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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
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กับพื้นท่ีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือในการ
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องค์ประกอบพื้นที่สงวนระดับดี พื้นที่อนุรักษ์ระดับดีมาก และพื้นท่ีพัฒนาระดับดีเยี่ยม และเมืองพิมาย อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก มีองค์ประกอบพ้ืนท่ีสงวนระดับดีเยี่ยม พื้นที่อนุรักษ์ระดับดี และพื้นที่พัฒนาระดับดีเยี่ยม 
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โดยการใช้มาตรการทางผังเมือง คือ การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
การออกแบบและวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และการวางผังแม่บทโครงการ
พัฒนาตามผังเมือง 
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MR. SARANYU THONGPHU : CRITERIA FOR ASSESSING THE SIGNIFICANT 
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LOP BURI, KAMPHAENG PHET, AND PHIMAI THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
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The research aims to determine the evaluation criteria for physical attributes and 
public infrastructure of the historical and archeological tourism cities as well as experiment this 
assessment methods with the three case study areas covering Lopburi, Kamphaeng Phet, and 
Phimai, which will result in a practical guideline to the development of physicality and public 
infrastructure. This is a qualitative research and conducted by the interview with five experts, 
which implements the Delphi technique and a field survey. In a result, it is found out that. 

1. There are three components of elevation criteria of physical characteristic and 
public infrastructure. The reservation area is a historical site or a place can be strictly protected 
or restricted as appropriate. The conservation area is an old city that can be developed and 
promoted under control. The development area is an economic, social and municipal area to 
support the future growth which include: land use, transportation, public utility and public 
assistance. 

2. The outcome of the evaluation criteria of physicality and public infrastructure of 
historical and archaeological tourism cities is as follows, Lopburi has been evaluated ‘good’ 
Kamphaeng Phet has been evaluated ‘excellent’ and Phimai has been evaluated as ‘excellent’ 

3. In conclusion, the implementation of urban planning with the practical guideline 
to development of physicality and public infrastructure requires: Urban planning and 
implementing of town comprehensive plan, A specific urban design and planning, and Devising a 
model scheme for the urban planning development project. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย   

เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Historical0And0Archaeological 
Tourism0Cities) เป็นบทบาทหนึ่งของเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์พร้อมกับพัฒนาการ 
การตั้งถิ่นฐานชุมชนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ใช้สอยของเมืองเป็นย่านเก่าที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม และย่านเศรษฐกิจรองรับกิจกรรมของเมือง  (สุจฉายา, 2552)     
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองมีการพัฒนารองรับการเจริญเติบโตของเมืองตามปัจจัย
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การปกครอง การขยายความเจริญสู่ภูมิภาค หรือกระทั้งกระแส
สังคมโลก และการพัฒนาเมืองตามภารกิจแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการกลาง ส่วนราชการภูมิภาค และองค์กรรัฐวิสาหกิจ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ท าให้การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐไม่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่     
ของเมือง มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองอย่างไร้ทิศทางไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ              
ทางประวัติศาสตร์เมือง  

จากความส าคัญของพ้ืนที่ ป ระวัติ ศาสตร์ เมืองนั้ น  ในระดับนโยบายภาครัฐ เอง              
โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่    
เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าก าแพงเพชร และเมืองเก่าพิมายขึ้น ซึ่ งการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 
เป็นการด าเนินงานขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยก าหนดตามสภาพข้อเท็จจริงที่
มี อ ยู่ เดิ ม บ น พ้ื น ฐ าน ข้ อมู ล ต าม ห ลั ก ฐ าน ที่ อ้ า ง อิ งท างป ระวั ติ ศ าสต ร์ แ ล ะ โบ ราณ ค ดี                     
(ราชกิจจานุเบกษา, 2546) การประกาศเขตเมืองเก่าเป็นขั้นตอนแรกตามหลักการของการอนุรักษ์
เมืองประวัติศาสตร์ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนในพ้ืนที่กลับแสดงออกไปในทางต่อต้าน 
เนื่องจากยังไม่เข้าใจบริบทการพัฒนาพ้ืนที่เมืองเก่าดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐเองจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องท าความเข้าใจกับประชาชนก่อน โดยเมื่อมีขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าที่ชัดเจน หน่วยงานทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ต้องท าการส ารวจลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เมือง ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทเมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และโบราณคดีหรือไม่ 
และพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐให้เห็นเป็นแนวทางตัวอย่าง โดยการ
ด าเนินการส ารวจและประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง      
ของขั้นตอนการประเมิน (Assessment) เป็นการด าเนินงานก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนแม่บท       
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และขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติของหลักการอนุรักษ์ต่อไป  (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) 

ดังนั้น จึงควรมีการท าการวิจัยในการรวบรวมหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวคิดตาม
ประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพ่ือสร้างและก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในประเด็นคุณลักษณะทางกายภาพ
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง ในการเป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการส ารวจและประเมินระดับมาตรฐานของเมือง และสามารถพัฒนาเมือง
ตามแนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่กับประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรม 

ความมุ่งหมาย 

เพ่ือรวบรวมหลักเกณฑ์  มาตรฐาน และแนวคิดตามประเภทของเมืองท่องเที่ ยว           
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี น ามาทดสอบกับ    
พ้ืนที่ศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย และเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองที่ เหมาะสมกับบทบาทหน้ าที่ ของเมืองท่องเที่ ยว              
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ   
ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

2. เพ่ือน าเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ      
ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ได้มาทดสอบกับพ้ืนที่ศึกษา เมืองลพบุรี         
เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง        
ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  
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ค าถามการวิจัย 

1. คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองที่เหมาะสมส าหรับ     
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีองค์ประกอบของเกณฑ์และดัชนีชี้วัดด้านใดบ้าง  

2. เมื่อน าเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ       
ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ได้มาทดสอบกับพ้ืนที่ศึกษา เมืองลพบุรี     
เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย มีผลลัพธ์การประเมินของแต่ละเมืองอยู่ในระดับใด  และมีผลลัพธ์
ตามองค์ประกอบของเกณฑ์และดัชนีชี้วัดอย่างไร 

3. การพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองที่สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางใดบ้าง 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่  คือ เขตเทศบาลเมืองลพบุรี    
อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร         
จังหวัดก าแพงเพชร และเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
รายละเอียดพื้นที่ศึกษา ดังนี้ 
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1.1 เขตเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ 6.85 ตาราง
กิ โลเมตร อยู่ทางฝั่ งซ้ ายของแม่น้ าลพบุ รี  ทิศ เหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด           
อ าเภอเมืองลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตาล และองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบศร      
อ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมืองลพบุรี  
(ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี, 2560) 

 
แผนผังที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่วิจัย เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี , ขอบเขตเทศบาลเมืองลพบุรี, เข้าถึงเมื่อ          
26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.lopburimun.com; ปรับปรุงจาก Google Earth, เทศบาล
เมืองลพบุรี, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.googleearth.com 

 

http://www.googleearth.com/
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1.2 เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่
ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองปลิง 
ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลเทพนคร และต าบลคณฑี ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองปลิง ต าบลคณฑี 
และต าบลสระแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลนครชุม (ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร, 2560) 

 
แผนผังที่ 2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่วิจัย เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร , ขอบเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร, เข้าถึง
เมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.kppmu.go.th; ปรับปรุงจาก Google Earth, เทศบาล
เมืองก าแพงเพชร, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.googleearth.com 

 

http://www.googleearth.com/
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1.3 เขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ 2.156 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ ามูล ทิศเหนือ ติดต่อกับล าน้ ามูลบรรจบกับฝั่งตะวันออกของล าจักราช 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับฝั่งตะวันตกของล าน้ ามูล และเลียบคลองสระโบสถ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ          
ล าคลองใหญ่ ด้านทิศตะวันตก จรดฝั่งตะวันออกของล าจักราช (ส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย , 
2560) 

 
แผนผังที่ 3 แสดงขอบเขตพ้ืนที่วิจัย เขตเทศบาลต าบลพิมาย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย , ขอบเขตเทศบาลต าบลพิมาย , เข้าถึงเมื่อ        
26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.phimailocal.go.th; ปรับปรุงจาก Google Earth, เทศบาล
ต าบลพิมาย, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.googleearth.com 

 

http://www.googleearth.com/
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

2.1 การศึกษาหลักเกณฑ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเมืองท่องเที่ยว เมืองยั่งยืน     
ในเอเชีย การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ หลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีและเมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ 
พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกรณีศึกษานโยบายภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ่น 

2.2 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ ได้แก่ ที่ตั้ง เขตการปกครอง และอาณาเขต 

2.3 การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนที่ 

2.4 การศึกษาด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2.5 การศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค       
และการสาธารณูปการ 

2.6 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม และทรัพยากรน้ า 

2.7 การศึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

2.8 การศึกษาด้านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ได้แก่ ความส าคัญ
ของพ้ืนที่ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม โบราณสถาน องค์ประกอบเมืองเกา และขอบเขตพ้ืนที่    
เมืองเก่า 

กระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการท างาน 7 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การร่างเค้าโครงการวิจัย และเสนอขออนุมัติโครงการ 

ขั้นตอนที่  2 การศึกษา ทฤษฏี  แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน           
การวางแผน งานวิจัย และกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นหลัก ที่ มีผลต่อความเป็น           
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้แก่ การผังเมือง การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ 
โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็นสองส่วนหลัก คือ แนวคิดภาพรวม และกรอบแนวคิด           
การก าหนดเกณฑ์  
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1. แนวคิดภาพรวม ประกอบด้วย แนวคิดเมืองท่องเที่ยว การพัฒนาเชิงอนุรักษ์      
เมืองยั่งยืนในเอเชีย และกรณีศึกษาเมืองเกียวโต  

2. กรอบแนวคิดการก าหนดเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม    
การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า แนวทางการบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี โครงการจัดท า
หลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง และนโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย 

1. การก าหนดกรอบการวิจัย 

2. การเลือกพ้ืนที่วิจัย 

3. การก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยกลุ่ม
ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเฉพาะ ด้านการผังเมือง ด้านการอนุรักษ์ และด้านการ
ท่องเที่ยว จ านวน 50 คน การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี เลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นจ านวน 5 ท่าน 

4. การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ 

5. การเก็บรวมรวมข้อมูล  เป็นการเก็บข้อมูลประเภทข้อ มูล เชิ งคุณลักษณะ             
แบ่งออกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่    
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการส ารวจภาคสนาม 

6. การออกแบบกระบวนการวิจัย 

ขั้นตอนที่  4 การศึกษาบริบทของพ้ืนที่วิจัย การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่วิจัย      
และเรื่องราวเฉพาะของการวิจัย ประกอบด้วย 

1. การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ ได้แก่ ที่ตั้ง เขตการปกครอง และอาณาเขต 

2. การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนที่  

3. การศึกษาด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4. การศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค 
และการสาธารณูปการ  

5. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม และทรัพยากรน้ า 
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6. การศึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว   
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

7. การศึกษาด้านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ได้แก่ ความส าคัญ   
ของพ้ืนที่  สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม โบราณสถาน องค์ประกอบเมืองเก า และขอบเขต          
พ้ืนทีเ่มืองเก่า 

ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การทดสอบ การทดสอบในพ้ืนที่
กรณีศึกษาตามท่ีก าหนดในขั้นตอนที่ 3 

การด าเนินการวิ เคราะห์  เป็นการวิ เคราะห์ เพ่ือหาองค์ประกอบของเกณฑ์          
และตัวชี้วัดที่เป็นคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คน (เทียบจริยาวัฒน์ , 2553) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดเกณฑ์         
การประเมินเมืองต่อไป 

การด าเนินการส ารวจภาคสนาม น าเกณฑ์การประเมินเมืองที่ได้มาสร้างแบบส ารวจ
ภาคสนาม และด าเนินการเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม น าข้าสู่แบบประเมินเมืองและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะใน   
การน าผลการวิจัยไปใช้ 

ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจัย และจัดท ารายงาน 

วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยที่ใช้ท างานในขั้นตอนที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1. วิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่าง ๆ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทางด้านทฤษฎี แนวคิด เอกสารการวิจัยจากห้องสมุด        
การค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 การศึกษาข้อมูลบริบทสภาพทั่วไปของพ้ืนที่วิจัย การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและหลักฐาน เอกสารประวัติศาสตร์
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และเอกสารการวิจัยจากห้องสมุด หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน รวมทั้งการค้นคว้าจาก   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัย          
จากเอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ การส ารวจภาคสนาม แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ รวมทั้ง      
การค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัย     
จากเอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่  รวมทั้ งการค้นคว้าจาก            
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาข้อมูลด้านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ใช้วิธีการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัยจากเอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัยจาก
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ การส ารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ 
รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูล
โครงสร้างพ้ืนฐาน เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ จากแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ การส ารวจ
ภาคสนาม รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูล
สิ่งแวดล้อม เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ จากแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ การส ารวจภาคสนาม 
การสังเกตการณ์รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 แหล่งข้อมูลการวิจัย 

เอกสาร ข้อมูลจากหนังสือทางด้านทฤษฎี แนวคิด เอกสารการวิจัย ได้แก่ แนวคิด
เมื อ งท่ อ ง เที่ ย ว  World0Tourism0Organization.0 (2 0 0 9 ).0 UNWTO0Technical0Manual: 
Collection0of0Tourism0Expenditure0Statistics.0 1 99 5 .0P.0 1 0 .0Retrieved02 60 March 
2009. เมืองยั่งยืนในเอเชีย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง. (2547). เมืองยั่งยืนในเอเชีย แนวคิด
และประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี. การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน 
และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์. ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2548). 
โครงการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง. ส านักพัฒนามาตรฐาน 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2557). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์         
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549. ส านักพัฒนามาตรฐาน     
กรมโยธาธิการและผังเมือง. การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า. ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2554). แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว        
ทางประวัติศาสตร์. ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว. การประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์. ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว. และกรณีศึกษา
นโยบายด้านภูมิทั ศน์ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ ปุ่ น . City0of0Kyoto.0 town0planning0and 
Landscape.0Landscape0policy0of0Kyoto.0(2550) 

หน่วยงาน/สถานที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย ส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ส านักศิลปากร  
ที่ 12 นครราชสีมา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดก าแพงเพชร และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ เขตโบราณสถานเมืองลพบุรีและเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เขตอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

บุคคล การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผัง
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ จากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ     
ภูมิสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จากหน่วยงานภาคเอกชน การรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ  

การสอบถามบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่เขตโบราณสถาน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านักศิลปากรพ้ืนที่ หัวหน้าส านักงาน      
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย 
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจภาคสนามเป็นเครื่องมือ 
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2. วิธีการวิเคราะห์ 

2.1 การวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่าง ๆ การพิสูจน์สมมติฐาน ใช้สถิติเชิง
อ้างอิงในการวิเคราะห์ โดยใช้การเปรียบเทียบกับทฤษฎีแนวคิดเมืองท่องเที่ยว เมืองยั่งยืนในเอเชีย 
การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ หลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีและ
เมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหาร
จัดการเมืองเก่า แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกรณีศึกษานโยบายภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเชิงบรรยายทั่วไป ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลการรวบรวม ค้นคว้า และสรุปเกณฑ์       
ใช้วิธีการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  

ข้อมูลเชิงปริมาณทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ 

ข้อมูลการส ารวจภาคสนาม ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (empirical analysis) 

ข้อมูลพิสูจน์สมมุติฐานการวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive0Statistics)      
ในรูปความถี่ การหาค่าสัดส่วน อัตราส่วน ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง เช่น ค่าเฉลี่ย       
ค่าฐานนิยม เป็นต้น 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

1 . การศึ กษ าเพ่ื อก าหนด เกณ ฑ์ การป ระ เมิ น ระดั บ ความ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว                 
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย มุ่งเน้น
เนื้อหาในประเด็นลักษณะทางกายและโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการภาครัฐของเมืองเท่านั้น           
ไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหารายละเอียดในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามระบบโครงสร้างเมือง 
(กิตติสาร, 2014) 

2. การวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวความคิดหลัก คือ การวางผังเมือง การท่องเที่ยว การอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ และกรณีศึกษาท่ีคล้ายคลึงกัน 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เมืองลพบุรี หมายถึง พ้ืนที่โดยรวมของเขตเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี          
จังหวัดลพบุรี ประมาณ 6.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,836 ไร่ 

2. เมืองก าแพงเพชร หมายถึง พ้ืนที่ โดยรวมของเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร          
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,312 ไร ่

3. เมืองพิมาย หมายถึง พ้ืนที่ โดยรวมของเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย               
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2.156 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,347 ไร ่

4. เขตเมือง หมายถึง ขอบเขตการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(กองผังเมืองเฉพาะ, 2552) 

5. เขตเมืองเก่า หมายถึง ขอบเขตตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา                
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่า (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) 

6. เขตโบราณสถาน หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่มีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุ หรือโดย
ลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ 
และอุทยานประวัติศาสตร์ (ส านักพัฒนามาตรฐาน, 2548) 

7. การอนุรักษ์  (Conservation) หมายถึง การปฏิบัติงานดูแลรักษาสถานที่ให้ยังคง
ความส าคัญทางวัฒนธรรม มีคุณค่าถึงบุคคลรุ่นต่อไปได้ยาวนานโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยที่มี
กระบวนการทางปฏิบัติหลายประการ เช่น การบูรณปฏิสั งขรณ์  (Restoration) การฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation) ก ารสร้ า งให ม่ (Reconstruction) เป็ น ต้ น  (ส านั ก งาน น โยบ ายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) 

8. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี 
ความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคาร
สิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณส าคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ (ส านักพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว, 2557a) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกณฑ์และดัชนีชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง          
ที่เหมาะสมส าหรับเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

2. ผลลัพธ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของพ้ืนที่
ศึกษาเมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย  

3. แนวทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยว            
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 2 
การศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักเกณฑ์ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

การวิจัยในบทนี้จะเป็นการค้นคว้า รวบรวมทฤษฏี แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์         
เกณฑ์มาตรฐาน การวางแผน งานวิจัย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองท่องเที่ยว            
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพ่ือน ามาเป็นกรอบการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดเกณฑ์       
การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี 
เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ในส่วนท้ายของบทจะเป็นการสรุปกรอบทฤษฏี แนวคิด หลักการ 
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน การวางแผน งานวิจัย และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

การศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และการวางแผน 

1. แนวคิดเมืองท่องเที่ยว 

เมืองท่องเที่ยว จะต้องเป็นเมืองที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
การพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการ หรือเพ่ือท าธุรกิจ (UNWTO, 1995) 

1.1 องค์ประกอบของเมืองท่องเที่ยว เมืองหนึ่งจะมีเป็นสถานที่ที่มีลักษณะดึงดูดในเชิง
การท่องเที่ ยวได้นั้ น  จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ชนิด คือ มีความเป็นกัน เอง              
(Les sociability) เมืองมีความสัมพันธ์ทางสังคมภายในเมืองที่มีลักษณะเด่นชัด มีจินตภาพ          
(Un imaginaire) อัตลักษณ์ของเมืองที่มีความชัดเจน เกิดจากภาพที่ปรากฏและสร้างการรับรู้ภายใน
เมืองและมีความเป็นพ้ืนที่จริงหรือพ้ืนที่เสมือน (Un espace reel ou virtuel) เมืองมีสถานที่ที่
เปิดเผยให้เห็นลักษณะที่แท้จริงหรือที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยธรรมชาติหรือการสร้างขึ้นใหม่ (Amirou, 
2003) 

1.2 ตัวแปรส าหรับ ใช้วัดคุณค่าทางการท่องเที่ ยว  ได้แก่  สถานที่  เกณฑ์ทาง            
ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์หรือหน้าที่ใช้สอยของสถานที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวแปรส าหรับ
ใช้วัดคุณค่าทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

1.2.1 อัตราของการมีหน้าที่เชิงท่องเที่ยว เป็นดัชนีความสัมพันธ์ของความสามารถ
การเป็นสถานที่พักแรมเชิงท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนเตียงที่มีไว้รองรับ และจ านวนเตียงของสถานที่พัก
อาศัยแห่งที่สอง กับจ านวนประชากรทั้งหมดที่อยู่แบบถาวรในสถานที่นั้น 

1.2.2 ความถี่ในการท่องเที่ยว คือ จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาพักกับปริมาณที่พักใน
เมืองนั้น ซึ่งการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่แหล่งที่อยู่อาศัยของเขามาในพ้ืนที่นั้นนานเกิน 
24 ชั่วโมง และเม่ือขอบเขตของแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาไม่ได้อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่นั้น 
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1.2.3 จ านวนของแหล่งที่พักแห่งที่สอง หมายถึงพ้ืนที่พักอาศัยแห่งที่สองต่อพ้ืนที่    
อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่พักอาศัยแห่งที่สอง มีจ านวนน้อยกว่า 25 %        
ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด พื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่พักอาศัยแห่งที่สอง มีจ านวน 25 % - 50 %     
ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด พ้ืนที่นั้นมีความก้ ากึ่งระหว่างที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท่องเที่ยว และหากพ้ืนที่พัก
อาศัยแห่งที่สอง มีจ านวนมากกว่า 50 % ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด พ้ืนที่นั้นมีบทบาทเป็นพ้ืนที่    
ท่องเที่ยวชัดเจน 

1.2.4 พลวัตทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมคุณค่าการท่องเที่ยวเข้าไปในพ้ืนที่           
หากกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ เช่น เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมชะลอการเติบโต โดยการใช้ประโยชน์
จากกิจกรรมเก่าที่มีอยู่เพ่ือการท่องเที่ยว เช่น มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
จะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการลดลงหรือละท้ิงสถานที่ของประชากรท้องถิ่น  

1.2.5 วิวัฒนาการของประชากรแรงงานระดับอุดมศึกษา หมายถึงความสัมพันธ์ของ
จ านวนประชากรแรงงานระดับอุดมศึกษากับประชากรแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่ ส่งผลต่อบทบาทเชิง
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ โดยจ านวนประชากรแรงงานระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดต่ าลงกว่า 50 % 
ของประชากรแรงงานทั้งหมด แสดงถึงกิจกรรมทางเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมหลักใน
ตลาดแรงงาน พ้ืนที่นี้ไม่เหมาะสมส าหรับพัฒนาด้านการท่องเที่ยว หากมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่า     
50 % ของประชากรแรงงานทั้งหมด แสดงถึงกิจกรรมทางเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 
และหากมีระดับคงที่ที่ระดับสูงกว่า 50 % ของประชากรแรงงานทั้งหมด แสดงถึงพ้ืนที่เมืองนั้น
สามารถมีบทบาทเชิงการท่องเที่ยว 

1.2.6 การแปรผันของส ามะโนประชากร คือความสัมพันธ์ในการย้ายถิ่นฐานของคน
ในพ้ืนที่เมืองนั้น ได้แก่ การย้ายถิ่นฐานสุทธิอยู่ในลักษณะเชิงลบหรือเคยเป็นเชิงบวกแต่กลายเป็นเชิง
ลบ แสดงถึงพ้ืนที่เมืองนั้นถูกละทิ้งโดยประชากรและอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง หากปรับตังลดลงแล้ว
เพ่ิมขึ้น แสดงถึงพ้ืนที่มีการท่องเที่ยวบางตัวเพ่ิมขึ้นและเริ่มมีการตั้งหลักแหล่งของประชากรใหม่    
และหากอยู่ในเชิงบวกตลอด แสดงถึงพ้ืนที่เมืองแห่งนั้นมีความดึงดูด ซึ่งมีความสามารถในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1.2.7 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับระยะทางไปสู่สถานที่
ส าคัญของเมือง ตลาดหรือแหล่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ระยะระหว่างสถานที่ตั้งของ
พ้ืนที่นั้นกับตลาดภายในเมือง ระยะระหว่างสถานที่ตั้งของพ้ืนที่นั้นต่อพ้ืนที่ที่เป็นทางผ่านกลุ่มคน
จ านวนมาก และระยะห่างระหว่างสถานที่ตั้งของพ้ืนที่นั้นต่อสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอ่ืน ๆ ซึ่งหาก
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เมืองใดมีคุณสมบัติครบทั้งสามข้อรวมกันเรียกว่า ความใกล้ชิด มีข้อใดข้อหนึ่งเรียกว่า ความใกล้
บางส่วน และหากไม่มีคุณสมบัติข้อใดเลยเรียกว่า ความห่างไกล (Equipe, 2000) 

2. การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ 

การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เป็นการพัฒนาเมืองโดยยังคงมีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ 
ขณะเดียวกันยอมให้มีกิจกรรมใหม่อยู่ เพ่ือการเลือกท่ีอยู่อาศัยใช้ชีวิตในบริเวณที่พึงพอใจ การจัดแบ่ง
พ้ืนที่เป็นย่านเก่าท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ก าหนดเป็นเขตหรือบริเวณย่านเมืองเก่า          
และก าหนดเขตที่เป็นย่านใหม่ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจรองรับกิจกรรมใหม่ของเมือง ขณะเดียวกันพ้ืนที่   
ธรรมชาติสวยงาม และแหล่งเกษตรกรรมนอกเมืองจะต้องอนุรักษ์ไว้ด้วย  

หลักการที่ส าคัญของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ เป็นการแยกพ้ืนที่ส่วนที่มีการเติบโต
ออกจากบริเวณที่จะอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงมีการเชื่อมต่อของพ้ืนที่พัฒนาทั้ง
สองระดับ ในพ้ืนที่ส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ ต้องสร้างความเด่นชัดโดยปรับปรุงองค์ประกอบของเมือง
เดิมในรูปแบบของอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศของบริเวณเมืองเดิมที่อนุรั กษ ์         
การปรับปรุงบริเวณเมืองที่ท าการอนุรักษ์ต้องระวังการตกแต่งไม่ให้มากไปจนรู้สึกแปลกหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมผิดจากเดิม (ICOMOS, 2013-2014) 

วิธีด าเนินการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ มีขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
ก าหนดกรอบการพัฒนาสูงสุดในเขตที่ต้องการอนุรักษ์  ก าหนดแนวทางการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่บริเวณใหม่ให้เหมาะสม พัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ทางเดิน ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์     
เท่าที่จ าเป็นไม่เกินกรอบ การพัฒนา ควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบบริเวณที่ต้องการอนุรักษ์     
สร้างความกลมกลืนระหว่างเขตพัฒนาใหม่กับเขตการอนุรักษ์ ควบคุมป้ายโฆษณา สายไฟ ควบคุม
ความสูง ขนาดสัดส่วนของอาคาร และสร้างความกลมกลืนระหว่างบริเวณที่ต้องการอนุรักษ์กับพ้ืนที่
โดยรอบ จัดเขตกิจกรรมให้เข้ากันได้กับเขตอนุรักษ์ (ส านักพัฒนามาตรฐาน, 2548) 

3. เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549  

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.1.1 การจ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน จ าแนกพ้ืนที่ตามศักยภาพและข้อจ ากัด         
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

พื้ น ที่ ส ง ว น  เป็ น พ้ื น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ท า งธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ ร ะ บ บ นิ เว ศ                    
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง และป้องกันให้
ยังคงด ารงรักษาคุณค่าทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ไม่น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจนท า
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ให้คุณค่าที่ยากแก่การท ากลับคืนมาให้ดีดังเดิม เกณฑ์ก าหนดบริเวณพ้ืนที่สงวน ได้แก่ พ้ืนที่ที่สูงเกิน
กว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นระบบนิเวศของพืชและ
สัตว์ และพ้ืนที่ป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน พ้ืนที่สงวนบางกรณีมี
การตั้งถิ่นฐานชุมชนกระจัดกระจายหรือขยายตัวรุกล้ าเข้าไป หรืออาจมีพ้ืนที่ประชิดติดต่อกัน      
ต้องระมัดระวังการใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกัน เช่น การสร้างถนน การขุดอุโมงค์       
ทางลอด การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ การตกแต่งแปลงสภาพพ้ืนที่ 

พื้นที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่ต้องการบ ารุงรักษาให้คงคุณค่าในการน ามาใช้ประโยชน์
ในระยะยาว มีอยู่ทั้งในและนอกชุมชนเมือง ได้แก่ พ้ืนที่คุณค่าทางธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม 
พ้ืนที่ที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่อนุรักษ์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องไม่
ท าให้คุณค่าเดิมอยู่เสื่อมสลายลง เกณฑ์การก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งแร่ธาตุ ที่ดินที่ อุดมสมบูรณ์ส าหรับเกษตรกรรม แหล่งน้ า พ้ืนที่ทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม      
และพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ต้องระวังการใช้ประโยชน์โดยตรงในพ้ืนที่     
และป้องกันผลกระทบจากพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่ให้ท าลายคุณค่าเดิมที่มีอยู่ 

พื้นที่พัฒนา เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ในการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม มีอาคารสิ่ งก่อสร้างเพ่ือการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม        
พาณิชยกรรรม การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ เกณฑ์การก าหนดพ้ืนที่
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา ได้แก่ พื้นที่มีความลาดเอียงระหว่าง ร้อยละ 0.5 ถึง ร้อยละ 6.0 เพราะ
เป็นที่ราบ ไม่อยู่ในทางระบายน้ าและไม่ขวางเส้นทางการไหลของน้ า ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีเนื้อดินอ่อนและ
พ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าใต้ดินตื้น บริเวณแหล่งน้ าผิวดินและพ้ืนที่ชุ่มน้ า ต้องรักษาระบบนิเวศ ป้องกันการรุก
ล้ าท าลายหรือการใช้ประโยชน์ที่ก่อผลกระทบต่อแหล่งน้ า  

3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง แบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะ   
ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพการพัฒนา และนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ระดับต่าง ๆ 
โดยทั่วไปการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรม และประเภทสงวนและควบคุมการพัฒนา ดังนี้ 

ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย ประเภทพาณิชยกรรม และประเภทอุตสาหกรรม 

1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีแนวคิดหลักในการวางผังได้แก่ หน่วยชุมชนย่อย 
(Neighbourhood Concept) ก าหนดบริเวณที่ พักอาศัยออกเป็นชุมชนย่อย ๆ แต่ละชุมชนมี
ศูนย์กลางย่อยกระจายความเจริญจากชุมชนหลัก ประชาชนจะได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการโดยทั่วถึง มีคุณลักษณะของการอยู่อาศัยที่ดี คือ ความสะอาด สุขลักษณะอนามัย 
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สวยงาม สะดวกสบาย องค์ประกอบการใช้ที่ดินย่านที่อยู่อาศัยของเมือง จะแสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนเมืองและการบริการจากภาครัฐ 

2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เป็นลักษณะเด่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เข้มข้น เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยน และสะดวกในการเข้าถึง      
โดยพ้ืนที่ร้อยละ 2 – 5 ของพ้ืนที่ เมือง จะใช้ประโยชน์ เพ่ือการพาณิชยกรรม จ าแนกได้เป็น       
ร้ านค้ าย่ อย  (Neighbourhood Store) ศู น ย์ กลางการค้ าย่ อย  (Neighbourhood Shopping 
Center) ศูนย์กลางการค้าชุมชน (Community Shopping Center) ศูนย์กลางการค้าภูมิภาค 
(Regional Shopping Center) ศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) และย่านการค้า 
(Shopping District)  

3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม การก าหนดที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
พิจารณาจากการจ าแนกประเภทตามกระบวนการผลิตและกระบวนการที่เชื่อมโยงกับการผลิต     
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบด้านที่ตั้ง ความสัมพันธ์กับการใช้ที่ดินแต่ละประเภท และท าให้เกิด
การเชื่อมโยงกิจกรรมอ่ืน เช่น การขนส่ง การสื่อสาร และการค้า ประเทศไทยก าหนดพ้ืนที่
อุตสาหกรรมไม่เกินร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ เมือง เพ่ือที่จะสามารถควบคุมสิ่งรบกวนจากพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่ไม่กระทบต่อเขตชุมชน  

ที่ดินประเภทที่สงวนและควบคุมการพัฒนา (ประเภทอนุรักษ์) การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ให้ผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม    
ท าให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว การสงวนรักษาอาชีพบนพ้ืนที่ รักษาศิลปวัฒนธรรม ด ารงรักษา  
เอกรักษ์ท้องถิ่น การศึกษา พ้ืนที่ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์มีทั้งสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พ้ืนที่ที่มี
คุณค่าทางธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์
ของมนุษย์ เช่น โบราณสถาน  

1) เกณฑ์การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ ก าหนดเป็นบริเวณ
เขตอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง) ในบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
สถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และพ้ืนที่ที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และสถานที่
ส าคัญตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ      
ขนาดพ้ืนที่การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามขนาดที่ตั้งและพ้ืนที่โดยรอบ 1 กิโลเมตร    
เพ่ือการป้องกันผลกระทบโบราณสถาน 
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ก าหนดบริเวณที่ โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง        
(สีฟ้า ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งในทะเล     
และแหล่งน้ าที่มีการท าประมงชายฝั่ง ก าหนดเป็นแนวระยะทางลงไปในฝั่งทะเลและชายฝั่งตามสภาพ
ภูมิประเทศ ระยะ 200 เมตร บริเวณที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ชุ่มน้ า          
(สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ก าหนดในพ้ืนที่ที่
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า และระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ก าหนดตามแนวขอบพ้ืนที่ และพ้ืนที่โดยรอบ          
1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันผลกระทบ 

2) มาตรฐานข้อก าหนดพ้ืนที่ประเภทสงวนและรักษาเพ่ือประวัติศาสตร์ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 – 90 การปลูกสร้างอาคารบนที่ดิน อัตรา
ร้อยละของพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน ร้อยละ 30 ตัวอาคารถอยร่นห่างจากเขตถนนเพ่ือให้เป็นที่เว้นว่าง 
มีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยกเว้นรั้วหรือก าแพงสูง ไม่เกิน 3 เมตร อัตราส่วนของพ้ืนที่อาคารรวม 
ต้องไม่เกินร้อย 0.8 ความหนาแน่น ความสูงของอาคารนับจากพ้ืนถนน ต้องไม่เกิน 2 ชั้น หรือ        
8 เมตร ที่แต่ละแปลงให้มีขนาดไม่ต่ ากว่า 400 ตารางเมตร  

3) แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดท าข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การควบคุมสิ่งก่อสร้าง และการบ ารุงรักษา เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของกรมศิลปากร       
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

3.2 การคมนาคมและขนส่ง 

3.2.1 การคมนาคมและขนส่งภายในเมือง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระบบล้อ     
บนราง และระบบล้อบนถนน 

ระบบล้อราง มีเส้นทางเป็นเส้นตรง การหยุดและการจอดรถเป็นไปตาม
ระยะทางที่ก าหนด เคลื่อนที่ได้ไกลในระยะเวลาและความเร็วที่แน่นอน เหมาะกับเมืองขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรมากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป พาหนะส าหรับระบบล้อบนราง เช่น รถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้
ดิน หรือรถไฟฟ้าบนรางที่ยกระดับเหนือพ้ืนดิน และระบบล้อบนถนน เหมาะกับเมืองขนาดกลาง    
และขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนที่ลัดเลี้ยวและหยุดจอดได้ทุกระยะตามเส้นทางที่ต้องการ ท าให้อาคาร
และสิ่งก่อสร้างขยายตัวได้ตลอดสองข้างทาง พาหนะส าหรับระบบล้อบนถนน เช่น รถโดยสาร     
ประจ าทาง รถบรรทุก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 

3.2.2 ระบบถนนภายในเมือง  

1) ระบบโครงข่ายถนน ถนนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ถนนส าหรับการเดินทางภายใน
เมืองกับภายนอกเมือง และถนนส าหรับการเดินทางติดต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในเมือง 
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ประกอบด้วย ถนนสายประธาน ส าหรับการเดินทางเข้าออกเมือง ระหว่างเมือง และระหว่างภูมิภาค 
ใช้ส าหรับการเดินทางไกล ใช้ความเร็วได้สูงสุด ขนาดเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร ควบคุม     
การเชื่อมต่อไม่ให้เกิดทางแยกเกิน 1,500 เมตร บริเวณจุดตัดจะต้องมีทางแยกต่างระดับ ทางลอด 
หรือสะพานข้ามแยก ถนนสายหลัก ส าหรับการเดินทางติดต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในเมือง 
เชื่อมโยงกับสายประธาน และสายรอง ควบคุมการเชื่อมต่อปานกลาง  ถนนสายรอง ส าหรับ         
การเดินทางติดต่อภายในเมือง เชื่อมโยงรองรับสายหลักเข้าสู่สายย่อย เป็นถนนหลักในการแบ่งย่าน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ากัดความเร็ว ควบคุมการเชื่อมต่อน้อย และถนนสายย่อย ส าหรับการเชื่อมต่อ
ภายใน มีเขตทางขนาดเล็กไม่เกิน 12 เมตร จ ากัดความเร็วช้า ไม่ควบคุมการเชื่อมต่อทางแยก 

