑ์คุณลกัษณะทางกายภาพจ าแนกออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ พื้นท่ีสงวน เพื่อการจ ากดั ปกป้อง รักษา 
และคุม้ครองอย่างเขม้งวด พื้นท่ีอนุรักษ ์เพื่อการพฒันา ส่งเสริม ภายใตก้ารควบคุม และพื้นท่ีพฒันา เพื่อรองรับการ
พฒันา 2) การประเมินเมืองพบว่า เมืองลพบุรี อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี เมืองก าแพงเพชร อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก และเมืองพิมาย อยู่ในเกณฑ์
ระดบัดีมาก 3) แนวทางการพฒันาทางกายภาพ ตอ้งใชม้าตรการทางผงัเมือง คือ การจดัท าผงัเมืองรวม และผงัเมือง
เฉพาะเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี และการวางผงัแม่บทโครงการพฒันาตามผงัเมือง 

 

ABSTRACT 
 The research aims to determine the evaluation criteria for physical attributes and public infrastructure of the 
historical tourism cities with the case study areas of Lopburi, Kamphaeng Phet, and Phimai. This is a conducted by the 
interview, which implements the Delphi technique and a field survey. In a result. 1) The evaluation criteria of physical 
characteristics comprise three components, Reservation area.  The place can be strictly protected or restricted as 
appropriate, Conservation area.  The place can be developed and promoted under control, and Development area.  The 
place is regarded potential for growth in the future. 2) The outcome of the evaluation criteria is as follows, Lopburi has 
been evaluated ‘good’  Kamphaeng Phet has been evaluated ‘excellent’ and Phimai has been evaluated as ‘excellent’ 
3)  The implementation of urban planning with the practical guideline to development requires, Town comprehensive 
planning, A specific urban planning, And urban development project. 
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บทน า 
เมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์พร้อมกับ

พฒันาการการตั้ งถ่ินฐานชุมชนต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2548) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองมีการพฒันารองรับการเจริญเติบโตของเมืองตามปัจจยั
หลายดา้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าใหก้ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐไม่เหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีของเมือง 
มีการวางโครงสร้างพื้นฐานเมืองอยา่งไร้ทิศทางไม่สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

จากความส าคญัของพื้นท่ีประวติัศาสตร์เมืองนั้น คณะกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมือง
เก่า ไดด้  าเนินการประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าก าแพงเพชร และเมืองเก่าพิมายข้ึน (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) 
การประกาศเขตเมืองเก่าเป็นขั้นตอนแรกตามหลกัการของการอนุรักษ์เมืองประวติัศาสตร์ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ 
ประชาชนยงัไม่รับรู้ถึงความส าคญัและต่อตา้น หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง ตอ้งท าการประเมิน
เมืองว่ามีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับทบาทเมืองท่องเท่ียวประวติัศาสตร์และโบราณคดีหรือไม่ และพฒันาทาง
กายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐใหเ้ห็นเป็นแนวทางแบบอยา่งส าหรับประชาชน  

ดงันั้น จึงมีการท าการวิจยัในการรวบรวมหลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวคิดตามประเภทของเมืองท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี เพื่อสร้างและก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในประเด็นคุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมือง ในการเป็น
เคร่ืองมือส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง ใชใ้นการส ารวจและประเมินระดบัของเมือง และสามารถ
พฒันาเมืองตามแนวทางท่ีเหมาะสมกบัเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี น ามาทดสอบกบัพื้นท่ีศึกษาเมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย และเสนอแนว
ทางการพฒันาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่ีเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีของเมืองท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี 
 
