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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมิ นคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้ างพื้นฐานภาครั ฐ
ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และนามาทดสอบกับเมืองลพบุรี เมืองกาแพงเพชร และเมืองพิมาย
ใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยใช้เทคนิ คเดลฟาย และแบบสารวจภาคสนาม ผลการวิจยั
พบว่า 1) เกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพจาแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ พื้นที่สงวน เพื่อการจากัด ปกป้ อง รักษา
และคุม้ ครองอย่างเข้มงวด พื้นที่อนุ รักษ์ เพื่อการพัฒนา ส่ งเสริ ม ภายใต้การควบคุม และพื้นที่พฒั นา เพื่อรองรับการ
พัฒนา 2) การประเมินเมืองพบว่า เมืองลพบุรี อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี เมืองกาแพงเพชร อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก และเมืองพิมาย อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก 3) แนวทางการพัฒนาทางกายภาพ ต้องใช้มาตรการทางผังเมือง คือ การจัดทาผังเมืองรวม และผังเมื อง
เฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และการวางผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง
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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บทนา
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามเก่ า แก่ ท างประวัติ ศ าสตร์ พ ร้ อ มกับ
พัฒ นาการการตั้ง ถิ่ น ฐานชุ ม ชนต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน (ส านัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม, 2548) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองมีการพัฒนารองรับการเจริ ญเติบโตของเมืองตามปั จจัย
หลายด้านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทาให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของเมือง
มีการวางโครงสร้างพื้นฐานเมืองอย่างไร้ทิศทางไม่สัมพันธ์กบั พื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
จากความสาคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองนั้น คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ และเมือง
เก่า ได้ดาเนินการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่ากาแพงเพชร และเมืองเก่าพิมายขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2546)
การประกาศเขตเมื องเก่ าเป็ นขั้นตอนแรกตามหลักการของการอนุ รักษ์เมื องประวัติศาสตร์ แต่ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น คื อ
ประชาชนยังไม่รับรู ้ถึงความสาคัญและต่อต้าน หน่วยงานทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ต้องทาการประเมิน
เมื องว่ามี ความสอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทเมื องท่องเที่ ยวประวัติศาสตร์ และโบราณคดี หรื อไม่ และพัฒนาทาง
กายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้เห็นเป็ นแนวทางแบบอย่างสาหรับประชาชน
ดังนั้น จึงมีการทาการวิจยั ในการรวบรวมหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวคิดตามประเภทของเมืองท่องเที่ ยว
ทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี เพื่ อ สร้ า งและก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ระดับ ความเป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในประเด็นคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมือง ในการเป็ น
เครื่ องมือสาหรั บหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมื อง ใช้ในการสารวจและประเมิ นระดับของเมื อง และสามารถ
พัฒนาเมืองตามแนวทางที่เหมาะสมกับเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอย่างเป็ นรู ปธรรม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี นามาทดสอบกับพื้นที่ศึกษาเมืองลพบุรี เมืองกาแพงเพชร และเมืองพิมาย และเสนอแนว
ทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
วิธีการวิจัย
การกาหนดกรอบทฤษฎีและแนวความคิด
แบ่งออกเป็ นสองส่ วนหลัก คือ ส่ วนแรกแนวคิดภาพรวม ประกอบด้วย แนวคิดเมืองท่องเที่ยว เมืองที่สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการเดินทาง การพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการ หรื อเพื่อทาธุ รกิจ (UNWTO, 1995)
การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เมืองยัง่ ยืน และกรณี ศึกษาเมืองเกียวโต ส่ วนที่สองกรอบแนวคิดการกาหนดเกณฑ์ ประกอบด้วย
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมื องรวม การอนุ รักษ์ พัฒนา และบริ หารจัดการเมื อ งเก่ า แนวทางการบริ หารจัดการและ
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ ยวประวัติศาสตร์ แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี โครงการจัดทา
หลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง และนโยบายด้านภูมิทศั น์เมืองเกียวโต บังคับใช้ในเมือง
เกี ยวโต การวางแผนเมือง โดย 5 องค์ประกอบและระบบสนับสนุ น เขตควบคุมความสู งของอาคาร ข้อกาหนดการ
ออกแบบอาคาร การอนุรักษ์มุมมองทัศนี ยภาพฉากหลัง ข้อจากัดการโฆษณากลางแจ้ง การรักษาและปรับปรุ งภูมิทศั น์
เมืองประวัติศาสตร์ และระบบสนับสนุน (Kyoto, 2007)
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การเลือกพืน้ ที่วจิ ัย
มีเกณฑ์การพิจารณาในการเลือกพื้นที่ ศึกษา คือ มี พ้ืนที่ โบราณสถานและสถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์
(ภิรมย์รื่น, 2004) มีความเป็ นเมืองท่องเที่ยว (Amirou, 2003) และมีลกั ษณะของชุมชนเมือง (ภิรมย์รื่น, 2552)
ขอบเขตพืน้ ที่วจิ ัย
พื้นที่วิจยั ประกอบด้วย เขตเทศบาลเมืองลพบุรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื้นที่ 6.85 ตารางกิโลเมตร
(สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี , 2560) เขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร พื้นที่
ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร (สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร, 2560) และเขตเทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่ 2.156 ตารางกิโลเมตร (สานักงานเทศบาลตาบลพิมาย, 2560)