2) ส่วนประกอบของถนน ประกอบด้วย เขตทาง วัดจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งตรงข้ามใน
แนวตั้งฉาก ประกอบด้วย ทางเท้า ช่องจราจร เกาะกลางถนน โดยขนาดเขตทางของถนนใน         
เขตผังเมืองรวมก าหนด เขตทาง 8 เมตร ส าหรับถนนสายย่อย เขตทาง 10 – 16 เมตร ส าหรับถนน
สายรอง เขตทาง 18 – 30 เมตร ส าหรับถนนสายหลัก และเขตทาง 40 เมตร ส าหรับถนน          
สายประธาน ทางเท้า รองรับอุปกรณ์ประกอบถนนต่าง ๆ มาตรฐานความกว้างทางเท้าไม่ควรต่ ากว่า 
3 เมตร หากมีการปลูกต้นไม้จะต้องกว้างอย่างน้อย 4 เมตร บริเวณที่ต้องการเปิดมุมมองกว้าง      
และความปลอดภัยควรกว้าง 5 เมตร และจะต้องไม่มีส่วนของอาคารหรืออ่ืนใดยื่นไปในเขตทางเท้า  
ช่องจราจร มีจ านวนคู่เสมอในการแล่นสวนทางกัน มาตรฐานความกว้างช่องจราจรอยู่ระหว่าง         
2.75 – 3.50 เมตร ที่จอดรถติดทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร ส าหรับการจอดแบบขนาน และกว้าง       
6 เมตร ส าหรับจอดเฉียง 45 องศา เกาะกลางถนน ส าหรับแยกการจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป 
รองรับที่พักทางเดิน สัญญาณไฟแสงสว่าง ป้ายจราจร ท่อระบายน้ า และการขยายถนนในอนาคต 
ปลูกไม้พุ่มสูงประมาณ 1 เมตร เพ่ือบังแสงไฟการวิ่งสวนทางกัน ขนาดเกาะกลางกว้างตั้งแต่            
1 – 4.20 เมตร ตามแต่ประเภทถนน กว้าง 4.20 – 7.20 เมตร ส าหรับสายประธานที่ผ่านย่าน
อุตสาหกรรม ไหล่ทาง พ้ืนที่ริมสุดต่อจากทางเดินเท้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พ้ืนผิวแข็ง      
ลาดยางเพ่ือกันฝุ่น ไหล่ทางของถนนภายนอกเมืองท าหน้าที่เป็นที่จอดรถ ที่หยุดพักรถ และทาง
จักรยาน จ าเป็นส าหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก เหมาะส าหรับการสัญจรในระดับย่าน ไม่ควร
จัด ให้ มี ท างจั กรยานในถนนสายประธานหรือสายหลั ก  กรณี อยู่ บนทางเท้ า  ควรกว้ าง                 
1.80 – 2.50 เมตร กรณี อยู่บนถนนมีการแสดงเส้น เครื่องหมายจราจรชัดเจน ควรกว้าง            
3.00 – 3.60 เมตร กรณีอยู่บนถนนแต่แยกช่องจราจรเป็นทางคู่ขนาน ควรกว้าง 2.50 – 3.00 เมตร 
บริเวณที่มีจุดตัดของถนน ต้องสร้างอุโมงค์ส าหรับทางจักรยานสูงอย่างน้อย 2.25 เมตร กว้ าง      
3.00 – 4.00 เมตร 
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3.2.3 เกณฑ์การวางและจัดท าแผนผังระบบถนน 

1) การก าหนดโครงข่ายถนน ต้องมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของเมือง 
โดยพื้นที่เมืองจะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ คือ กลุ่มบ้านหรือกลุ่มละแวกบ้าน ชุมชน ย่านหรือเขต และพ้ืนที่
เมือง โดยการวางโครงข่ายถนนจะต้องค านึงถึงล าดับขนาดของพ้ืนที่ชุมชนแต่ละระดับตามปริมาณ
การจราจร ให้สามารถเดินทางสะดวกและปลอดภัยในการเข้าถึงศูนย์กลางแต่ละระดับ รวมทั้ง       
การเคลื่อนที่ติดต่อถึงกันทั้งภายในและระหว่างพ้ืนที่แต่ละส่วนของเมือง 

ระบบถนนบริเวณที่อยู่อาศัย เป็นถนนสายย่อย ผิวจราจร 3 เมตร ทางเท้า    
3 เมตร และทางจักรยาน ยาวไม่เกิน 150 เมตร หลีกเลี่ยงการตัดสี่แยก ควรเป็นวงเวียน ระยะห่าง    
วงเวียน 50 เมตร และระบบถนนบริเวณพาณิชยกรรม เป็นถนนสายย่อย ผิวจราจร 3 เมตร ทางเท้า     
3 เมตร และทางจักรยาน ยาวไม่เกิน 150 เมตร หลีกเลี่ยงการตัดสี่แยก ควรเป็นวงเวียน ระยะห่าง  
วงเวียน 50 เมตร 

2) จัดประเภทถนน ให้ เหมาะสมกับปริมาณการจราจรที่ เกิดขึ้นกับถนน          
แต่ละสายในระบบโครงข่าย ได้แก่ สายประธาน สายหลัก สายรอง สายย่อย 

3) จัดระบบทางแยก ระหว่างถนนแต่ละประเภท และก าหนดขนาด            
และองค์ประกอบของถนนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ ระหว่างถนนสายประธานกับ
สาย อ่ืน ๆ ต้องเป็นทางแยกต่างระดับ ห่าง 1.50 -  3.00 กิโลเมตร ทางแยกบนถนนสายหลักที่มี   
เกาะกลาง ห่างกันไม่น้อยกว่า 200 เมตร และมีสัญญาณไฟควบคุมทางแยกบนถนนสายย่อยอยู่ใน
ระยะที่มองเห็นได้ง่าย มีมุมทางแยก 70 – 90 องศา 

4) ข้อควรค านึง ได้แก่ หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
พ้ืนที่เขตโบราณสถาน หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อท้องถิ่นและชุมชน แนวถนนสามารถเชื่อมโยงโครงข่าย
ระหว่างพ้ืนที่ ให้มีความต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์ และการก าหนดโครงข่ายเส้นทางและจุดเชื่อมต่อ
ต้องได้มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.2.4 บริการสาธารณะด้านการคมนาคมและขนส่ง 

1) การขนส่งมวลชน ชุมชนเมืองที่มีประชากร 50,000 คนขึ้นไป ควรมี          
รถโดยสารประจ าทาง และชุมชนเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป ควรมีระบบขนส่ง
มวลชนระบบราง ป้ายจอดรถประจ าทาง ทุกระยะ 200 เมตร สถานีรถไฟฟ้า ทุกระยะ 800 – 1,000 
เมตรท่าเทียบเรือ ส าหรับแม่น้ าล าคลอง มีลักษณะโปร่ง โป๊ะสามารถปรับระดับตามการขึ้นลงของน้ า 
พ้ืนโป๊ะสูงกว่าระดับน้ าไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร มีราวลูกกรงแข็งแรง เมื่อระดับน้ าต่ าสุด ต้องมี
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ความลาดชันของสะพานไม่เกิน 1 : 2 และสนามบิน ที่ตั้งต้องค านึงถึงผลกระทบด้านเสียง ที่มีต่อ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท และความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางการบิน 

2) ที่จอดรถ เกณฑ์การจัดท าลานจอดรถ ลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่ ต าแหน่งที่ตั้ง 
ต้องสัมพันธ์กับระบบถนนและพ้ืนที่ใกล้เคียง จุดเข้าออกไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจรและทางเดินเท้า 
ทางเข้าออกควรเลี้ยวซ้ายอย่างเดียว และลักษณะช่องจอดต้องเหมาะกับขนาดของรถที่จอด       
เกณฑ์การจัดที่จอดรถริมถนน ใช้ในกรณีที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจรบนถนน ออกแบบเป็น
แนวขนานหรือมุมเฉียงกับขอบถนน และใช้เส้นจราจรบนพ้ืนที่ถนนบังคับช่องจอดและใช้ป้ายจราจร
บังคับช่วงเวลาห้ามจอด และเกณฑ์การจัดท าอาคารจอดรถ รูปร่าง พ้ืนที่ และที่ตั้ง เหมาะสมกับ
ระบบถนนและพ้ืนที่ข้างเคียง จุดเข้าออก พิจารณาจากจ านวนช่องจอด การจราจรระหว่างชั้นมีแนว
ปลอดโปร่งสายตา และมีระบบสาธารณูปโภคครบ 

3.3 การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 

3.3.1 การประปา มาตรฐานทั่วไป แหล่งน้ าดิบส าหรับการประปาต้องอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ได้แก่ แม่น้ า หนอง บึง มีพ้ืนที่บริการน้ าประปาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนที่  ที่ตั้ง         
โรงกรองน้ า จุดพักน้ า จะต้องสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและแผนผังระบบถนน 

3.3.2 การบ าบัดน้ าเสีย เกณฑ์ด้านที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย พ้ืนที่มีระดับต่ าที่สุด     
มีความสะดวกในการระบายน้ าทิ้ง อยู่บริเวณท้ายน้ าของแหล่งน้ าดิบ อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
ควบคุมดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ไม่เป็นที่ลุ่มมีน้ าไหลผ่าน มีความสะดวกในการเข้าถึง        
และผังระบายน้ าเสีย มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายและขนาดท่อต้องมี
ความสัมพันธ์กับผังการคมนาคมและขนส่ง 

3.3.3 การระบายน้ า แผนผังระบบระบายน้ า ต้องมีความสอดคล้องกับผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายระบบท่อต้องสอดคล้องกับแผนผังการคมนาคมและขนส่ง แหล่งบ าบัด     
น้ าหรือจุดทิ้งน้ าที่มีการบ าบัดแล้วจะปล่อยลงแม่น้ าสาธารณะที่ไม่เป็นแหล่งน้ าดิบในการท าประปา 

3.3.4 การป้องกันน้ าท่วม การป้องกันโดยใช้โครงสร้าง ได้แก่ คันพนังก้ันน้ า ช่องทาง
ผันน้ า เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย สระ บ่อควบคุมน้ าท่วม การขุดลอก การขุดคลองใหม่ เครื่องสูบน้ า    
และประตูระบายน้ า การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง ได้แก่ การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ลุ่ม
น้ าอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการลุ่มน้ า กระบวนการแจ้งเตือน การป้องกันน้ าท่วมแบบไม่ใช้
โครงสร้างเป็นด าเนินการในระดับภาค ที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ และการป้องกัน     
น้ าท่วมในเขตเมือง มีเกณฑ์ในเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท คือ บริเวณที่ ต้องไม่มีน้ าท่วม 
ได้แก่ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยถึงหนาแน่นมาก ศูนย์กลางธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
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สถาบันราชการและการศึกษา บริเวณที่มีน้ าท่วมได้บ้าง ได้แก่ พ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม        
และบริเวณท่ีมีน้ าท่วมได้ ได้แก่ ที่พ้ืนที่โล่งว่าง พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.5 การจัดการขยะมูลฝอย หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานที่ก าจัดขยะ ได้แก่ 
มีความสะดวกในการเข้าถึง มีรัศมีการให้บริการ 15 กิโลเมตร ห่างจากแหล่งน้ าอย่างน้อย 30 เมตร 
ห่างจากบ่อน้ าบาดาล 160 เมตร ห่างจากชุมชนอย่างน้อย 65 เมตร ห่างจากสนามบิน 3 กิโลเมตร    
ไม่มีแหล่งน้ าใต้ดินแบบตื้น ไม่มีการท่วมถึงของน้ า ไม่อยู่ในทิศทางที่กระแสลมพัดสู่ชุมชน และต้องมี
พ้ืนที่กันชนโดยรอบไม่น้อยกว่า 25 เมตร 

3.3.6 การไฟฟ้า โรงผลิตกระแสไฟฟ้า ควรตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ต้องอยู่ห่างจาก
เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม เขตการศึกษาและการสาธารณสุข สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทาง   
สายส่งต้องอยู่ห่างจากเขตที่อยู่อาศัยเขตพาณิชยกรรม เขตการศึกษาและการสาธารณสุข โดยจะต้อง
เว้นระยะพ้ืนที่สายส่งไว้ข้างละ 20 เมตร และสถานีไฟฟ้าย่อย ที่ตั้งควรค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า 

3.3.7 การสื่อสารและโทรคมนาคม ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางระดับอ าเภอและเทศบาล 
ต้องมีส านักงานโทรศัพท์อย่างน้อย 1 แห่ง และมาตรฐานประเภทโทรศัพท์สาธารณะ ก าหนด
ประชากร 5 คน ต่อเครื่อง  

3.3.8 โรงฆ่าสัตว์ เกณฑ์การเลือกที่ตั้ง คือ ห่างจากชุมชนและอยู่ในพ้ืนที่เขตชนบท
หรือเกษตรกรรม เส้นทางการขนส่งไม่ควรผ่านเขตที่อยู่อาศัยหรือเขตพาณิชยกรรม มีระบบบ าบัด   
น้ าเสียแยกจากของชุมชน และท่ีตั้งมีความสะดวกในการขนส่งสู่ผู้บริโภคได้โดยเร็ว 

3.3.9 การรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิง
ต้องอยู่ในบริเวณที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดรถดับเพลิง 2 คัน มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง สามารถ
ดับเพลิงได้พร้อมกัน 2 จุด ไม่อยู่พ้ืนที่ที่มีการจราจรติดขัดและเป็นถนนวิ่งทางเดียว และสถานีต ารวจ 
ชุมชนศูนย์กลางระดับอ าเภอและเทศบาล ต้องมีสถานีต ารวจท 1 แห่ง  

3.3.10 สวนสาธารณะ เกณฑ์ในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กโดยทั่วไปมีดังนี้ 

สนามเด็กเล่น ก าหนดประชากร 1 ,000 คน ต่อ พ้ืนที่ 0.5 ไร่ หรือ จ านวน
ประชากรที่ให้บริการ 500 – 2,500 คน ต่อ พื้นที่ 20 – 200 ตารางวา ให้บริการชุมชนระดับหมู่บ้าน
ในชนบทและชุมชนที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะระดับกลุ่มบ้าน ก าหนดประชากร 1,000 คน ต่อพ้ืนที่ 
12.5 ไร่ หรือ จ านวนประชากรที่ให้บริการ 2,000 – 10,000 คน ต่อ พื้นที่ 25 – 50 ตารางวา รัศมี
การให้บริการ 300 – 500 เมตร สวนสาธารณะระดับชุมชน ก าหนดประชากร 1 ,000 คน ต่อพ้ืนที ่   
25 ไร่ หรือ จ านวนประชากรที่ให้บริการ 10,000 – 20,000 คน ต่อ พ้ืนที่ 25 – 50 ตารางวา รัศมี
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การให้บริการ 12.5 กิโลเมตร หรือมีระบบขนส่งมวลชนไม่เกินครึ่งชั่วโมง สวนสาธารณะระดับย่าน 
ก าห น ดป ระช ากร  1 ,000  คน  ต่ อ  พ้ื น ที่  1 .5  ไร่  ห รื อ  จ าน วน ป ระช ากรที่ ให้ บ ริ ก าร                  
50,000 – 100,000 คน ต่อ พื้นที่ 30 – 75 ตารางวา รัศมีการให้บริการ 3 – 6 กิโลเมตร หรือมีระบบ
ขนส่งมวลชนไม่เกิน 1 ชั่วโมง สวนสาธารณะระดับเมือง ก าหนดจ านวนประชากรที่ให้บริการ 1 แห่ง 
ส าหรับ 10,000 คน ต่อ พ้ืนที่ 100 ไร่ ขึ้นไป การให้บริการโดยระบบขนส่งมวลชนไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
สวนสาธารณะระดับภาค ก าหนดจ านวนประชากรที่ให้บริการมากกว่า 1 เมือง ต่อ พ้ืนที่ 200 ไร่    
ขึ้นไป การให้บริการโดยรถยนต์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และพ้ืนที่สีเขียวอ่ืน ๆ ไม่ก าหนดจ านวนประชากรที่
ให้บริการและขนาดพื้นที่ การให้บริการขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ที่จัดหาได ้

3.3.11 สนามกีฬา เกณฑ์มาตรฐานสนามกีฬา มีดังนี้ สนามกีฬากลางแจ้ง ต้องมี
พ้ืนที่ 3 – 5 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน สนามกีฬาในร่ม ต้องมีพ้ืนที่  2 – 5 ไร่ ต่อประชากร      
5,000 คน และสระว่ายน้ า 1 สระ ต้องมีพ้ืนที่ 0.6 ไร่ ต่อประชากร 25,000 คน 

3.3.12 ห้องสมุดประชาชน เกณฑ์ในเขตเมืองโดยทั่วไป มีขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 
12.50 ตารางเมตร ต่อประชากร 1,000 คน โดยเมืองที่มีประชากร 20,000 คนขึ้นไป ต้องเป็น
ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ หรือพ้ืนที่ใช้สอย 900 ตารางเมตร ประชากร 10 ,000 คนขึ้นไป      
ต้องเป็นห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง หรือพ้ืนที่ใช้สอย 700 ตารางเมตร และเมืองที่มีประชากร     
5,000 คนขึ้นไป ต้องเป็นห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก หรือพ้ืนที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร 

3.3.13 สถาบันการศึกษา เกณฑ์การจัดให้มีสถานศึกษาในเขตเมือง ดังนี้ 

ระดับอนุบาล ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มของเขตที่อยู่อาศัย ระยะเดินทางไม่เกิน 500 เมตร
ระดับประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มของเขตที่อยู่อาศัย ควรมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง      
ต่อจ านวนประชากรในชุมชน 3,500 คน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่อยู่
อาศัยได้ ควรมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 1 แห่ง ต่อจ านวนประชากรในชุมชน 
10,000 คน และระดับอุดมศึกษา ที่ตั้งต้องมีสถานที่ที่กว้างขวาง และเป็นอิสระจากชุมชน เพราะอาจ
มีผลกระทบต่อการขยายตัวชุมชนในอนาคต 

3.3.14 การสาธารณสุข เกณฑ์มาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุขก าหนด  

รัศมี 15 กิโลเมตร ประชากร 15,000 – 30,000 คน ต้องมีโรงพยาบาลขนาด  
60 เตียง 1 แห่ง ที่ตั้งเข้าถึงได้โดยสะดวก รัศมี 15 กิโลเมตร ประชากรมากกว่า 5 ,000 คน ต้องมี
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง รัศมี 15 กิโลเมตร ประชากรน้อยกว่า      
5,000 คน ต้องมีโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง  และรัศมี 7 กิโลเมตร 
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ประชากร 4,000 คนต้องมีสถานีอนามัยชั้น 2 หรือศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่    
ในเขตเมือง 

3.3.15 ศูนย์ราชการ เกณฑ์ส าหรับที่ตั้ง ศูนย์ราชการของเมืองหลัก ควรมีพ้ืนที่
มากกว่า 40 ไร่ ศูนย์ราชการของเมืองรอง ควรมีพ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ มีสาธารณูปโภคให้บริการ     
อยู่ใกล้เขตพาณิชยกรรมการค้าแต่ไม่ใช่เขตการค้าที่มีความหนาแน่นสูง มีการคมนาคมเข้าถึงสะดวก 

3.3.16 สถานีขนส่ง เกณฑ์ส าหรับที่ตั้ง ต้องอยู่บริเวณชานเมือง โดยสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าต้องแยกออกจากกัน มีที่จอดรถโดยสารประจ าทางภายในเมืองทุก
ระยะ 100 เมตร 

3.3.17 ตลาดสด เกณฑ์ส าหรับตลาดสด โดยชุมชนที่เป็นศูนย์กลางระดับอ าเภอ   
และเทศบาล ต้องมีตลาดสดอย่างน้อย 1 แห่ง 

3.3.18 การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ส าหรับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แม่น้ า ล าคลอง มาตรฐานก าหนดที่เว้นว่างข้างละ 15 เมตร และบริเวณเขตอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ก าหนดที่เว้นว่างจากถนน 200 เมตร (ส านักพัฒนามาตรฐาน, 2549) 

4. การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า  

4.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูเมืองเก่า 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกพ้ืนที่เมืองของประเทศไทย ทั้งด้านกายภาพ    
ด้านสังคมและวัฒนธรรม อย่างรวดเร็วและมากขึ้นทุกขณะ พ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ร่องรอย 
สถานที่ตั้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเมืองเก่า ที่มีการอยู่อาศัยของชุมชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
อาจถูกท าลายลงหรือเปลี่ยนสภาพไปก่อนเวลาอันสมควร เพ่ือเป็นการหยุดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ของเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ไว้มิให้เสื่อม
สลายจนไม่เหลือสภาพทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

4.1.1 หลักการของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์  

การพัฒนาเมืองโดยแยกพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจออกจากพ้ืนที่อนุรักษ์ศิลปกรรม 
ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งสองส่วน มีพ้ืนที่
ที่เป็นฉนวนหรือทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลง จากพ้ืนที่อนุรักษ์ไปพ้ืนที่พัฒนา และพ้ืนที่
อนุรักษ์ต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองเก่าให้ปรากฏเด่นชัดชัด เช่น สถานที่ รูปแบบอาคาร 
ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ การปรับปรุงให้เห็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ แต่ต้องระมัดระวัง
การปรับปรุงตกแต่งที่มากเกินไป จนท าให้การรับรู้สึกถึงความแปลกแยกกับสภาพแวดล้อมเดิมของ
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เมืองเก่า พ้ืนที่พัฒนาต้องอยู่ห่างจากพ้ืนที่อนุรักษ์ ตามอัตราส่วนความเจริญเติบโตของเมืองนั้น     
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่พัฒนาต้องไม่มารบกวนในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  และค านึงถึงระบบ
นิเวศของเมืองที่ เชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า เช่น แม่น้ า  ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และต้นไม้       
เพราะระบบนิเวศนี้ท าให้เมืองเก่าด าเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน 

4.1.2 การบูรณาการศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  

หลักนิติศาสตร์ เพื่อช่วยก าหนดการออกแบบ และการก าหนดมาตรการควบคุมที่
เหมาะสม หลักรัฐศาสตร์ เพ่ือการบริหารจัดการให้เสมอภาค เป็นธรรม และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างแนวคิดและเครื่องมือในการบ ารุงรักษา หลักเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือสร้างสร้างแรงจูงใจ และความร่วมมือในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ  หลักศิลปศาสตร์ เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชน เพ่ือการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่  และหลักศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้ความรู้
แก่ชุมชน การสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดจิตส านึก 

4.2 การวางแผนเพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่า 

การบริหารจัดการเมืองเก่า ต้องมีการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่า เพ่ือรักษา
คุณค่าความเป็นเมืองเก่า ต้องด าเนินการก่อนการพัฒนา เริ่มจากการก าหนดขอบเขตของเมืองเก่าโดย
การส ารวจ และก าหนดขอบเขตของเมืองเก่า จึงจะเข้าสู่กระบวนการวางแผนอนุรักษ์เมืองเก่า 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การระบุ (Identification) มีการด าเนินการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

การระบุ (Identification) คือการประกาศว่า อาคารสิ่งก่อสร้าง หรือสถานที่นั้น
มีคุณค่าและความส าคัญ พิจารณาจากปัจจัยใน 4 ด้าน คือ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดี      
ด้านการก่อสร้าง และด้านอายุ  การบันทึก (Documentation) คือการถ่ายหรือแปลงคุณค่า
ความส าคัญลงในเอกสาร ส าหรับการบริหารจัดการในอนาคต มีการด าเนินการ 3 ด้าน คือ บันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ บันทึกทางโบราณคดี และบันทึกทางสถาปัตยกรรม การประเมิน (Assessment)    
เป็นขั้นตอนก่อนการตัดสินใจจะอนุรักษ์หรือพัฒนาอย่างไร โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ คุณภาพ
ของอาคารที่มีคุณค่า และความเสี่ยงต่อการสูญสลาย ดังนี้ 

คุณภาพของอาคารที่มีคุณค่า คือระดับของความแท้ (Authenticity) หรือ
การคงความแท้ พิจารณาจากลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ วัสดุ (Material) รูปแบบ (Design) วิธีการ
ก่อสร้างและฝีมือช่าง (Workmanship) และสภาพโดยรอบ (Setting) และความเสี่ยงต่อการสูญสลาย 
คือระดับของบูรณภาพ (Integrity) พิจารณาจากลักษณะ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาองค์รวม 
(Wholeness) และการไม่ถูกรบกวน (Intactness) โดยปัจจัยที่ท าให้เสียบูรณภาพ และเกิดความ
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เสี่ยงต่อการสูญสลาย มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ การเสื่อมตามธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ แผนงาน
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในอนาคต ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย 

ขั้นที่ 2 วิธีรักษา (Treatments) การน าคุณค่าและบูรณภาพจากการประเมิน
ในขั้นของการระบุ มาใช้เลือกวิธีการอนุรักษ์ ประกอบด้วย 7 วิธี  

การป้องกัน (Protection) การหยุดการเสื่อมสลายไม่ให้ถูกรบกวน ใช้กับแหล่ง
โบราณคดีและพ้ืนที่ อ่อนไหวต่อการเสื่อมสลาย การออกแบบสิ่งป้องกันอาจท าให้ เกิดความ
แปลกปลอมข้ึนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ท าให้เกิดภาวะมลทัศน์ได้ การสงวนรักษา (Preservation) 
การรักษาของเดิมเท่าที่มีอยู่ และป้องกันมิให้เสื่อม ใช้กับอาคารหรือแหล่งที่มีความส าคัญสูงและไม่
สามารถต่อเติมได้ การป้องกันต้องมีความแตกต่างที่ชัดเจน การบูรณะ (Restoration) การน ากลับสู่
สภาพเดิม พิจารณาถึงประเด็นส าคัญ คือ มีหลักฐานพิสูจน์ว่าสภาพเดิมเป็นอย่างไร และการประกอบ
คืนรูป (Anastylosis) ต้องแสดงความแตกต่างในส่วนที่ท าใหม่ และต้องมีความกลมกลืนไม่แปลกแยก
กับของเดิม การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) การบูรณะส่วนที่มีคุณค่า และน าอาคารกลับมาใช้สอยใหม่ 
หรือการปรับการใช้สอย (Adaptive Reuse) เป็นที่นิยมใช้กับพ้ืนที่เมืองเก่าที่ยังมีชีวิต ต้องประเมิน
ส่วนของอาคารที่ส าคัญ เพ่ือด าเนินการรักษา หรือบูรณะในส่วนนั้น การต่อเติมต้องแยกโครงสร้างของ
ส่วนที่ต่อเติมขึ้นใหม่ออกจากโครงสร้างเดิม และต้องพิจารณาถึงงานระบบสมัยใหม่ที่ต้องเข้ากันกับ
อาคารเดิมได้ การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) การสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของเดิมที่สูญหายไป    
ใช้กับอาคารที่มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์ หรือมีความส าคัญสูงต่อองค์ประกอบเมือง สร้างบน
พ้ืนที่เดิม ขนาดเท่าเดิม ใช้เทคนิคดั้งเดิม และต้องมีหลักฐานของเดิมที่เพียงพอในการด าเนินการ
สร้างใหม่ การย้ายที่ตั้ง (Relocation) การย้ายจากที่เดิมไปยังที่ใหม่ เพราะที่ตั้งเดิมถูกรบกวน หรือมี
เงื่อนไขอ่ืน ด าเนินการกับอาคารที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ และความรู้สึก และการสื่อ
ความหมาย (Interpretation) การน าเสนอคุณค่าความส าคัญโดยที่ไม่จัดการกับอาคาร ใช้กับบริเวณ
ที่เป็นพ้ืนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์สูง เช่น การสร้างโครงสร้าง ใหม่ การจัดท าป้ายสื่อ
ความหมายหรือสื่อรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ 

ขั้นที่ 3 การน ามาปฏิบัติ (Implementation) มีข้ันตอนการปฏิบัติ 2 ลักษณะ  

1) กรอบและโอกาส เกี่ยวเนื่องกับแผนงานโครงการ กฎหมาย และงบประมาณ
แผนงานโครงการอนุรักษ์ ด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบแยกแผนอนุรักษ์ แต่มีส่วนรับผิดชอบใน
ด าเนินการและติดตามผล และแบบผนวกกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งใน
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน การควบคุมอาคาร การศึกษา    
และการพัฒนาชุมชน กฎหมาย มีการด าเนินการ 2 ระดับ คือ ส่วนกลางระบุ (Identification)     
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เป็นการด าเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรอนสิทธิ์ และส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ปกป้อง (Protection) 
เป็นการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการรอนสิทธิ์ ซึ่งระดับการคุ้มครองแยกตามระดับความส าคัญของ
อาคาร ได้เป็น 3 ระดับ คือ อาคารส าคัญ โดยการขึ้นทะเบียนโบราณสถานอาคารอ่ืน ๆ โดยใช้
ข้อก าหนดทางผังเมือง หรือข้อก าหนดกฎหมายควบคุมอาคาร หรือการประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบของอาคาร โดยท้องถิ่นออกประกาศโดยอาศัย พรบ. ควบคุมอาคาร 
และงบประมาณ แต่ละพ้ืนที่พิจารณาทรัพยากรของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงไร และเลือกด าเนินการ  

2) กลไก การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือให้ข้อมูลและแทรกแซงผู้บริหาร
ท้องถิ่น เกิดความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนผู้พัฒนาน าเสนอความต้องการ เป็นผู้ตัดสินใจพร้อม
เหตุผลตามเกณฑ์ทางวิชาการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองอาจแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ คือ ที่ปรึกษา
ระดับชาติ ทบทวนโครงการที่มีผลกระทบ กลั่นกรองระดับชาติ พิจารณาโครงการของรัฐทุกโครงการ 
กลั่นกรองระดับจังหวัด พิจารณาโครงการในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น พิจารณาโครงการของ
ท้องถิ่น และระดับชุมชน ประสานงานกรรมการท้องถิ่นกรณีมีข้อขัดแย้ง แนวทางการพัฒนาอาคาร 
ใช้กับอาคารสร้างใหม่ (Infill) และอาคาร   อ่ืน ๆ ไม่มีการควบคุมตามกฎหมาย ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ในกระบวนการกลั่นกรอง มีข้อพิจารณา 2 ประการ คือ รูปแบบการพัฒนา และองค์ประกอบอาคารที่
จะก าหนดแนวทาง รูปแบบการพัฒนาอาคารใหม่สรุปได้ 5 ทางเลือก คือ สร้างเหมือนอาคารเดิม 
(Copy Original) สร้างเหมือนอาคารข้างเคียง (Copy Adjacent) เคารพองค์ประกอบอาคารในพ้ืนที่ 
(Keep Harmony) ออกแบบใหม่โดยบริบทเก่า (Contextual) และแตกต่างโดยสิ้นเชิง (Contrast) 
องค์ประกอบของอาคารควรควบคุม เรื่องระยะร่น ที่ว่าง ขนาดถนน รูปทรงหลังคาช่องเปิด ความสูง 
ขนาดอาคาร สัดส่วนความกว้างต่อความสูง วัสดุ พ้ืนผิว และสี  และแรงจูงใจ ด าเนินการได้หลาย
รูปแบบ เช่น การให้เงินสมทบซ่อมแซม (Matching grant) การหักภาษีโดยตรงจากการฟ้ืนฟูอาคาร 
(Rehabilitation Tax Credit) การไม่คิดภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการซ่อมแซม (VAT) การยกเว้นภาษี
มรดก การลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเพ่ือการอนุรักษ์ การโอนส่วนของอาคารที่มีคุณค่าให้องค์กร
ดูแล (Easement) (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) 

4.3 การรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูเมืองเก่า 

4.3.1 หลักการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  

ประกอบด้วย การศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิหลัง และวิเคราะห์คุณค่าของเมืองเก่า 
การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา การฟื้นฟู อาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ที่เสื่อมโทรม
และถูกท าลายให้กลับคืนสภาพ การเสริมสร้างกิจกรรมเมืองร่วมสมัย โดยไม่ท าลายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมเก่า การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการจูงใจ เพ่ือการอนุรักษ์เมืองให้ได้ผล
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การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวก สอดคล้องกับโครงสร้างเมืองเก่า  และการก าหนด
หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าทุกระดับ 

4.3.2 การวางแผนการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ 

ประกอบด้ วย การรวมแผนอนุ รักษ์ ไว้ ในแผนพัฒ นาเมือง ( Integrated 
conservation) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Control of change) การออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ทดแทน (Infill design) และการบริหารจัดการ (Administrative actions) 

4.3.3 แนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมภายในเมือง 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาโดย จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เหมาะสม บูรณะฟ้ืนฟูชุมชนเมืองให้  มีชีวิต และการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ การก่อสร้าง พิจารณาโดย 
สถาปัตยกรรม เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ความกลมกลืนกับอาคารข้างเคียง ควบคุมความสูง ควบคุม
ความหนาแน่นไม่บดบังอาคารเดิม และควบคุมลักษณะภายนอกอาคาร การอนุรักษ์ พิจารณาโดย 
การขึ้นทะเบียนวัตถุและบริเวณ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง  ที่โล่ง        
ให้งดงาม รื่นรมย์แก่เมือง ต้นไม้ ควรเก็บรักษาไว้ รวมทั้ง ให้มีการรักษาหน้าดินไว้ ในบางประเทศมี
การขออนุญาตตัดต้นไม้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของเอกชน โครงการพัฒนา เช่น สะพานลอย ถนนคร่อม
คลอง ควรมีการพิจารณาก่อนการด าเนินการ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทัศนียภาพของ
เมือง   การสัญจร พิจารณาโดย มีถนนและอุปกรณ์บริการสาธารณะ มีทางเท้า มีปลูกต้นไม้ การน า
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ลงใต้ดิน โดยสร้างถนนเลี่ยงพ้ืนที่อนุรักษ์ ปรับเปลี่ยนถนนเดิม
บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นทางเท้า ย่านพาณิชยกรรมจัดให้มีทางเท้าใต้ชายคา ลดการจราจรส าหรับ
รถยนต์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การปิดการจราจรแล้วเปิดให้เป็นทางเท้า เพ่ือเสริมการจับจ่ายซื้อของที่
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน บริการสาธารณะ พิจารณาโดย จัดให้มีสาธารณูปการกระจายอยู่ใน
ระยะและบริเวณที่ เหมาะสม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด สวนสาธารณะ ลานกลางเมือง        
การควบคุมสิ่งโฆษณา ก าหนดให้มีได้เฉพาะย่านพาณิชยกรรม และมีการควบคุมระดับเสียง        
และค านึงถึงผลทาง  การมองเห็น  คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาโดย ในท้องถิ่นต้องตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพ่ือปกป้องส่งเสริมคุณภาพ และความงามของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น และ
แนวทางการอนุรักษ์ที่พิเศษ ได้แก่ การอนุรักษ์มโนทัศน์ (Conservation of concepts) การอนุรักษ์
รูปแบบ (Conservation of styles) การอนุรักษ์ฝีมือช่าง (Conservation of craftsmanship)    
และการอนุรักษ์วัสดุ (Conservation of building materials) 
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4.3.4 การรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนในเมืองเก่า 

การจัดท าทะเบียนแหล่งที่มีคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
การรักษา รณรงค์ และส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ    
การรักษาแม่น้ า คูคลอง เป็นการรักษาโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญของเมือง ระบบที่ว่าง ที่โล่ง
ในเมืองเก่า ควรมีการประกาศต าแหน่งที่ว่างที่โล่ง สวนสาธารณะในผังเมืองรวม เพ่ือช่วยฟอกอากาศ 
รักษาระบบนิเวศ ส่งเสริมมุมมองที่งดงาม เป็นที่ด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเมือง สามารถ
สร้างบรรยากาศกับเมืองเก่า  การอนุรักษ์รูปแบบอาคารที่มีคุณค่า การวางแผนระบบถนน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเมืองเก่า  

โครงข่ายถนนเดิม ไม่ควรมีการตัดถนนใหม่หรือขยายถนนในเขตก าแพงเมือง 
ส่งเสริมการปรับถนนเดิมที่มีอาคารทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน ระบบระบายน้ า การป้องกันน้ าท่วม 
พิจารณาถึงระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองของเดิม การเพ่ิมประสิทธิภาพในโครงสร้างเดิม ไม่ควร
ออกแบบโครงสร้างทั้ งระบบใหม่ จะเป็นการท าลายโครงสร้างของเมืองเก่า และสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ มีข้อเสนอแนะน าลงใต้ดิน ช่วยให้เมืองเก่ามีความสวยงาม หรือพิจารณาการปักเสาให้มี
ความเป็นระเบียบ และค านึงถึงระยะการมองเพ่ือรักษาบรรยากาศของเมืองเก่า 