วธีิการวจิัย 

การก าหนดกรอบทฤษฎแีละแนวความคิด  
แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกั คือ ส่วนแรกแนวคิดภาพรวม ประกอบดว้ย แนวคิดเมืองท่องเท่ียว เมืองท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการเดินทาง การพกัผอ่นหยอ่นใจ การสันทนาการ หรือเพื่อท าธุรกิจ (UNWTO, 1995) 
การพฒันาเชิงอนุรักษ ์เมืองย ัง่ยนื และกรณีศึกษาเมืองเกียวโต ส่วนท่ีสองกรอบแนวคิดการก าหนดเกณฑ ์ประกอบดว้ย 
เกณฑ์และมาตรฐานผงัเมืองรวม  การอนุรักษ์ พฒันา และบริหารจัดการเมืองเก่า แนวทางการบริหารจัดการและ
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี โครงการจดัท า
หลกัเกณฑก์ารจดัประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผงัเมือง และนโยบายดา้นภูมิทศัน์เมืองเกียวโต บงัคบัใชใ้นเมือง
เกียวโต การวางแผนเมือง โดย 5 องค์ประกอบและระบบสนับสนุน เขตควบคุมความสูงของอาคาร ขอ้ก าหนดการ
ออกแบบอาคาร การอนุรักษมุ์มมองทศันียภาพฉากหลงั ขอ้จ ากดัการโฆษณากลางแจง้ การรักษาและปรับปรุงภูมิทศัน์
เมืองประวติัศาสตร์ และระบบสนบัสนุน (Kyoto, 2007) 
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การเลือกพืน้ที่วจิัย  
มีเกณฑ์การพิจารณาในการเลือกพื้นท่ีศึกษา คือ มีพื้นท่ีโบราณสถานและสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  

(ภิรมยร่ื์น, 2004) มีความเป็นเมืองท่องเท่ียว (Amirou, 2003) และมีลกัษณะของชุมชนเมือง (ภิรมยร่ื์น, 2552) 
ขอบเขตพืน้ที่วจิัย 
พื้นท่ีวิจยั ประกอบดว้ย เขตเทศบาลเมืองลพบุรี อ  าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี พื้นท่ี 6.85 ตารางกิโลเมตร  

(ส านกังานเทศบาลเมืองลพบุรี, 2560) เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร พื้นท่ี
ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร (ส านกังานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร, 2560) และเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ  าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา พื้นท่ี 2.156 ตารางกิโลเมตร (ส านกังานเทศบาลต าบลพิมาย, 2560) 

 

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นท่ีวจิยั เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

 
ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพื้นท่ีวจิยั เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

 
  

1993



        HMP13-4 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงขอบเขตพื้นท่ีวจิยั เขตเทศบาลต าบลพิมาย 

 
กระบวนการวจิัย 
การก าหนดค าถามการวิจัย ค าถามหลกั : คุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมือง ท่ี

เหมาะสมส าหรับเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี มีองคป์ระกอบของเกณฑแ์ละดชันีช้ีวดัดา้นใดบา้ง 
การก าหนดสมมตฐิานของงานวจิัย ไดแ้ก่ 

H0 ρAB = 0 (ตวัแปร A และตวัแปร B ไม่มีความสัมพนัธ์กนั)  
H1 ρAB = 0 (ตวัแปร A และตวัแปร B มีความสัมพนัธ์กนั) 

การก าหนดตัวแปรในการวิจัย ตวัแปรตน้ คือ องคป์ระกอบของเกณฑป์ระกอบดว้ย พื้นท่ีสงวน พื้นท่ีอนุรักษ ์
และพื้นท่ีพัฒนา มีดัชนีช้ีวดัในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมและขนส่ง การ
สาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ และตวัแปรตาม คือ คุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  ท่ี
เหมาะสมของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ไดแ้ก่ กลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 50 ท่าน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา โดย

คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผงัเมือง ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบชุมชนเมือง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางผงัสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ผูเ้ช่ียวชาญดา้น  การ
ท่องเท่ียว และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอนุรักษ ์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดประเด็นค าถาม และแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 รอบ รอบแรก เป็น

แบบสอบถามแบบปลายเปิด รอบสอง เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  
แบบส ารวจภาคสนาม แบ่งหัวขอ้การส ารวจออกเป็นหัวขอ้ตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้และบรรจุ

ขอ้มูลดชันีช้ีวดัท่ีตอ้งการเกบ็จากการส ารวจภาคสนาม 
แผนท่ีพื้นฐาน ผูว้ิจยัไดน้ าแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2560) แผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 
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และร่างแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมชุมชนพิมาย เน่ืองจากเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าคญัในเขตเมืองท่ี
สมบูรณ์ เช่ือถือได ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเกบ็ขอ้มูลประเภทขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ แบ่งออกเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ บทความทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยขอ้มูลการรวบรวม คน้ควา้ และสรุปเกณฑ ์

และการส ารวจภาคสนาม โดยแบ่งรูปแบบตามแหล่งขอ้มูล 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เชิงประจกัษ ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จากเอกสาร  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
การด าเนินการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของเกณฑ์และตัวช้ีวดัท่ีเป็นคุณลักษณะทางกายภาพและ

โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี และการวเิคราะห์ผลการประเมินเมือง 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ขอ้มูลเชิงบรรยายทัว่ไป ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงเป็นวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ คน (เทียบจริยาวฒัน์, 2553) เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเมือง 

ขอ้มูลเชิงปริมาณทัว่ไป ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลพิสูจน์สมมุติฐานการวิจยั ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปความถ่ี การหาค่าสัดส่วน 

อตัราส่วน ร้อยละ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยม 
ขอ้มูลการส ารวจภาคสนาม ใชว้ิธีการวเิคราะห์เชิงประจกัษ ์(empirical analysis) 
ขอ้มูลทุติยภูมิจากแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงผงัเมืองรวม ภาพถ่ายการลงส ารวจ และขอ้มูลพื้นฐานดา้นกายภาพ 

ใชว้ิธีการวเิคราะห์ดว้ยการเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) 
 
ผลการวจิัย 

เกณฑ์และดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะทางกายภาพส าหรับเมืองท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์และโบราณคด ี
องคป์ระกอบพื้นฐานของเกณฑ์และดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะทางกายภาพเมือง ส าหรับการประเมินความเป็นเมือง

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีมี 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ พื้นท่ีสงวน พื้นท่ีอนุรักษ ์และพื้นท่ีพฒันา สรุป
เป็นเกณฑก์ารประเมินเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ดงัน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 พื้นท่ีสงวน หมายถึง เขตโบราณสถานหรือพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เพื่อการ
ปกป้อง รักษา และคุม้ครองอยา่งเขม้งวด ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามขอ้ก าหนดของกรมศิลปากร การจ ากดัระบบการ
คมนาคมและขนส่งอย่างเขม้ขน้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโบราณสถาน การจ ากดัและควบคุมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ใหอ้  านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาภูมิทศัน์ทางประวติัศาสตร์ และสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ในเขตโบราณสถาน  

องคป์ระกอบท่ี 2 พื้นท่ีอนุรักษ ์หมายถึง เขตเมืองเก่าหรือพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ตอ้ง
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้คงคุณค่า เพื่อการพฒันา ส่งเสริม ภายใตก้ารควบคุม ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสม
ส าหรับการอนุรักษ ์บูรณะฟ้ืนฟูชุมชนเมือง ส่งเสริมการท่องเท่ียว และการรักษาสภาพภูมิทศัน์เมือง การควบคุมและจดัใหมี้
ระบบการคมนาคมและขนส่งอย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง การควบคุมและจัดให้มีระบบ
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีอ  านวยความสะดวกครอบคลุม เหมาะสม เขา้ถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทศัน์เมือง 
และสอดคลอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 

องคป์ระกอบท่ี 3 พื้นท่ีพฒันา หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
และท่องเท่ียว ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหลกัพื้นฐาน คือ การอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม การจดัใหมี้ระบบการคมนาคมและ
ขนส่งอยา่งครบครัน การจดัใหมี้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รองรับและใหบ้ริการท่ีทัว่ถึงตามมาตรฐาน สามารถ
อ านวยความสะดวกต่อประชากรเมืองและนกัท่องเท่ียวท่ีครอบคลุม เหมาะสม และเขา้ถึงง่าย 

ในแต่ละองคป์ระกอบของพื้นเมืองทั้ง 3 องคป์ระกอบ จะมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประกอบดว้ย 3 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

2) พื้นท่ีฉนวน และ 3) พื้นท่ีองคป์ระกอบของเมืองเก่า  
2. ดา้นการคมนาคมและขนส่ง ประกอบดว้ย 7 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ก าหนดแผนผงัการคมนาคมและขนส่ง 2) ระบบ

โครงข่ายถนน 3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 5) ระบบขนส่งมวลชน 6) ทางเทา้ ทางจกัรยาน 
และอุปกรณ์ประกอบ และ 7) ท่ีจอดรถสาธารณะ  

3. ดา้นการสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 4 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างระบบประปา 2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า    
3) โครงสร้างระบบส่ือสารและโทรคมนาคม และ 4) ระบบบ าบดัน ้าเสีย  