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่วจิ ยั เขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพื้นที่วจิ ยั เขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
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ภาพที่ 3 แสดงขอบเขตพื้นที่วจิ ยั เขตเทศบาลตาบลพิมาย
กระบวนการวิจัย
การกาหนดคาถามการวิจัย คาถามหลัก : คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมือง ที่
เหมาะสมสาหรับเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี มีองค์ประกอบของเกณฑ์และดัชนีช้ ีวดั ด้านใดบ้าง
การกาหนดสมมติฐานของงานวิจัย ได้แก่
H0 ρAB = 0 (ตัวแปร A และตัวแปร B ไม่มีความสัมพันธ์กนั )
H1 ρAB = 0 (ตัวแปร A และตัวแปร B มีความสัมพันธ์กนั )
การกาหนดตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ องค์ประกอบของเกณฑ์ประกอบด้วย พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์
และพื้ น ที่ พ ัฒ นา มี ดัช นี ช้ ี วัด ในแต่ ล ะองค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การคมนาคมและขนส่ ง การ
สาธารณู ปโภค และการสาธารณู ปการ และตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ที่
เหมาะสมของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ได้แก่ กลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 50 ท่าน จากหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึ กษา โดย
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบชุ มชนเมื อง ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวางผังสถาปั ตยกรรมและภูมิสถาปั ตยกรรม ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน การ
ท่องเที่ยว และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ กาหนดประเด็นคาถาม และแบ่ งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็ น 2 รอบ รอบแรก เป็ น
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด รอบสอง เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด
แบบสารวจภาคสนาม แบ่งหัวข้อการสารวจออกเป็ นหัวข้อตามเกณฑ์การประเมิ นที่ กาหนดไว้ และบรรจุ
ข้อมูลดัชนีช้ ีวดั ที่ตอ้ งการเก็บจากการสารวจภาคสนาม
แผนที่พ้ืนฐาน ผูว้ ิจยั ได้นาแผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2560) แผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองกาแพงเพชร พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
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และร่ างแผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมชุ มชนพิมาย เนื่ องจากเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาคัญในเขตเมื องที่
สมบูรณ์ เชื่อถือได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แบ่งออกเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ โดยข้อมูลการรวบรวม ค้นคว้า และสรุ ปเกณฑ์
และการสารวจภาคสนาม โดยแบ่งรู ปแบบตามแหล่งข้อมูล 3 รู ปแบบ ได้แก่ เชิงประจักษ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จากเอกสาร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การด าเนิ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาองค์ป ระกอบของเกณฑ์แ ละตัว ชี้ ว ดั ที่ เ ป็ นคุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และการวิเคราะห์ผลการประเมินเมือง
ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเชิงบรรยายทัว่ ไป ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ใช้เทคนิ คการวิจยั แบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่ งเป็ นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมู ลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหลาย ๆ คน (เที ยบจริ ยาวัฒน์ , 2553) เพื่อนาข้อมู ลมาวิ เคราะห์และ
กาหนดเกณฑ์การประเมินเมือง
ข้อมูลเชิงปริ มาณทัว่ ไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลพิสูจน์สมมุติฐานการวิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรู ปความถี่ การหาค่าสัดส่ วน
อัตราส่ วน ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ศูนย์กลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม
ข้อมูลการสารวจภาคสนาม ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (empirical analysis)
ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงผังเมืองรวม ภาพถ่ายการลงสารวจ และข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ
ใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ ยการเปรี ยบเทียบ (Comparative Analysis)
ผลการวิจัย
เกณฑ์ และดัชนีชี้วดั คุณลักษณะทางกายภาพสาหรับเมืองท่ องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี
องค์ประกอบพื้นฐานของเกณฑ์และดัชนี ช้ ี วดั คุณลักษณะทางกายภาพเมือง สาหรับการประเมินความเป็ นเมื อง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่พฒั นา สรุ ป
เป็ นเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 พื้นที่ สงวน หมายถึ ง เขตโบราณสถานหรื อพื้นที่ ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อการ
ปกป้อง รักษา และคุม้ ครองอย่างเข้มงวด กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกาหนดของกรมศิลปากร การจากัดระบบการ
คมนาคมและขนส่ งอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโบราณสถาน การจากัดและควบคุมระบบสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการ ให้อานวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาภูมิทศั น์ทางประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกิจกรรม
ในเขตโบราณสถาน
องค์ประกอบที่ 2 พื้นที่อนุ รักษ์ หมายถึง เขตเมืองเก่าหรื อพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ต้อง
ได้รับการบารุ งรั กษาให้คงคุ ณค่า เพื่อการพัฒนา ส่ งเสริ ม ภายใต้การควบคุ ม กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม
สาหรับการอนุรักษ์ บูรณะฟื้ นฟูชุมชนเมือง ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพภูมิทศั น์เมือง การควบคุมและจัดให้มี
ระบบการคมนาคมและขนส่ งอย่างเหมาะสม ไม่ กระทบต่ อการรั กษาภู มิ ท ัศน์ เมื อง การควบคุ มและจัดให้มี ระบบ
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่อานวยความสะดวกครอบคลุม เหมาะสม เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทศั น์เมือง
และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 3 พื้นที่พฒั นา หมายถึง พื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และท่องเที่ยว กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักพื้นฐาน คือ การอยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรม การจัดให้มีระบบการคมนาคมและ
ขนส่ งอย่างครบครัน การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รองรับและให้บริ การที่ทวั่ ถึงตามมาตรฐาน สามารถ
อานวยความสะดวกต่อประชากรเมืองและนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย
ในแต่ละองค์ประกอบของพื้นเมืองทั้ง 3 องค์ประกอบ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 3 ดัชนีช้ ีวดั ได้แก่ 1) กาหนดและจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2) พื้นที่ฉนวน และ 3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า
2. ด้านการคมนาคมและขนส่ ง ประกอบด้วย 7 ดัชนีช้ ีวดั ได้แก่ 1) กาหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่ ง 2) ระบบ
โครงข่ายถนน 3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ ง 4) ระบบขนส่ งทางรถไฟ 5) ระบบขนส่ งมวลชน 6) ทางเท้า ทางจักรยาน
และอุปกรณ์ประกอบ และ 7) ที่จอดรถสาธารณะ
3. ด้านการสาธารณู ปโภค ประกอบด้วย 4 ดัชนี ช้ ี วดั ได้แก่ 1) โครงสร้างระบบประปา 2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า
3) โครงสร้างระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และ 4) ระบบบาบัดน้ าเสี ย
4. ด้านการสาธารณู ปการ ประกอบด้วย 14 ดัชนี ช้ ี วดั ได้แก่ 1) โครงสร้ างที่ รองรั บการมาถึ งของนักท่องเที่ ยว
2) โครงสร้างที่รองรับการบริ การนักท่องเที่ยว 3) สิ่ งอานวยความสะดวกและการบริ การที่ได้มาตรฐาน 4) ระบบป้ องกันน้ า
ท่ วมและระบบระบายน้ า 5) การจัดการขยะมู ลฝอย 6) โรงฆ่ าสัตว์ 7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตื อนภัย 8) พื้นที่
นันทนาการ 9) สถาบันการวิจัย 10) การสาธารณสุ ข 11) ศูนย์ราชการเมื อง 12) ระบบนิ เวศของเมื อง 13) ตลาดสด และ
14) การควบคุมสิ่ งโฆษณา