การรักษาและพัฒนาองค์ประกอบหลักของเมืองเก่ า ได้แก่  ก าแพงเมือง      
ประตูเมือง โดยรักษาลักษณะการก่อสร้าง รูปแบบ ขนาด และวัสดุขององค์ประกอบหลักของเมืองเก่า    
ให้เป็นของเดิมมากที่สุด โดยค านึงถึง “ความเป็นของแท้” ของเมืองเก่า และการส่งเสริมกิจกรรมและ
วิถีชีวิตท้องถิ่น ต้องมีการฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบและอาศัยความรู้จากประชาชนและนักวิชาการใน
ท้องถิ่น และมีการค้นคว้า เผยแพร่ และสืบทอดอย่างต่อเนื่อง  

4.3.5 การฟื้นฟูชุมชนและเมือง 

การสร้างฐานการด าเนินงานชุมชน โดยสร้างเครือข่ายชุมชนในเมืองโดยมีผู้น าที่
เข้มแข็ง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมในชุมชน และอนุรักษ์อาคารที่มีความส าคัญโดย
การสนับสนุนของชุมชนและเทศบาล ช่างฝีมือและวัสดุก่อสร้าง โดยการจัดหาช่างฝีมือ การจัดท า
ทะเบียนช่างฝีมือ การสืบทอดช่างฝีมือ การรับรองฝีมือช่างโดยหน่วยงานของรัฐ การรวมกลุ่มเพ่ือ
จัดตั้งสมาคมหรือกลุ่มช่างฝีมือ และการก าหนดให้งานบูรณะต้องด าเนินการโดยช่างฝีมือ การก าหนด
แนวทางการพัฒนาอาคาร และองค์ประกอบของเมือง เพ่ือรักษาบรรยากาศโดยรอบเมืองเก่า       
ต้องควบคุมการพัฒนาเพ่ือป้องกันการท าลายทัศนียภาพของเมือง ได้แก่  

ความสูงอาคาร เพ่ือไม่ให้บดบังอาคารส าคัญ ขนาดของอาคาร เพ่ือให้เมืองมี
สัดส่วนที่ เหมาะสม อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน เพ่ือให้มีความหนาแน่นที่เหมาะสม  
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อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่ปกคลุมอาคาร เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้วัสดุ ผนัง พ้ืน หลังคา 
เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนทางสายตา การก าหนดจังหวะ ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง เพ่ือให้ เกิดความ
ต่อเนื่อง รูปแบบอาคาร รูปทรง ความลาดชันของหลังคา เพ่ือให้เกิดความกลมกลืน ระยะร่น เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องและความเป็นระเบียบ และป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ เพ่ือลดการบดบังและมิให้   
ข่มอาคาร 

4.3.6 การจัดการภูมิสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า 

1) พ้ืนที่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หมายถึ ง บริ เวณที่ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือวัฒนธรรม ที่ว่างโดยรอบควรจะมีการรักษาและพัฒนาให้สอดคล้อง
กัน ไม่สร้างสิ่งอ่ืนอีก และออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความเรียบง่าย มีป้ายสื่อความหมายที่มีขนาดและ
ต าแหน่งไม่รบกวนสิ่งก่อสร้างส าคัญทั้งในโครงสร้างและมุมมอง 

2) ทางสัญจร ได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า ตรอก ซอย ทางน้ า ทางรถไฟ รถราง     
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์จึงควรรักษาทั้งความกว้าง ความยาว ผังรูปแบบโครงข่าย การขยาย
ส่วนของเมืองควรพิจารณารูปแบบผังโครงข่ายเดิมให้สอดคล้องกัน อาจปรับปรุงถนนเดิมให้เป็น
ทางเดินเท้าเพ่ือส่งเสริมการค้าท้องถิ่น 

3) สาธารณูปโภค ได้แก่ น้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การระบายน้ าฝน การบ าบัด
น้ าเสีย มีผลต่อลักษณะของภูมิสถาปัตยกรรมควรน าลงท่อใต้ดิน และพิจารณาต าแหน่งที่ตั้ง ความสูง 
และขนาดของหอเก็บน้ าประปา ให้อยู่บริเวณท่ีไม่ท าลายมุมมองแหล่งประวัติศาสตร์ 

4) อุปกรณ์ประดับถนน ควรมีลักษณะที่เรียบง่าย ไม่จ าเป็นต้องออกแบบให้สื่อ
ถึงสถาปัตยกรรมในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย 

5) ที่ว่างและพ้ืนที่สีเขียว ควรออกกฎหมายสงวนพื้นที่เหล่านี้ไว้ และท านุบ ารุงให้
ดี มีการจัดพ้ืนที่ว่างระดับต่าง ๆ เชื่อมโยงกับทางสัญจร เพ่ือให้ชุมชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม       
ต้องค านึงถึงการใช้ต้นไม้พ้ืนถิ่น สวนตามแบบประเพณีและความเชื่อของพ้ืนที่ และมุมมองที่ส่งเสริม
บริเวณท่ีส าคัญของเมืองเก่า 

6) ที่ว่างระหว่างอาคาร พ้ืนที่ที่เป็นทั้งของเอกชนหรือที่สาธารณะที่อยู่ระหว่าง
อาคาร มีผลต่อลักษณะภูมิทัศน์ของเมือง ต้องค านึงถึงระยะถอยร่นที่จะต้องเป็นระเบียบ 

7) ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ ป้ายโฆษณา ป้ายบอก
ทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัย ไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 
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8) แหล่งน้ า ต้องรักษาอย่างถาวรด้วยกฎหมาย และควรรักษาสภาพนิเวศดั้งเดิม
ของแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่พัฒนาใหม่ต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงกับแหล่งน้ าเดิม การพัฒนา
พ้ืนที่โดยรอบให้สามารถใช้สอยตามวัตถุประสงค์  

9) การเข้าถึงของผู้พิการ จัดให้มีอุปกรณ์ที่ผู้พิการ เด็ก และคนชราสามารถ
เข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์หรือพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่า (สุจฉายา, 2552) 

4.4 มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในระดับสากล 

4.4.1 แนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่าในระดับสากล 

การครอบครองกรรมสิทธิ์โดยรัฐ การที่รัฐท าการเวนคืนหรือซื้อทรัพย์สินที่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม แล้วน ามาอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์เอง โดยเฉพาะที่ เป็นทรัพย์สินที่มี
ความส าคัญมากในระดับประเทศ การออกกฎหมาย เพ่ือบังคับให้มีการด าเนินการที่รักษาคุณค่าไว้ 
แรงจูงใจ (Incentive) การสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การเปลี่ยน โอนสิทธิ     
ในการพัฒนาทรัพย์สิน การพิจารณาเรื่องสิทธิการพัฒนาทรัพย์สิน เป็นการแทรกแซงของรัฐในเรื่อง
การอนุรักษ์ในพื้นที่หรือทรัพย์สินของเอกชน และการให้ข้อมูลข่าวสาร  

4.4.2 กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานแหล่งท่ีตั้ง 
(The Venice Charter 1964) 

ความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับเมืองเก่า โบราณสถาน ครอบคลุมสิ่งก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมและบริเวณของเมืองหรือชนบท ที่พบหลักฐานของอารยธรรม หรือพัฒนาการที่ส าคัญ 
หรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และงานธรรมดาสามัญ จากอดีตที่ได้เพ่ิมพูน
ความส าคัญในเชิงวัฒนธรรมตามกาลเวลา แนวทางในการอนุรักษ์ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรสนับสนุนการใช้สอยแต่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงผังบริเวณหรือการตกแต่ง
ของอาคาร การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการใช้สอยต้องได้รับการอนุญาตภายในขอบเขต การสงวนรักษา
บริเวณแหล่งที่ตั้งในขอบเขตที่เหมาะสมกับขนาดของโบราณสถาน หากที่ตั้งเดิมยังคงสภาพปรากฏอยู่
จะต้องเก็บรักษาไว้ ห้ามไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างใหม่ การรื้อท าลาย หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจ
เปลี่ยนความสัมพันธ์ของมวลและสีในแหล่งที่ตั้งโบราณสถาน แนวทางการบูรณะ การบูรณะเป็นการ
ด าเนินการที่อาศัยความช านาญเฉพาะ โดยสงวนรักษา แสดงคุณค่าแห่งสุนท รียภาพและ
ประวัติศาสตร์ บนพ้ืนฐานความเคารพต่อวัสดุดั้งเดิม การบูรณะต้องหยุดทันทีเมื่อต้องมีคาดคะเน
สันนิษฐานขึ้น กรณีมีส่วนเพิ่มเติมต้องระบุชัดเจน แยกออกจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเดิม 

กรณีเทคนิคที่ใช้ดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพพอ ต้องเสริมความมั่นคงแข็งแรงโดย
การใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์และก่อสร้าง โดยเทคนิคต้องมีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน        
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และประสบการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ ต้องเคารพสิ่งก่อสร้างในทุกยุคสมัย อาคารที่ประกอบด้วยการ
ก่อสร้างของยุคต่ าง ๆซ้อนทับกัน การประเมินความส าคัญขององค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง              
และการตัดสินใจที่อาจเป็นการท าลายขึ้นอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบทุกฝ่าย และการซ่อมแซมส่วนที่ขาด
หายไป ต้องมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวม และเห็นได้ถึงความแตกต่างไปจากส่วนเดิม 

เอกสารสิ่งพิมพ์ การด าเนินงานสงวนรักษา บูรณะ หรือการขุดค้น ต้องมี      
การบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจนในรูปแบบการวิเคราะห์วิจารณ์ พร้อมกับผังรูปแบบ รูปร่างประกอบ       
ทุกขั้นตอนของการท างานจะต้องบันทึกรวบรวม เก็บบันทึกรายงานในหอจดหมายเหตุของสถาบัน
สาธารณะ และสรุปหลักการ การรักษาความเป็นของแท้เป็นเรื่องส าคัญ การบูรณะต้องมีหลักฐาน    
ไม่ควรบูรณะตามการคาดคะเนหรือการสันนิษฐาน แต่ก็อนุญาตให้ใช้วัสดุหรือเทคนิควิธีการใหม่ ๆ    
ที่ไม่ท าลายคุณค่า ให้ความส าคัญกับการบันทึกรวบรวม เผยแพร่ และรายงาน 

4.4.3 กฎบัตรฟลอเรนซ์ว่าด้วยการสงวนรักษาสวนประวัติศาสตร์ (Historic 
Gardens - The Florence Charter 1981) 

“สวนประวัติศาสตร์” ใช้กับสวนขนาดเล็ก สวนสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นที่สีเขียว 
และแหล่งธรรมชาติในเมืองเก่า เป็นสวนที่มีระเบียบแบบแผนหรือเป็นตามสภาพภูมิทัศน์ สามารถใช้
แนวทางตามกฎบัตรนี้ 

4.4.4 กฎบัตรเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี 
(Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 1990) 

กฎบัตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการปกป้องคุ้มครองที่ผสานกลมกลืน 
กฎหมายและการเงิน การส ารวจ การบ ารุงรักษาและการอนุรักษ์ การน าเสนอ การให้ข้อมูลและ    
การปฏิสังขรณ์  คุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดี         
และความร่วมมือระหว่างประเทศ  

4.4 .5  กฎบั ตรว่าด้ วยมรดกสิ่ งก่ อสร้ างพื้ น ถิ่ น  (Charter on the Built 
Vernacular Heritage 1999) 

สิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่นจัดเป็นส่วนส าคัญของเมืองเก่า ที่สะท้อนภาพพัฒนาการของ
เมืองเก่า ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชุมชน ความสัมพันธ์ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม มีหลักการที่ส าคัญใน
การอนุรักษ์ คือ 

ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา โดยค านึงถึงการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลง 
และการเคารพลักษณะเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชน การเคารพคุณค่าทางวัฒนธรรม และลักษณะแบบ
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ดั้งเดิม การบ ารุงและสงวนรักษาลักษณะที่แสดงความเป็นตัวแทนของกลุ่มสิ่งก่อสร้างและชุมชน 
สิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และแนวทางที่
สิ่งปลูกสร้างถูกใช้สอย จารีตประเพณี และการรวมกลุ่มเชิงนามธรรม เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างนั้น 

4.4.6 กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(International Cultural Tourism Charter 1999) 

หลักการของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

4.4.7 กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์
(Washington Charter 1987) 

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองเก่าโดยตรง มีสาระส าคัญ คือ  ครอบคลุมพ้ืนที่
ชุมชนประวัติศาสตร์ทั้งหมดและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ที่มนุษย์และธรรมชาติสร้าง ต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายหรือแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะที่ต้องสงวนรักษา ประกอบด้วย 
รูปแบบแผนผังเมืองที่แบ่งพ้ืนที่ดินและโครงข่ายถนน ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพ้ืนที่สีเขียว
หรือที่ โล่ง รูปลักษณ์ภายนอกภายในอาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมืองและแหล่งที่ ตั้ง
สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้าง และเมืองมีการใช้สอยที่หลากหลาย การวางแผน    
การอนุรักษ์ต้องมีการศึกษาหลายสาขาวิชา คือ โบราณคดีประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคนิควิทยา
สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ วัตถุประสงค์หลักของแผน เป้าหมายการสร้างความต่อเนื่องที่
กลมกลืน ก าหนดอาคารควรรักษา เก็บข้อมูลสภาพโดยละเอียด และการสนับสนุนจากผู้อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ การบ ารุงรักษาต่อเนื่อง การใช้สอยและกิจกรรมเมืองเข้ากัน และระมัดระวัง    
การปรับปรุงสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์พ้ืนฐานต้องปรับปรุงการอยู่อาศัย ควบคุมการจราจรภายใน
เมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ และก าหนดพ้ืนที่จอดรถเพ่ือไม่ให้สร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูก
สร้างที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่มีการก่อสร้างเส้นทางหลักผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ และสิ่งรบกวนต่าง ๆ มีมาตรการป้องกันและซ่อมแซม
ประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่  และมีแผนงานการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์    
และมาตรการช่วยเหลือ (พีรพันธุ์, 2553) 
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5. แนวทางการบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์  

5.1 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

5.1.1 ความหมายการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การสร้างสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจในการจัดสร้าง พัฒนา และปรับปรุง กับการอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแผนงาน แผนการเงิน และแผนบุคลากร ที่ใช้เป็นกลไกใน
การพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว       
การพัฒนาบุคลากร การรักษาความปลอดภัยหรือการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวหรือมาตรการ    
การควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 

5.1.2 ความส าคัญของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ รายได้
จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละของรายได้ประชาชาติ (GDP) เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ ด้านสังคม การแลกเปลี่ยนความคิด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามต่อกัน ช่วยกระตุ้นการน า
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ และด้านการเมือง การพักผ่อนหย่อนใจเมื่อได้มาเยือนเกิด
ความประทับใจ สร้างไมตรี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งยังสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่          
ชาวต่างประเทศ ส่งเสริมให้นานาประเทศรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  

5.1.3 คณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management Organization: DMO)   
มีบทบาทในการน าและประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน      
และประชาชนในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ส าเร็จไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีหน้าที่รับผิดชอบ     
5 พันธกิจ ได้แก่ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน ร่วมบูรณาการการใช้ประโยชน์ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล และร่วมบ ารุ งรักษา ครอบคลุมการบริหารจัดการ ปัจจัย พ้ืนฐานที่ ส าคัญของ          
แหล่งท่องเที่ยว 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความสวยงาม
ด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรม และการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์         
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก ที่กางเต้นท์ สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม      
ห้องสุขาหรือห้องอาบน้ า สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ยานพาหนะบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว และการสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง วิธีการ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เรื่องเส้นทางคมนาคม ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ด้านการรักษาความปลอดภัย หมายถึง มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือ
ระบบเตือนภัย มีองค์ประกอบ ได้แก่  บุคลากรที่ รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย            
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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และอุปกรณ์กู้ชีพ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้ ายเตือนให้ระวังอันตราย     
การซักซ้อมรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และยานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพ
นักท่องเที่ยว ด้านการตลาด หมายถึง ความพยายามให้นักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายรู้จัก และตัดสินใจ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การวางต าแหน่งทางการตลาดหรือจุดขายของแหล่ง
ท่องเที่ยว การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ โทรทัศน์ วิทยุ         
ป้ายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่ การจัดท าเว็บไซต์ และส่งเสริมการตลาด
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และอีคอมเมอร์ซ (E-Commerce) และด้านการบริหารจัดการ
นักท่องเที่ยว หมายถึง การใช้มาตรการในการก าหนดจ านวน  และควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ให้มีความเหมาสมกับประเภทกิจกรรม และขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  

5.1.4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ความหมายของ    
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศาสนา สถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ 
วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม และหลักการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ แผนงาน แผนการเงิน แผนบุคคลากร    
การบริหารจัดการสิ่งดึงดูดใจ การบริหารจัดการสิ่งอ านวย ความสะดวก การบริหารจัดการ การเข้าถึง 
การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการการตลาด และการบริหารจัดการ
นักท่องเที่ยว (ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2557b) 

5.2 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 

5.2.1 ความส าคัญของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์         
การก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนส าหรับให้หน่วยงานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวไดน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว       
และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดการการทองเที่ยวอย่างยั่งยืน  

5.2.2 นิยามของค าส าคัญ  แหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี   
ศาสนา สถานที่หรืออาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีอายุ เก่าแก่ หรือเคยมีเหตุการณ ส าคัญ เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพ่ือชื่นชม เพลิดเพลิน ไดความรู และมี    
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ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึก
ต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ
การบริหารจัดการทองเที่ยว มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Attraction Standard) มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจ ศักยภาพใน       
การรองรับ และการบริหารจัดการแต่ละองค์ประกอบมีหลักเกณฑ์ และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความ
มีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว               
ทางประวัติศาสตร์ ดัชนี (Index) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวแปรที่ถูกก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้ก าหนด
คุณลักษณะขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ปัจจัยหรือตัว
แปรที่ก าหนดขึ้น เพ่ือแสดงถึงคุณสมบัติของแต่ละดัชนี ซึ่งตัวชี้วัดในการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีทั้งค่าเชิงคุณภาพหรือค่าเชิงปริมาณ 

5.2.3 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ประกอบด้วย อุทยาน
ประวัติ ศาสตร์  (Historical Park) ซากอารยธรรม  แหล่ งโบราณ คดี  เมื อ งโบ ราณ  (Dead 
Monuments/ Archaeological Sites/Old Town) พระราชวัง วัง พระต าหนัก ต าหนัก พระที่นั่ง   
คุม (Palace/Residence of royalty) ศาสนสถาน (Religious Place) ปราสาทหิน  ปรางค์ กู
(Sandstone Sanctuary) อนุ สาวรีย์  อนุ สรณ์ สถานสถาน ศาลวีรชน  สุ สาน  (Monument) 
พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่ วมสมัย (Historical and Cultural 
Museum) ป้อมปราการ ก าแพงเมือง ประตูเมือง คูเมือง (Fortress/City Wall/City Gate/Moat) 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Other Historical and Cultural Elements) 
และสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม (Architectural Building) 

5.2.4 กรอบแนวคิดและการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว               
ทางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบพ้ืนฐานการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์      
มี 3 ด้าน ไดแก่ 

1) องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการทองเที่ยว คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ดัชนีชี้วัด ไดแก ความส าคัญ หลักฐาน เอกลักษณ์ของยุค เอกลักษณ์
ทางกายภาพ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และผูกพันกับท้องถิ่น และศักยภาพ
ทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ไดแก่ การเข้าถึง        
แหล่ง ความปลอดภัย กิจกรรมหลากหลาย และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม 

2) องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการทองเที่ยว การพัฒนา   
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาการทองเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 
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3) องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ การจัดการทองเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท องเที่ยว        
การจัดการด้านการให้ความรู และการสร้างจิตส านึก การด าเนินงานในการสร้างเสริมจิตส านึก      
และการเรียนรู ในเรื่องคุณค่าของแหล่งประวัติ ศาสตร์แกนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ 
ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว  และการจัดการด้านเศรษฐกิจ       
และสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน
ไดมีส่วนร่วม 

5.2.5 เกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

1) การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด      
การรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การใช้ประโยชนพ้ืนที่ และการติดตามและการประเมิน   
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทองเที่ยว 

2) การจัดการด้านการทองเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด การบริการและ
สาธารณูปโภคแกนักท่องเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว การให้ความรูและการสร้างจิตส านึก        
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว 
(ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2557a) 

การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. เมืองยั่งยืนในเอเชีย : แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี  

เมืองยั่งยืนในเอเชีย แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี เป็นรายงาน   
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในปรัชญาตะวันออก โดยใช้เมืองในเอเชีย 2 เมือง คือ     
เมืองนารา (Nara) ในประเทศญี่ปุ่น และบาหลี (Bali) ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นกรณีศึกษา  

1.1 กรณี เมืองนารา (Nara) การศึกษาชี้ให้ เห็นว่า มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีความส าคัญต่อความยั่งยืนของเมืองนารา ได้แก่  

1.1.1 ปัจจัยด้านนโยบายระดับชาติ การก าหนดให้เมืองนาราเป็นเมืองประวัติศาสตร์
ของชาติ และแผนพัฒนาภูมิภาคได้ก าหนดภาคกิงกิที่ครอบคลุมเมืองนารา ให้มีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และอาจ
ถูกท าลายโดยการพัฒนาแผนใหม่ หากรัฐไม่ได้ประกาศนโยบายระดับชาติไว้ 
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1.1.2 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ระดับเมือง เทศบาลเมืองนาราได้รับแรงบันดาลใจจาก
นโยบายระดับชาติที่ต้องการเก็บรักษานาราในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ จึงประกาศเทศบัญญัติหลาย
เทศบัญญัติ และก าหนดพื้นที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ เพ่ือช่วยให้เกิดการอนุรักษ์เมืองเก่าของนาราขึ้น 

1.1.3 ปัจจัยด้านความเชื่อดั้งเดิมและศาสนา ศาสนาชินโตและพุทธศาสนา           
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนนารา การเคารพธรรมชาติ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นผลมาจากศาสนาชินโต ในการอยู่อย่างอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และการเก็บรักษาต้นไม้
ใหญ่และพ้ืนที่สีเขียวไว้ 

1.1.4 ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ รากเหง้าและการได้อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งแรก
ของญี่ปุ่น ท าให้เกิดการสืบทอดประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นอาคารบ้านเรือนและอาคาร
ทางศาสนา 

1.1.5 ปัจจัยด้านกระบวนการสร้างสรรค์เมือง การก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์เมืองนารา
หรือศูนย์นารามาชิซึคึริ (Naramachizukuri Center, Inc.) มีบทบาทในการเก็บรักษาพ้ืนที่เก่าของ
เมือง การอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมือง บรรยากาศเมืองประวัติศาสตร์ และบ้านไม้แบบดั้งเดิม 

1.1.6 ปัจจัยด้านสมาคมชุมชน หรือโชไนไก (Chonaigai) ทุกคนที่อาศัยอยู่เมือง
นาราเป็นสมาชิก โดยสมาคมสร้างความตระหนักและส านึกต่อชุมชน การจัดกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้
มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน 

1.2 กรณีเมืองบาหลี (Bali) การศึกษาชี้ให้เห็นว่า มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่มีความส าคัญต่อความยั่งยืนของเมือง ได้แก่ 

1.2.1 ปัจจัยด้านนโยบายระดับชาติ รัฐบาลกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ “ท าบาหลีให้
เป็นบาหลี” (The Balinization of Bali) กระบวนการเคลื่อนไหวให้บาหลีเป็นบาหลี มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้มีการเก็บรักษาวิถีชีวิตแบบบาหลี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการที่จะรักษา      
อัตลักษณ์ของตน  

1.2.2 ปัจจัยด้านแผนแม่บทเพ่ือการท่องเที่ยว ธนาคารโลกแนะน าที่ให้มีการวางแผน
แม่บทเพ่ือการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการก าหนดแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแบบสมัยใหม่ และการ
อนุรักษ์อย่างจริงจัง  

1.2.3 ปัจจัยด้านสังคมเป็นส่วนหนึ่งการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ท า
การท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และท าสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ท าให้       
ชาวบาหลียอมรับการท่องเที่ยวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากขึ้น 
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1.2.4 ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ ฮินดูแบบบาหลีมีความเชื่อในความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างคนกับพระเจ้า คนกับคน และคนกับสภาวะแวดล้อม ซึ่งได้รับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ความเชื่อในหลักค าสอนท าให้ชาวบาหลีด ารงอยู่อย่างอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และไม่ใช้ทรัพยากร
ฟุ่มเฟือย 

1.2.5 ปัจจัยด้านกลุ่มชุมชน องค์กรชุมชนรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง การจัดแสดง
พิธีกรรมท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการกระจายรายได้อย่างแท้จริง ชุมชนที่
เข้มแข็งท าให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างยุติธรรม 

กรณีของเมืองนาราซึ่งเป็นเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีข้อดีในแง่ที่ไม่มีปัญหาในเชิง
เศรษฐกิจ เพราะเมืองมีฐานเศรษฐกิจหลักทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านการท่องเที่ยว แต่กรณีของ
เมืองบาหลีซึ่งพ่ึงพาการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทันทีที่เกิดปัจจัยภายนอก 
ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมมากระทบ กรณีตัวอย่างทั้งสองเมืองแสดงให้เห็นถึงบทบาทของนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายระดับเมือง และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและพลเมือง นโยบายของรัฐบาลมี
ความส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเก็บรักษาเมืองในบางแง่มุม แต่อาจน าไปสู่ภาวะวิกฤต
หลายอย่างในสายตาของคนท้องถิ่น วิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการเมืองและเทศบัญญัติ ล้วนมี
ความส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวของพลเมืองในการอนุรักษ์  

โดยสรุป เมืองหากปราศจากความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่ว่าเมืองนาราหรือเมือง
บาหลี ก็ไม่เป็นที่รู้จักในฐานะตัวอย่างของเมืองยั่งยืนในเอเชีย แต่กระแสโลกท่ีเชี่ยวกรากจะเป็นปัจจัย
ส าคัญปัจจัยหนึ่ง ในการที่จะท าให้ความยั่งยืนของเมืองในเอเชียและในโลกมีความอ่อนแอลง        
หากเมืองนั้น ๆ ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงและจุดแข็งของตนเอง ก็อาจจะถูกกลืนโดยปัจจัยภายนอก    
และในที่สุดก็อาจกลายเป็นเช่นเมืองอ่ืน ๆ ที่ด ารงอยู่อย่างไม่ยั่งยืนได้ (เจริญเมือง, 2547) 

การจัดท าการวิจั ย เรื่อง เกณ ฑ์ การประเมินระดับความ เป็ น เมื องท่ องเที่ ยว              
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย         
ของผู้วิจัยนี้ได้น าเอาวิธีการในการวิจัยของรายงานการวิจัยเรื่อง เมืองยั่งยืนในเอเชีย แนวคิดและ
ประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี ของคุณดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง คือการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในปรัชญาตะวันออก โดยใช้ เมืองในเอเชีย 2 เมือง           
เป็นกรณีศึกษา และได้ก าหนดปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
เมื องทั้ ง  2 เมือง ทั้ งนี้ การวิจั ย เรื่ อง เกณ ฑ์ การประเมินระดั บความ เป็ น เมื องท่ องเที่ ยว                 
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย        
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ของผู้วิจัยเอง จึงได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากกรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกันที่ประสบผลส าเร็จมาเป็น
ส่วนหนึ่งในวิธีการศึกษาด้วย และใช้วิธีการเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อเมืองทั้ง 3 เมือง 

2. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง  

โครงการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมือง และแนวคิดในการวางผังเมือง        
เมืองท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  และเมืองท่องเที่ ยวทางศิลปวัฒนธรรม             
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองจาก
กรณีศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสมมุติฐานเบื้องต้นของหลักเกณฑ์ในการจัดประเภท
เมืองตามประเภทต่าง ๆ ในประเด็นด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม 
สิ่งแวดล้อม และนโยบายของกรณีศึกษา เพ่ือสรุปเป็นตัวชี้วัดความเป็นเมืองท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ 
และสรุปหลักเกณฑ์การจัดประเภทของเมือง รวมถึงเสนอแนวทางจัดท ามาตรการด้านการผังเมืองที่
สอดคล้องกับเมืองแต่ละประเภท เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านผังเมือง สามารถใช้
เป็นแนวทางในการวางผังเมืองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังนี้ 

ลักษณะของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเมืองท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ความสัมพันธ์และความเป็นกันเองของสังคมในพ้ืนที่เมือง จินตภาพของ
เมืองที่ท าให้เกิดเอกลักษณ์ของเมืองอย่างชัดเจน และองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือที่
มนุษย์สร้างขึ้น  

2.1 ด้านกายภาพ ระยะห่าง ระยะห่างระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิเคราะห์กับ
ศูนย์กลางเมืองหรือตลาด ระยะห่างระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิเคราะห์กับบริเวณที่มีการผ่าน
ของคนจ านวนมาก และระยะห่างระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกันในพ้ืนที่
วิเคราะห์หรือในพ้ืนที่วิเคราะห์อ่ืน ความสามารถในการเข้าถึง ภูมิประเทศมีลักษณะเปิด ภูมิประเทศมี
ลักษณะกึ่งเปิดกึ่งปิด และภูมิประเทศมีลักษณะปิดล้อมเข้าถึงยาก  มีจินตภาพของเมือง และ
องค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือสร้างขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้น การมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี การมีอนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคาร ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และการมี
กิจกรรมเชิงท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในท้องถิ่น 

2.2 ด้านประชากร การแปรผันของส ามะโนประชากร การย้ายถิ่นสุทธิมีค่าลดลง 
หมายความว่า พ้ืนที่ถูกละทิ้งโดยประชากรและอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง การย้ายถิ่นสุทธิมีค่า
ลดลงแล้วปรับตัวเพ่ิมขึ้น หมายความว่า พื้นที่มีการตั้งหลักแหล่งของประชากรใหม่หรือมีการแจกจ่าย
ประชากรมาจากแหล่งอ่ืน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้
ประกอบ และการย้ายถิ่นสุทธิมีค่าเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่อง หมายความว่าพื้นที่แห่งนั้นมี
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ความดึงดูด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในการส่งเสริมเชิงการท่องเที่ยว พฤติกรรมของประชากรเมือง มีผล
ต่อทุนการพัฒนา และการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งรูปแบบการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อัตราการมีหน้าที่เชิงท่องเที่ยว คือ ความสามารถในการเป็นสถานที่พักแรม
เชิงท่องเที่ยว อัตราการมีหน้าที่เชิงท่องเที่ยวเท่ากับ 100 % หมายความว่า พ้ืนที่แห่งนั้นถูกจัดว่า
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เท่ากับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ถาวรในพ้ืนที่  ความถี่ของการ
ท่องเที่ยว ส ารวจจากจ านวนประชากรที่เดินทางจากแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว
หนึ่งในพ้ืนที่เกิน 24 ชั่วโมง โดยเมื่อความถี่ของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งมีค่าต่ ากว่า 
10,000 คน/ปี หมายความว่า พ้ืนที่นั้น ไม่มีบทบาททางการท่องเที่ยว เมื่อความถี่มีค่าต่ ากว่า     
10,000 – 50,000 คน/ปี หมายความว่าพ้ืนที่ทั้งหมดเริ่มมีนัยส าคัญเชิงการท่องเที่ยว และเมื่อความถี่
มีค่ามากกว่า 50,000 คน/ปี หมายความว่าพ้ืนที่ทั้งหมดสามารถถูกจัดให้มีคุณค่าและความส าคัญเชิง
การท่องเที่ยว และความเป็นแหล่งที่พักแห่งที่สอง สัดส่วนระหว่างพ้ืนที่พักแรมทั้งหมดในพ้ืนที่ต่อ
จ านวนที่พักอาศัยทุกรูปแบบ หากน้อยกว่าร้อยละ 25 ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด หมายความว่า พื้นที่นั้น
แสดงบทบาทเป็นที่พักอาศัยมากกว่าบทบาทเชิงการท่องเที่ยว หากอยู่ระหว่างร้อยละ 25 - 50 ของที่
อยู่อาศัยทั้งหมด หมายความว่าพ้ืนที่เริ่มมีนัยส าคัญหรือมีบทบาทก้ ากึ่งระหว่างความเป็นที่อยู่อาศัย
และการท่องเที่ยว และหากเกินร้อยละ 50 ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด หมายความว่าพ้ืนที่นั้นมีบทบาท
เชิงการท่องเที่ยว 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ พลวัตทางเศรษฐกิจของเมือง ประชากรแรงงานระดับอุดมศึกษา   
วัดจากบทบาททางการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เงื่อนไขทางด้านนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่      
และลักษณะทางการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ  และวิวัฒนาการของประชากรแรงงาน
ระดับอุดมศึกษา วัดจากจ านวนการเพ่ิมลดของประชากรแรงงานระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ทั้งหมด 
หากมีแนวโน้มลดลงต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวไม่ใช่กิจกรรมหลักใน
ตลาดแรงงานแต่เป็นกิจกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม หากมีแนวโน้มสูงขึ้นและเริ่มสูงกว่า
ร้อยละ 50 หมายถึง กิจกรรมด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรมก าลังปรับตัวลดลง และหากมีอยู่ใน
ระดบัคงท่ีสูงกว่าร้อยละ 50 หมายถึง พ้ืนที่เมืองสามารถมีบทบาทเชิงการท่องเที่ยวได้ 

2.4 ด้านสังคม ลักษณะทางสังคม รูปแบบของความสัมพันธ์และความเป็นกันเองของ
สังคมในพ้ืนที่และโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม  บรรยากาศ ภาษา ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น    
เรื่องเล่า 

2.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม มีเป้าหมายการลดปริมาณการจราจร    
การปล่อยสารพิษ เสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือน โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 
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ได้แก่ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ท่าเรือ สวนสาธารณะ อนุสาวรีย์ และโครงสร้างที่รองรับการบริการ
นักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ผับ และร้านค้า 

2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม การลดจ านวนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด “รอยเท้า
ของเมือง หรือ Urban Footprint” ส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ มีเป้าหมายให้โรงแรมมี
โครงสร้างพ้ืนฐานในการน าขยะจากเศษอาหารกลับมาใช้ในรูปแบบของพลังงาน การวัดร้อยละของ
นักท่องเที่ยวซึ่งไม่มีการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยควรมีการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวในพ้ืนที่กลางเมืองไม่
ควรมีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 และร้อยละของอาคารที่รองรับนักท่องเที่ยว ที่ขออนุญาตปลูกสร้างเมื่อ
เปรียบเทียบกับอาคารทั้งหมด 

2.7 ด้านนโยบาย การก าหนดบทบาทที่ชัดเจนด้านการท่องเที่ยว  และเชื่อมโยง       
กับนโยบายด้านวัฒนธรรม เพราะนโยบายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมักก่อให้เกิดผลได้ผลเสีย
กับกลุ่มคนที่หลากหลาย (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2557) 

การจัดท างานวิจั ย เรื่อง เกณ ฑ์ การประเมินระดับความ เป็ น เมื องท่ องเที่ ยว              
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย         
ของผู้วิจัยนี้ ได้น าเอาผลจากการศึกษาโครงการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดใน
การวางผั ง เมือ ง เมื องท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์และโบราณ คดี  และเมื องท่ องเที่ ย ว                 
ทางศิลปวัฒนธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาต่อยอดในการท าวิจัย โดยได้น าผลสรุป
หลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเมืองท่องเที่ยว       
ทางศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม มาขยายผลต่อใน
การศึกษา ทั้งนี้การวิจัยเรื่อง เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ของผู้วิจัยนั้นเป็นการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพเมือง ภายใต้กรอบการศึกษาเกณฑ์และมาตรฐาน
ผังเมืองรวม มาตรฐานการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การอนุรักษ์เมืองเก่า 
กรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง เพ่ือน าเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ได้ มาทดลองกับพ้ืนที่ศึกษาเมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิ
มายและเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยว      
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรม 
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กรณีศึกษา 

นโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  

นโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นแนวความคิดการปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองเกียวโต เพ่ือความสวยงามของเมืองเกียวโตที่ยั่งยืน 

ข้อมูลทั่วไป เมืองเกียวโต เป็นเมืองเอกของจังหวัดเกียวโต อดีตเมืองหลวงของ   
ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู แบ่งเขตการปกครองออกไป 11 เขต เมืองเกียวโต ตั้งอยู่
กลางหุบเขาในลุ่มน้ ายะมะชิโระหรือลุ่มน้ าเกียวโต ทางฝั่งตะวันออกของที่ราบสูงทัมบะ ล้อมรอบด้วย
ภูเขาทั้ง 3 ด้านคือ ฮิงะชิยะมะ คิตะยะมะ และนิชิยะมะ ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 1,000 เมตร 
ฤดูร้อนที่อากาศร้อน และฤดูหนาวมีอากาศหนาว มีแม่น้ า 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ าอุจิ ทางทิศใต้     
แม่น้ าคัทสึระ ทางทิศตะวันตก และแม่น้ าคะโมะ ทางทิศตะวันออก เมืองเกียวโตมี พ้ืนที่              
827.9 ตารางกิโลเมตร 