4. ดา้นการสาธารณูปการ ประกอบดว้ย 14 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างท่ีรองรับการมาถึงของนักท่องเท่ียว          
2) โครงสร้างท่ีรองรับการบริการนกัท่องเท่ียว 3) ส่ิงอ  านวยความสะดวกและการบริการท่ีไดม้าตรฐาน 4) ระบบป้องกนัน ้ า
ท่วมและระบบระบายน ้ า 5) การจัดการขยะมูลฝอย 6) โรงฆ่าสัตว ์7) ระบบความปลอดภยัและระบบเตือนภยั 8) พื้นท่ี
นันทนาการ 9) สถาบนัการวิจัย 10) การสาธารณสุข 11) ศูนยร์าชการเมือง 12) ระบบนิเวศของเมือง 13) ตลาดสด และ           
14) การควบคุมส่ิงโฆษณา 

 
ภาพที่ 4 สาระส าคญัของเกณฑก์ารประเมินเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี 
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ผลลัพธ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่วิจัย     
เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพมิาย 

1. ผลการประเมินเมืองลพบุรี อยูใ่นเกณฑ์การประเมินระดบัดี  แบ่งเป็นองคป์ระกอบพื้นท่ีสงวนอยู่ในระดบัดี 
คะแนนองคป์ระกอบพื้นท่ีอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัต ่า และคะแนนองคป์ระกอบพื้นท่ีพฒันาอยูใ่นระดบัดีมาก  

การวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑท่ี์ได ้คือ องคป์ระกอบพื้นท่ีสงวนและพื้นท่ีอนุรักษ ์มีคุณลกัษณะท่ีไม่
มีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัใดเลย คือ การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไม่มีการก าหนดให้เป็นประเภทสงวนรักษา
โบราณสถาน แต่กลบัเป็นประเภทอนุรักษ ์ซ่ึงท าใหมี้การพฒันาเกิดข้ึนในพื้นท่ี การไม่มีพื้นท่ีฉนวนระหวา่งเขตพื้นท่ี ท าให้
ไม่มีการรับรู้วา่เขา้เขตเมืองเก่าหรือเขตพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ระบบขนส่งทางรถไฟเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท าให้
เมืองลพบุรีตกเกณฑก์ารประเมิน จะเห็นไดจ้ากการมีเส้นทางรถไฟตดัผา่นทั้งเขตพื้นท่ีสงวนและเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์ทั้งยงัมี
ระบบโครงสร้างของการประปา ระบบป้องกนัน ้าท่วม ท่ีท าลายภูมิทศัน์ทางประวติัศาสตร์ แต่เมืองลพบุรีกย็งัมีคุณลกัษณะ
ท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดั คือการน าระบบสายไฟลงใตดิ้น ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ท่ีตกเกณฑ์
การประเมินในดา้นน้ี 

2. ผลการประเมินเมืองก าแพงเพชร อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดีมาก แบ่งเป็นองคป์ระกอบพื้นท่ีสงวนอยูใ่น
ระดบัดี คะแนนองคป์ระกอบพื้นท่ีอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัดีมาก และคะแนนองคป์ระกอบพื้นท่ีพฒันาอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

การวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑ์ท่ีได ้คือ องคป์ระกอบพื้นท่ีสงวน พื้นท่ีอนุรักษ ์และพื้นท่ีพฒันา มี
คุณลกัษณะท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัเกิน 50 เปอร์เซ็นต ์ทั้ง 3 องคป์ระกอบ มีคุณลกัษณะท่ีไม่มีคุณสมบติัตรงกบัดชันี
ช้ีวดัใดเลยแค่บางส่วนเท่านั้น คือ การท าลายภูมิทศัน์ทางประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีสงวนและพื้นท่ีอนุรักษ ์คือ มีโครงสร้างเสา
ส่งสัญญาณการส่ือสารและโทรคมนาคมอยูแ่ละไม่มีการน าระบบสายไฟลงใตดิ้น และการจ าแนกประเภทการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินท่ีไม่มีการก าหนดให้เป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถานแต่กลบัเป็นประเภทอนุรักษ์ ประเภทอนุรักษ์กลบัเป็น
ประเภทการใชท่ี้ดินหลกั ท าใหก้ารพฒันาในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

3. ผลการประเมินเมืองพมิาย อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดีมาก แบ่งเป็นองคป์ระกอบพื้นท่ีสงวนอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม คะแนนองคป์ระกอบพื้นท่ีอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัดี และคะแนนองคป์ระกอบพื้นท่ีพฒันาอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

การวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑ์ท่ีได ้คือ องคป์ระกอบพื้นท่ีสงวน พื้นท่ีอนุรักษ ์และพื้นท่ีพฒันา มี
คุณลกัษณะท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัเกิน 50 เปอร์เซ็นต ์ทั้ง 3 องคป์ระกอบ จะมีคุณลกัษณะท่ีไม่มีคุณสมบติัตรงกบั
ดัชนีช้ีวดัใดเลยแค่บางส่วนเท่านั้น คือ การท าลายภูมิทัศน์ทางประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีสงวนและพื้นท่ีอนุรักษ์ คือมี
โครงสร้างระบบป้องกันน ้ าท่วม โครงสร้างระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างระบบการส่ือสารและ
โทรคมนาคม ซ่ึงโครงสร้างเหล่าน้ีกระจดักระจายอยูใ่นพื้นท่ี ไม่มีความเป็นระเบียบ และมีต าแหน่งท่ีตั้งท่ีไม่เหมาะสม การ
วางระบบโครงข่ายถนน มีการตดัถนนใหม่ ซ่ึงกระทบต่อระบบผงัเมืองโบราณโดยตรง 
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ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินระดบัความเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

องค์ประกอบ 
(ดชันีช้ีวดั) 

คะแนน 
(เตม็) 

(1) เมือง 
ลพบุรี 

(2) เมือง 
ก าแพงเพชร 

(3) เมือง 
พมิาย 

1. เขตพื้นท่ีสงวนของเมือง  (100 %) 64.28 67.85 82.14 
2. เขตพื้นท่ีอนุรักษข์องเมือง  (100 %) 50.00 71.43 66.07 
3. เขตพื้นท่ีพฒันาของเมือง  (100 %) 78.57 92.89 85.71 
4. ผลการประเมินระดบัค่าคะแนน (100 %) 64.28 74.63  77.39 
4. ผลการประเมินระดบัระดบัมาตรฐานเมือง ดเียีย่ม ด ี ดมีาก ดมีาก 
5. ระดบัมาตรฐานสัญลกัษณ์เมือง     

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบผลการประเมินองคป์ระกอบของเมืองทั้ง 3 พื้นท่ีวจิยั 
 

องคป์ระกอบ (1) เมืองลพบุรี (2) เมืองก าแพงเพชร (3) เมืองพิมาย 
1. เขตพื้นท่ีสงวนของเมือง  ด ี ด ี ดเียีย่ม 

2. เขตพื้นท่ีอนุรักษข์องเมือง  ต ่า ดมีาก ด ี

3. เขตพื้นท่ีพฒันาของเมือง  ดมีาก ดเียีย่ม ดเียีย่ม 
 

แนวทางการพฒันาทางกายภาพของเมืองท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 
จ าเป็นตอ้งแบ่งการพฒันาหลายระดบั คือ ระดบันโยบายภาพรวม ระดบัการพฒันาพื้นท่ีเฉพาะ และระดบัโครงการ

พฒันายอ่ย โดยการใชม้าตรการทางผงัเมือง คือ 
1. การวางและจัดท าผงัเมืองรวมเมืองท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
เพื่อเป็นการพฒันากายภาพเมืองใหมี้สุขลกัษณะ สะดวกสบาย เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภยั และสวสัดิภาพของ

สังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจจากประสิทธิภาพของการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น และการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมสังคมเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการด าเนินการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ ด ารง
รักษาคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม และการบ ารุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหค้งคุณค่าความงดงาม (ส านกัพฒันามาตรฐาน, 2549) 

2. การออกแบบและวางผงัเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 
เพื่อสร้างหรือพฒันาเมือง หรือส่วนของเมืองข้ึนใหม่ เพื่อให้ดียิ่งข้ึนในดา้นสุขลกัษณะ ความสะดวกสบาย ความ

เป็นระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภยั และสวสัดิภาพของสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม ส่งเสริม
การด ารงรักษา หรือบูรณะอาคาร สถานท่ี และวตัถุท่ีมีประโยชน์ หรือคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์
หรือโบราณคดี ด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ และรักษาท่ีโล่ง หรือสงวน
พื้นท่ีเฉพาะกิจไวใ้ชเ้ป็นสาธารณประโยชน์ (กองผงัเมืองเฉพาะ, 2552) 

3. การวางผงัแม่บทโครงการพฒันาตามผงัเมือง 
เพื่อการพฒันาเมืองหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน โดยมีขอ้ก าหนดตามผงัและลกัษณะส าคญัของเมืองน่าอยู ่เป็น

กรอบในการพิจารณาเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ท าใหเ้ห็นถึงทิศทางของการ
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พฒันา โดยใชว้ิธีการเดียวกบักระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อจดัท าผงัเมืองหรือพื้นท่ีเฉพาะแห่ง (Development 
Plan) ส าหรับจดัการกบัปัญหาและเตรียมการพฒันาเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ให้สอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบัของ
การพฒันาเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี เป็นกระบวนการพฒันาแบบองคร์วมอยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่การ
มุ่งเนน้การจดัท าโครงการแบบแยกส่วนเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ (ส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง, 2555) 

 

 
 

ภาพที ่5 แนวทางการพฒันาทางกายภาพของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

เกณฑก์ารวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี และน าเกณฑ์การประเมินเมืองท่ีไดม้าทดสอบกบัพื้นท่ี
ศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการพฒันาทางกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐท่ีเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย และแบบส ารวจภาคสนาม ผลการวจิยัพบวา่ 

1. เกณฑ์คุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี จ าแนกออกเป็น 3 องคป์ระกอบพื้นท่ี ดงัน้ี พื้นท่ีสงวน คือ เขตโบราณสถาน เพื่อการจ ากดั ปกป้อง รักษา 
และคุม้ครองอยา่งเขม้งวด พื้นท่ีอนุรักษ ์คือ เขตเมืองเก่า เพื่อการพฒันา ส่งเสริม ภายใตก้ารควบคุม และพื้นท่ีพฒันา คือ 
เขตเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนหลกัของเมือง เพื่อการรองรับการพฒันา ในแต่ละองคป์ระกอบมีดชันีช้ีวดัการพิจารณา 4 
ดา้น คือ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ 

2. ผลลพัธ์การประเมินเมืองของพื้นท่ีศึกษา ไดด้งัน้ี เมืองลพบุรี อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี มีองคป์ระกอบพื้นท่ีสงวน
ระดบัดี พื้นท่ีอนุรักษร์ะดบัต ่า และพื้นท่ีพฒันาระดบัดีมาก เมืองก าแพงเพชร อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก มีองคป์ระกอบ
พื้นท่ีสงวนระดบัดี พื้นท่ีอนุรักษร์ะดบัดีมาก และพื้นท่ีพฒันาระดบัดีเยี่ยม และเมืองพิมาย อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก มี
องคป์ระกอบพื้นท่ีสงวนระดบัดีเยีย่ม พื้นท่ีอนุรักษร์ะดบัดี และพื้นท่ีพฒันาระดบัดีเยีย่ม 
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3. การเสนอแนวทางการพฒันาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐท่ีเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการใช้
มาตรการทางผงัเมือง คือ การวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี การออกแบบ
และวางผงัเมืองเฉพาะเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี และการวางผงัแม่บทโครงการพฒันาตามผงัเมือง 

ขอ้จ ากดัในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ไม่
สอดคลอ้งกบัขอบเขตเมืองเก่าและขอบเขตผงัเมืองรวมเมือง และการศึกษาเพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินระดบัความ
เป็นเมืองท่องเท่ียว ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย มุ่งเนน้
เน้ือหาในประเด็นลกัษณะทางกายและโครงสร้างพื้นฐานการบริการภาครัฐของเมืองเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเน้ือหา
รายละเอียดในประเดน็ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม ตามระบบโครงสร้างเมือง (กิตติสาร, 2014) 

ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้คือ เกณฑก์ารประเมินน้ี น าไปใชไ้ดเ้ฉพาะกบัเมืองท่ีมีโบราณสถานหรือ
พื้นท่ีประวติัศาสตร์อยูใ่นเขตเมืองเท่านั้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง ควรน าเกณฑก์ารประเมินเมือง
เบ้ืองตน้น้ี ไปด าเนินการส ารวจและประเมินเมืองนั้น ๆ เพื่อเป็นการด าเนินงานหลงัจากขั้นตอนแรกในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาเมืองเก่าหรือการก าหนด เขตพื้นท่ีเมืองเก่า หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนการวางแผนแม่บทการพฒันาเมืองต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัขั้นต่อไป ควรศึกษาในประเด็นการก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะทางสังคม           
และเศรษฐกิจของเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี และการศึกษาเพื่อวางผงัเมืองเฉพาะเมืองท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีต่อไป 
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