ภาพที่ 4 สาระสาคัญของเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
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ผลลัพธ์ การประเมินคุ ณลักษณะทางกายภาพเมื องท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ของพื้นที่วิจัย
เมืองลพบุรี เมืองกาแพงเพชร และเมืองพิมาย
1. ผลการประเมินเมื องลพบุรี อยูใ่ นเกณฑ์การประเมินระดับดี แบ่งเป็ นองค์ประกอบพื้นที่สงวนอยู่ในระดับดี
คะแนนองค์ประกอบพื้นที่อนุรักษ์อยูใ่ นระดับต่า และคะแนนองค์ประกอบพื้นที่พฒั นาอยูใ่ นระดับดีมาก
การวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบพื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรักษ์ มีคุณลักษณะที่ไม่
มี คุณสมบัติตรงกับดัชนี ช้ ี วดั ใดเลย คื อ การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ไม่มีการกาหนดให้เป็ นประเภทสงวนรั กษา
โบราณสถาน แต่กลับเป็ นประเภทอนุรักษ์ ซึ่ งทาให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในพื้นที่ การไม่มีพ้นื ที่ฉนวนระหว่างเขตพื้นที่ ทาให้
ไม่มีการรับรู ้วา่ เข้าเขตเมืองเก่าหรื อเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ระบบขนส่ งทางรถไฟเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ที่ทาให้
เมืองลพบุรีตกเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้จากการมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านทั้งเขตพื้นที่สงวนและเขตพื้นที่อนุ รักษ์ ทั้งยังมี
ระบบโครงสร้างของการประปา ระบบป้ องกันน้ าท่วม ที่ทาลายภูมิทศั น์ทางประวัติศาสตร์ แต่เมืองลพบุรีกย็ งั มีคุณลักษณะ
ที่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี ช้ ีวดั คือการนาระบบสายไฟลงใต้ดิน ซึ่ งเมื่อเทียบกับเมืองกาแพงเพชร และเมืองพิมาย ที่ตกเกณฑ์
การประเมินในด้านนี้
2. ผลการประเมินเมืองกาแพงเพชร อยูใ่ นเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก แบ่งเป็ นองค์ประกอบพื้นที่สงวนอยูใ่ น
ระดับดี คะแนนองค์ประกอบพื้นที่อนุรักษ์อยูใ่ นระดับดีมาก และคะแนนองค์ประกอบพื้นที่พฒั นาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
การวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบพื้นที่สงวน พื้นที่อนุ รักษ์ และพื้นที่พฒั นา มี
คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี ช้ ีวดั เกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี
ชี้วดั ใดเลยแค่บางส่ วนเท่านั้น คือ การทาลายภูมิทศั น์ทางประวัติศาสตร์ ของพื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรักษ์ คือ มีโครงสร้างเสา
ส่ งสัญญาณการสื่ อสารและโทรคมนาคมอยูแ่ ละไม่มีการนาระบบสายไฟลงใต้ดิน และการจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ ดินที่ ไม่มีการกาหนดให้เป็ นประเภทสงวนรั กษาโบราณสถานแต่กลับเป็ นประเภทอนุ รักษ์ ประเภทอนุ รักษ์กลับเป็ น
ประเภทการใช้ที่ดินหลัก ทาให้การพัฒนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
3. ผลการประเมินเมืองพิมาย อยูใ่ นเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก แบ่งเป็ นองค์ประกอบพื้นที่สงวนอยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม คะแนนองค์ประกอบพื้นที่อนุรักษ์อยูใ่ นระดับดี และคะแนนองค์ประกอบพื้นที่พฒั นาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
การวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบพื้นที่สงวน พื้นที่อนุ รักษ์ และพื้นที่พฒั นา มี
คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนี ช้ ี วดั เกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ จะมีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับ
ดัชนี ช้ ี วดั ใดเลยแค่ บางส่ วนเท่ านั้น คื อ การท าลายภู มิ ท ัศน์ ทางประวัติศาสตร์ ของพื้ นที่ สงวนและพื้ นที่ อนุ รั กษ์ คื อมี
โครงสร้ างระบบป้ องกันน้ าท่ วม โครงสร้ างระบบประปา โครงสร้ างระบบไฟฟ้ า โครงสร้ างระบบการสื่ อสารและ
โทรคมนาคม ซึ่ งโครงสร้างเหล่านี้ กระจัดกระจายอยูใ่ นพื้นที่ ไม่มีความเป็ นระเบียบ และมีตาแหน่งที่ต้ งั ที่ไม่เหมาะสม การ
วางระบบโครงข่ายถนน มีการตัดถนนใหม่ ซึ่ งกระทบต่อระบบผังเมืองโบราณโดยตรง