เมืองเกียวโตสร้างตามจากหลักฮวงจุ้ยของจีน ได้รับอิทธิพลจากเมืองฉางอาน     
เมืองหลวงของราชวงศ์ถัง โดยพระราชวังหันหน้าไปทางทิศใต้ มีอุเกียวหรือฝั่งขวาของพระนคร     
อยู่ทางตะวันตก และมีซะเกียวหรือฝั่งซ้ายของพระนคร อยู่ทางตะวันออก เมืองเกียวโตเป็นที่ตั้ง
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระราชวังอิมพิเรียล ( Imperial Dignity) และอาคาร
โบราณสถาน  อื่น ๆ มีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม ผสมผสานกับอาคารทางประวัติศาสตร์ 

วิวัฒนาการของการรักษาภูมิทัศน์เมืองเกียวโต  

การก าหนดเขตภูมิทัศน์เมือง กฎหมายคุ้มครองเมืองหลวง ปี  พ.ศ. 2509      
การก าหนดเขตสงวนพิเศษ กฎหมายการอนุรักษ์เมืองหลวงโบราณ ปี พ.ศ. 2510 จัดตั้งกฎหมาย    
ภูมิทัศน์เมือง (ประเทศแรกของโลก) ปี พ.ศ. 2515 ประกอบด้วย 

เขตภูมิทัศน์ด้านสุนทรียศาสตร์ เป็นพ้ืนที่จ ากัดการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
เขตสงวนรักษาและปรับปรุงพิเศษ (ย่าน Gion ย่าน Shimbashi และย่าน Sanneizaka) และขึ้น
ทะเบียนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (ปรับปรุงเขตสงวนใหม่ ส าหรับกลุ่มอาคารทางประวัติศาสตร์) 

ก าหนดเขตควบคุมความสูงอาคาร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมือง (จ ากัดความสูงไม่เกิน 
45 เมตร) ปี พ.ศ. 2516 รายงานคณะกรรมการพัฒนาเมืองเกียวโต เรื่องมาตรการการใช้ที่ดิน       
และภูมิทัศน์เมือง ปี พ.ศ. 2534 - 35 

ก าหนดกรอบแนวคิด อนุรักษ์ย่านทิศเหนือ ฟ้ืนฟูย่านศูนย์กลาง และพัฒนา
พ้ืนที่ย่านทศิใต ้และแผนยุทธศาสตร์เกียวโต ปี พ.ศ. 2536 
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พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ปี พ.ศ. 2538 ปรับปรุง
ข้อก าหนดเขตภูมิทัศน์สุนทรียศาสตร์ มาตรการส่งเสริมการโฆษณากลางแจ้ง และการควบคุมความสูง
อาคาร ปี พ.ศ. 2539  และกฎ 3 ทางเลือก (3 - Point Set Rule) แนวทางส าหรับย่านที่อยู่อาศัย    
กึ่งพาณิชยกรรม ปี พ.ศ. 2546 

การควบคุมอาคารสูงอาคาร ก าหนดระดับความสูงของภาพรวมเมือง ก าหนด
เขตการปกครองพิเศษ และขยายเขตภูมิทัศน์สุนทรียศาสตร์ 

การสูญ เสียภู มิทัศน์ของเมืองเกียวโต ภูมิทัศน์ เมืองเกียวโตที่ สวยงามเริ่มมี            
การจางหายไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงคุณค่าและวิถีการด าเนินชีวิต    
และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การสูญเสียทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในย่านส าคัญ
และอาคารทางประวัติศาสตร์ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ได้ปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์เมืองโดยรอบ    
และการเสื่อมคุณภาพของภูมิทัศน์ เนื่องจากป้ายโฆษณากลางแจ้ง 

แนวคิดพื้นฐานของนโยบายภูมิทัศน์เมืองเกียวโต สภาเมืองเกียวโต ก าหนดแนวคิด
พ้ืนฐานในการตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายและน าไปสู่การด าเนินงานวางแผนด้านนโยบายภูมิทัศน์เมือง มีแนวคิดพ้ืนฐาน 5 ข้อ 
ประกอบด้วย ภูมิทัศน์ตามทิวทัศน์ของลุ่มแม่น้ า ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและการสร้างใหม่ ต้องประสานกันอย่างกลมกลืน ภูมิทัศน์ที่แสดงอัตลักษณ์ของเมือง        
ต้องประกอบไปด้วยพ้ืนที่ว่างที่หลากหลาย ภูมิทัศน์ต้องสร้างการเดินเท้าภายใน เมือง และภูมิทัศน์
ต้องผ่านความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาล ประชาชน และวิสาหกิจ 
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ภาพที่ 1 แสดงผังนโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 
ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.city.kyoto.lg.jp/town planning/ 
Landscape/ Landscape policy of Kyoto 

กรอบนโยบายภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ประกอบด้วย 

1) เขตควบคุมความสูงของอาคาร ความสูงของอาคารเป็นองค์ประกอบส าคัญ    
ที่สร้างภูมิทัศน์เมืองและสภาพแวดล้อม แบ่งการควบคุมออกเป็นกลุ่มย่าน และควบคุมความสูงตาม
ลักษณะพ้ืนที่ เป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ เขตที่อยู่อาศัยบริเวณเชิงเขา และเขตอุตสาหกรรม        
โดยก าหนดความสูงส าหรับอาคารศูนย์กลางเมืองที่เป็นย่านธุรกิจ ก าหนดความสูงให้ได้สูงสุด และจะ
ค่อยลดระดับความสูงลงไปจนถึงเขตที่อยู่อาศัยบริเวณเชิงเขา มีหลักการ 3 ข้อ ได้แก่ ควบคุมความสูง
ตามรูปแบบแต่ละพ้ืนที่ เน้นความส าคัญของความสูงบริเวณที่อยู่ติดกันให้แตกต่างกัน และพิจารณา
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินและทัศนียภาพ 

2) ข้อก าหนดการออกแบบอาคาร การออกแบบอาคาร (รูปทรง วัสดุ สี ฯลฯ) 
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สร้างทัศนียภาพเมือง การออกแบบมีรายละเอียดอาคาร จึงได้รับ         
การก าหนดในวัตถุประสงค์มาตรฐานการออกแบบและกฎระเบียบที่ครอบคลุมผลงานออกแบบ
ก่อสร้าง เช่น เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ แผงโซล่าเซลล์ และตามลักษณะของพ้ืนที่เช่น พ้ืนที่มรดกโลก 
โดยก าหนดไว้ในประกาศตามพระราชบัญญัติเขตควบคุมทัศนียภาพเมือง  
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มาตรฐานการออกแบบส าหรับเขตควบคุมทัศนียภาพเมือง เป็นมาตรฐานทั่ว
และข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ ประกอบด้วยการก าหนดปัจจัยในการออกแบบอาคาร ได้แก่  รูปแบบ
หลังคา วัสดุผนังภายนอก ระเบียง แผ่นผนังภายนอก และประตูหรือรั้วหรือแนวพุ่มไม้ 

เขตควบคุมทัศนียภาพเมือง แบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ประกอบด้วย เขตภูมิทัศน์ 
เขตพัฒนาพิเศษทัศนียภาพ เขตส่งเสริมภูมิทัศน์ (Piedmont) เขตส่งเสริมภูมิทัศน์ริมแม่น้ า         
เขตส่งเสริมภูมิทัศน์ ภูมิประเทศภูเขา และเขตส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง 

3) การอนุรักษ์มุมมองทัศนียภาพฉากหลัง เทศบัญญัติเมืองเกียวโต ได้จัดท า
ข้อก าหนดขึ้นเพ่ือรักษามุมมองที่มองไม่เห็น มุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศ ประกอบด้วย 
มุมมองวัด มุมมองถนน มุมมองพ้ืนที่ริมน้ า มุมมองฉากหลังของสวน มุมมองภูเขา มุมมองแสงไฟ
ประดิษฐ์ มุมมองจุดหมายตา และมุมมองจากท้องฟ้า โดยพ้ืนที่ดังกล่าวถูกก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
มุมมองฉากหลัง แบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ คือ เขตอนุรักษ์มุมมองฉากหลัง เป็นเขตที่มีการควบคุมระดับความ
สูงของอาคารไม่ให้เกินค่าความสูงที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้องค์ประกอบการรับชม ขัดขวางสายตาจากจุด
ชมภาพ เขตอนุรักษ์มุมมองปิด เป็นเขตที่มีการออกแบบรูปทรง และรูปแบบมาตรฐานอาคาร เพ่ือให้
อาคารภายในมุมมองจากจุดชมวิว เกิดภาพที่ไม่สวยงาม ขัดมุมมองที่งดงาม และเขตส่งเสริมมุมมอง
ระยะไกล เป็นเขตที่มีการวางรูปแบบของผนังภายนอก และกระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ เพ่ือให้อาคาร
ภายในมุมมองจากจุดชมวิว เกิดภาพท่ีไม่สวยงามขัดมุมมองที่งดงาม 

 
ภาพที่ 2 แสดงการอนุรักษ์มุมมองทัศนียภาพฉากหลังเมืองเกียวโต 
ที่ มา : เข้ าถึ ง เมื่ อ  26 มกราคม 2560, เข้ าถึ งได้ จาก www.city.kyoto.lg.jp/town planning/ 
Landscape/ Landscape policy of Kyoto 

4) ข้อจ ากัดการโฆษณากลางแจ้ง ข้อจ ากัดการโฆษณากลางแจ้ง คือ ข้อจ ากัด
ในการแสดงต าแหน่ง ขนาด และรูปแบบ ส าหรับการโฆษณากลางแจ้ง ห้ามการโฆษณากลางแจ้งบน
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หลังคาทั่วทั้งเมือง ห้ามการใช้ไฟกระพริบ การแสดงต าแหน่ง ขนาด และรูปแบบส าหรับโฆษณา
กลางแจ้ง และห้ามป้ายด้านข้างยื่นออกมาในถนนสายหลัก 

5) การรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ 

การใช้ระบบก าหนดเขต คือ ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์เมือง 
และอาคารในเขตนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ โดยมีการช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร และนโยบาย
การอนุรักษ์ส าหรับโครงสร้างเดี่ยว การก าหนดโครงสร้างภูมิทัศน์ที่ส าคัญหรือพระราชบัญญัติภูมิทัศน์ 
ข้อก าหนดโครงสร้างการออกแบบทางประวัติศาสตร์หรือเทศบัญญัติเมืองเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของเมือง และกองทุนสนับสนุนการพัฒนา และส่งเสริมฟ้ืนฟูรูปแบบบ้าน Kyo - machiya 

6) ระบบสนับสนุน นโยบายภูมิทัศน์ของเมืองเกียวโต ก าหนดระบบความ
ช่วยเหลือส าหรับโครงสร้างอาคารที่มีอยู่ เดิม และระบบสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาคารและ           
การเสริมสร้างนโยบายกลุ่มอาคารที่มีอยู่เดิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้มีการบ ารุงรักษากลุ่มอาคาร   
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

สรุปนโยบายภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 

นโยบายภูมิทัศน์เมือง เป็นการรักษาและยกระดับเมืองเกียวโต เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ของเมืองเกียวโต การอนุรักษ์และการพัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองเกียวโตสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวเมือง
และเสน่ห์ของเมือง ท าให้ประชากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่เข้มข้นของทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เพ่ิมการเติบโตของการลงทุนในอุตสาหกรรมท้องถิ่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
การเรียนรู้ (Kyoto, 2007) 

สรุปการศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักเกณฑ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

จากการศึ กษ าในบทนี้ เป็ นการรวบรวมทฤษฏี  แนวคิ ด  หลั กการ หลั ก เกณ ฑ์             
เกณฑ์มาตรฐาน การวางแผน งานวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นหลักที่มีผลต่อความ
เป็ น เมืองท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์และโบราณ คดี  ได้ แก่  การผั งเมือง การท่องเที่ ยว                
และการอนุรักษ์ โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็นสองส่วนหลัก คือ แนวคิดภาพรวม และกรอบ
แนวคิดการก าหนดเกณฑ์ ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกแนวคิดภาพรวม ประกอบด้วย แนวคิดเมืองท่องเที่ยว 
การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เมืองยั่งยืนในเอเชีย และกรณีศึกษาเมืองเกียวโต ส่วนที่สองกรอบแนวคิด    
การก าหนดเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัด
การเมืองเก่า แนวทางการบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ แนวคิด
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และประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี โครงการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและ
แนวคิดในการวางผังเมือง และนโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 

เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มุ่ งเน้นด้านกายภาพของเมือง จึงยึดกรอบทฤษฎี แนวคิด 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของการวางผังเมืองเป็นฐานหลัก และน ากรอบ       
การผังเมือง การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ มาเป็นส่วนสนับสนุน เพ่ือให้ได้ขอบเขตของกรอบ
การศึกษา เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบทฤษฎีที่จะน าไปใช้ในการก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการ
ประเมินเมืองต่อไป 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบการศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักเกณฑ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 
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บทที่ 3 
การออกแบบการวิจัย 

การออกแบบการวิจัยในบทที่ 3 นี้ ประกอบด้วย การก าหนดกรอบทฤษฎีและแนวความคิด 
ที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 2 การออกแบบกระบวนการวิจัย การเลือกพ้ืนที่วิจัย การก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการออกแบบการวิจัย 

กรอบทฤษฎี และแนวความคิด 

แนวคิดเมืองท่องเที่ ยว : เมืองท่องเที่ ยว เป็นเมืองที่ ตอบสนองการเดินทางเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการ หรือทางธุรกิจ เมืองมีสถานที่ที่ดึงดูดในเชิงการ
ท่องเที่ยวด้วยองค์ประกอบ 3 ชนิด คือ มีความเป็นกันเอง มีจินตภาพ และมีความเป็นพ้ืนที่จริงหรือ
พ้ืนที่เสมือน มีตัวแปรส าหรับใช้วัดคุณค่า ได้แก่ อัตราของการมีหน้าที่เชิงท่องเที่ยว ความถี่ในการ
ท่องเที่ยว จ านวนของแหล่งที่พักแห่งที่สอง พลวัตทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของประชากรแรงงาน
ระดับอุดมศึกษา การแปรผันของส ามะโนประชากร และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  

การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ : การพัฒนาเมืองโดยการรักษาความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์       
และยอมให้มีกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นเพ่ือให้มีการเลือกที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตในบริเวณที่พึงพอใจ การจัดแบ่ง
พ้ืนที่เป็นย่านเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ก าหนดเป็นเขตหรือบริเวณย่าน  
เมืองเก่า และก าหนดเขตย่านใหม่ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจรองรับกิจกรรมใหม่ของเมือง ขณะเดียวกัน
พ้ืนที่ธรรมชาติสวยงาม และแหล่งเกษตรกรรมนอกเมืองจะต้องถูกอนุรักษ์ไว้ 

เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม : แผนผัง นโยบาย โครงการ และมาตรการควบคุม      
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม         
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ประกอบด้วยแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกประเภท เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์ที่ดินย่านต่าง ๆ แผนผังแสดงโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือสนับสนุนให้
การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า : การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เมืองเก่าทุกภาคส่วน เพ่ือให้เมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม       
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการคุ้มครองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
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การบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : การบริหาร
จัดการปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาด และด้าน      
การบริหารจัดการนั กท่ องเที่ ยว  เกณ ฑ์ประเมินด้ านการบริห ารจัดการแหล่ งท่ องเที่ ยว                
ทางประวัติศาสตร์ มี 2 ด้าน ไดแก การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว มี 3 ดัชนีชี้วัด คือ      
การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การจัดการด้านการใช้ประโยชน พ้ืนที ่      
และการจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทองเที่ยว      
ส่วนการจัดการด้านการทองเที่ยวมี 5 ดัชนีชี้วัด คือ การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภค   
แกนักท่องเที่ยว การจัดการด้านกิจกรรมการทองเที่ยว การจัดการด้านการให้ความรู และการสร้าง
จิตส านึก ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และชุมชนมีรายไดจาก         
การทองเที่ยว 

เมืองยั่งยืนในเอเชีย แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี : วิธีการในการ
วิจัยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในปรัชญาตะวันออก โดยใช้เมืองในเอเชีย       
2 เมือง เป็นกรณีศึกษา และได้ก าหนดปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อความยั่งยืนของเมืองทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ นโยบายระดับชาติ วิสัยทัศน์ระดับเมือง 
แผนแม่บทการท่องเที่ยว สังคมเป็นส่วนหนึ่งการท่องเที่ยว ความเชื่อและศาสนา ความภาคภูมิใจ 
กระบวนการสร้างสรรค์เมือง และกลุ่มชุมชนและสังคม  

โครงการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง : ลักษณะ
ของเมืองท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  และเมืองท่องเที่ ยวศิลปวัฒนธรรม                
มีองค์ประกอบด้วย ความสัมพันธ์และความเป็นกันเองของสังคมในพ้ืนที่เมืองนั้น จินตภาพของเมืองที่
ท าให้เกิดเอกลักษณ์ของเมืองอย่างชัดเจน และองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือ ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น มีผลต่อการดึงดูดคนให้เข้ามาในเมืองนั้น ประกอบด้วย กายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม และนโยบาย ผลสรุปหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นด้านกายภาพ 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม มาขยายผลต่อในการศึกษา  

กรณีศึกษา นโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น : นโยบายภูมิทัศน์ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และระบบสนับสนุน บังคับใช้ในเมืองเกียวโต ให้มีความ
หลากหลายของการวางแผนเมือง โดย 5 องค์ประกอบและระบบสนับสนุน ประกอบด้วย เขตควบคุม
ความสูงของอาคาร ข้อก าหนดการออกแบบอาคาร การอนุรักษ์มุมมองทัศนียภาพฉากหลัง ข้อจ ากัด
การโฆษณากลางแจ้ง การรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และระบบสนับสนุน 
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กระบวนการวิจัย  

1. การก าหนดค าถามการวิจัย  

การพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองจะเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง 
ไม่เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสและความต้องการที่หลากหลาย สูญเสียโอกาสในการ
พัฒนาและการอนุรักษ์พ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ    
ทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี            
จึงเป็นเครื่องมือและแนวทางในการออกแบบวางผังและพัฒนาทางกายภาพเมืองที่สอดคล้อง        
และเหมาะสมกับศักยภาพ และบทบาทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                
จึงเกิดค าถามการวิจัยดังนี้ 

1.1 ค าถามหลัก : คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง     
ที่ เหมาะสมส าหรับเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีองค์ประกอบของเกณฑ์      
และดัชนีชี้วัดด้านใดบ้าง 

โดยการก าหนดสมมติฐานของงานวิจัย ได้แก่ 

H0 ρAB = 0 (ตัวแปร A และตัวแปร B ไม่มีความสัมพันธ์กัน)  

H1 ρAB ≠ 0 (ตัวแปร A และตัวแปร B มีความสัมพันธ์กัน) 

A = คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐที่เหมาะสมของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

B = องค์ประกอบของเกณฑ์ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์        
และเขตพ้ืนที่พัฒนา มีดัชนีชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม     
และขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ 

1.2 ค าถามรอง : เมื่อน าเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐของเมืองที่ได้ มาทดสอบกับพื้นท่ีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย  

1.2.1 ผลลัพธ์การประเมินของแต่ละเมืองอยู่ในระดับใด  

1.2.2 ผลลัพธ์ตามองค์ประกอบของเกณฑ์และดัชนีชี้วัดเป็นอย่างไร 

1.3 ค าถามรอง : การพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง       
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทและประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อย่างเป็นรูปธรรมมีแนวทางใดบ้าง 
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2. การเก็บข้อมูลประมวลผลเบื้องต้น   

ได้แก่ การศึกษาทฤษฎี ทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา จากข้อมูล
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 

3. การออกแบบการวิจัย  

3.1 การก าหนดกรอบแนวคิดของเกณฑ์การประเมินเมือง การก าหนดโครงสร้างคะแนน     
ของเกณฑ์ การก าหนดโครงสร้างของตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์ และการก าหนด     
แนวทางการให้คะแนน การตรวจการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์ของความเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ได้สังเคราะห์กับข้อมูลจากกรอบทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ และกรณีศึกษา  

3.2 การตรวจสอบเกณฑ์การประเมินเมือง โดยใช้วิธีการจัดท าแบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบสัมภาษณ์นี้ได้ตรวจสอบความตรงและความเที่ยง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    
5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวางผังสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การอนุรักษ์ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ในการสร้างเกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในขั้นตอนการท าแบบส ารวจพื้นที่ต่อไป 

3.3 การจัดท าแบบส ารวจพ้ืนที่ โดยแบ่งหัวข้อการส ารวจพ้ืนที่ ออกเป็นหัวข้อตาม
เกณฑ์การประเมินเมือง ที่ก าหนดไว้ โดยแบบส ารวจภาคสนามที่ได้จะแบ่งตามรูปแบบการลงส ารวจ
ตามแหล่งข้อมูลที่ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่  

3.3.1 การส ารวจเชิงประจักษ์ โดยการลงส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่จริง ได้แก่      
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเขตเทศบาลต าบลพิมาย 

3.3.2 การส ารวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  เจ้าหน้าที่เขตโบราณสถาน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านักศิลปากรพ้ืนที่ และหัวหน้าส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

3.3.3 การส ารวจจากเอกสาร โดยการค้นคว้าข้อมูลและเก็บข้อมูลจากหนังสือ
ทางด้านทฤษฎี แนวคิด เอกสารการวิจัยจากห้องสมุด และการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.4 การจัดท าแผนที่ฐาน เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนของพ้ืนที่ศึกษา 
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3.5 สังเคราะห์ข้อมูลจากการลงส ารวจพื้นที่ภาคสนาม บรรจุลงบนแผนที่ฐานที่เตรียมไว้       
น าผลเข้าสู่กระบวนการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสรุปผล 

4. การด าเนินการวิจัย 

4.1 การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ น ามาก าหนด
เกณฑ์การประเมินเมือง บรรจุและสร้างแบบส ารวจภาคสนาม และจัดเตรียมแผนที่ฐาน เพ่ือใช้ในการ
ลงส ารวจพื้นที่ศึกษา 

4.2 การปฏิบัติการลงส ารวจพื้นที่ศึกษาภาคสนาม เพื่อจะท าการเก็บข้อมูลด้านกายภาพ
เมือง โดยจะเน้นการส ารวจพื้นที่ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และหน่วยงานในพื้นที่
ที่เก่ียวข้อง โดยเก็บข้อมูลลงแบบส ารวจภาคสนาม และแผนที่ฐาน 

4.3 การรวบรวมผลที่ได้จากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา ลงบนแบบประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และสังเคราะห์ผล 

5. การวิเคราะห์ผลการศึกษา  

5.1 การใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน กฎหมาย ข้อก าหนด หลักการ        
ของเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า และการบริหาร
จัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ โดยการวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์        
และข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

5.3 ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบปัจจัยในการประเมินเมืองทางกายภาพทั้งหมด จะท าการ
เปรียบเทียบทุกพ้ืนที่กรณีศึกษา แสดงข้อมูลด้วยการบรรยายและตาราง โดยจะน าข้อมูลจาก       
การวิเคราะห์มารวมกันเพ่ือแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ เพ่ือแสดงความแตกต่าง       
ของข้อมูล พ้ืนฐานในเรื่องต่าง ๆ จากแบบส ารวจภาคสนาม และอภิปรายผลเชิงคุณภาพ             
โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 

6. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะ 

6.2 การเขียนรายงานการวิจัย 

6.3 การเขียนบทความสรุปผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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การเลือกพื้นที่ศึกษา 

โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาเป็น พ้ืนที่ เขตชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัยของประชากรเมือง            
มีพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถานที่มีความส าคัญในเขตชุ มชนเมืองนั้น         
และจะต้องมีการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว โดยมีข้อจ ากัดและขั้นตอนในการเลือก
พ้ืนที่ศึกษา ดังนี้ 

1. พื้นที่โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ พิจารณาพ้ืนที่จากความเป็น
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้าน
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่หรือเนินดินที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ โดยเป็นประเภทตามคุณค่าเด่น และลักษณะความ
เป็นมา คือ เมืองหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นมาและระยะเวลาที่ยังคงคุณค่าของ
โบราณสถานมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และขนาดของโบราณสถานจากระดับความส าคัญที่มีในพื้นที่ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ (ภิรมย์รื่น, 2004) ดังนี้ 

1.1 เมืองเก่าลพบุรี มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน มีความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3 ,000 ปี ปรากฏหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ทางกายภาพ เช่น คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สาม
ยอด ปรางค์แขก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านหลวงราชทูต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเสาธงทอง 
วัดนครโกษา วัดบันไดหิน วัดมณีชลขันธ์ สระมโนราห์ พะเนียดคล้องช้าง และอนุสาวรีย์สมเด็จ      
พระนารายณ์มหาราช เป็นต้น ทั้งที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยังไมขึ้นทะเบียน ซึ่งขนาด         
ของโบราณสถานในระดับความส าคัญที่มีในพื้นที่อยู่ในระดับชาติ 

1.2 เมืองเก่าก าแพงเพชร  มีการตั้ งถิ่นฐานชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่ก่อน         
พุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏร่องรอยคูเมือง ก าแพงเมือง ประตูเมือง แนวถนนโบราณ ชุมชนโบราณ     
มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยังไมขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งขนาดของโบราณสถานในระดับความส าคัญที่มี
ในพ้ืนที่อยู่ในระดับนานาชาติ 

1.3 เมืองเก่าพิมาย มีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  12 – 18          
มีพัฒนาการของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไดแก ชุมชนเมืองเก่าพิมาย ซึ่งอยู่ในขอบเขตก าแพงเมือง      
คูเมือง โดยมีปราสาทหินพิมายเป็นศาสนสถานที่ส าคัญอยู่กลางเมือง เป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ชุมชนโบราณบ้านวังหิน และบารายขนาดใหญ่อยู่ทางด้านทิศใต้ มีเนินดินขนาดใหญ่ 
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เป็นศาสนสถานที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยังไมขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน ซึ่งขนาดของโบราณสถานในระดับความส าคัญท่ีมีในพ้ืนที่อยู่ในระดับชาติ 

2. ความเป็นเมืองท่องเที่ยว พิจารณาในเรื่องของพ้ืนที่ศึกษาจะต้องสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว โดยการเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการ           
หรือเพ่ือท าธุรกิจ เมืองมีลักษณะดึงดูดในเชิงการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ชนิด 
ดังนี้ 

2.1 มีความเป็นกันเอง เมืองจะมีลักษณะเด่นของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางสังคมภายในเมือง 

2.2 มีจินตภาพ ภาพที่ปรากฏภายในเมืองจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของเมืองที่ชัดเจนให้
เกิดข้ึน เช่น ความเป็นเมืองที่มีบทบาทเด่นทางสังคม ความเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน ฯลฯ 

2.3 มีความเป็นพื้นที่จริงหรือพื้นที่เสมือน เมืองที่เปิดเผยให้เห็นลักษณะที่แท้จริง    
หรือที่ประดิษฐ์ขึ้น ที่มอบโดยธรรมชาติหรือโดยการจัดฉาก 

3. ลักษณะของชุมชนเมือง เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการก าหนดเกณฑ์       
การประเมินความเป็นเมือง ดังนั้นจึงศึกษาโครงสร้างของเมืองในประเทศเทศไทย โดยพื้นที่โครงสร้าง
ชุมชนเมืองที่ท าการศึกษา จึงก าหนดตามลักษณะเขตการบริหารเมือง ได้แก่ เทศบาลต าบล    
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเขตการปกครองพิเศษ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงให้ความส าคัญในการเลือก
พ้ืนที่ศึกษาเป็นขอบเขต การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชุมชนเมือง (ภิรมย์รื่น, 
2552) ดังนี้ 

3.1 เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
กลาง พ้ืนที่ประมาณ 6.85 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 25,144 คน มีความหนาแน่น        
ของประชากร 3,700 คนต่อตารางกิโลเมตร มีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีทั้งหมด 20 ชุมชน 

3.2 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดกลาง พ้ืนที่ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 30 ,114 คน มีความ
หนาแน่นของประชากร 2 ,000 คนต่อตารางกิโลเมตร มีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี               
มีทั้งหมด 18 ชุมชน 

3.3 เทศบาลต าบลพิมาย ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก พ้ืนที่ประมาณ 2.156 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 9 ,099 คน   
มีความหนาแน่นของประชากร 4 ,200 คนต่อตารางกิโลเมตร มีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี       
มีทั้งหมด 15 ชุมชน 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยว            
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยก าหนดกลุ่มประชากรจ าเป็นที่จะต้องท าการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างกลุ่มประชากรที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนจ ากัดและมีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 

โดยก าหนดจ านวนประชากรที่เจาะจงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 3 ด้าน 
คือ การผังเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ซึ่งได้รวบรวมจ านวนผู้เชี่ยวชาญและ
นั กวิช าการทั้ งหมด  จากหน่ วยงานภาครัฐ  และหน่ วยงานภาค เอกชน รวมถึ งอาจารย์                  
จากสถาบันการศึกษาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

1. หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 20 ท่าน  

2. หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 15 ท่าน  

3. สถาบันการศึกษา จ านวนประมาณ 15 ท่าน  

รวมเป็นจ านวนกลุ่มประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ จ านวน 50 ท่าน และผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นจ านวน 5 ท่าน โดยมีเครื่องมือที่ ใช้          
ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  และการน าเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใช้            
ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และจาก
แบบสัมภาษณ์เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานของค าถามหลักในงานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง ยังจ าเป็นที่จะต้องคัดเลือกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีเสียสละเวลาให้ สามารถตอบ
แบบสอบถามได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย และสามารถติดต่อได้โดยสะดวก โดยก าหนดจ านวน     
5 ท่าน เพื่อความสะดวกในการเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. นางสาวอัจฉรา ทิพย์มณี ต าแหน่งนักผังเมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

2. นายปกรณ์ วราภาสกุล ต าแหน่งสถาปนิกช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

3. นายวีรพล ศิรินภาเพ็ญ ต าแหน่งพนักงานการท่องเที่ยว โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท  

4. นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA  

5. รองศาสตราจารย์  ดร. ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชา           
การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ตามรายชื่อข้างต้น เพ่ือน าข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ ในการก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ให้ เหมาะสมกับบทบาท       
หน้าที่ของเมือง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์  

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเฉพาะด้าน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน    
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี      
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

รอบแรก  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ที่ ครอบคลุมประเด็น เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

รอบสอง เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ค าถามที่ได้จากการสรุปและวิเคราะห์   
จากการสัมภาษณ์ในรอบแรก ของประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี      
เพ่ือขอความคิดเห็นร่วมอีกครั้งหนึ่ง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

2. แบบส ารวจภาคสนาม 

เนื่องจากการวิจัยนี้ เน้นการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ดังนั้น เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยที่จะต้องทดสอบ คือ       
แบบส ารวจภาคสนาม ที่รวบรวมและสังเคราะห์มาจากจากเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน คือ เกณฑ์และ
มาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า และแนวทางการบริหารจัดการ
และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองจากการใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการส ารวจพ้ืนที่ออกเป็นหัวข้อตามเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ก าหนดไว้ แบบส ารวจภาคสนามที่ได้จะแบ่งตามรูปแบบการลง
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ส ารวจตามแหล่งข้อมูลที่ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เชิงประจักษ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากเอกสาร 
บรรจุข้อมูลดัชนีชี้วัดที่ต้องการเก็บจากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม 

3. แผนที่พื้นฐาน 

ในการด าเนินการจัดท าแผนที่พ้ืนฐานนั้น ผู้วิจัยได้น าแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 ตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560b) แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 ตามราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2560a) กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และร่างแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมชุมชนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากกลุ่มงานวิชาการผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครราชสีมา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากแผนที่ดังกล่าวมีข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าคัญในเขตเมืองที่สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้ในการน ามาท าการสังเคราะห์กับข้อมูล
จากการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม ซึ่งแผนที่ พ้ืนฐานนี้มีข้อมูล ประกอบด้วย แนวเขตผังเมืองรวม        
เขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตกิ่งอ าเภอ เขตต าบล เขตเทศบาล เขตจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เขตทหาร ทางหลวง ถนน ซอย ทางรถไฟ 
สะพาน แม่น้ า คลอง ห้วย คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า ต าแหน่งศาลากลางจังหวัด ต าแหน่งที่ว่าการ
อ าเภอ และต าแหน่งสถานที่ราชการ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยข้อมูลที่ศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การส ารวจกายภาพของพ้ืนที่ภาคสนาม ในขอบเขต
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเมืองทั้ง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา โดยข้อมูลหลักที่น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ แบบส ารวจภาคสนาม โดยบรรจุข้อมูลในการส ารวจและสอบถาม ดังนี้  

1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลได้แก่ การก าหนดประเภทและการจ าแนกประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตของเมืองเก่า พ้ืนที่ฉนวน องค์ประกอบของเมืองเก่า และการรักษามุมมองภูมิ
ประเทศท่ีสวยงาม  

1.2 การคมนาคมและขนส่ง ข้อมูลได้แก่ การก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งใน
อนาคต ระบบโครงข่ายถนน โครงสร้างระบบคมนาคม ระบบขนส่งทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน     
ที่จอดรถสาธารณะทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประดับถนน 
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1.3 การสาธารณูปโภค ข้อมูลได้แก่ โครงสร้างระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า    
และโครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

1.4 การสาธารณูปการ ข้อมูลได้แก่ โครงสร้างแหล่งท่องเที่ยว ระยะทาง การเข้าถึง    
สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบระบายน้ า ระบบความปลอดภัย สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา  สถาบันการศึกษา ห้องสมุดประชาชน การสาธารณสุข ศูนย์ราชการเมือง สถานีขนส่ง 
ตลาดสด ระบบนิเวศของเมือง และป้ายโฆษณา  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ           
ที่เก่ียวข้อง และกรณีศึกษา ได้แก่ แนวคิดเมืองท่องเที่ยว การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน      
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟ้ืนฟูเมืองเก่า การวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่า การรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟ้ืนฟู
เมืองเก่า มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในระดับสากล การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เมืองยั่งยืนในเอเชีย แนวคิดและ
ประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี ลักษณะของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
และเมืองท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และนโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงประจั กษ์ 
(Empirical Analysis) ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม ภาพถ่ายการลงส ารวจ และข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบัน การคมนาคมและขนส่งในปัจจุบัน การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการในปัจจุบั น    
การอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูเมืองเก่าในปัจจุบัน การวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่าในปัจจุบัน    
การรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูเมืองเก่าในพ้ืนที่ มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าใน
ระดับสากลของพ้ืนที่ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน และคุณภาพ
ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบ 
(Comparative Analysis)  
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การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการศึกษา 

การสรุปการออกแบบการวิจัย 

การออกแบบงานวิจัย  ประกอบด้ วยกระบวนการ 1) การก าหนดกรอบทฤษฎี              
และแนวความคิด แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรกแนวคิดภาพรวม ประกอบด้วย แนวคิด
เมืองท่องเที่ยว การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เมืองยั่งยืนในเอเชีย และกรณีศึกษาเมืองเกียวโต ส่วนที่สอง
กรอบแนวคิดการก าหนดเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา 
และบริหารจัดการเมืองเก่า แนวทางการบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี โครงการจัดท าหลักเกณฑ์         
การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง และนโยบายด้านภูมิทัศน์ เมืองเกียวโต                     
2) กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย การก าหนดค าถามการวิจัย ค าถามหลัก ค าถามย่อย              
การเก็บข้อมูลประมวลผล การออกแบบการวิจัย โดยก าหนดกรอบแนวคิดของเกณฑ์ การตรวจสอบ
เกณฑ์ ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย          
การรวบรวมข้อมูล ก าหนดเกณฑ์  การจัดท าแบบส ารวจพ้ืนที่  3 รูปแบบ คือ เชิงประจักษ์             
จากหน่วยงาน และจากเอกสาร การจัดท าแผนที่ฐาน จากข้อมูลทุติยภูมิแผนที่ท้ายกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม การลงส ารวจพ้ืนที่ รวบรวมผลที่ได้ และสังเคราะห์ผล การวิเคราะห์ผลการศึกษา ใช้การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา และอภิปรายผลเชิงคุณภาพโดย
การอธิบายเชิงพรรณนา และการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 3) การเลือกพ้ืนที่
วิจัย มีข้อจ ากัดและขั้นตอนในการเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทาง

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลกัษณะทางกายภาพ 

การคมนาคมและขนสง่ 

การสาธารณปูโภค  

การสาธารณปูการ 

ลกัษณะทางสงัคม 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

ความเป็นเมือง

ทอ่งเที่ยวทาง

ประวตัิศาสตร์และ

โบราณคด ี
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ประวัติศาสตร์ ความเป็นเมืองท่องเที่ยว และลักษณะของชุมชนเมือง 4) การก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 50 ท่าน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 5 ท่าน 5) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบส ารวจภาคสนาม 
และแผนที่พ้ืนฐาน ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการตรวจสอบกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบส ารวจภาคสนาม 
และข้อมูลทุติยภูมิ ใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 7) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
ประจักษ์ และวิธีการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบ 8) การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้ก าหนด
ตั วแป รต้น  ได้ แก่  ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น  การคมนาคมและขนส่ ง  การสาธารณู ป โภค                  
และการสาธารณูปการ โดยมีตัวแปรตาม คือ ลักษณะทางกายภาพของความเป็นเมืองท่องเที่ยว      
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
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บทที่ 4 
การศึกษาพื้นที่วิจัย 

การวิจัย ในบทนี้  เป็ นการศึกษาสภาพทั่ ว ไปของเมืองลพบุ รี  เมืองก าแพงเพชร              
และเมืองพิมาย โดยการศึกษาข้อมูลทั่วไป ด้านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ด้านกายภาพ          
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว และด้านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และขอบเขต
พ้ืนที่ เมืองเก่า ข้อมูลจากการศึกษาในบทนี้  จะน าไปสู่กระบวนการวิ เคราะห์ เพ่ือประเมิน            
และเปรียบเทียบพ้ืนที่ กรณี ศึกษา จากเกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ ยว             
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบทต่อไป 

สภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนที่เมืองลพบุรี 

1. ข้อมูลทั่วไป เทศบาลเมืองลพบุรี ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทางฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าลพบุรี มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบประกอบด้วย พ้ืนที่ต าบลท่าหินและบางส่วนของต าบล
ทะเลชุบศร มีพ้ืนที่ 6.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 3 ,836 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด อ าเภอเมืองลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมืองลพบุรี 

2. ด้านประวัติศาสตร์ เมืองลพบุรี ค้นพบหลักฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์         
จนถึงสมัยทวาราวดีหรือพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 ซึ่งภายอยู่ใต้อิทธิพลของมอญและขอม มีความ
ต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมามากกว่า 3,000 ปี  ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง หรือตอนต้นของ         
พุทธศตวรรษที่ 19 โปรดให้พระราเมศวรเสด็จมาครองเมืองลพบุรี ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของ
กรุงศรีอยุธยา จึงมีการสร้างป้อม ขุดคูเมือง และสร้างก าแพงเมืองอย่างมั่นคงถาวรขึ้น 

เมืองลพบุรีได้ลดความส าคัญลงไป จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
หรือ พ.ศ. 2199 - 2231 ได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีที่สองขึ้น เพราะลพบุรีมีลักษณะทาง
ยุทธศาสตร์เหมาะสมในการสร้างลพบุรีขึ้นใหม่ ทรงสร้างพระราชวังและป้อมปราการเป็นแนวป้องกัน
อย่างแข็งแรง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ประทับอยู่ที่ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่ และโปรดให้ทูตและ
ชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ท่ีเมืองนี้ในหลายคราว 

สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรีก็หมดความส าคัญลง สมเด็จพระเพทราชาได้ทรง
ย้ายส่วนราชการกลับกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2406 
โปรดฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี ซ่อมก าแพง ป้อม และประตูพระราชวังที่ช ารุดทรุดโทรม และสร้าง   
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พระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นในพระราชวังเป็นที่ประทับ และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์       
ราชนิเวศน์” ลพบุรีจึงแปรสภาพเป็นเมืองส าคัญอีครั้งหนึ่ง 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้สร้าง
เมืองลพบุรีใหม่อันเป็นเมืองทหาร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ มีอาณาเขตกว้างขวาง    
ส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางส าคัญ           
ทางยทุธศาสตร์เมืองหนึ่งในปัจจุบัน 

3. ด้านกายภาพ 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลพบุรี ตัวเมืองจะเป็นแนวยาวไป
ตามทิศตะวันตกโดยพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกจะเป็นเนินสูง และลาดมาทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่ลุ่ม มีแม่น้ าลพบุรีและล าคลองอีกหลายสายไหลผ่าน มีพ้ืนที่รอบตัวเมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

3.2 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศของเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นลักษณะฝนเมืองร้อน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 
29 – 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีปริมาณน้ าฝนมากในระยะปลายเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม    
และฤดูหนาวเริ่มตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน โดยเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดจะสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ต่ าที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิประมาณ 23 องศาเซลเซียส 

3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ในเขตเทศบาลร้อยละ 50 ถูกประกาศเป็นเขตหวงห้าม 
เพ่ือใช้ในราชการทหาร และพ้ืนที่ที่เหลือเป็นโบราณสถาน ที่ราชพัสดุ และที่ดินเอกชน มีพ้ืนที่รอบตัว
เมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 74 ตร.กม. เป็นพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ประมาณ 29.9 ตร.กม. เทศบาลเมืองลพบุรีและเทศบาลต าบลโคกตูม นอกเขตเทศบาลประมาณ 
44.1 ตร.กม. ในพ้ืนที่ต าบลถนนใหญ่ ต าบลเขาสามยอด ต าบลพรหมมาสตร์ ต าบลทะเลชุบศร   
ต าบลบางขันหมาก ต าบลท่าหิน ต าบลท่าศาลา ต าบลป่าตาล ต าบลโพธิ์เก้าต้น ต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง ต าบลกกโก อ าเภอเมืองลพบุรี และต าบลบางคู้ ต าบลโพตลาดแก้ว อ าเภอท่าวุ้ง  (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2560b) 
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แผนผังที่ 4 แสดงผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการคมนาคมและขนส่ง ผังเมืองรวมเมือง
ลพบุรี พ.ศ. 2546 

ที่มา : ส านักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 การคมนาคมและขนส่ง 

4.1.1 ทางรถยนต์ ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่เมืองลพบุรี 135 กิโลเมตร 
การเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ รถโดยสารประจ าทาง และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ
บริการทุกระยะ มีสถานีขนส่งตั้งอยู่ในเมืองลพบุรี 1 แห่ง 
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4.1.2 ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟผ่าน 2 สาย คือสายเหนือ ผ่าน อ าเภอเมืองลพบุรี 
และ อ าเภอบ้านหมี่ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอชัยบาดาล 
และ อ าเภอล าสนธิ ส าหรับรถไฟที่ผ่านสถานีลพบุรี วันหนึ่งจ านวน 37 เที่ยว เป็นเที่ยวขึ้น 19 เที่ยว 
เที่ยวล่อง 18 เที่ยว และรถดีเซลราง วิ่งระหว่าง กรุงเทพมหานคร – ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร     
- บ้านหมี่ เป็นประจ าทุกวัน 

4.1 .3 ถนน ใน เขต เทศบาลมีถนนจ านวน  62 สาย รวมความยาวทั้ งสิ้ น          
31,722 เมตร ถนนเป็นเส้นทางที่เทศบาลตัดและขยายให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

4.2 การสาธารณูปโภค 

4.2.1 การไฟฟ้า เมืองลพบุรีเป็นที่ตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ                
ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี นครสรรค์ และเพชรบูรณ์ ส าหรับในเขต
พ้ืนที่ลพบุรีมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรี และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง การให้บริการประชาชนในด้านไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลเมืองลพบุรีมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และ
ค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย ปัจจุบันมีจ านวน
ครอบครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้ามีขอติดตั้งมิเตอร์ และมีไฟฟ้าใช้แล้วเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจ านวน
ทั้งสิ้น 12,489 ครัวเรือน 

4.2.2 การประปา แบ่งเขตการจ าหน่ายเป็น 2 เขต คือ กองประปา เทศบาลเมือง
ลพบุรี ใช้น้ าดิบจากคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ สายชัยนาท - ป่าสัก และจากแม่น้ าลพบุรี โดย
ให้บริการในเขตเทศบาลในต าบลท่าหิน นอกเขตเทศบาลบางส่วนโดยมีก าลังผลิต 650 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง และสามารถผลิตน้ าได้ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณใช้น้ าของประชากรประมาณ 
170 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจ านวนผู้ใช้น้ าประปา จ านวน 4 ,404 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดลพบุรี มีอัตราการผลิต 2,740 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สถานที่การผลิตมี 3 แห่ง ปริมาณการ
ใช้น้ า 970 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย 250 ลิตรต่อคนต่อวัน 

4.2.3 การสื่อสาร การสื่อสารแห่งประเทศไทยมี 16 แห่ง อยู่ในเขตเทศบาล 3 แห่ง 
คือ ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขลพบุรี ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขพระนารายณ์ มีสถานีวิทยุหลัก 3 แห่ง
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
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4.3 การสาธารณูปการ 

4.3.1 การกีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาและลานกีฬาเอนกประสงค์ของเทศบาล
เมืองลพบุรี มี 9 แห่ง ได้แก่ สนามฟุตบอลหน้าส านักงาน สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงฝ่ายมัธยม ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2 แห่ง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี 4 แห่ง และลานกีฬาเอนกประสงค์สวนราชานุสรณ์ สนามกีฬาพระราเมศวร ซึ่งเป็นสนาม
กีฬาประจ าจังหวัดลพบุรี 

4.3.2 ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดของส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

4.3.3 สถานที่พักผ่อน ได้แก่ สวนสัตว์ลพบุรี สวนราชานุสรณ์ 

4.3.4 พิพิธภัณฑ์  ได้แก่  พิพิธภัณฑสถานแห่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
พิพิธภัณฑ์หอโสภรณศิลป์หรือวัดเชิงท่า 

4.3.5 การสาธารณสุข เทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานบริการด้านสาธารณสุข 3 แห่ง   
มีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลลพบุรี สถาน
ประกอบการประเภทเวชกรรมชนิดมีและไม่มีเตียง แผนโบราณ ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2 ผดุงครรภ์
ชั้น 1 กายภาพบ าบัด และเทคนิคการแพทย์ สถานีอนามัย 1 แห่ง 

4.3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง คือ 
รถยนต์ดับเพลิง 4 คัน รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 6 คัน รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ 1 คัน เครื่องดับเพลิง
ชนิดหาบหาม 11 เครื่อง พนักงานดับเพลิง 50 คน มีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปีละ 1 ครั้ง 

4.3.7 การจัดการของเสีย มีปริมาตรน้ าเสีย 24 ,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ค่า BOD 
ในคลองและทางระบายน้ าสายหลัก 18 - 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณขยะ 100 - 170 ตันต่อวัน 
สามารถก าจัดได้ทั้งหมดโดยวิธีกองบนพ้ืนและจ้างเอกชนก าจัดวันละ 100 ตันต่อวัน รถยนต์บรรทุก
ขยะ 12 คัน ที่ก าจัดขยะมีพ้ืนที่ 33 ไร่ 215 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ต าบลทะเลชุบศร ห่างจากเขตเทศบาล   
3 กิโลเมตร  

4.3.8 การศึกษา การศึกษาของเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบไปด้วย ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน
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เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    
และโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

4.3.9 ตลาดสด เทศบาลเมืองลพบุรีมีตลาดสดทั้งหมด 4 แห่ง เป็นของเทศบาล          
1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

5.1 ทรัพยากรป่าไม จังหวัดลพบุรีปกคลุมด้วยป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้าง      
สมบูรณ เป็นป่าดิบแล้งผืนใหญ่ในบริเวณลุ่มน้ าป่าสัก ป่าเบญจพรรณ และป่าแดงหรือป่าเต็งรังในเขต
เชิงเขา ซึ่งมีอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน เมื่อประชากรเพ่ิมขึ้นความต้องการที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกและ
อยู่อาศัย ตลอดจนความต้องการผลิตภัณฑ์จากป่าไมก็เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับการขาดความรูความ
ส านึกในการใช้ทรัพยากรป่าไม ท าให้พื้นที่ป่าของจังหวัดลพบุรีลดลงอย่างรวดเร็ว  

5.2 ทรัพยากรน้ า แม่น้ าลพบุรี เป็นแม่น้ าที่แยกสาขามาจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่จังหวัด
สิงห์บุรี ไหลผ่านทองที่บางส่วนของ 3 จังหวัด รวม 7 อ าเภอ ไดแก อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอท่าวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอมหาราช อ าเภอบาง
ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมมีความยาวล าน้ า 95 กิโลเมตร ชวงที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรีมี
ความยาว 45 กิโลเมตร ลักษณะของล าน้ า ค่อนข้างแคบมีตลิ่งสูงชัน มีความกว้างประมาณ           
40 - 60 เมตร ลึกประมาณ 6 - 10 เมตร บริเวณริมตลิ่งสองฝั่งแม่น้ ามีชุมชนและราษฎรตั้งบ้านเรือน
อยูตลอดแนว เป็นแม่น้ าที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองลพบุรี 

6. ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลพบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2551 มีรายได้
เฉลี่ย 1,544 ล้านบาท รองจากรายได้ด้านการพาณิชยกรรม เมืองลพบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมากในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี จ าแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวออกได้เป็น    
3 ชนิด คือ 

6.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น 63 แห่ง 

6.2 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ที่มี
ความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีมีทั้งสิ้น 29 แห่ง 

6.3 แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตไทย งานประเพณี     
ความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ โดยในจังหวัดลพบุรีมีจ านวนแหล่งท่องเที่ยวนี้ 11 แห่ง  (ส านักงาน
เทศบาลเมืองลพบุรี, 2560) 
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7. ด้านพื้นที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี 

7.1 ความส าคัญของพื้นที่ เมืองเกาลพบุรีมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน เช่น ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ ชุมชนสมัยทวารวดี ลพบุรี 
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ในเขตเมืองเกาอ าเภอเมืองลพบุรี ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทาง
กายภาพ เช่น คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด ปรางค์แขก     
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านหลวงราชทูต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเสาธงทอง วัดนครโกษา       
วัดบันไดหิน วัดมณีชลขันธ์ สระมโนราห์ พะเนียดคล้องช้าง และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช หลักฐานทางกายภาพแสดงถึงพัฒนาการของเมืองลพบุรีในอดีตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่
เจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย 

7.2 สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณเมืองลพบุรี คุณค่าที่
สะท้อนให้เห็นถึงความงาม ทั้งในรูปแบบและกระบวนการช่าง ในรูปลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละยุคสมัย 
และยังมีความหมายที่ซ่อนเร้นในเชิงวัฒนธรรมในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐ านของเมืองอย่างดียิ่ง 
หลักฐานทางศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ไดแก 

7.2.1 สมัยทวารวดี ไดแก แนวคูเมือง ก าแพงเมืองที่เป็นคูน้ าคันดิน ซึ่งมีรูปร่างเกือบ
กลม อันเป็นลักษณะเฉพาะสมัยทวารวดี ซากฐานเจดีย์ประธานวัดนครโกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นสถูป
เจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม 

7.2.2 สมัยลพบุรี รูปแบบศิลปะลพบุรี ลักษณะคล้ายหรือท าเลียนแบบเขมร ไดแก
ปรางค์แขก พระปรางค์สามยอด 

7.2.3 สมัยอูทอง ไดแก ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของศิลปะสถาปัตยกรรมยุคสมัยนี้โดยตรง สวนยอดปรางค์เหนือเรือนธาตุท าเป็นสันกลีบต่อกัน     
เป็นวงรอบ  

7.2.4 สมัยอยุธยา ไดรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมแบบอย่างตะวันตกมาประยุกต์ใช้
ในสถาปัตยกรรมแบบจารีตของไทย การใช้กรอบโค้งแหลม (Pointed Arch) การเริ่มใช้วิทยาการ
แบบใหม่ในการสร้างอาคารสูงกว่า 2 ชั้นขึ้นไป การวางผังเมือง การสร้างป้อมก าแพงเมืองและประตู
เมือง เห็นไดจากสถาปัตยกรรมภายในหมูเรือนรับรองบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนทร์ พระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ วัดสันเปาโล ก าแพงเมืองและประตูเมืองที่ก่อด้วยอิฐ  

7.2.5 สมัยรัตนโกสินทร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงฟ้ืนฟู    
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งและพระต าหนักเพ่ิมข้ึน เช่น    
หมูพระที่นั่งพิมานมงกุฎ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเมืองลพบุรี
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เป็นอย่างมาก เมืองลพบุรีตั้งอยู่ศูนย์กลางอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็น      
เมืองศูนย์กลางการทหาร ขยายเมืองมาทางทิศตะวันออกตามถนนนารายณ์มหาราช วงเวียน         
ศรีสุริโยทัย วงเวียนเทพสตรี อนุสาวรีย์และอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยกับถนน  
ราชด าเนินกลางที่กรุงเทพมหานคร 

7.3 โบราณสถาน เขตเมืองเก่าลพบุรีมีโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานและกลุ่มอาคารที่
ส าคัญ โดยโบราณสถานมีทั้งท่ีขึ้นทะเบียนแลว และยังไมไดขึ้นทะเบียน โดยแบ่งเป็นประเภทไดดังนี้  

7.3.1 ศาสนสถาน ไดแก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเสาธงทอง วัดนครโกษา      
พระปรางค์สามยอด เทวสถานปรางค์แขก ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร ศาลพระกาฬ วัดบันไดหิน   
วัดราชา วัดอินทรา วัดปืน วัดมเหศวร วัดกวิศรารามวรวิหาร วัดเชิงทา และวัดพระยาออก 

7.3.2 กลุ่มอาคารไดแก พระนารายณ์ราชนิ เวศน์ บ้านหลวงรับราชทูตหรือ       
บ้านวิชาเยนทร 

 
แผนผังที่ 5 แสดงที่ตั้งโบราณสถานในบริเวณเมืองเก่าลพบุรี 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลพบุรี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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7.4 องค์ประกอบเมืองเกา 

7.4.1 คูน้ า คันดิน สมัยทวารวดี มีลักษณะรูปวงรี เป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญคือ 
พระราชวัง ศาสนสถานต่าง ๆ   

7.4.2 สระน้ า ไดแก สระมโนราห์ สระข้างพระปรางค์สามยอด   

7.4.3 คูเมือง ก าแพงเมือง สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบันก าแพงเมืองเก่าด้านทิศ
ตะวันตกเหลือเพียงซากก าแพงเมืองและเนินดิน ทางด้านตะวันออกของเมืองเกาปรากฏซากก าแพง
เมือง คูเมือง และประตูเมืองบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่เปิดโล่งของค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

7.4.4 ปอมปราการ ประตูเมือง ไดแก ป้อมทาโพธิ์ทางด้านทิศเหนือ ปอมชัยชนะ
สงคราม และประตูชัยทางทิศใต้ 

 
แผนผังที่ 6 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลพบุรีและองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลพบุรี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.5 ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี ชุมชนเมืองเกาลพบุรีมีขอบเขตเมืองเก่าที่ชัดเจน    
รองรอยของ คูน้ า คันดินที่ล้อมรอบเมือง โดยสามารถแบง เมืองเกาออกไดเป็น 4 ระยะตามยุคสมัย  
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ระยะที่ 1 เมืองสมัยทวารวดี มีแผนผังรูปวงรี มีคูน้ าคันดินล้อมรอบเมือง อยู่ทาง
ตะวันตกของเขตเมืองเก่าทั้งหมด ติดกับแม่น้ าลพบุรี ซึ่งใช้เป็นคูเมืองด้านทิศตะวันตก ทางเหนืออยู่
ตรงป้อมโพธิ์ แล้ววกมาทางตะวันออก ซึ่งมีร่องรอยของคูน้ าด้านหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สิ้นสุดที่
บริเวณประตูช่องกุดใกล้กับป้อมชัยชนะสงคราม มาจดกับแม่น้ าลพบุรีบริเวณวัดเชิงท่า  

ระยะที่ 2 รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการขยายเมืองโดยการขุดคูน้ าและ
ก่อคันดินต่อจากแนวคูเมืองชั้นแรกมาทางทิศตะวันออก ปัจจุบันอยู่ภายในเขตของค่ายสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

ระยะที่ 3 เกิดขึ้นพรอมกับการขยายเมืองในระยะที่ 2 โดยก่อคันดินและขุดคูน้ า
เพ่ิมเติมมาทางตะวันออก ซึ่งเป็นแนวค่อนข้างตรงจากทิศเหนือจดใต้ ปัจจุบันแนวนี้อยู่ในเขต       
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเช่นกัน สังเกตไดจากประตูเพนียดที่ยังอยู่ในสภาพดี  

ระยะที่ 4 การขยายเมืองออกไปทางตะวันออกต่อจากเขตเมืองในระยะท่ี 3 โดยแนว
ตะวันออกสุดคือ คูน้ าและคันดิน ซึ่งเป็นแนวค่อนข้างตรงจากทิศเหนือจดใต้ ปัจจุบันแนวนี้คือถนนที่
ตัดผ่านบริเวณวงเวียนสระแกว โดยมีร่องรอยของคูน้ าซึ่งเกือบหมดสภาพไปแล้วหลงเหลือ           
อยู่บางส่วน  

พ้ืนที่เมืองลพบุรีระยะที่ 1 ซึ่งเป็นชุมชนเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นบริเวณ
ที่มีกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของเมือง มีการสัญจรในบริเวณเขต
เมืองค่อนข้างหนาแน่น เป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญและองค์ประกอบเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่
บางส่วน เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง และป้อม สามารถก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลพบุรี โดยมีเนื้อที่
รวมประมาณ 1.729 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,080.67 ไร และมีอาณาเขต ดังนี้  

ทิศเหนือ  จดแม่น้ าลพบุรีฝั่งตรงข้ามวัดมณีชลขันธ์ไปตามแนวเขตพ้ืนที่    
ราชพัสดุจดคลองเรือกฝั่งเหนือ 

ทิศตะวันออก จดแนวคลองเรือกฝั่งตะวันออกลงมาทางใต้จดถนนรามเดโช    
เลียบไปทางทิศตะวันออกของถนนรามเดโชและเชื่อมกับแนวเขตวัดสันเปาโลด้านตะวันออกผ่านถนน
ชนะสงครามจนจดคลองบางปี่ 

ทิศใต้  จดแนวเขตห่างจากถนนชนะสงคราม ถนนประตูชัยและถนน
พระรามระยะห่างจากเขตทางด้านใต้ 100 เมตร 
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ทิศตะวันตก จดแนวถนนเลียบวัดโพธิ์งาม เชื่อมกับถนนพรหมมาสตร์ ข้าม
แม่น้ าลพบุรีไปจดแม่น้ าลพบุรีฝั่งตรงข้ามวัดมณีชลขันธ์ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า, 2553b) 

 
แผนผังที่ 7 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลพบุรี 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าลพบุรี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนที่เมืองก าแพงเพชร 

1. ข้อ มูลทั่ วไป  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ตั้ งอยู่ ใน เขตต าบลในเมือง อ าเภอ            
เมืองก าแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงเอเชียสาย 1 ระยะทาง 358 กิโลเมตร      
มีพ้ืนที่ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ าปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้    
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองปลิง ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลเทพนครและต าบลคณฑี ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับต าบลหนองปลิง ต าบลคณฑี และต าบลสระแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลนครชุม 

2. ด้านประวัติศาสตร์ เมืองก าแพงเพชรปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ครั้งใช้นามว่า
ชากังราว ประมาณพุทธศตวรรษที่  18 - 19 ในสมัยสุโขทัย โดยมีเมืองนครชุมตั้งอยู่ร่วมสมัย       
เมืองนครชุมมีลักษณะเป็นเมืองสมัยสุโขทัย คือ มีทั้งคามวาสีหรือสวนในเมือง และมีเขตอรัญญวาสี
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หรือสวนนอกเมือง มีกลุ่มวัดในพุทธศาสนา ซึ่งมีลักษณะของสถาปัตยกรรมและรูปแบบแผนผังการจัด
ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นแบบสุโขทัย ต่อมาเมื่อเมืองนครชุมซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิงถูกน้ า
เซาะตลิ่งพัง จึงย้ายมาสร้างเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับเมืองเดิม กรุงสุโขทัยมี
การรบพุ่งกับกรุงศรีอยุธยาอยู่เสมอ ชากังราวหรือก าแพงเพชรในฐานะเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของ
เมืองสุโขทัย  จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างปราการของเมืองให้มั่นคงถาวร โดยใช้ปราการทางธรรมชาติ 
คือ แม่น้ าปิงและก าแพงดิน 

กรุงสุโขทัยเสื่อมอ านาจลง ก าแพงเพชรจึงกลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของ        
กรุงศรีอยุธยา เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการสกัดกั้นไมให้กองทัพของล้านนาและพม่าผ่านลงมา
รุกรานบ้านเมืองในภาคกลาง มีการสร้างป้อมปราการเป็นก าแพงศิลาแลงที่แข็งแกร่งและมั่นคง      
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองก าแพงเพชรถูกจัดให้อยู่ในระดับเมืองชั้นโทร่วมกับเมือง
สุโขทัย และสวรรคโลก โดยมีผู้ว่าราชการเมืองท าหน้าที่ปกครองเมืองขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา 

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองก าแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองชั้นโท   
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น 
จัดตั้งมณฑลขึ้นในหัวเมืองชั้นใน 4 มณฑล เมืองก าแพงเพชรไดถูกจัดให้อยู่ในมณฑลนครสวรรค์   
เมืองเริ่มพัฒนาการสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านต่าง ๆ มีการตัดถนนสายส าคัญของเมือง ไดแก
ถนนราชด าเนินและถนนเทศา และยังเกิดชุมชนร้านค้าขึ้นตามแนวถนน ประกอบกับการตื่นตัวการท า
ป่าไมในมณฑลนครสวรรค์ ท าให้เมืองก าแพงเพชรเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว 

3. ด้านกายภาพ 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณตัวเมืองก าแพงเพชร มีแม่น้ าปิงไหลผ่านทางทิศ
ตะวันตก ระดับพ้ืนที่มีความสูงประมาณ 78.00 – 72.00 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ลักษณะ
ของพ้ืนที่จะเป็นสันสูงตามริมฝั่ งแม่น้ าปิง คือมีระดับประมาณ 78.00 – 77.00 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง แล้วลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองบริเวณสุดเขตเทศบาล ห่างจากแม่น้ าปิง ประมาณ 3.2 กิโลเมตร มีระดับ
ประมาณ 71.00 – 72.00 เมตรจากระดับน้ าทะเล คิดเป็นความลาดเอียงของพ้ืนที่เฉลี่ย 1.90 เมตร 
ต่อ 1,000 เมตร 

3.2 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศในเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอลและอ่าวไทย พัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เกิดฤดูกาล 3 ฤดู มีสภาพอากาศที่
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อบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.4 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส 

3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของ        
แม่น้ าปิง เป็นศูนย์กลางของการบริการพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย ลักษณะของชุมชนจับกลุ่ม
ต่อเนื่อง ไปตามแนวแม่น้ าปิงทางทิศเหนือและทิศใต้ และตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 
ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย และเป็นโบราณสถาน โดยทางทิศเหนือของตัวเมืองได้รับ
การอนุรักษ์จากกรมศิลปากร ในการบูรณะซ่อมแซมและตกแต่งเพ่ือเป็นสถานที่อันควรแก่การศึกษา 
และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองปลิง ต าบลทรงธรรม           
ต าบลสระแก้ว ต าบลนครชุม ต าบลในเมือง ต าบลเทพนคร และต าบลท่าขุนราม อ าเภอ            
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร (ราชกิจจานุเบกษา, 2560a) 
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แผนผังที่ 8 แสดงผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการคมนาคมและขนส่ง ผังเมืองรวมเมือง
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 
ที่มา : ส านักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 การคมนาคมและขนส่ง 

4.1.1 ทางบก โดยทางรถยนต์ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถขนส่งสาธารณะ       
โดยสภาพถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ส าหรับสภาพการจราจรในเขตเทศบาล 
ปัจจุบันอยู่ในสภาพคล่องตัวพอสมควร ลักษณะการจราจรส่วนใหญ่อยู่ในแนวเหนือ – ใต้ บริเวณถนน
เทศา ถนนราชด าเนิน ถนนเจริญสุขและถนนวิจิตร เป็นถนนสายหลักในเขตเทศบาล  

4.1.2 ทางน้ า สามารถเดินทางติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลและอ าเภอใกล้เคียงกับเทศบาล             
ได้ โดยเฉพาะเขตชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิง และใช้เรือติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลมี
สะพาน 3 แห่ง คือ สะพานข้ามแม่น้ าปิง สะพานข้ามคลองท่อทองแดง และสะพานข้ามคูเมือง 

4.1.3 ถนน ในเขตเทศบาล มีจ านวนถนนและซอย ซึ่งอยู่ในความดูแลรวม 214 สาย 
มีความยาวรวม 100.52 กิโลเมตร มีความกว้างตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 60 เมตร 

4.2 การสาธารณูปโภค 

4.2.1 การไฟฟ้า การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ให้บริการด้านการไฟฟ้าแสง
สว่างทั้งหมดในเขตเทศบาล รับกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีผู้ใช้บริการไฟฟ้าอยู่
จ านวน 1,008 ราย ใช้กระแสไฟฟ้าสูง 10 เมกกะวัตต์ ส าหรับเทศบาลเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะในเขตเทศบาลทั้งหมด โดยเฉพาะในบริเวณจุดตัดของถนนและสวนสารธารณะ มีจ านวน
หลอดไฟ 2,775 ชุด ครอบคลุมถนน ซอยต่าง ๆ จ านวน 201 สาย 

4.2.2 การประปา ปัจจุบันการประปาก าแพงเพชร เป็นผู้ให้บริการน้ าประปาแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเกือบทั้งหมด มีก าลังการผลิต 940 ลูกบาศก์เมตรต่อเซนติเมตร โดยใช้แหล่ง
น้ าดิบ คือ แม่น้ าปิง มีจ านวนผู้ใช้น้ าประมาณ 10 ,415 ครัวเรือน อัตราการใช้น้ า 11,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน  

4.2.3 การสื่อสาร  

1) โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลมีที่ท าการชุมสายโทรศัพท์ ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ 2            
ถนนก าแพงเพชร – สุโขทัย ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รับผิดชอบการ
ให้บริการโทรศัพท์ ในเขตอ าเภอเมือง บริการเลขหมายโทรศัพท์ 5 ,632 เลขหมาย เป็นส่วนราชการ            
315 เลขหมาย ประชาชนทั่วไป 3,560 เลขหมาย ธุรกิจเอกชน 1,193 เลขหมาย และสาธารณะ 225 
เลขหมาย 
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2) การไปรษณีย์โทรเลข มีส านักงานไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ถนนเทศา 
ให้บริการด้านการรับ - ส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ โทรเลขภายในเขตเทศบาลทั้งหมด 

4.3 การสาธารณูปการ 

4.3.1 การกีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร           
สนามกีฬาชากังราว ศูนย์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดก าแพงเพชร และสวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ 

4.3.2 ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 

4.3.3 สถานที่พักผ่อน ได้แก่ สวนสุขภาพก าแพงเพชร และสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน 

4.3.4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถาน
ก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติหรือพิพิธภัณฑ์เรือนไทย 

4.3.5 การสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร และโรงพยาบาลเอกชน   
เมืองก าแพงเพชร 

4.3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่  ศูนย์ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยเขต 8 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าแพงเพชร และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

4.3.7 การบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองก าแพงเพชรใช้ประเภทของระบบบ าบัดบ่อผึ่ง 
ความสามารถในการบ าบัด 13,500 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ปริมาณน้ าเสียที่ เข้าระบบเฉลี่ย          
7158 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ านวนสถานีสูบน้ าเสีย 2 สถานี จุดปล่อยน้ าทิ้งลงสู่คลองท่อทองแดง 

4.3.8 การศึกษา การศึกษาของเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบไปด้วย โรงเรียน
ก าแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  1 – 4 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร วิทยาลัยภัคดีพานิชยาการและเทคโนโลยีก าแพงเพชร วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร 

4.3.9 ตลาดสด เทศบาลเมืองก าแพงเพชรมีตลาดสดทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาด
ศูนย์การค้าเมืองก าแพงเพชร ตลาดริมปิง และตลาดสดไนท์บาซาร์ 
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5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

5.1 ทรัพยากรป่าไม ป่าไม้ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบแบบ   
ป่าเบญจพรรณ มีไม้ที่ผลัดใบทุกหน้าแล้งของปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ขาดฝน ดินและอากาศขาดความ
ชุ่มชื้น มีไม้ประเภทไม้กวาว ไม้มะคาโมง และอาจมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่บ้าง จากการส า รวจโดยใช้
ภาพถ่ายจาก ดาวเทียม เมื่อ พ.ศ. 2534 พบว่าพ้ืนที่ปาไม้ของจังหวัดก าแพงเพชรเหลืออยู่          
2,146.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,341,718 ไร่ ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดก าหนดให้เป็นปาสงวน
แห่งชาติ จ านวน 9 ป่า อุทยานแหงชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง 

5.2 ทรัพยากรน้ า มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติในลักษณะของแม่น้ าล าคลอง หนองและบึง 
แบ่งแหล่งน้ าได้ 2 ลุ่มน้ า คือ บริเวณลุ่มน้ าปิง และบริเวณลุ่มน้ ายม บริเวณพ้ืนที่รับน้ าที่มีพ้ืนที่อยู่ใน
จังหวัดก าแพงเพชร เนื้อท่ี 2,651.625 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 30.81  

6. ด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

6.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง    
แก่งเกาะใหญ่ และเขานางทอง 

6.2 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร     
ป้อมทุ่งเศรษฐี เมืองนครชุม และพิพิธภัณฑ์วัดปราสาทหรือบ้านโคน 

6.3 แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร 
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติก าแพงเพชร วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดวังพระธาตุหรือเมืองไตรตรึงษ์
วัดสว่างอารมณ์หรือหลวงพ่ออุโมงค์ วัดป่าเขาเขียว และวัดป่าธรรมธารา (ส านักงานเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร, 2560) 

7. พื้นที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าก าแพงเพชร 

7.1 ความส าคัญของพื้นที่ ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย โดยมี
ก าแพงเมืองและป้อมปราการที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบัน ก่อนตั้งเมืองก าแพงเพชร ตามทางสันนิฐานเดิมมี
อยู่ 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม เมืองชากังราวเป็นเมืองที่สร้างก่อน ตั้งอยู่บนฝั่ง
แม่น้ าปิงฝั่งตะวันออก ต่อมาได้บูรณะเมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าปิงฝั่งตะวันตก ตั้งเป็นอีกเมือง
หนึ่ง มีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานและยังปรากฏร่องรอย คูเมือง ก าแพงเมือง ประตูเมือง แนวถนน
โบราณ ชุมชนโบราณ และอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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ปัจจุบันมีภัยคุกคามจากการสัญจรผ่านเข้ามาในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อ
โบราณสถานโดยตรง ตลอดจนเริ่มมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจบริเวณริมฝั่งแม่น้ าปิง ด้านอรัญญิกของ
เมืองนครชุม   

บริเวณเมืองนครชุม ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันมีสถานะเป็นเทศบาลต าบลนครชุม ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน และยังมี
โบราณสถานส าคัญคือแนวก าแพงและคูเมือง รวมทั้งอาคารเรือนไมคาขายและเรือนพักอาศัย        
ซึ่งปัจจุบันในหลายบริเวณก าลังอยู่ใน สภาพทรุดโทรม มีแนวโน้มถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการใช้ประโยชน และแรงกดดันพัฒนาที่น่าจะเพ่ิมมากข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ 

7.2 สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม สถาปัตยกรรมในเมืองก าแพงเพชรนอกจากใช้อิฐ
เป็นวัสดุพ้ืนฐานแลว ที่ส าคัญเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือศิลาแลง ซึ่งเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากในเมืองก าแพงเพชร และมีแหล่งอยู่ใกล้กับโบราณสถานนั้น ๆ เช่น แหล่งศิลาแลงขนาด
ใหญ่ภายในเขตอรัญญิก ไดแก บ่อสามแสน เป็นต้น ช่างเมืองก าแพงเพชรใช้เทคนิควิธีการสกัดเป็น
แท่งหรือท่อนที่มีขนาดใหญ่ยาวตลอดโดยไมมีการต่อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญถึงขีดสุดของการ
ช่างเมืองก าแพงเพชร รวมทั้งวิธีการก่อผนังโคง ดังเช่น มณฑปวัดพระสี่อิริยาบถ ที่มีการก่อผนังทั้ง    
4 ด้าน ให้โค้งแอ่นบรรจบกัน ซึ่งระบบวิธีการดังกล่าวนี้ไมปรากฏที่อื่น 