1997

HMP13-8
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการประเมินระดับความเป็ นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ทั้ง 3 กรณี ศึกษา
องค์ ประกอบ
(ดัชนีชี้วดั )
1. เขตพื้นที่สงวนของเมือง
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมือง
3. เขตพื้นที่พฒั นาของเมือง
4. ผลการประเมินระดับค่าคะแนน
4. ผลการประเมินระดับระดับมาตรฐานเมือง
5. ระดับมาตรฐานสัญลักษณ์เมือง

คะแนน
(เต็ม)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
ดีเยีย่ ม

(1) เมือง
ลพบุรี
64.28
50.00
78.57
64.28
ดี

(2) เมือง
กาแพงเพชร
67.85
71.43
92.89
74.63
ดีมาก

(3) เมือง
พิมาย
82.14
66.07
85.71
77.39
ดีมาก

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลการประเมินองค์ประกอบของเมืองทั้ง 3 พื้นที่วจิ ยั
องค์ประกอบ
1. เขตพื้นที่สงวนของเมือง
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมือง
3. เขตพื้นที่พฒั นาของเมือง

(1) เมืองลพบุรี
ดี
ต่า
ดีมาก

(2) เมืองกาแพงเพชร
ดี
ดีมาก
ดีเยีย่ ม

(3) เมืองพิมาย
ดีเยีย่ ม
ดี
ดีเยีย่ ม

แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่ องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
จาเป็ นต้องแบ่งการพัฒนาหลายระดับ คือ ระดับนโยบายภาพรวม ระดับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และระดับโครงการ
พัฒนาย่อย โดยการใช้มาตรการทางผังเมือง คือ
1. การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองท่ องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
เพื่อเป็ นการพัฒนากายภาพเมืองให้มีสุขลักษณะ สะดวกสบาย เป็ นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย และสวัสดิภาพของ
สังคม ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จจากประสิ ทธิ ภาพของการใช้ประโยชน์ในทรั พย์สิน และการคมนาคมขนส่ ง ส่ งเสริ มสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการดาเนิ นการด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ดารง
รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรม และการบารุ งรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมให้คงคุณค่าความงดงาม (สานักพัฒนามาตรฐาน, 2549)
2. การออกแบบและวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
เพื่อสร้างหรื อพัฒนาเมือง หรื อส่ วนของเมืองขึ้นใหม่ เพื่อให้ดีย่งิ ขึ้นในด้านสุ ขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความ
เป็ นระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม ส่ งเสริ มเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่ งเสริ ม
การดารงรักษา หรื อบูรณะอาคาร สถานที่ และวัตถุที่มีประโยชน์ หรื อคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปั ตยกรรม ประวัติศาสตร์
หรื อโบราณคดี ดารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรื อมีคุณค่าในทางธรรมชาติ และรักษาที่โล่ง หรื อสงวน
พื้นที่เฉพาะกิจไว้ใช้เป็ นสาธารณประโยชน์ (กองผังเมืองเฉพาะ, 2552)
3. การวางผังแม่ บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง
เพื่อการพัฒนาเมืองหรื อชุมชนในระดับท้องถิ่น โดยมีขอ้ กาหนดตามผังและลักษณะสาคัญของเมืองน่ าอยู่ เป็ น
กรอบในการพิจารณาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ทาให้เห็นถึงทิศทางของการ
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พัฒนา โดยใช้วิธีการเดี ยวกับกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาผังเมื องหรื อพื้นที่ เฉพาะแห่ ง (Development
Plan) สาหรับจัดการกับปั ญหาและเตรี ยมการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับของ
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เป็ นกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างเป็ นระบบ ไม่ใช่การ
มุ่งเน้นการจัดทาโครงการแบบแยกส่ วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (สานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง, 2555)