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ ส าคัญ เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของช่าง
ก าแพงเพชร ที่เรียกว่า “ฐานไพที” คือ การท าโครงสร้างของพ้ืนขนาดใหญ่เป็น ฐานยกข้ึนสูงเพ่ือเป็น
ฐานส าหรับรองรับองค์ประกอบของอาคาร ใช้เป็นจุดเน้นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ซ้อนอยู่
ส่วนบนให้ดูเด่นเป็นสงาส าคัญกว่าสิ่งอ่ืน ๆ และเพ่ือใช้เป็นพ้ืนชานรองรับองค์ประกอบสถาปัตยกรรม
อ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญทัดเทียมกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ใช้ประกอบในงานสถาปัตยกรรมไดอย่าง
สัมฤทธิ์ผล ดังจะเห็นไดจากวัดส าคัญ ๆ เช่น วัดพระแกว วัดพระธาตุ วัดอาวาสใหญ่ และวัดพระสี่
อิริยาบถ เป็นต้น สถาปัตยกรรมเท่าที่ ยังคงเหลืออยู่ ในปัจจุบัน ที่นับว่ามีคุณค่าทั้ งในทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปะสถาปัตยกรรม ไดแก กลุ่มอาคารร้านค้าและพักอาศัย 

อาคารร้านค้าและพักอาศัย เป็นย่านที่มีการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยอดีต    
โดยใช้เป็นที่ท าธุรกิจการค้าและเป็นที่อยู่อาศัย มีการปรับเปลี่ยนสภาพและการใช้สอย รวมทั้งมีการ
รื้อถอนอาคารกลุ่มดังกล่าวนี้ไปเป็นจ านวนมาก อาคารประเภทนี้ แบ่งได้เป็น 

7.2.1 กลุ่มอาคารร้านคาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง ไดแก อาคารร้านค้าบริเวณ 
2 ข้างถนนเทศาและถนนราชด าเนิน ตั้งแต่บริเวณมุมก าแพงเมืองเกาจนถึงบริเวณที่ตัดกันของถนน
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เจริญสุขด้านทิศตะวันออก มีการกระจุกตัวของกลุ่มอาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นอาคารไมชั้น
เดียวหรือสองชั้น หลังคาจั่ว หันตามยาวขนานไปตามถนน มีลายไมฉลุประดับเหนือประตูด้านหนา  

7.2.2 กลุ่มอาคารร้านคาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง ไดแก กลุ่มอาคารบนถนน   
นครชุม ช่วงตั้งแต่สะพานก าแพงเพชรผ่านวัดพระบรมธาตุนครชุม ไปทางคลองสวนหมากขนานไปกับ
แม่น้ าปิง บริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุนครชุมไปจนถึงคลองสวนหมาก และกระจุกตัวเป็นกลุ่มที่
บริเวณตลาดริมคลอง  

7.3 โบราณสถาน เมืองก าแพงเพชรมีศาสนสถาน แบ่งได 2 กลุ่ม ดังนี้ 

7.3.1 ศาสนสถานทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง บริเวณอรัญญิกและภายในเขต
ก าแพงเมืองเก่าชากังราว ไดแก วัดพระธาตุ วัดพระแกว วัดพระนอน วัดช้างรอบ วัดช้าง วัดวิหารงาม 
วัดอาวาสใหญ่ วัดอาวาสน้อย และวัดกะโลทัย   

7.3.2 ศาสนสถานทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง บริเวณเมืองนครชุมและบริเวณ
อรัญญิก ไดแก วัดพระบรมธาตุนครชุม วัดหนองพิกุล วัดเจดีย์กลางทงุ วัดหนองลังกา วัดซุ้มกอ และวัดหม่องกาเล   

 
แผนผังที่ 9 แสดงที่ตั้งโบราณสถานในบริเวณเมืองเก่าก าแพงเพชร 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่ าก าแพงเพชร ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7.4 องค์ประกอบเมืองเกาก าแพงเพชร 

7.4.1 คูเมือง ก าแพงเมือง ก าแพงเมืองของเมืองก าแพงเพชรทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ าปิง       
มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ ทางฝั่งนครชุม ก าแพงเมืองมีลักษณะเป็นก าแพงดิน 3 ชั้น มีคูน้ า 2 ชั้น
ล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือก าแพงเพียงบางส่วน ทางฝั่งชากังราวเดิมเป็นก าแพงดิน ต่อมามีการสร้า ง
ก าแพงศิลาแลงเทินขึ้นบนก าแพงดินเดิม ตอนบนท าเป็นแท่งอย่างเสมาสี่เหลี่ยมปาดมุม   

7.4.2 ปอมและประตูเมือง ในปัจจุบันเหลือป้อมอยู 9 หลัง แต่เดิมมีอยู่ 10 หลัง คือ 
มีป้อมมุมเมืองทางด้านทิศใต้ และริมแม่น้ า แต่ละด้านของก าแพงเมืองมีประตูเมือง นับรวมแล้วได้
ประมาณ 10 ชอง ลักษณะสถาปัตยกรรมไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก คือ โปรตุเกส ในช่วงสมัย
อยุธยาตอนต้น ประมาณรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือ พ.ศ.1991 - 2031 

บริเวณกึ่งกลางก าแพงเมืองด้านที่ติดกับริมแม่น้ าปิง มีประตูเมืองที่เรียกว่าประตูดั้น 
และมีป้อมเจ้าจันทร์ เป็นป้อมโดดอยู่บริเวณหน้าประตู ซึ่งใช้เป็นป้อมหลักในการสังเกตการณบริเวณ  
คุ้งแม่น้ าปิง ที่โอบโค้งเข้ามา และใช้ประตูดั้นเป็นจุดควบคุมการเข้าออก และเป็นทางเข้าหลักส าหรับ
การติดต่อระหว่างเมืองทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ า   

7.4.3 แนวถนนโบราณ พบแนวการสร้างถนนที่เรียกกันว่า “ถนนพระร่วง” เชื่อมต่อ
ระหว่างเมืองบางพานมายังก าแพงเพชร สันนิษฐานว่าอาจจะมีการใช้ถนนพระร่วงเป็นเส้นทางติดต่อ
ระหว่างเมืองก าแพงเพชรกับหัวเมืองทางตอนเหนือ โดยมีทางเขา - ออก สูเมืองทางด้านประตูวัดช้าง 

7.4.4 ชุมชน เมืองก าแพงเพชรเคยมีความส าคัญโดดเด่นในช่วงปลายสมัยกรุงสุโขทัย
จนถึงสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก าแพงเพชรมีฐานะเป็น “เมืองกันชน”    
ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับหัวเมืองชั้นน าอ่ืน ๆ  เมืองก าแพงเพชรจึงเป็นเมืองที่ไม เคยตาย อีกทั้งยังเป็น
เมืองที่เป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมของอิทธิพลสายวัฒนธรรมต่าง ๆ ไมว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีหรือแม้แต่ทางด้านศิลปกรรม ซึ่งไดผสมผสานจนมี
ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ดังเช่น งานด้านสถาปัตยกรรม ชุมชนเมืองเก่าก าแพงเพชร สามารถ
แบ่งเป็นย่านบริเวณ  ไดดังนี้ 
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แผนผังที่ 10 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าก าแพงเพชรและองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่ าก าแพงเพชร ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.5 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาก าแพงเพชร จากลักษณะกายภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเมืองเก่าก าแพงเพชร มีความเหมาะสมก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าก าแพงเพชรให้มีเนื้อที่รวม
ประมาณ 13.440 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,400.11 ไร และมีอาณาเขต เป็นดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นเมือง
สมัยทวารวดี มีแผนผังรูปวงรี มีคูน้ าคันดินล้อมรอบเมืองอยูทาง ตะวันตกของเขตเมืองเกาทั้งหมดติด
กับแม่น้ าลพบุรี ซึ่งใช้เป็นคูเมืองด้านทิศตะวันตก ทางเหนืออยู่ตรงปอมโพธิ์ แล้ววกมาทางตะวันออก
ซึ่งมีร่องรอยของคูน้ าด้านหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สิ้นสุดที่บริเวณประตูช่องกุดใกล้กับป้อมชัยชนะ
สงคราม มาจดกับแม่น้ าลพบุรีบริเวณวัดเชิงท่า  
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แผนผังที่ 11 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าก าแพงเพชร 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่ าก าแพงเพชร ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทิศเหนือ  จดแนวฝั่งด้านเหนือของปากคลองท่อทองแดง จดแนวกึ่งกลาง
แม่น้ าปิงไปตามแนวเขตคลองจนบรรจบกับแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์อรัญญิก ไปตามแนว     
เขตอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปตามแนวเขตพ้ืนที่วัดอาวาสน้อย    
จนจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 

ทิศตะวันออก จดแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ข้ามคลองท่อ
ทองแดงมาตามแนวถนนขนานคลองท่อทองแดงจนจดกับถนนวังคาง 

ทิศใต้  จดถนนวังคางตัดกับคลองท่อทองแดง ข้ามถนนกะโลทัยมาจด
ถนนวิจิตร 1 จนจดถนนราชด าเนิน 1 ซอย 4 ข้ามถนนราชด าเนิน 1 ไปตามแนวถนนเทศา 1 ซอย 7 
ข้ามถนนสิริจิตรไปจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าปิง มาตามแนวกึ่งกลางแม่น้ าปิงทางตะวันออกเชื่อมกับแนว
จากคูเมืองนครชุม และมาตามคูเมืองนครชุม โดยข้ามถนนเลียบฝั่งแม่น้ าปิง (ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1078) มาเป็นระยะทางประมาณ 380 เมตร จดกับถนนไมมีชื่อ ลงมาทางใต้ตามแนวถนน
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ประมาณ 360 เมตร แล้วไปทางแนวตะวันตกอีกประมาณ 1,575 เมตร จนถึงถนนไมมีชื่อที่ไปจดแนว
เขตเทศบาลต าบลนครชุม จนจดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 

ทิศตะวันตก จดแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เชื่อมกับแนวคลองสวน
หมากตลอดแนวคลอง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสวนหมาก ถนนพหลโยธินไปจดกับแนวกึ่งกลางแม่น้ า
ปิง และขึ้นไปทางเหนือตามแนวกึ่งกลางแม่น้ าปิง จนบรรจบกับต าแหน่งเริ่มต้นด้านทิศเหนือที่ปาก
คลองท่อทองแดง (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมือง
เก่า, 2553a) 

สภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนที่เมืองพิมาย 

1. ข้อมูลทั่วไป เทศบาลต าบลพิมาย มีพ้ืนที่ 2.156 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อาณาเขต 4 ด้าน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง        
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านเหนือ จรดฝั่งใต้ล าน้ ามูลบรรจบกับฝั่งตะวันออกของ          
ล าจักราช ด้านตะวันออก จรดฝั่งตะวันตกของล าน้ ามูล และเลียบคลองสระโบสถ์ ด้านใต้ จรดล า
คลองใหญ่ และติดเขตวิทยาลัยการอาชีพพิมาย ด้านทิศตะวันตก จรดฝั่งตะวันออกของล าจักราช 

2. ด้านประวัติศาสตร์ เมืองเก่าพิมายเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานตั้งแต่        
พุทธศตวรรษท่ี 12 – 18 มีพัฒนาการของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไดแก ชุมชนเมืองเก่าพิมาย ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตก าแพงเมืองคูเมือง โดยมีปราสาทหินพิมายเป็นศาสนสถานอยู่กลางเมืองและชุมชนโบราณ
บ้านวังหิน และบารายใหญ่อยู่ทางด้านทิศใต้ มีเนินดินขนาดใหญ่หรือวัดโคก เป็นศาสนสถานที่ส าคัญ
เป็นศูนย์กลางของชุมชน 

เมืองเก่าพิมาย ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานการอยูอาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัย
เกษตรกรรมช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และมีการพัฒนาชุมชนมาเป็นล าดับ จนกระทั่งช่วง
พุทธศตวรรษที่ 16 เมืองพิมายไดรับการพัฒนาโดยรับวัฒนธรรมขอมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์การวางผังเมือง และงานทางด้านสถาปัตยกรรม ปรากฏแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า       
มีคูเมือง ก าแพงเมืองล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเขา – ออกเมืองขนาดใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลงทั้ง 4 ด้าน 
เมืองพิมายหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เพ่ือรับกับแนวถนนโบราณจากเมืองพระนครของอาณาจักร
ขอมโบราณ บริเวณกลางเมืองเป็นที่ตั้งปราสาทหินพิมาย เป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน 
เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยหินทรายสีขาว ตามแบบศิลปะขอมราว
พุทธศตวรรษที่ 16 - 17 และรูปแบบปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมาย เป็นต้นแบบของปราสาท
นครวัดของอาณาจักรขอมโบราณ ภายในเมืองเก่าพิมายมีโบราณสถานที่มีความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์เมือง เช่น เมรุพรหมทัต เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย และสระน้ าโบราณ 
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3. ด้านกายภาพ 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลพิมาย มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เป็นเกาะ     
มีแม่น้ ามูล ล าจักราช ล าน้ าเค็มล้อมรอบ มีสระโบราณ 5 สระ คือ สระโบสถ์ สระเพลง สระพลุ่ง    
สระขวัญ และสระแก้ว คูเมืองโบราณยังคงเหลืออยู่บางจุด มีโบราณสถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว 
คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เมรุพรหมทัต ประตูเมืองโบราณ     
4 ทิศและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบเขตเทศบาล เช่น ไทรงาม กุฏิฤๅษี ท่านางสระผม และสนามแข่ง
เรือยาวพิมาย 

3.2 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคมถึงมกราคม 

3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่ชุมชนพิมายในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด วัด ที่ว่าการอ าเภอ ให้บริการทั้งชุมชนพิมายและชุมชน
ใกล้เคียง มีการสร้างทางหลวงแผ่นดินผ่านชุมชน ท าให้เกิดชุมชนขึ้นใหม่ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
ได้แก่ บ้านกระเบื้องใหญ่ บ้านวังหิน และบ้านรังกาใหญ่ 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของชุมชนเมือง มีลักษณะปะปนกัน โดยจะ
หนาแน่นอยู่บริเวณโดยรอบปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นชุมชนเดิมและกระจายตัวตามเส้นทางคมนาคม 
ส่วนพ้ืนที่รอบชุมชนเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม ลักษณะชุมชนแบบชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันราชการ เกษตรกรรม ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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แผนผังที่ 12 แสดงผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนพิมาย พ.ศ. 2551 
ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 การคมนาคมและขนส่ง ชุมชนพิมายมีเส้นทางคมนาคมหลักติดต่อกับชุมชนอ่ืน คือ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 บริเวณบ้านตลาดแค – อบต.   
ในเมือง เป็นเส้นทางไปยังอ าเภอสูงเนิน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 จากเทศบาลต าบลพิมาย
ลงไปทางใต้ที่บ้านหินดาด เป็นเส้นทางติดต่อกับอ าเภอจักราช และอ าเภอห้วยแถลง ทางหลวง
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แผ่นดินหมายเลข 2175 เชื่อมไปถึงอ าเภอชุมพวง การติดต่อระหว่างชุมชนมีเส้นทางถนนเร่งรัด
พัฒนาชนบท จังหวัดนครราชสีมา และถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน สามารถเดินทางติดต่อถึงกัน
ได้โดยสะดวก 

ถนน สภาพการจราจรในเขตเทศบาล มีสภาพคล่องตัวพอสมควร จะมีปัญหาในด้าน
ถนนสายหลัก ที่ เป็นบริเวณใกล้กับโบราณสถานที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่ส าหรับรถยนต์ 
จักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถของนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ถนน จึงท า
ให้รถต้องจอดบริเวณริมถนน ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรในช่วงเวลากลางวัน และไม่สามารถ
ขยายถนนบริเวณดังกล่าวได้อีก เนื่องจากติดกับเขตที่ดินของประชาชน 

มีรถโดยสารประจ าทางแบบธรรมดา และปรับอากาศชั้น  2 ตามเส้นทาง             
ชุมพวง – พิมาย – นครราชสีมา มีรถสองแถวรับจ้าง ระหว่างพิมายไปยังต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอพิมาย 
ในเขตเทศบาลมีบริการของสามล้อรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถรับจ้างหรือสองแถวบริการ 

4.2 การสาธารณูปโภค 

4.2.1 การไฟฟ้า รับบริการจากส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพิมาย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.2 การประปา ข้อมูลส านักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 
จ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 11,453 ราย ก าลังผลิตที่ใช้งาน 12,480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ าผลิต 
269,810 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 266,070 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าจ าหน่าย      
206,286 ลูกบาศก์เมตร เขตจ าหน่ายน้ าและหน่วยบริการ เทศบาลต าบล พิมาย อ าเภอพิมาย พื้นที่             
1 ตารางกิโลเมตร แหล่งน้ าดิบ คือ ล าน้ ามูล 

4.2.3 การสื่ อสาร รับบริการจากที่ ท าการไปรษณี ย์ โทรเลขอ าเภอพิมาย            
และส านักงานบริการโทรศัพท์พิมาย 

4.3 การสาธารณูปการ 

4.3.1 ส่วนราชการ ประกอบไปด้วย ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ ส านักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ     
พิมาย และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  



  90 

4.3.2 สถานศึกษา มีโรงเรียนมัธยมจ านวน 7 แห่ง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจ านวน 3 แห่ง และเป็นโรงเรียนเอกชนจ านวน 4 แห่ง นอกจากนี้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 

4.3.3 การบริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลจ านวน 2 แห่ง และโรงพยาบาล    
ส่งเสริมต าบล 12 แห่ง 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

5.1 ทรัพยากรป่าไม้ มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าสงวนพิมาย ปัจจุบันส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเข้ามาด าเนินการ 

5.2 ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าที่ส าคัญมี 3 สาย คือ แม่น้ ามูล ไหลผ่านทางทิศเหนือของ
อ าเภอพิมาย ล าน้ าจักราช ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของอ าเภอพิมาย ล าน้ าเค็ม เป็นล าน้ าซึ่งแยกตัว
ออกจากล าน้ าจักราชทางด้านทิศใต้ของอ าเภอพิมาย นอกจากนี้ยังมีล าน้ าไหลผ่านหลายสาย เช่น    
ล านางเหริญ ล าวังหิน ล าตลาด ล าละหลอด ล าสะแก และมีโครงการชลประทานทุ่งส าฤทธิ์ ส่งน้ าไป
ตามคลองชลประทาน 9 คลอง มีล าสะแทดไหลมาจากอ าเภอคง ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีอ่างเก็บน้ า
ภายในพ้ืนที่ คือ อ่างเก็บน้ าทุ่งส าฤทธิ์ ห้วยสะกาด และอ่างบ้านตะคร้อ มีโครงการชลประทานขนาด
กลาง 1 โครงการ ขนาดเล็ก 24 โครงการ พ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน 31,214 ไร่ 
สามารถกักเก็บน้ าได้ 5,813 ลูกบาศก์เมตร 

5.3 ทรัพยากรแร่ธาตุและดิน แร่ธาตุที่ส ารวจพบได้แก่ แร่ยิปซั่ม โปแตส พบมากใน
บริเวณโดยรอบอ าเภอพิมาย มีการท าเหมืองแร่จ านวน 1 แห่ง ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย    
ดินเหนียว และดินลูกรัง 

6. ด้านการท่องเที่ยว 

6.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ไทรงาม ประกอบด้วยต้นไทรอันร่มรื่น        
แผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างประมาณ 25,000 ตารางฟุต มีอายุไม่ต่ ากว่า 300 ปี ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ ามูล ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ กรมชลประทาน 

6.2 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย      
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยขอม เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 – 7 ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 มีซากโบราณสถานที่ปรากฏให้เห็น เช่น 
คลังเงิน สะพานนาคระเบียงคต ปรางค์พรหมทัต ปรางค์หินแดง คอพราหมณ์ เมรุพรหมทัต                    
และท่านางสระผม     
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6.3 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี  ประกอบด้วย งานสงกรานต์         
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานเทศกาลเที่ยวพิมาย และงานแสดง     
แมวไทยโคราชหรือแมวสีสวาด (ส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย, 2560) 

7. พื้นที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพิมาย 

7.1 ความส าคัญของพื้นที่ เมืองพิมายในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางชุมชนของอ าเภอพิมาย 
ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองพิมาย อยู่ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย  

สภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลพิมายและพ้ืนที่ โดยรอบ เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ า      
มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน ไดแก่ แม่น้ ามูลทางทิศเหนือ ล าจักราชทางทิศตะวันออก และล าน้ าเค็ม ซึ่ง
แยกจากล าน้ าจักราชทางทิศใต้ ลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นตะกอนล าน้ าใหม่ มีพ้ืนที่ลาดจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก เกิดเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว สวนทาง
ทิศใต้เป็นป่าโคก พ้ืนที่เป็นดินทราย เหมาะส าหรับการท าพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง  

พิมายมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ไดแก อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งมีปราสาทหิน  
พิมายเป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีไทรงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
ขึ้นปกคลุมริมแม่น้ า และยังเป็นแหล่งก าเนิดของแมวโคราชที่เรียกว่าแมวสีสวาด   

7.2 สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม มีทั้งโบราณสถานที่
เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนามหายาน และศิลปกรรมแบบวัฒนธรรมขอม ในยุคพุทธศตวรรษที่    
16 - 18 คือ ปราสาทหินพิมาย สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและร่วมสมัยในเขตเมืองเกา ไดแก อาคาร       
ร้านคา และที่พักอาศัย ส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง 1 - 2 ชั้น 

7.3 โบราณสถาน โบราณสถานในเขตเมืองเก่าพิมายยุควัฒนธรรมขอม ระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 16 - 18 และสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยังไมขึ้น
ทะเบียน และมีคุณค่าความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 และ 2 ไดแก ปราสาทหินพิมาย ประตูทั้ง 4 ทิศ คือ 
ประตูชัย ประตูผี ประตูทิศ ตะวันออก และประตูหิน สระขวัญ สระแกว สระพลุง สระโบสถ์       
สระเพลง สระช่องแมว เมรุพรหมทัต กุฏิฤาษี บารายใหญ่ และวัดโคกท่านางสระผม 
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แผนผังที่ 13 แสดงที่ตั้งโบราณสถานในบริเวณเมืองเก่าพิมาย 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิมาย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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7.4 องค์ประกอบเมืองเกาพิมาย 

7.4.1 การวางแนวแกนเมืองหันหน้าไปทางทิศใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก เป็นการ
ถ่ายทอดคติความเชื่อและการใช้สื่อสัญลักษณ์ในเรื่องภูมิจักรวาล มีปราสาทหินพิมายซึ่งหมายถึงเขา
พระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางจักรวาล 

7.4.2 ก าแพงเมือง คูเมือง ก าแพงเมืองสร้างเป็นคันดิน และคูเมืองเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงทิวเขาสัตบริภัณฑ์และทะเลสีทันดร 

7.4.3 แนวถนนโบราณ ตัดตรงจากประตูหินไปทางทิศตะวันตกไปสิ้นสุดบริเวณบ้าน
บางคล้า และจากประตูผีไปทางทิศเหนือไปสิ้นสุดบริเวณบ้านโนนกระสัง บ้านโนนกระเบื้อง ซึ่งอยู่ใน
แนวทิศใต้จากประตูชัยและบ้านตะบองในทิศตะวันออก 

7.4.4 สระน้ าโบราณหรือบาราย ไดแก สระขวัญ สระพลุง สระแกว สระโบสถ์       
สระเพลง และสระช่องแมว 

7.4.5 ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ทิศเหนือคือประตูผี  ทิศใต้คือประตูชัย ประตูทิศ
ตะวันออก และประตูหินทางทิศตะวันตก 

7.4.6 ล าน้ ามูล และล าจักราช 
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แผนผังที่ 14 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิมายและองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิมาย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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7.5 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาพิมาย เมืองเกาพิมายเปนเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีองค์ประกอบและเอกลักษณ์ของเมืองที่เป็นของแท้และดั้งเดิมปรากฏ
ชัดเจน ทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งประกอบด้วยคูน้ า คันดินโบราณ สระน้ า แนวถนนโบราณ 
และโบราณสถานส าคัญ ๆ จ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีชุมชนโบราณสถานกระจายตัวอยู่ทาง         
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร 

ชุมชนเมืองเก่าพิมาย อยู่ภายในก าแพงเมือง คู เมืองเป็นรูปสี่ เหลี่ยม ขนาด         
565 X 1,030 เมตร มีก าแพงล้อม เห็นซากก าแพง ทางใต้ของเมืองเป็นที่ลุม คลองทางน้ าเล็ก ๆ เลี้ยว
เซาะรอบบริเวณ ปัจจุบันมีการสร้างแนวถนนหลัก คือ แนวถนนเหนือ - ใต้ ถนนด้านทิศตะวันออก
ของเมือง คือ ถนนสุริยาอุทัย ถนนด้านทิศตะวันตก คือ ถนนสุริยาอัสดง ถนนในแนวตะวันออก        
- ตะวันตก คือ ถนนพิบูลย์รัตน์ ซึ่งอยู่ใต้สุด และถนนเลียบก าแพงเมืองด้านเหนือซึ่งอยู่เหนือสุด 

บริเวณชุมชนโบราณบ้านวังหินและบารายสระหนองจอก เป็นชุมชนทวารวดีที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด และมีพัฒนาการมาจากชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเก่าพิมาย มีคูน้ า
หรือคูเมืองที่ เชื่อมต่อน าน้ าเขาจากล าจักราช และมีคันดินหรือก าแพงเมืองล้อมรอบเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ค่อนข้างเป็นวงรีวางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก โดยมีขนาดประมาณ     
800 X 1,800 เมตร บริเวณกึ่งกลางของชุมชนมีเนินดินขนาดใหญ่ เป็นศาสนสถานส าคัญที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน 

เมืองพิมาย เป็นชุมชนเมืองที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ครั้งอดีตและยังคงความเป็นชุมชนมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน การมีศาสนสถานส าคัญอยู่กลางเมืองคือปราสาทหินพิมาย และร่อ งรอย
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเมืองเกา สามารถก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิมาย โดยมีเนื้อที่รวม
ประมาณ 10.799 ตาราง กิโลเมตร หรือ 6,749.31 ไร และมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดแนวถนนชุมชนจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 ไปทาง
ตะวันออกจนจดแนวคลองชลประทาน 

ทิศตะวันออก จดแนวฝายกั้นน้ าล าน้ ามูลขนานตามแนวก าแพงเมืองพิมายด้าน
ตะวันออก ประมาณ 800 เมตร มาจดตลอดแนวคลองส่งน้ ามาทางด้านใต้จนจดล าน้ าเค็ม และเชื่อม
กับแนวขนานกับ คูน้ าคันดินระยะ 100 เมตร มาจนจดแนวขนานกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2175  

ทิศใต้  จดแนวขนานห่างจากคูเมืองโบราณบ้านวังหิน 100 เมตร 

ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 ลงมาทางใต้ถึงถนนเข้าหมู
บ้านวังกลางมาทางตะวันตก 500 เมตร และวกลงมาตามแนวห่างจากล าน้ าจักราช 150 เมตร จนจด
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แนวขนานคูเมืองโบราณบ้านวังหิน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า, 2553b) 

 
แผนผังที่ 15 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิมาย 
ที่มา : โครงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิมาย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สรุปการศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของพื้นที่วิจัย 

การศึกษาสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่วิจัยของเมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย           
โดยการศึกษาประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่ วไป ได้แก่ ที่ตั้ง พ้ืนที่ ในความรับผิดชอบ ขนาดพ้ืนที่         
และขอบเขต 2) ด้านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ในแต่ละยุคสมัย 3) ด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะ     
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต 4) ด้านโครงสร้าง
พ้ืน ฐาน  ได้ แก่  การคมนาคม  และขนส่ ง การสาธารณู ป โภค และการสาธารณู ปการ                    
5) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรแร่ธาตุ 6) ด้านการท่องเที่ยว 
ได้ แก่  แหล่ งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ  แหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณ คดี                
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี และ 7) ด้านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และขอบเขตพ้ืนที่
เมืองเก่า ได้แก่ ความส าคัญของพ้ืนที่ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม โบราณสถาน องค์ประกอบ    
เมืองเกา และขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกา เป็นการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่วิจัยไป      
สู่กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบพ้ืนที่กรณีศึกษาจากเกณฑ์การประเมินระดับ
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบทต่อไป  
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บทที่ 5 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในบทนี้ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย กรอบแนวคิดและการก าหนด
เกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การด าเนินการตรวจสอบเกณฑ์
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การจัดท าแบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม การจัดท าแผนที่พ้ืนฐาน 
(Base Map) การลงส ารวจพื้นที่ภาคสนาม ผลการประเมินและการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับ
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษา และการสรุปผล        
การด าเนินการวิจัย 

กรอบแนวคิดและการก าหนดเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เบื้องต้น 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัด
การเมืองเก่า การบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษานโยบายภูมิทัศน์เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สามารถสรุปเกณฑ์มาตรฐานที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ดังนี้ 

1. เกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย การก าหนดแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และ
พ้ืนที่พัฒนา การก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต ระบบโครงข่ายถนนภายในเมือง 
ระบบโครงข่ายถนนเดิม ระบบขนส่งมวลชน ทางเท้า ทางจักรยาน ที่จอดรถสาธารณะ การประปา 
การบ าบัดน้ าเสีย การไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม การจัดการขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว์         
การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย สถานีต ารวจ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุดประชาชน 
สถาบันการศึกษา การสาธารณสุข ศูนย์ราชการเมือง สถานีขนส่ง และตลาดสด 

2. การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของ
เมืองเก่าหรือขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  พ้ืนที่ฉนวนหรือทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลง           
การปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองเก่า การควบคุมทัศนียภาพของเมือง การรักษามุมมองฉากหลัง
และมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งทางรถไฟ
และสถานีรถไฟ ระบบขนส่งมวลชนรางเบาและสถานีรถไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับถนน โครงสร้างถังเก็บ
น้ าประปา สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข เสาส่งสัญญาณการสื่อสาร



  99 

และโทรคมนาคม ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบระบายน้ า ระบบนิเวศของเมือง และการควบคุ ม      
สิ่งโฆษณา 

3. การบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ประกอบด้วย โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว โครงสร้างที่รองรับการบริการ
นักท่องเที่ยว ระยะทางระหว่างที่ตั้งโบราณสถาน การเข้าถึงของผู้พิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
การบริการที่ได้มาตรฐาน และมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย 

ผู้วิจัยได้สรุปการก าหนดเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี   
ในเบื้องต้น โดยสามารถสรุปตามกรอบแนวคิดที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของเมืองออกเป็น       
3 พ้ืนที่ ตามศักยภาพและข้อจ ากัด คือ เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่พัฒนา         
ซึ่งคุณลักษณะทางกายภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในแต่ละพ้ืนที่จะประกอบด้วย 4 คุณลักษณะทางกายภาพ คือ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ด้านการ
คมนาคมและขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณูปการ 

ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาการบริการของรัฐที่
รองรับทั่วถึงตามมาตรฐาน มีที่ตั้งที่เหมาะสม และการรักษาสภาพภูมิทัศน์เมือง เพ่ือใช้ในการประเมิน
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้นด้วย 

4. ดัชนี (Index) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวแปรที่ถูกก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้ในการก าหนด
คุณลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

5. ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวแปรที่ก าหนดขึ้น เพ่ือแสดงถึงคุณสมบัติ
ของแต่ละดัชนี ซึ่งตัวชี้วัดในการประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมี
ทั้งท่ีอยู่ในรูปของค่าเชิงคุณภาพหรือในรูปของค่าเชิงปริมาณ 

การด าเนินการตรวจสอบเกณฑ์โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี โดยใช้วิธีการจัดท าแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ในการสร้าง
เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

1. แนวบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนการจัดท าแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาสาระที่จะท าการ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน คือ  
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1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ  

1.1.1 ชื่อผู้เชี่ยวชาญ และความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ 

1.1.2 การศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ  

1.1.3 ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ 

1.1.4 หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เชี่ยวชาญ 

1.2 ตอนที่ 2 หัวข้อบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

1.2.1 อยากให้ท่านให้ค านิยามของ "เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี" 

1.2.2 หาก "พ้ืนที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถาน" และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับ "คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี ด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณูปการ        
ในเขตพ้ืนที่สงวน 

1.2.3 หาก "พ้ืนที่อนุรักษ์ หมายถึง ชุนชนเมืองเก่าโดยรอบเขตโบราณสถาน" และ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับ "คุณลักษณะ
ทางกายภาพที่ดี ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้าน
การสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

1.2.4 หาก "พ้ืนที่ พัฒนา หมายถึง พ้ืนรองรับการขยายตัวของเมืองหรือพ้ืนที่
กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ" และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่านมี
ข้อคิดเห็นอย่างไรกับ "คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่พัฒนา 

1.2.5 หากให้ค่าน้ าหนักความส าคัญส าหรับ พ้ืนที่สงวน พื้นอนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา 
ส าหรับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ท่านคิดว่าควรให้ค่าน้ าหนักแตกต่าง
กันอย่างไร 

1.2.6 ระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ควรมีกี่ระดับ อะไรบ้าง 

1.2.7 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้ ผู้วิจัยอาจไม่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น 
เพราะต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์  เวลา และบรรยากาศของการสั มภาษณ์จะน าพาไป ขึ้นอยู่กับ
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ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์เป็นหลัก ในการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยได้ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ให้ความส าคัญที่
เป็นมิตรและเป็นกันเอง ไม่โต้แย้งหรือแสดงออก รวมทั้งไม่ชี้แนะอันใดที่จะมีผลต่อค าตอบ 

2. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง 

2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ชื่อ นางสาวอัจฉรา ทิพย์มณี ต าแหน่งนักผังเมืองช านาญการพิเศษ            
กรมโยธาธิการและผังเมือง การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201 8137 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.2 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ สรุปสาระส าคัญในการการสัมภาษณ์ ได้แก่  

ข้อคิดเห็นกับนิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อคิดเห็นว่า ต้องให้ค่าน้ าหนักของเมืองเก่าให้มาก พัฒนาเมืองเก่าเหล่านั้นให้เกิดรายได้แก่เมือง   
และไม่ควรลืมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนที่มีอยู่เดิม ว่ามีความพร้อมหรือต้องการการ
พัฒนาหรือไม่ การให้นิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ควรค านึงถึงพ้ืนที่ในเชิง
ภูมิสังคม และเรื่องประชากรมาพิจารณาด้วย 

ข้อคิดเห็นกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่สงวน ควรปิดตาย 
ห้ามมีการอยู่อาศัย และไม่ควรมีกิจกรรมใดไปกระทบพ้ืนที่ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น       
การก าหนดการใช้พ้ืนที่ ต้องให้กรมศิลปากรดูแลทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่สงวนมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ด้านการคมนาคมและขนส่ง ไม่ควรมีระบบขนส่งมวลชนรางเบา ควรรื้อถอนถนนที่
มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ทางเท้าและทางจักรยาน ต้องออกแบบรายละเอียดให้กลมกลืน    
มีรูปแบบที่ไม่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาตลอดเส้นทาง และทางจักรยานต้อง
ตอบสนองการใช้งานเพ่ือการท่องเที่ยว ด้านการสาธารณูปโภค โครงสร้างทั้งหมดต้องไม่มีอาคารสูง 
ระบบสายไฟฟ้าควรน าลงใต้ดินหรือต้องมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย และด้านการสาธารณูปการ    
ไม่ควรมีหรือห้ามมีโรงพยาบาลและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ระบบการระบายน้ าที่มีโครงสร้าง
แปลกปลอมในพ้ืนที่ต้องดูที่ความจ าเป็นว่าควรมีหรือไม่ และในพ้ืนที่สงวนทั้งหมด อาคารจุดบริการ
ด้านต่าง ๆ ต้องควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่อนุรักษ์ ควรเป็นพื้นที่ควบคุมแต่ให้มีการพัฒนาได้บ้าง เช่น 
อนุญาตให้มีโครงสร้างสูงได้ มีโครงสร้างใต้ดินได้ และรูปแบบสถาปัตยกรรมต้องสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่อนุรักษ์มีข้อเสนอแนะดังนี้ ด้านการคมนาคมขนส่ง 
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ระบบขนส่งทางรถไฟสามารถตัดผ่านพ้ืนที่และมีที่ตั้งสถานีรถไฟได้ แต่ต้องควบคุมเรื่องความสูงและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟ และด้านสาธารณูปโภค ระบบสายไฟฟ้าไม่ต้องน าลงใต้ดินก็ได้ 
แต่ต้องมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่พัฒนา ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีโครงการพัฒนาได้ การควบคุม
ความสูงอาคาร ควรให้สูงได้มากกว่าพ้ืนที่อนุรักษ์ ต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการของภาครัฐที่
ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม อาคารของรัฐต้ องมีการ
สนับสนุนให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว โดยไม่มี
ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่พัฒนา 

ข้อคิดเห็นกับค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ผู้ เชี่ ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ต้องให้ความส าคัญกับ พ้ืนที่ทั้ ง                
3 องค์ประกอบที่เท่ากัน พ้ืนที่สงวน 100 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่อนุรักษ์ 100 เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่พัฒนา 
100 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงรวมคะแนนคุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ โดยเอาค่าน้ าหนักพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันแล้วหารสาม  

ข้อคิดเห็นกับค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า การให้ค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองนั้น ต้องมี 3 ข้อที่
แตกต่างกัน โดยต้องมี 30 เมืองตัวอย่าง เป็นการใช้สถิติเข้ามาช่วยในการแบ่งช่วงชั้นค่าคะแนน แต่ก็
สามารถเสนอเป็นแนวทางการก าหนดเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ก่อนได้ แล้วจึงน าเมืองมาทดสอบว่าอยู่    
ระดับใด 

และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้สัมภาษณ์ให้ข้อคิดเห็นว่า เกณฑ์การประเมิน
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนี้ ควรจะสามารถช่วยให้ท้องถิ่นส ารวจทาง
กายภาพเมืองตนเองให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง คือ เมื่อเข้าสู่กระบวนการตามเกณฑ์แล้ว ท้องถิ่นต้อง
สามารถน าผลการประเมินเมืองไปด าเนินการในการของบประมาณจากส่วนกลางในการมาปรับปรุง
เมืองได้ และท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้ความส าคัญในการวางผังและออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเมือง 
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3. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง 

3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ดังนี้  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง ชื่อ นายปกรณ์ วราภาสกุล ต าแหน่งสถาปนิก    
ช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง การศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารั ฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง      
ระดับปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201 8175 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

3.2 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ สรุปสาระส าคัญในการการสัมภาษณ์ ได้แก่  

ข้อคิดเห็นกับนิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อคิดเห็นว่า เมืองที่มีศักยภาพให้คนเข้าไปท่องเที่ยว อาจเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติหรือชุมชนก็ได้ และ
เป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยด าเนินชีวิตอยู่ประจ าวัน มีความเป็นมาตั้งแต่อดีตมีเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบัน 
หากจะนิยามความหมายของเมืองอย่างเป็นทางการ ต้องยึดตามนิยามของเมืองเก่าตามประกาศ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

ข้อคิดเห็นกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้ เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่สงวน เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญมากควรจ ากัดการพัฒนาทุกรูปแบบ เป็นพื้นที่ท่ีกรมศิลปากรประกาศขอบเขตไว้ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่พัฒนาภายใต้กรอบการอนุรักษ์ ในบริบท
ปัจจุบันมาสามารถแยกพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ขาดออกจากกันได้ ควรจัดพ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์
เป็นพ้ืนที่เดียวกัน แต่ต้องก าหนดกรอบทางกายภาพไว้ เพ่ือความคุมรูปแบบของเมือง เช่น สีหลังคา 
ความสูง รูปทรงอาคาร อาคารทุกอาคารในเขตพ้ืนที่ต้องขึ้นทะเบียนการควบคุมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยสามารถจัดให้มีกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยวได้ เพราะหากมีการควบคุมอาคารแต่ไม่
ส่งเสริมให้มีกิจกรรม เมืองเก่านั้นจะร้างไปทันที โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐต้องรักษาแต่สามารถใช้งาน
ได้ การก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่นอกเขต แต่มีการส่งต่อหรือเชื่อมโยงมาให้บริการในเขตเมือง
เก่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์ต้องน าการวางผังเมืองเฉพาะมาใช้ในการวางผังพ้ืนที่ ซึ่งมี
ข้อก าหนดและการออกแบบเมืองได้ 

วัตถุประสงค์ของพื้นที่พัฒนา เป็นพื้นที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่ตามที่โครงสร้างเมือง
ควรจะมี แต่การพัฒนาต้องอยู่ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือไม่ให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ภายในเมือง การพัฒนาพื้นที่ต้องต่อเนื่องกัน 
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ข้อคิดเห็นกับค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ควรให้ค่าน้ าหนักไปยังพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่
อนุรักษ์มากที่สุด เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญที่บ่งบอกความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ได้ ส่วนพ้ืนที่พัฒนาก็มีความส าคัญไม่น้อย เพราะพ้ืนที่พัฒนานี้จ าเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
เมืองเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว หากเมืองมีเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแต่ไม่มีโครงสร้างการบริการ
รองรับ เมืองก็จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้
โดยสมบูรณ์ 

ข้อคิดเห็นกับค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า การแบ่งค่าคะแนนระดับเมืองนั้น จ าเป็นต้องแบ่งตามศักยภาพ
ในการพัฒนาเมือง เพราะประเทศไทยแบ่งการบริหารเมืองในหลายระดับและส่งผลต่องบประมาณใน
การพัฒนาเมือง การแบ่งระดับการประเมินเมืองจึงควรจ าแนกให้เห็นถึงสภาพปัจจุบันของเมืองให้มาก
ที่สุด เพ่ือจะได้วางแผนการพัฒนาระดับใด เช่น ระดับต่ า ต้องปรับปรุงพัฒนาทุกด้าน ระดับกลาง 
ต้องปรับปรุงพัฒนาเฉพาะด้าน และระดับดี ต้องส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม 

และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า เมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ดีนั้น จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมแต่ต้องมีการพัฒนาได้บ้าง พื้นที่ส่วน
ต่าง ๆ ของเมืองต้องสอดคล้องกลมกลืนกันและกัน 

4. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 

4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ดังนี้  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวางผังสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปั ตยกรรม ชื่อ รองศาสตราจารย์           
ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาโท Master of Landscape Architecture, Texas A M University, USA 
และ Master of Architecture and Urban Design, Washington University, USA ระดับปริญญา
เอก  Doctor of Environmental Design, Texas A&M University, USA หม าย เลข โท รศั พ ท์        
0 2849 7546 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 

4.2 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ สรุปสาระส าคัญในการการสัมภาษณ์ ได้แก่  

ข้อคิดเห็นกับนิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อคิดเห็นว่า คือเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กับการพัฒนาที่ตอบสนองการท่องเที่ยว แบ่ง
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พ้ืนที่ของเมืองเป็นเขตเมืองเก่า หรือย่านที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และเขตเมืองใหม่ เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจของเมือง 

ข้อคิดเห็นกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของพื้นที่สงวน ควรเป็นพ้ืนที่ที่
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ควรได้รับการคุ้มครองให้
ยังคงด ารงรักษาคุณค่าไว้ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจนท าให้คุณค่าที่ยากแก่การท ากลับคืนมาให้ดีดังเดิม 
พ้ืนที่สงวนยังหมายความรวมไปถึง แหล่งต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน พ้ืนที่สงวนไม่ควรมีการพัฒนาการสร้างถนน การขุดอุโมงค์ทาง
ลอด การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และการตกแต่งแปลงสภาพพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่อนุรักษ์  ควรเป็น พ้ืนที่ที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่คุณค่าทางธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีสวยงาม พื้นที่อนุรักษ์ให้น ามาใช้ประโยชน์ได้ 
แต่ต้องไม่ท าให้คุณค่าเดิมเสื่อมสลายลง พ้ืนที่อนุรักษ์สามารถพัฒนาได้  เช่น องค์ประกอบ           
ของเมืองเก่า แต่ต้องพิจารณาการพัฒนาให้อยู่ตามเกณฑ์ของการอนุรักษ์ว่าต้องปรับปรุง บูรณะฟ้ืนฟู
หรือสร้างใหม ่

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่ พัฒนา ควรเป็น พ้ืนที่ส าหรับการตั้ งถิ่นฐานชุมชน 
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง เพ่ือการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรรม การคมนาคมขนส่ง    
การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ  

ข้อคิดเห็นกับค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ควรให้ค่าน าหนักภาพรวมคุณลักษณะทาง
กายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตั้งไว้ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และจึงแบ่งให้เกณฑ์ด้านต่างตาม
ค่าน้ าหนักความส าคัญ ได้แก่ เกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 30 เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์การคมนาคมและ
ขนส่ง 30 เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์การสาธารณูปโภค 20 เปอร์เซ็นต์ และเกณฑ์การสาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 20 เปอร์เซ็นต ์

การให้ค่าคะแนนตัวชี้วัด ควรแบ่งดัชนีออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่ มีครบ มีบางส่วน      
และไม่มีเลย โดยอาจก าหนดค่าคะแนนส าหรับดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี 1 มีครบ ได้ 5 คะแนน ดัชนี 2      
มีบางส่วน ได้ 3 คะแนน และดัชนี 3 ไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน แล้วจึงรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือ
ประเมินผล 

ข้อคิดเห็นกับค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า เมื่อประเมินผลคะแนนที่ได้แล้ว ในการให้ค่าระดับคุณลักษณะ
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ทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ควรแบ่งค่าน้ าหนักคะแนนการประเมิน
ระดับเมือง ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับเมืองดีเด่น ระดับเมืองดีมาก ระดับเมืองดี ระดับเมือง      
ปานกลาง และระดับเมืองปรับปรุง 

และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า กรมศิลปากรต้อง    
มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการวางผังแม่บทการพัฒนาเมือง เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อมกัน 

5. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 

5.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ดังนี้  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ชื่อ นายวีรพล  ศิรินภาเพ็ญ ต าแหน่งพนักงานส่งเสริม          
การท่องเที่ยว โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่            
6 กันยายน พ.ศ. 2561 

5.2 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ สรุปสาระส าคัญในการการสัมภาษณ์ ได้แก่  

ข้อคิดเห็นกับนิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อคิดเห็นว่า เป็นเมืองที่มีการด าเนินกิจกรรมการบริการด้านท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีการบริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหาร
และการพักแรม และบริการด้านการน าเที่ยว ที่ด าเนินการโดยหวังผลก าไร อาศัยแรงงานและ      
การลงทุนสูง โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด ครอบคลุม
ธุรกิจหลายประเภททั้งที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อม 

ข้อคิดเห็นกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่สงวน คือ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ    
ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด และศาสนสถาน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ควรจัดให้เป็น        
พ้ืนที่สงวนของเมือง 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพ่ือชื่นชมและเรียนรู้ในสถานที่นั้น มีความเข้าใจกับประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น แต่ต้องมีความรับผิดชอบและจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการ  
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วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่พัฒนา เมืองต้องมีศักยภาพในการรองรับด้านการทอง
เที่ยว มีองค์ประกอบเมืองที่ช่วยส่งเสริมแหล่งประวัติศาสตร์ให้มีความส าคัญ และมีความเหมาะสมใน
การจัดการท่องเที่ยว และเมืองต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการควบคุม 
ดูแล การด าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

ข้อคิดเห็นกับค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านพ้ืนที่
สงวน เนื่องจากมีศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการทองเที่ยวมากที่สุด เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญส าหรับ
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม ส่วนองค์ประกอบด้านพ้ืนที่อนุรักษ์ มีความส าคัญของคะแนนรองลงมา 
และองค์ประกอบด้านพ้ืนที่พัฒนา ที่มีศักยภาพในการรองรับด้านการทองเที่ยวมีความส าคัญของ
คะแนนน้อยที่สุด 

ข้อคิดเห็นกับค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า การให้ค่าคะแนนการประเมินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
ก าหนดช่วงค่าคะแนนสถิติ แต่เนื่องจากเป็นการสร้างค่าคะแนนที่ยังไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดควร
น าเสนอเป็นแนวทางการให้ระดับค่าคะแนนแทน เพ่ือการประเมินเมืองที่สมบูรณ์ 

และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า เมืองๆ หนึ่งอาจมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย หรือมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายประเภท ไม่เฉพาะการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แต่มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางธุรกิจ 
หรืออ่ืน ๆ เกณฑ์การประเมินเมืองก็จะแตกต่างออกไปด้วย 

6. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ 

6.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ชื่อ นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA การศึกษา ปริญญาตรี            
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท       
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อ    
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

6.2 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญในการการสัมภาษณ์ ได้แก่  

ข้อคิดเห็นกับนิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อคิดเห็นว่า เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี      



  108 

ความเก่าแก่ มีความเป็นมา และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดที่จังหวัดอยุธยาหรือ         
จังหวัดสุโขทัย 

ข้อคิดเห็นกับเกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่สงวน ควรจัดพ้ืนที่ให้
มีการขนส่งรูปแบบเฉพาะ ไม่ควรรุกล้ าไปใช้พ้ืนที่เขตสงวน เพราะจะท าให้เขตพ้ืนที่สงวนถูกท าลาย  
ภูมิทัศน์ลง 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่อนุรักษ์ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแล 
เรื่องของความสะอาด และให้ความรู้แก่ชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้คนที่อยู่อาศัย และ
ชุมชนจะได้น่าอยู่ขึ้น ชาวบ้านจะมีรายได้มากขึ้น แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ท าให้เขตอนุรักษ์      
เสื่อมโทรม 

วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่ พัฒนา ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว การมีพ้ืนที่
เศรษฐกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นสิ่งที่ดี แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุม เรื่องของ
ข้อตกลงหรือใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรม หรือสร้างมลภาวะต่อชุมชนนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นกับค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ส าหรับการท่องเที่ยว มีความเห็นว่า พ้ืนที่
พัฒนา จะมีน้ าหนักที่สุด เพราะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และจะสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้มากกว่าพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่สงวน เพราะพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่สงวน 
ควรแก่แก่การรักษา และดูแลให้อยู่คู่ประเทศไปให้นานที่สุด 

ข้อคิดเห็นกับค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมี 3 ระดับ คือ 1) เก่าแก่มาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น 
สถานที่ ที่ได้รักการยกย่องเป็นมรดกโลก 2) เก่าแก่ระดับกลาง เช่น วัดไทยที่มีจิตรกรรมสวยงาม
เหมาะแก่การไปเที่ยวชม และ 3) โบราณสถานยุคใหม่ เช่น วัดที่ถูกสร้างขึ้น ในสมัยใหม่ แต่มีความ
สวยงามและเป็นที่น่าสนใจ แก่นักท่องเที่ยว 

และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า ประเทศไทยเป็น
เมืองท่องเที่ยว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน
ดูแลสิ่งแวดล้อม และออกกฎหมายส าหรับบริษัททัวร์หรือบริษัทน าเที่ยวให้รัดกุมมากกว่านี้ เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโบราณสถานของประเทศไทย 
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

7.1 นิยามเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

7.1.1 เมืองที่ให้ความส าคัญกับการเป็นเมืองเก่า พัฒนาให้เกิดรายได้ มีส่วนร่วมของ
ประชาชน และค านึงถึงพ้ืนที่ในเชิงภูมิสังคม 

7.1.2 เมืองที่มีศักยภาพดึงดูดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และชุมชน   
มีความเป็นมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และตามนิยามของเมืองเก่า ตามประกาศคณะกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

7.1.3 เมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กับการพัฒนาที่สนองการท่องเที่ยว 
แบ่งพ้ืนที่ของเมืองเป็นเขตเมืองเก่า และเขตเมืองใหม่ เป็นแหล่งเศรษฐกิจของเมือง 

7.1.4 เมืองที่มีกิจกรรมการบริการด้านท่องเที่ยว การบริการด้านการเดินทาง บริการ
ด้านอาหารและการพักแรม และบริการด้านการน าเที่ยว  

7.1.5 เมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา       
และเรื่องราวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

7.2 เกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สงวน 

7.2.1 การจ ากัดการพัฒนากิจกรรมทุกรูปแบบ ให้ความส าคัญกับความกลมกลืนกับพ้ืนที ่

7.2.2 จ ากัดการพัฒนาทุกรูปแบบ และเป็นพ้ืนที่ที่กรมศิลปากรประกาศขอบเขต 

7.2.3 เป็นพื้นที่ที่รับการคุ้มครองให้ยังคงด ารงรักษาคุณค่าไว้ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ  

7.2.4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  

7.2.5 พื้นที่ท่ีมีการขนส่งรูปแบบเฉพาะ ไม่รุกล้ าไปใช้พื้นที่เขตสงวน  

7.3 เกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่อนุรักษ์ 

7.3.1 เป็นพ้ืนที่มีควบคุม แต่ให้มีการพัฒนาได้ และรูปแบบสถาปัตยกรรมต้อง
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

7.3.2 เป็นพ้ืนที่พัฒนาภายใต้กรอบการอนุรักษ์ จัดพ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่
เดียวกัน และก าหนดกรอบทางกายภาพเพ่ือความคุมรูปแบบของ 

7.3.3 พ้ืนที่ที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ประโยชน์และพัฒนาได้ แต่ไม่ท าให้
คุณค่าเดิมเสื่อมลง  
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7.3.4 พ้ืนที่เพ่ือการชื่นชมและเรียนรู้ในสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่สร้างจิตส านึกต่อการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการ 

7.3.5 พ้ืนที่เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้คนที่อยู่อาศัยและชุมชนน่าอยู่ มีรายได้
หมุนเวียน และการรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม 

7.4 เกณฑ์และตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่พัฒนา 

7.4.1 พ้ืนที่ที่มีโครงการพัฒนาเมือง มีโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการของภาครัฐที่ให้บริการ
ครอบคลุมทั่วถึง การสนับสนุนรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

7.4.2 พ้ืนที่ที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ตามที่โครงสร้างเมืองควรจะมีภายใต้กรอบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

7.4.3 พื้นที่ส าหรับการตั้งถิ่นฐานชุมชน เศรษฐกิจและสังคมของเมือง การอยู่อาศัย 
การพาณิชยกรรรม การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 

7.4.4 พื้นที่ที่มีศักยภาพการรองรับด้านการทองเที่ยว องค์ประกอบเมืองช่วยส่งเสริม
แหล่งประวัติศาสตร์ และมีการจัดการการท่องเที่ยว  

7.4.5 พ้ืนที่เศรษฐกิจหรือการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การควบคุม และไม่
สร้างมลภาวะต่อชุมชน 

7.5 ค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัด (เปอร์เซ็นต์)  

7.5.1 ให้ความส าคัญกับพื้นท่ีทั้ง 3 องค์ประกอบที่เท่ากัน  

7.5.2 ให้ค่าน้ าหนักพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์มากที่สุด ส่วนพ้ืนที่พัฒนาก็มี
ความส าคัญไม่น้อย 

7.5.3 ให้ค่าน าหนักภาพรวม และจึงแบ่งให้เกณฑ์ด้านต่าง ๆ ตามค่าน้ าหนักความส าคัญ 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ 

7.5.4 ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่สงวน เนื่องจากดึงดูดใจการทองเที่ยวมากที่สุด      
ส่วนพื้นที่อนุรักษ์ มีความส าคัญรองลงมา และพ้ืนที่พัฒนามีความส าคัญน้อยที่สุด 

7.5.5 พ้ืนที่พัฒนามีน้ าหนักที่สุด เพราะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าพ้ืนที่
อนุรักษ์และพ้ืนที่สงวน  
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7.6 ค่าคะแนนการประเมินระดับของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

7.6.1 ต้องมี 3 ข้อที่แตกต่างกัน การใช้สถิติเข้ามาช่วยในการแบ่งช่วงชั้นค่าคะแนน 
แต่สามารถเสนอแนวทางการก าหนดเกณฑ์ท่ีตั้งเป้าไว้ก่อนได้ แล้วน าเมืองมาทดสอบว่าอยู่ระดับใด 

7.6.2 ต้องแบ่งตามศักยภาพในการพัฒนาเมือง จ าแนกให้เห็นสภาพของเมือง เช่น 
ระดับต่ า ต้องปรับปรุงพัฒนาทุกด้าน ระดับกลาง ต้องปรับปรุงพัฒนาเฉพาะด้าน และระดับดี       
ต้องส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม 

7.6.3 แบ่งค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินระดับเมือง ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ
เมืองดีเด่น ระดับเมืองดีมาก ระดับเมืองดี ระดับเมืองปานกลาง และระดับเมืองปรับปรุง 

7.6.4 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการก าหนดช่วงค่าคะแนนสถิติ แต่เนื่องจากเป็นการ
สร้างค่าคะแนนที่ยังไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดควรน าเสนอเป็นแนวทางการให้ระดับค่าคะแนนแทน 

7.6.5 ควรมี 3 ระดับ คือ เก่าแก่มาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เก่าแก่ระดับกลาง    
และโบราณสถานยุคใหม่ 

7.7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

7.7.1 เกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ควรช่วยให้ท้องถิ่นส ารวจทางกายภาพเมือง ต้องสามารถน าผลการประเมินเมืองไปด าเนินการขอ
งบประมาณจากส่วนกลางในการมาปรับปรุงเมืองได้ และท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้
ความส าคัญในการวางผังและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเมือง 

7.7.2 เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ดีต้องมีการควบคุม แต่ต้องมี
การพัฒนาได้บ้าง พ้ืนที่ของเมืองต้องสอดคล้องกลมกลืนกันและกัน 

7.7.3 กรมศิลปากรต้องมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการ
วางผังแม่บทการพัฒนาเมือง เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อมกัน 

7.7.4 เมืองหนึ่งเมืองอาจมีรูปแบบการท่องเที่ยวหลายประเภท ไม่เฉพาะการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

7.7.5 ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยต้องสนับสนุนดูแลรักษา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโบราณสถานของ      
ประเทศไทย 
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8. การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
องค์ประกอบของเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งพอจะสรุปแบ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ 6 ประเด็น       
เพ่ือน ามาศึกษาและปรับปรุงให้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประเด็นข้อคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ลงแสดงในรูปแบบตาราง ว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่
ประเด็นใดบ้าง ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
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คุณ

อัจ
ฉร

า 

คุณ
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คุณ
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คุณ
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คุณ
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) 

1. นิยามของ "เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี" ต้องประกอบไปด้วย เขตโบราณสถาน ชุนชน
เมืองเก่า และชุมชนเมืองใหม่ 

2. หาก "พ้ืนที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถาน" และเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
"คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้าน
การสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่สงวน ต้องมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการจ ากัด ปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด 

3. หาก "พื้นที่อนุรักษ์ หมายถึง ชุนชนเมืองเก่าโดยรอบ
เขตโบราณสถาน" และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ "คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
การสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณูปการ ในเขต
พ้ืนที่อนุรักษ์ ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม 
ภายใต้การควบคุม 

4. หาก "พื้นที่พัฒนา หมายถึง พื้นที่รองรับการขยายตัว
ของเมืองหรือพื้นที่กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ" และเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
"คุณลักษณะทางกายภาพที่ดี ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้าน
การสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่พัฒนา ต้องมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียวอย่างครอบคลุม 
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5. ค่าน้ าหนักความส าคัญส าหรับแต่ละองค์ประกอบ และ
ระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี 

6 . ระดั บ มาต รฐานความ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

/ 

 

 

X 

X 

 

 

/ 
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/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

80 

 

 

80 

หมายเหตุ / = เห็นด้วย 
  X = ไม่เห็นด้วย 

จากตารางข้อคิดเห็นข้างต้น สรุปได้ว่าประเด็นที่ผู้ ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 ท่าน ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ ประเด็นที่ 2 5 และ 6 กลุ่ม
ผู้ เชี่ยวชาญเห็นด้วยเป็นร้อยละ 80 ไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 20  ในประเด็นที่  1 และ 3 กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วยเป็นร้อยละ 100 ส่วนประเด็นที่ 4 เป็นประเด็นเดียวที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยเพียงร้อยละ 60 และไม่เห็นด้วยเป็นร้อยละ 40 ซึ่งผลการสัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ น าผลมาพิจารณาเพ่ือหาเกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีเหมาะสม 

9. การพิสูจน์สมมติฐาน 

การพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย ได้ใช้ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ านวน 
5 ท่าน ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคนิคเดลฟาย โดยสัมภาษณ์ 
2 รอบ รอบแรกเป็นการสอบถามความคิดเห็นประเด็นคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐ ส่วนรอบที่ 2 เป็นการน าประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์รอบแรกมาด าเนินการวิเคราะห์และ
เสนอแนะคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ ที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 

9.1 ขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
3 ขั้นตอน คือ 

9.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ทั้ง 2 รอบ         
ในประเด็นค าถามที่เก่ียวข้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยค่าสถิติร้อยละ (%) 

9.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการ
วัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยเลือกใช้ค่าฐานนิยม (Mode) เพ่ือน าไปใช้ในการพิสูจน์สมมติฐาน 

9.1.3 ขั้นตอนการน าผลของค่าฐานนิยม (Mode) ที่วิเคราะห์ได้จากผลสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 มาพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติ 
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9.2 การด าเนินการพิสูจน์สมมติฐานของการวิจัย มีรายละเอียด คือ 

จากสมมติฐานทางวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ คือ “คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐที่เหมาะสมของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี” ผู้วิจัยได้แปรรูป
สมมติฐานงานวิจัยให้เป็นสมการทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0 ρAB = 0 (แสดงว่า ตัวแปร A และตัวแปร B ไม่มีความสัมพันธ์กัน)  

H1 ρAB +   (แสดงว่า ตัวแปร A และตัวแปร B มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก) 

A = คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐที่เหมาะสมของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

B = องค์ประกอบของเกณฑ์ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขต
พ้ืนที่พัฒนา มีดัชนีชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง 
การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ 

9.3 การวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยผลสรุปการสัมภาษณ์จากการใช้เทคนิคเดลฟาย ด าเนินการสัมภาษณ์ 2 รอบ 
เพ่ือแสดงผลความคิดเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้เชี่ยวชาญ จากค าตอบที่ให้สัมภาษณ์ในรอบแรก 
น ามาสู่การสรุปผลและน ากลับไปสอบถามให้ความคิดเห็นในประเด็นที่ชัดเจนของสมมติฐานงานวิจัย 
ซึ่งสรุปว่าผลความคิดเห็นส่วนใหญ่ของการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง 2 รอบ มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่ยังคงให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องตามเดิม โดยอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
หลักการเพื่อสนับสนุนตามสมมติฐานงานวิจัย ผู้วิจัยได้แสดงผลสรุปการสัมภาษณ์ทั้งสองรอบ ดังนี้ 

การพิสูจน์สมมติฐาน จากผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญตามแบบสัมภาษณ์     
การสัมภาษณ์ในรอบท่ี 2 ที่มีค าถามดังต่อไปนี้ 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับนิยามของ "เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี" ต้องมีองค์ประกอบ 3 พื้นที่ คือ พ้ืนที่สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการสัมภาษณ์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น 2 รอบ  
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ร้อยละ (%) 

รอบ รอบ รอบ รอบ รอบ รอบ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. นิยามของ "เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี" ต้องประกอบไปด้วย พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ 
และพื้นที่พัฒนา 

2. พ้ืนที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถานหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการปกป้อง รักษา และ
คุ้มครองอย่างเข้มงวด 

 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 การจ ากัดระบบการคมนาคมและขนส่ง  

 การจ ากัดและควบคุมระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณูปการ  

3. พ้ืนที่อนุรักษ์ หมายถึง เขตเมืองเก่าหรือพื้นที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ต้องได้รับการ
บ ารุงรักษาให้คงคุณค่า เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้การ
ควบคุม 

 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 การควบคุมและจัดให้มีระบบการคมนาคมและ
ขนส่ง  

 การควบคุมและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการ 
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ประเด็น คุณ
อัจ

ฉร
า 

คุณ
ปก

รณ์
 

คุณ
ชัย

สิท
ธิ ์

คุณ
วีร

พล
   

คุณ
สุว

ลัก
ษณ

 ์

ร้อยละ (%) 

รอบ รอบ รอบ รอบ รอบ รอบ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

4. พ้ืนที่ พัฒนา หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการการ
น ามาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน และท่องเที่ยว เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 การจัดให้มีระบบการคมนาคมและขนส่ง  

 การจัด ให้ มี ระบบสาธารณู ป โภคและระบบ
สาธารณูปการ  

5. ค่าน้ าหนักความส าคัญ ส าหรับ  

พื้นที่สงวน 100 %  

พื้นอนุรักษ์ 100 %  

พื้นที่พัฒนา 100 % 

และระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี มีค่าน้ าหนัก 100 % 

6 . ระ ดั บ ม าต รฐ าน  ค วาม เป็ น เมื อ งท่ อ ง เที่ ย วท าง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ควรมี 5 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม 
(81% ข้ึนไป) ดีมาก (71 – 80 %) ดี (61 – 70 %) ปานกลาง 
(51 – 60 %) และต่ า (50 % หรือน้อยกว่า) 
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หมายเหตุ / = เห็นด้วย 
  X = ไม่เห็นด้วย 

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าผลของการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง     
5 ท่าน มีความเห็นด้วยกับค าถามในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย รอบที่ 1 ร้อยละ 100 รอบท่ี 2 ร้อยละ 100 

ประเด็นที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย รอบท่ี 1 ร้อยละ 80 รอบท่ี 2 ร้อยละ 80 
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ประเด็นที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย รอบที่ 1 ร้อยละ 100 รอบท่ี 2 ร้อยละ 100 

ประเด็นที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย รอบที่ 1 ร้อยละ 60 รอบท่ี 2 ร้อยละ 80 

ประเด็นที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย รอบที่ 1 ร้อยละ 80 รอบท่ี 2 ร้อยละ 100 

ประเด็นที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย รอบที่ 1 ร้อยละ 80 รอบท่ี 2 ร้อยละ 100 

ในการสัมภาษณ์รอบที่ 1 นั้น มีข้อสังเกต คือ ในค าถามประเด็นที่ 4 มีผู้เชี่ยวชาญ
เห็นด้วยเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น แต่ในรอบที่ 2 มีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยทั้งหมดร้อยละ 80 ในค าถาม
ประเด็นที่ 5 และ 6 มีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 80 เท่านั้น แต่ในรอบที่ 2 มีผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งผลการวิเคราะห์ร้อยละของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยจะได้
น าไปวิเคราะห์ค่าฐานนิยาม (Mode) ต่อไป 

การวิเคราะห์ค่าฐานนิยม (Mode) จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของความ
คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ในรอบที่ 2 สามารถกล่าวได้ว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด มีความเห็นสอดคล้องกัน ที่เห็นด้วยกับนิยามของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีท่ีต้องมีองค์ประกอบ 3 พื้นที่ คือ พ้ืนที่สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา 

การพิสูจน์สมมติฐาน จากผลการสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ในรอบ
ที่ 2 ต่อความเห็นในประเด็น “คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐที่เหมาะสมของ
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี” เมื่อน ามาพิจารณากับสมมติฐานทางสถิติที่ได้      
ตั้งไว้ คือ 

H0 ρAB = 0 (แสดงว่า ตัวแปร A และตัวแปร B ไม่มีความสัมพันธ์กัน)  

H1 ρAB +   (แสดงว่า ตัวแปร A และตัวแปร B มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก) 

A = คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐที่เหมาะสมของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

B = องค์ประกอบของเกณฑ์ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขต
พ้ืนที่พัฒนา มีดัชนีชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง 
การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ 

จะเห็นได้ว่าจากค่าฐานนิยม (Mode) ของความเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5ท่าน ในรอบที่ 
2 ที่มีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ กล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชายส่วนใหญ่ มีความเห็นสอดคล้องกันในเชิงบวก
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ต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งเมื่อน ามาพิสูจน์กับสมมติฐานทางสถิติแล้ว สมการ H0 ก็จะถูกปฏิเสธและ
ยอมรับสมการที่ H1 ดังนั้น สมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้จึงถูกต้อง 

จากการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่     
มีความคิดเห็นสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่าคุณลักษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐที่ เหมาะสมของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                
มีความสัมพันธ์กับสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1) เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ต้องประกอบไปด้วย พ้ืนที่
สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา 

2) พ้ืนที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถานหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม เพ่ือการปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด ต้องก าหนดประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของกรมศิลปากร การจ ากัดระบบการคมนาคมและขนส่งอย่างเข้มข้น 
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อโบราณสถาน และการจ ากัดและควบคุมระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณูปการ ให้อ านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์      
และสอดคล้องกับกิจกรรมในเขตโบราณสถาน 

3) พ้ืนที่อนุรักษ์ หมายถึง เขตเมืองเก่าหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้คงคุณค่า เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้การ
ควบคุม ต้องก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ บูรณะฟ้ืนฟูชุมชน
เมืองให้มีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพภูมิทัศน์เมือง การควบคุมและจัดให้มีระบบ
การคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และการ
ควบคุมและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่อ านวยความสะดวกครอบคลุม 
เหมาะสม เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตพ้ืนที่อนุรักษ ์

4) พ้ืนที่พัฒนา หมายถึง พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการการน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท่องเที่ยว เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ต้องก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
พ้ืนฐาน คือ การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การจัดให้มีระบบการ
คมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างครบครัน และการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ รองรับและให้บริการที่ทั่วถึงตามมาตรฐาน สามารถอ านวยความสะดวกต่อประชากร
เมืองและนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย 
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5) ค่าน้ าหนักความส าคัญ ส าหรับ พ้ืนที่สงวน 100 % พื้นอนุรักษ์ 100 % พื้นที่
พัฒนา 100 % และระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีค่าน้ าหนัก   
100 % โดยมีระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีเยี่ยม (81% ขึ้นไป) ดีมาก (71 – 80 %) ดี (61 – 70 %) ปานกลาง (51 – 60 %) และต่ า           
(50 % หรือน้อยกว่า) 

สรุปเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

จากแนวคิดในการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีดังกล่าวข้างต้น และการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดดัชนีชี้
วัดเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล ะ
โบราณคดีไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่พัฒนา เพ่ือสรุป
เป็นเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ดังนี้ 

1. องค์ประกอบท่ี 1 เขตพื้นที่สงวน  

หมายถึง เขตโบราณสถาน และพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม      
ต้องได้รับการปกป้อง รักษา และคุ้มครอง ให้ยังคงด ารงรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ไม่ให้ถูกน าไปใช้หรือรับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จนท าให้เสียคุณค่า  

ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของกรมศิลปากร การควบคุม
ระบบการคมนาคมและขนส่งอย่างเข้มข้น เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อโบราณสถาน การควบคุมและจัด
ให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ อ านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อการรักษา   
ภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกิจกรรมในเขตโบราณสถาน 

ส าหรับองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน เพ่ือการปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่าง
เข้มงวด มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

1.1.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นที่ดินประเภท
สงวนรักษาเขตโบราณสถาน  

1.1.2 พ้ืนที่ฉนวน มีพ้ืนที่ทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ ์

1.1.3 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการรักษาฟ้ืนฟู สถานที่ รูปแบบอาคาร        
ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้คงสภาพปัจจุบันพ้ืนที่สภาพแวดล้อมเดิม มีการรักษา
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มุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม ได้แก่ มุมมองวัด มุมมองถนน มุมมองพ้ืนที่ริมน้ า 
มุมมองภูเขา มุมมองแสงไฟประดิษฐ์ มุมมองจุดหมายตา และมุมมองจากท้องฟ้า 

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

1.2.1 ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตไม่กระทบกับที่ดินประเภท
สงวนรักษาโบราณสถาน ห้ามมีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิม 

1.2.2 ระบบโครงข่ายถนน ก าหนดไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร และ
ต้องมีแต่ถนนสายย่อย เขตทาง 8 เมตร เท่านั้น ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่หรือ
ขยายถนนในเขตพ้ืนที่  

1.2.3 โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ห้ามมีสะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ 
สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้า  

1.2.4 ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟห้ามตัดผ่านและไม่มีสถานีในพื้นที่  

1.2.5 ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการรถน าเที่ยว และระบบขนส่ง
มวลชนรางเบา ต้องไม่มีในพ้ืนที่  

1.2.6 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ต้องกว้างอย่างน้อย        
5 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน กว้างอย่าง
น้อย 3 เมตร และอุปกรณ์ประกอบมีลักษณะเรียบง่าย ไม่จ าเป็นต้องออกแบบให้สื่อถึงสถาปัตยกรรม
ในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย 

1.2.7 ที่จอดรถสาธารณะ ที่ตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ข้างเคียง และติดถนนสายหลัก  

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

1.3.1 โครงสร้างระบบประปาห้ามมีที่ตั้งและถังเก็บน้ าสูงอยู่ในพ้ืนที่  

1.3.2 โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่ผ่านพ้ืนที่  สายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ต้องน าลงใต้ดิน  

1.3.3 โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้ามมีที่ตั้งและเสาส่งสัญญาณอยู่ในพ้ืนที ่

1.3.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีระบบระบายน้ าเสีย แต่ห้ามมีสถานีบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ ประกอบด้วย 14 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