ภาพที่ 5 แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
เกณฑ์การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครั ฐของเมื องท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และนาเกณฑ์การประเมิ นเมื องที่ ได้มาทดสอบกับพื้นที่
ศึกษา เมืองลพบุรี เมืองกาแพงเพชร และเมืองพิมาย เพื่อนาไปสู่ การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐานภาครั ฐที่ เหมาะสมอย่างเป็ นรู ปธรรม งานวิจัยนี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งคุ ณภาพ ใช้เครื่ องมื อในการวิจัย คื อ แบบ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย และแบบสารวจภาคสนาม ผลการวิจยั พบว่า
1. เกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้ างพื้นฐานภาครั ฐของเมื องท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี จาแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่สงวน คือ เขตโบราณสถาน เพื่อการจากัด ปกป้ อง รักษา
และคุม้ ครองอย่างเข้มงวด พื้นที่อนุรักษ์ คือ เขตเมืองเก่า เพื่อการพัฒนา ส่ งเสริ ม ภายใต้การควบคุม และพื้นที่พฒั นา คือ
เขตเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนหลักของเมือง เพื่อการรองรับการพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบมีดชั นีช้ ีวดั การพิจารณา 4
ด้าน คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ
2. ผลลัพธ์การประเมินเมืองของพื้นที่ศึกษา ได้ดงั นี้ เมืองลพบุรี อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี มีองค์ประกอบพื้นที่สงวน
ระดับดี พื้นที่อนุ รักษ์ระดับต่า และพื้นที่พฒั นาระดับดีมาก เมืองกาแพงเพชร อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก มีองค์ประกอบ
พื้นที่สงวนระดับดี พื้นที่อนุ รักษ์ระดับดีมาก และพื้นที่พฒั นาระดับดีเยี่ยม และเมืองพิมาย อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก มี
องค์ประกอบพื้นที่สงวนระดับดีเยีย่ ม พื้นที่อนุรักษ์ระดับดี และพื้นที่พฒั นาระดับดีเยีย่ ม
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3. การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่เหมาะสมเป็ นรู ปธรรม โดยการใช้
มาตรการทางผังเมือง คือ การวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี การออกแบบ
และวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และการวางผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง
ข้อจากัดในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็ นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ขอบเขตพื้นที่ ศึกษา ไม่
สอดคล้องกับขอบเขตเมืองเก่าและขอบเขตผังเมืองรวมเมือง และการศึกษาเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินระดับความ
เป็ นเมืองท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กรณี ศึกษา เมืองลพบุรี เมืองกาแพงเพชร และเมืองพิมาย มุ่งเน้น
เนื้ อหาในประเด็นลักษณะทางกายและโครงสร้างพื้นฐานการบริ การภาครั ฐของเมื องเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเนื้ อหา
รายละเอียดในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามระบบโครงสร้างเมือง (กิตติสาร, 2014)
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ คือ เกณฑ์การประเมินนี้ นาไปใช้ได้เฉพาะกับเมืองที่มีโบราณสถานหรื อ
พื้นที่ประวัติศาสตร์ อยูใ่ นเขตเมืองเท่านั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ควรนาเกณฑ์การประเมินเมือง
เบื้องต้นนี้ ไปดาเนิ นการสารวจและประเมินเมืองนั้น ๆ เพื่อเป็ นการดาเนิ นงานหลังจากขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าหรื อการกาหนด เขตพื้นที่เมืองเก่า หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ ข้ นั ตอนการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ขั้นต่อไป ควรศึกษาในประเด็นการกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางสังคม
และเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และการศึกษาเพื่อวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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