1.4.1 โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์  
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1.4.2 โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้า  

1.4.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา ยานพาหนะบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้พิการ เด็ก และคนชรา มีอุปกรณ์ที่
สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้สะดวก  

1.4.4 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในโครงสร้าง
เดิม ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองเดิม ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ ได้แก่ คันพนังกั้นน้ า เขื่อน 
ฝาย และประตูระบายน้ า 

1.4.5 การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจาก
แหล่งน้ าและสนามบิน และมีพ้ืนที่กันชนโดยรอบ     

1.4.6 โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง  

1.4.7 ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย มีจุดบริการประชาชนอย่างน้อย      
1 แห่ง ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย ได้แก่ 
เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ ระบบ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้ายเตือนให้ระวังอันตราย และยานพาหนะส าหรับ
เคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยว  

1.4.8 พ้ืนที่นันทนาการ มีสวนสาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียว สนามกีฬา มีสนามกีฬา
กลางแจ้งเท่านั้น  

1.4.9 สถาบันการศึกษา ห้ามมีสถานศึกษาในพื้นที่ 

1.4.10 การสาธารณสุข ห้ามมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลหรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  

1.4.11 ศูนย์ราชการเมือง ห้ามมีศูนย์ราชการในพ้ืนที่ ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ที่ควบคุม
รูปแบบสถาปัตยกรรม  

1.4.12 ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า 
เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และต้นไม้  

1.4.13 ตลาดสด ห้ามมีตลาดสดในพ้ืนที่ 
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1.4.14 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ   
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัย ไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 

2. องค์ประกอบท่ี 2 เขตพื้นที่อนุรักษ์ 

หมายถึง เขตเมืองเก่าและองค์ประกอบของเมืองเก่าหรือพ้ืนที่ที่ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงาม ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้คง
คุณค่า     การพัฒนาและส่งเสริมน ามาใช้ประโยชน์ในระยะยาว ภายใต้การควบคุมการใช้ประโยชน์
โดยตรง เพ่ือการรักษาภูมิทัศน์เมืองทางประวัติศาสตร์ 

ก าหนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ บูรณะฟ้ืนฟูชุมชน
เมืองให้มีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพภูมิทัศน์เมือง การควบคุมและจัดให้มีระบบ
การคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง การควบคุม
และจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่อ านวยความสะดวกครอบคลุม เหมาะสม 
เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

ส าหรับองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นเขตพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้
การควบคุม มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

2.1.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์หรือการพัฒนาภายใต้การควบคุม  

2.1.2 พ้ืนที่ฉนวน มีพ้ืนที่ทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตอนุรักษ์ไปเขตพัฒนา  

2.1.3 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงสถานที่  รูปแบบอาคาร        
ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้ปรากฏเด่นชัดเห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่แต่ไม่แปลกแยกกับ
สภาพแวดล้อมเดิม มีการรักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม ได้แก่ มุมมองวัด 
มุมมองถนน มุมมองพื้นที่ริมน้ า มุมมองภูเขา มุมมองแสงไฟประดิษฐ์ มุมมองจุดหมายตา และมุมมอง
จากท้องฟ้า 

2.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

2.2.1 ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

2.2.2 ระบบโครงข่ายถนน ไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสาย
หลักและสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร เชื่อมเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาเข้าด้วยกัน และมีถนนสาย
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ย่อย เขตทาง 8 เมตร เท่านั้น ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่หรือขยายถนนในเขต
อนุรักษ์หรือเขตเมืองเก่า มีการปรับถนนเดิมที่มีอาคารทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน        

2.2.3 การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่ให้มีสะพานข้ามแยก สะพาน
กลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้า อยู่ในพื้นท่ี  

2.2.4 ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟห้ามตัดผ่านและไม่มีสถานีในพื้นที่  

2.2.5 ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถโดยสารประจ าทาง     
ป้ายจอดรถประจ าทาง ท่าเทียบเรือ และระบบขนส่งมวลชนรางเบา ต้องเป็นแบบระบบบนดินหรือใต้
ดินเท่านั้น ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

2.2.6 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ต้องกว้างอย่างน้อย      
5 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน กว้างอย่าง
น้อย 3 เมตร และอุปกรณ์ประกอบมีลักษณะเรียบง่าย ไม่จ าเป็นต้องออกแบบให้สื่อถึงสถาปัตยกรรม
ในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย  

2.2.7 ที่จอดรถสาธารณะ ที่ตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ข้างเคียง และติดถนนสายหลัก  

2.3 ด้านการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

2.3.1 โครงสร้างระบบประปาห้ามมีท่ีตั้งและถังเก็บน้ าสูงอยู่ในพ้ืนที่  

2.3.2 โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่ผ่านพ้ืนที่  สายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ต้องน าลงใต้ดิน  

2.3.3 โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้ามมีที่ตั้งและเสาส่งสัญญาณ อยู่ในพ้ืนที ่

2.3.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีระบบระบายน้ าเสีย แต่ห้ามมีสถานีบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ 

2.4 ด้านการสาธารณูปการ ประกอบด้วย 14 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

2.4.1 โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์     
มีท่าเรือ มีสวนสาธารณะ และมีอนุสาวรีย์              

2.4.2 โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีที่ พัก ร้านอาหาร        
ร้านกาแฟ และร้านค้า  

2.4.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา ยานพาหนะบริการแหล่ง
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ท่องเที่ยว การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้พิการ เด็ก และคนชรา มีอุปกรณ์ที่
สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้สะดวก  

2.4.4 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้ าง
เดิม ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองเดิม ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ได้แก่ คันพนังกั้นน้ า เขื่อน 
ฝาย และประตูระบายน้ า  

2.4.5 การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจาก
แหล่งน้ าและสนามบิน และมีพ้ืนที่กันชนโดยรอบ     

2.4.6 โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง  

2.4.7 ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย มีสถานีต ารวจท่องเที่ยวอย่างน้อย     
1 แห่ง ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย ได้แก่ 
เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ ระบบ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้ายเตือนให้ระวังอันตราย และยานพาหนะส าหรับ
เคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยว  

2.4.8 พ้ืนที่นันทนาการ สวนสาธารณะ ต้องมีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะระดับ
กลุ่มบ้าน สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน สวนสาธารณะระดับเมือง และพ้ืนที่    
สีเขียว สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น  

2.4.9 สถาบันการศึกษา ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม ห้องสมุดประชาชน           
มีห้องสมุดประชาชนให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

2.4.10 การสาธารณสุข ห้ามมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีได้เฉพาะโรงพยาบาล
ส่งเสริมต าบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดเล็กให้บริการที่ต้องควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

2.4.11 ศูนย์ราชการเมือง ต้องควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

2.4.12 ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า 
เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และต้นไม้  

2.4.13 ตลาดสด ห้ามมีตลาดสดในพ้ืนที่ มีตลาดขายของแห้งได้ 

2.4.14 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ 
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัยไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 
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3. องค์ประกอบท่ี 3 เขตพื้นที่พัฒนา 

หมายถึง พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ในการตั้งถิ่นฐานชุมชน ตอบสนอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม พ้ืนที่ พัฒนาเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม         
การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ  

ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักพ้ืนฐาน 
คือ การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การจัดให้มีระบบการคมนาคมและ
ขนส่งภายในเมืองอย่างครบครัน การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ รองรับและ
ให้บริการที่ทั่วถึงตามมาตรฐาน สามารถอ านวยความสะดวกต่อประชากรเมืองและนักท่องเที่ยวที่
ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย  

ส าหรับองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา เป็นเขตพ้ืนที่เพ่ือการส่งเสริมกิจกรรม     ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 

3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

3.1.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นประเภทที่ดิน
หลักในการตั้งถ่ินฐานชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  

3.1.2 พ้ืนที่ฉนวน มีพ้ืนที่ทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตพัฒนาไปเขตอนุรักษ์ 

3.1.3 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ รูปแบบ
อาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้ปรากฏเด่นชัดเห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ มีการรักษา
มุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม 

3.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

3.2.1 ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่พัฒนา   
มีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิมได้ แต่ไม่ขนาดถนนไม่เกินประเภทสายหลัก 

3.2.2 ระบบโครงข่ายถนน ไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสาย
หลักและสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร เชื่อมเขตพัฒนาและเขตอนุรักษ์เข้าด้วยกัน และมีถนนสาย
ย่อย เขตทาง 8 เมตร เท่านั้น  

3.2.3 การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่ควบคุม 

3.2.4 ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟตัดผ่านและมีสถานีในพื้นที่ได้ 
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3.2.5 ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถโดยสารประจ าทางหรือ
สถานีขนส่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน 
และติดกับถนนสายประธานหรือสายหลัก ป้ายจอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ ระบบ
ขนส่งมวลชนรางเบา เป็นแบบระบบบนดิน ใต้ดิน ลอยฟ้า หรือแบบอ่ืนได้ สนามบิน มีที่ตั้งอยู่นอก
เขตเมือง ติดถนนสายประธานหรือสายหลัก  

3.2.6 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า กว้างอย่างน้อย 4 เมตร 
มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์ประกอบ และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน
กว้างอย่างน้อย 3 เมตร 

3.2.7 ที่จอดรถสาธารณะ ที่ตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ข้างเคียง และติดถนนสายหลัก  

3.3 ด้านการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

3.3.1 โครงสร้างระบบประปา มีสถานีบริการครอบคลุมทั้งเมือง และแหล่งน้ าดิบอยู่
ใกล้แหล่งชุมชนเมือง  

3.3.2 โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีสถานีบริการไฟฟ้าครอบคลุมทั้งเมือง โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ต้องห่างจากเขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม เขตการศึกษา 
เขตการสาธารณสุข เขตพ้ืนที่สงวน และเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ในพ้ืนที่ สายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางสายส่งต้องไม่ผ่าน  

3.3.3 โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม มีส านักงานโทรศัพท์ และสถานี
วิทยุชุมชนให้บริการ 

3.3.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีสถานีบ าบัดน้ าเสีย และอยู่บริเวณท้ายน้ าของแหล่งน้ าดิบ  

3.4 ด้านการสาธารณูปการ ประกอบด้วย 14 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

3.4.1 โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีท่าเรือ มีสวนสาธารณะ 
และมีอนุสาวรีย์              

3.4.2 โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ผับ และร้านค้า  

3.4.3 สิ่ งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ ได้ม าตรฐาน ได้แก่ สถานที่
นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของ
ผู้พิการ เด็ก และคนชรา มีอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนที่เมืองได้สะดวก  
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3.4.4 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีระบบป้องกันน้ าท่วม ได้แก่      
คันพนังกั้นน้ า เขื่อน ฝาย และประตูระบายน้ า  

3.4.5 การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจาก
แหล่งน้ าและสนามบิน และมีพ้ืนที่กันชนโดยรอบ     

3.4.6 โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง  

3.4.7 ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 
มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง และติดกับถนนสายรองหรือสายหลัก สถานีต ารวจ มีสถานีต ารวจ 1 แห่ง  

3.4.8 พ้ืนที่นันทนาการ สวนสาธารณะ มีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะระดับกลุ่ม
บ้าน สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน สวนสาธารณะระดับเมือง และพ้ืนที่สีเขียว 
สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม  

3.4.9 สถาบันการศึกษา จัดให้มีสถานศึกษาในเขตเมืองครบ 4 ระดับ แก่ ระดับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชน 
มีห้องสมุดประชาชนให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง  

3.4.10 การสาธารณสุข ต้องมีโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล หรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง  

3.4.11 ศูนย์ราชการเมือง ตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ใช่เขตพาณิชยกรรมหนาแน่นสูง และติด
กับถนนสายรองหรือสายหลัก  

3.4.12 ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า 
ภูเขา และต้นไม้  

3.4.13 ตลาดสด ต้องมีตลาดสดให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง 

3.4.14 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ 
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัยไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการสรุปองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์         
และโบราณคดี 
ที่มา : จากการสรุปของผู้วิจัย 

สรุปแบบประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบของการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์         
และโบราณคดีได้เป็น 3 องค์ประกอบ โดยการให้คะแนนจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน 
เท่ากัน เนื่องจากต่างเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญที่จะต้องแสดงออกถึงการรับรู้ทางกายภาพของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รายละเอียดของค่าคะแนนเต็มในแต่ละองค์ประกอบ 
ได้แก่ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนเต็มในแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม (%) 

1. เขตพื้นที่สงวนของเมือง 100 

2. เขตพื้นท่ีอนุรักษ์ของเมือง 100 
3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมือง 100 

1. วิธีการให้คะแนน 

ผู้วิจัยได้ก าหนดการให้คะแนน โดยพิจารณาว่าในพ้ืนที่ศึกษาเมืองนั้น มีคุณสมบัติตรง
กับดัชนีชี้วัดข้อใดบ้าง โดยดัชนีชี้วัด 1 ข้อ จะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน หากไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้
วัดใดเลย จะมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน หากมีคุณสมบัติตรงแต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วนให้      
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0.5 คะแนน หากมีคุณสมบัติครบทุกข้อจะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยผู้ประเมินท าเครื่องหมาย      
รอบหมายเลขที่ต้องการในช่องคะแนน 

2. การก าหนดระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

การก าหนดระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้น ผู้วิจัยจะ
น าคะแนนรวมจากค่าคะแนนเต็มในแต่ละองค์ประกอบมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ ไปเทียบกับระดับของ
เมืองมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้แสดง
ในตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 4 แสดงการก าหนดระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ค่าคะแนน (%) ระดับมาตรฐาน สัญลักษณ ์

81 ขึ้นไป ดีเยี่ยม  
71 - 80 ดีมาก  
61 - 70 ด ี  

51 - 60 ปานกลาง  
50 หรือน้อยกว่า ต่ า  

การจัดท าแบบส ารวจพื้นที่ภาคสนาม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามขึ้น โดยแบ่งหัวข้อการส ารวจพ้ืนที่
ออกเป็นหัวข้อตามเกณฑ์การประเมินเมืองที่ก าหนดไว้ แบบส ารวจภาคสนามที่ได้จะแบ่งตามรูปแบบ
การลงส ารวจตามแหล่งข้อมูล 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามเชิงประจักษ์ แบบส ารวจ
พ้ืนที่ภาคสนามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามจากเอกสาร โดยผู้วิจัยได้
บรรจุข้อมูลดัชนีชี้วัดที่ต้องการเก็บจากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม ดังนี้ 

1. แบบส ารวจพื้นที่ภาคสนามเชิงประจักษ์ เป็นการลงส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่จริง ได้แก่ 
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเขตเทศบาลต าบลพิมาย โดยผู้วิจัยได้
บรรจุข้อมูลดัชนีชี้วัดที่ต้องการเก็บจากการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม ได้แก่ ระบบโครงข่ายถนน 
โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้า ทาง
จักรยาน โครงสร้างระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างการสื่อสารและโทรคมนาคม 
โครงสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม ระยะทางระหว่างที่ตั้งโบราณสถาน สถานีต ารวจ พ้ืนที่ฉนวนหรือทับ
ซ้อน การปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองเก่า อุปกรณ์ประดับถนน ที่จอดรถสาธารณะ ศูนย์ราชการ
เมือง สนามกีฬา สถาบันการศึกษา การสาธารณสุข และสวนสาธารณะ 
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2. แบบส ารวจพื้นที่ภาคสนามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้แบบสอบถามจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  เจ้าหน้าที่เขตโบราณสถาน หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านักศิลปากรพ้ืนที่ และหัวหน้าส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยผู้วิจัยได้บรรจุข้อมูลดัชนีชี้วัดที่ต้องการเก็บจากการส ารวจพ้ืนที่
ภาคสนาม ได้แก่ โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว โครงสร้างที่รองรับการบริการ
นักท่องเที่ยว การเข้าถึงของผู้พิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน มาตรการ
ด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย การควบคุมป้ายสิ่งโฆษณา และการรักษามุมมองฉากหลังและ
มุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม 

3. แบบส ารวจพื้นที่ภาคสนามจากเอกสาร เป็นการค้นคว้าข้อมูลและเก็บข้อมูลจาก
หนังสือทางด้านทฤษฎี แนวคิด เอกสารการวิจัยจากห้องสมุด และการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้วิจัยได้บรรจุข้อมูลดัชนีชี้วัดที่ต้องการเก็บจากการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม ได้แก่ แผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และแผนผังการคมนาคมและขนส่งตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการประกาศขอบเขตของเมืองเก่าหรือขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนดัชนีชี้วัดในการส ารวจดังนี้ ในขั้นตอนการส ารวจ หากพบว่าไม่มี
คุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคุณสมบัติตรงแต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติ
บางส่วนให้ 0.5 คะแนน หากมีคุณสมบัติครบให้ 1 คะแนน โดยในแต่ละดัชนีชี้วัดมีค่าคะแนนเต็ม     
1 คะแนน 

การจัดท าแผนที่พื้นฐาน (Base Map) 

1. การจัดท าแผนที่พื้นฐานเมืองลพบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนที่พ้ืนฐานเมืองลพบุรี
นั้น ผู้วิจัยได้น าแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 ตามราชกิจ    
จานุเบกษา กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 ของกรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง เนื่องจากแผนที่ดังกล่าวมีข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในเขตเมืองลพบุรีที่สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ที่ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องใช้ในการน ามาท าการสังเคราะห์กับข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม ซึ่งแผนที่พ้ืนฐาน
นี้มีข้อมูล ประกอบด้วย แนวเขตผังเมืองรวม เขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตกิ่งอ าเภอ เขตต าบล เขต
เทศบาล เขตจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตทหาร ทางหลวง ถนน ซอย ทางรถไฟ สะพาน แม่น้ า 
คลอง ห้วย คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า ต าแหน่งศาลากลางจังหวัด และต าแหน่งที่ว่าการอ าเภอ 
(แผนที่พ้ืนฐานเมืองลพบุรีอยู่ในภาคผนวก) 

2. การจัดท าแผนที่พื้นฐานเมืองก าแพงเพชร ในการด าเนินการจัดท าแผนที่พ้ืนฐานเมือง
ก าแพงเพชรนั้น ผู้วิจัยได้น าแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร        
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พ.ศ. 2542 ตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากแผนที่ดังกล่าวมีข้อมูลพื้นฐานส าคัญในเขตเมืองก าแพงเพชร
ที่สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้ในการน ามาท าการสังเคราะห์กับข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่
ภาคสนาม ซึ่งแผนที่พ้ืนฐานนี้มีข้อมูลประกอบด้วย แนวเขตผังเมืองรวม เขตต าบล เขตเทศบาล เขต
สุขาภิบาล ทางหลวง ถนน ถนนลูกรัง พ้ืนถนนอ่อน สะพาน แม่น้ า คลอง ห้วย คลองส่งน้ า แนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ต าแหน่งศาลากลางจังหวัด ต าแหน่งที่ว่า
การอ าเภอ และต าแหน่งสถานที่ราชการ (แผนที่พ้ืนฐานเมืองก าแพงเพชรอยู่ในภาคผนวก) 

3. การจัดท าแผนที่พื้นฐานเมืองพิมาย ในการด าเนินการจัดท าแผนที่พ้ืนฐานเมืองพิมาย
นั้น ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลร่างแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา จากกลุ่มงานวิชาการผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยจึงได้ใช้แผนที่ดังกล่าวในการเป็นแผนที่พ้ืนฐานเมืองพิมาย เนื่องจากแผนที่
ดังกล่าวมีข้อมูลพื้นฐานส าคัญในเขตเมืองพิมายที่สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้ในการน ามา
ท าการสังเคราะห์กับข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม ซึ่งแผนที่พ้ืนฐานมีข้อมูลประกอบด้วย แนว
เขตผังเมืองรวม เขตเทศบาล ถนนเดิม ถนนเดิมขยาย ถนนโครงการ สะพาน แม่น้ า คลอง ห้วย คลอง
ส่งน้ า และคลองระบายน้ า (แผนที่พ้ืนฐานเมืองพิมายอยู่ในภาคผนวก) 

การลงส ารวจพื้นที่ภาคสนาม 

จากการก าหนดแบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามและแผนที่ พ้ืนฐานทั้ง 3 พ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการลงส ารวจพื้นที่ภาคสนามข้ึน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการลงส ารวจทีละพ้ืนที่ศึกษา เริ่มจากเมือง
ลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ตามล าดับ ผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามตาม
แหล่งข้อมูลที่ได้จ าแนกไว้ เริ่มจากการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามเชิงประจักษ์ การส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามจากเอกสาร ตามล าดับ ผลที่ได้จากการลง
ส ารวจพื้นที่ศึกษามีดังนี้ 
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1. การส ารวจพื้นที่ภาคสนามเมืองลพบุรี 

 
แผนผังที่ 16 แสดงแผนผังการส ารวจพื้นที่ศึกษาเมืองลพบุรี 
ที่มา : จากการส ารวจโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.1 การส ารวจเขตพื้นที่สงวนของเมืองลพบุร ี

1.1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า พ้ืนที่มีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการ
จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่เขตโบราณสถาน เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี การท่องเที่ยว       
การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การศาสนา สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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แผนผังที่ 17 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองลพบุรี 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า พ้ืนที่มีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบ
โครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร และมีถนนสายย่อย เขตทาง 4 - 6 เมตร 
ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่ แต่มีแผนการขยายถนนในเขตเมืองเก่า โครงสร้างระบบ
คมนาคมขนส่ง ไม่มีโครงสร้างสะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และ
ระบบขนส่งลอยฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟตัดผ่าน ระบบขนส่งมวลชน
รางเบา ไม่มีการบริการในระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้า กว้าง 2 - 4 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา
บางส่วน และมีอุปกรณ์ประกอบ มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้าบางส่วน และไม่ปรากฏทาง
จักรยานในพื้นที ่
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ภาพที่ 3 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่งในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.1.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า มีโครงสร้างถังเก็บน้ าประปา
สูง ของกองการประปา เทศบาลเมืองลพบุรี เส้นทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ตัดผ่านพ้ืนที่ มีต าแหน่งที่
ตั้งอยู่ห่างไกล ไม่ท าลายมุมมองแหล่งประวัติศาสตร์ มีการน าระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทร
เลข ลงใต้ดินบางส่วน และไม่มีเสาส่งสัญญาณการสื่อสารและโทรคมนาคมในพ้ืนที่ ตั้งอยู่บริเวณที่ไม่
ท าลายมุมมองแหล่งประวัติศาสตร์ 

1.1.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า มีโครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว คือมีพ้ืนที่ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในระดับประเทศ ระยะทางระหว่างที่ตั้ง
โบราณสถาน ห่างกับตลาด 2 กิโลเมตร ห่างกับสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองลพบุรี 2 กิโลเมตร 
และห่างกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน 2 - 4 กิโลเมตร การเข้าถึงของผู้ พิการสามารถเข้าถึงแหล่ง
ประวัติศาสตร์บางส่วน สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว    
มีสถานที่นันทนาการ มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีห้องสุขา ไม่มียานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว   
มีการสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้บริการบางส่วน ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า     
มีการใช้ประตูระบายน้ า ในระบบคูเมืองเก่า ไม่มีสถานีต ารวจท่องเที่ยวให้บริการ มีเครื่องมือป้องกัน
อุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ มีระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด มีอุปกรณ์การสื่อสาร มีป้ายเตือนให้ระวังอันตราย ไม่มียานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรือ
อพยพนักท่องเที่ยวให้บริการ และการควบคุมสิ่งโฆษณา ไม่มีการควบคุมป้าย มีการรบกวนและ     
บดบังมุมมอง 
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ภาพที่ 4 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.2 การส ารวจเขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุร ี

1.2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการประกาศ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่า
ลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีการจ าแนกประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ภูมิทัศน์ธรรมชาติงดงามและพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เขตเมืองเก่า 
และพ้ืนที่โดยรอบโบราณสถาน เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี การท่องเที่ยว การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การศาสนา 
สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และเป็นเขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประ เภทที่
โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือ
เกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น พ้ืนที่ฉนวน   
ไม่มีพ้ืนที่ฉนวนหรือทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตอนุรักษ์ไปเขตพัฒนา การปรับปรุง
องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงเฉพาะในเขตโบราณสถาน แต่ไม่มีการปรับปรุงองค์ประกอบ
ของเมืองเก่า เช่น รูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศให้ปรากฏเด่นชัดชัด ไม่เห็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ และการรักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่ส วยงาม มีการรักษา
มุมมองจุดหมายตา มุมมองวัด มุมมองถนน มุมมองพ้ืนที่ริมน้ า แต่ไม่มีการรักษามุมมองภูเขา มุมมอง
แสงไฟประดิษฐ์ และมุมมองจากท้องฟ้า 
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แผนผังที่ 18 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.2.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบ
โครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสายหลัก เขตทาง 10 เมตร เชื่อมเขต
เมืองเก่ากับเขตเมืองใหม่เข้าด้วยกัน มีถนนสายย่อย เขตทาง 4 - 8 เมตร ระบบโครงข่ายถนนเดิม     
มีแผนการขยายถนนในเขตเมืองเก่า และไม่มีการปรับถนนเดิมที่มีอาคารทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน 
โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่มีสะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ ทางพิเศษยกระดับ และระบบ
ขนส่งลอยฟ้า แต่มีสะพานลอยในพื้นที่ ระบบขนส่งทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟตัดผ่านและมีสถานีรถไฟ
ในพ้ืนที่ ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้า กว้าง 1 - 4 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์
ประกอบ มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้าบางส่วน ไม่ปรากฏทางจักรยาน ไม่มีที่จอดรถของ
สาธารณะ ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนและหน่วยงานราชการ อุปกรณ์ประดับถนน มีป้ายซอยและโคมไฟ
ถนนออกแบบสื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต และอุปกรณ์ประดับอ่ืน มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน 
และบ ารุงรักษาง่าย 
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ภาพที่ 5 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.2.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างถังเก็บน้ าประปา    
มีถังเก็บน้ าสูง ของกองการประปา เทศบาลเมืองลพบุรี สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไม่ตัดผ่านและอยู่ห่างไกล
พ้ืนที่ ระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข มีน าลงใต้ดินบางส่วน และเสาส่งสัญญาณการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ไม่มีเสาส่งสัญญาณในพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 6 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.2.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว มีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และสวนสาธารณะ แต่ไม่มีท่าเรือและอนุสาวรีย์โครงสร้างที่
รองรับการบริการนักท่องเที่ยว มีที่พัก มีโรงแรม มีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ และมีร้านค้า ให้บริการ 
การเข้าถึงของผู้ พิการสามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์หรือพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ บางส่วน          
สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีสถานที่นันทนาการ      
มีห้องสุขา ให้บริการ ไม่มียานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว แต่มีการสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
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ให้บริการบางส่วนระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบระบายน้ า มีการใช้โครงสร้างระบบประตูระบายน้ าใน   
คูเมืองเก่า ไม่มีสถานีต ารวจท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้ายเตือน
ให้ระวังอันตราย แต่ไม่มียานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ ยวให้บริการ 
สวนสาธารณะ มีสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งของโรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย สถาบันการศึกษา มีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แต่ไม่มีการควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม       
การสาธารณสุข มีศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลพบุรี แต่ไม่มีการควบคุมรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ศูนย์ราชการเมือง มีการควบคุมและไม่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม ระบบนิเวศของ
เมือง มีแม่น้ าและล าคลองที่เชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า และการควบคุมสิ่งโฆษณา ไม่มีการควบคุม
ป้าย มีการรบกวนและบดบังมุมมอง 

 
ภาพที่ 7 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.3 การส ารวจเขตพื้นที่พัฒนาของเมืองลพบุร ี

1.3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การจ าแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ในการตั้งถิ่นฐานชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นเขตสีเหลือง 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และเขตสี
แดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม 
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และพ้ืนที่ฉนวน ไม่มีพ้ืนที่
ฉนวนหรือทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตเมืองใหม่กับเขตเมืองเก่า  
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แผนผังที่ 19 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองลพบุรี 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.3.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2546 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบ
โครงข่ายถนน มีถนนสายประธาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เขตทาง 30 เมตร เข้ามาในพ้ืนที่      
มีถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 เขตทาง 20 เมตร เชื่อมเขตเมือ งใหม่และเขต     
เมืองเก่าเข้าด้วยกัน มีถนนสายย่อย เขตทาง 6 - 10 เมตร ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ     
มีสถานีรถโดยสารประจ าทาง มีป้ายจอดรถประจ าทาง แต่ไม่มีสถานีรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนระบบราง 
และท่าเทียบเรือให้บริการ สนามบิน มีเฉพาะสนามบินทางการทหาร ที่ตั้ งอยู่นอกเขตเมือง ติดถนน
สายประธานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางเท้า กว้าง 1 – 2 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์
ประกอบ และมีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้าบางส่วน ไม่ปรากฏทางจักรยาน 
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ภาพที่ 8 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.3.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า การประปา ที่มีสถานีของกอง
การประปา เทศบาลเมืองลพบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ให้บริการครอบคลุมทั้งเมือง 
และมีแหล่งน้ าดิบอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเมือง การบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีสถานีบ าบัดน้ าเสียอยู่ในพ้ืนที่       
การไฟฟ้า มีสถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรีให้บริการครอบคลุม โรงผลิตกระแสไฟฟ้า มีสถานีจ่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 และมีสถานีไฟฟ้าย่อย ตั้ งอยู่ ในเขตสถาบั นราชการ            
ส า ย ส่ ง ไฟ ฟ้ า แ ร งสู ง  เส้ น ท า งส า ย ส่ ง ไม่ ผ่ า น พ้ื น ที่  ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ โท ร ค ม น าค ม                             
มีการสื่อสารแห่งประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ การไปรษณีย์โทรเลขลพบุรี การไปรษณีย์โทรเลขพระ
นารายณ์ มีสถานีวิทยุหลัก 3 แห่ง  
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ภาพที่ 9 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

1.3.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการบริการ
นักท่องเที่ยว มีที่ พัก มีโรงแรม มีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ มีผับ และมีร้านค้า ให้บริการครบ          
การจัดการขยะมูลฝอย มีสถานีก าจัดขยะ ตั้งอยู่ที่ต าบลทะเลชุบศร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองลพบุรี    
3 กิโลเมตร มีโรงฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่ห่างจากเขตเมือง มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ        
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอเมืองลพบุรี อยู่ติดกับถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 311 มีสถานีต ารวจภูธรเมืองลพบุรี 1 แห่ง และมีสถานีต ารวจท่องเที่ยวลพบุรี 1 แห่ง      
ไม่มีสวนสาธารณะแต่มีสวนสัตว์ลพบุรี มีสนามกีฬาพระราเมศวร เป็นสนามกีฬากลางแจ้งและสนาม
กีฬาในร่ม มีห้องสมุดของ กศน. ลพบุรี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา     
สยามบรมราชกุมารี และห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้บริการ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 
โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบ
สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนเทศบาล 
4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีโรงพยาบาลลพบุรีให้บริการ
ครอบคลุม ศูนย์ราชการเมืองตั้งเกาะกลุ่มกันอยู่ในเขตพ้ืนที่ของสถาบันราชการโดยเฉพาะ และติดกับ
ถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 มีสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองลพบุรีตั้งอยู่ย่าน
ศูนย์กลางเมือง ติดกับถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 และไม่ได้แยกสถานีขนส่งสินค้า
แยกออกจากกัน และมีตลาดสด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดบนเมือง ตลาดท่าขุนนาง ตลาดสระแก้ว 
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ภาพที ่10 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองลพบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2560 

2. การส ารวจพื้นที่ภาคสนามเมืองก าแพงเพชร 

 
แผนผังที่ 20 แสดงแผนผังการส ารวจพื้นที่ศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 
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2.1 การส ารวจเขตพื้นที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร 

2.1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การจ าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่เขตโบราณสถาน เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และเป็นเขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

 
แผนผังที่ 21 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศ
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ระบบโครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร ตัดผ่าน มีถนนสายย่อย เขตทาง         
4 - 8 เมตร ระบบโครงข่ายถนนเดิมไม่มีการตัดถนนใหม่และขยายถนนในเขตก าแพงเมืองเก่า ไม่มี
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โครงสร้างสะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้า 
ในพ้ืนที่ ระบบขนส่งทางรถไฟไม่ตัดผ่าน ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้ากว้าง 1 – 2 เมตร    
มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์ประกอบ ในบางส่วนของพ้ืนที่ และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปใน      
เขตทางเท้า และทางจักรยานกว้าง 1 เมตร 

 
ภาพที่ 11 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.1.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีโครงสร้างถังเก็บ
น้ าประปาในพ้ืนที่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางสายส่งไม่ผ่านพ้ืนที่ ระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์   
สายโทรเลข ไม่มีการน าลงใต้ดิน มีเสาส่งสัญญาณการสื่อสารและโทรคมนาคม ของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในพื้นที่ 

 
ภาพที่ 12 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 
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2.1.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว มีพ้ืนที่ที่ส าคัญประวัติศาสตร์ระดับนานาชาติ ระยะทางระหว่างที่ตั้งโบราณสถาน 
กับตลาด 1.5 กิโลเมตร กับสถานีขนส่ง 3 กิโลเมตร และกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน 4 กิโลเมตร       
การเข้าถึงของผู้พิการ มีอุปกรณ์ที่ผู้พิการ เด็ก และคนชราสามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้อย่าง
สะดวกสบาย มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร มีที่ พัก มีสถานที่นั นทนาการ              
มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และมีห้องสุขาให้บริการ มีศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุในชุมชนตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ มียานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้บริการ ระบบป้องกัน
น้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในโครงสร้างเดิม ใช้ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพง
เมืองเดิม ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ มีสถานีต ารวจภูธรเมืองก าแพงเพชรให้บริการแต่ไม่ควบคุม
รูปแบบสถาปัตยกรรม มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัยตามมาตรฐานมรดกโลก 
และการควบคุมสิ่งโฆษณา มีการควบคุมป้ายสัญลักษณ์ ป้ ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ      
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ที่ไม่รบกวนและบดบังมุมมอง 

 
ภาพที่ 13 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.2 การส ารวจเขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร 

2.2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การจ าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ภูมิทัศน์ธรรมชาติงดงามและพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์    
เขตเมืองเก่า และพ้ืนที่โดยรอบโบราณสถาน เป็นเขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม และเขตสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
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ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนหรือคุ้มครอง ดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ 
สัตว์ป่า ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติ มีประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา          
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พ้ืนที่ฉนวน ไม่มีพ้ืนที่ฉนวนหรือทับซ้อนหรือ
เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตเมืองเก่ากับเขตเมืองใหม่ การปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองเก่า    
มีการปรับปรุงสถานที่ ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้ปรากฏเด่นชัดชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ แต่รูปแบบอาคารยังไม่มีการปรับปรุง และการรักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่
สวยงาม มีการรักษามุมมองวัด มุมมองถนน มุมมองพ้ืนที่ริมน้ า และมุมมองจุดหมายตา แต่ไม่มีการ
รักษามุมมองแสงไฟประดิษฐ์ และมุมมองจากท้องฟ้า 

 
แผนผังที่ 22 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.2.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศ
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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ระบบโครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสายหลักและสายรอง เขตทาง   
20 – 50 เมตร ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และทางหลวงชนบท กพ. 3002 เชื่อมเขต
เมืองเก่ากับเขตเมืองใหม่เข้าด้วยกัน เขตอนุรักษ์ มีถนนสายย่อย เขตทาง 4 - 8 เมตร ระบบโครงข่าย
ถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่หรือขยายถนนในเขตก าแพงเมืองเก่า ไม่มีการปรับถนนเดิมที่มีอาคาร
ทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่มีสะพานข้ามแยก สะพาน
กลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้าในพ้ืนที่ ระบบขนส่งทางรถไฟไม่ตัด
ผ่าน ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้ากว้าง 1 - 2 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงาบางส่วน          
มีอุปกรณ์ประกอบ และมีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้าบางส่วน ไม่ปรากฏทางจักยาน ที่จอดรถ
สาธารณะมีที่ตั้งตามหน่วยงานราชการ ติดกับถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และ
อุปกรณ์ประดับถนน มีลักษณะเรียบง่าย มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย 

 
ภาพที่ 14 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.2.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า มีถังเก็บน้ าสูงของสถานีผลิต
น้ าหนองปลิง และส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาก าแพงเพชรอยู่ในพ้ืนที่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง      
มีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในพ้ืนที่ ระบบสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ไม่มีการน าลงใต้ดิน และมีเสาส่งสัญญาณของส านักงานโครงการ
ชลประทานก าแพงเพชรอยู่ในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 15 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.2.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว มีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ไม่มีท่าเรือ มีสวนสาธารณะ และมีอนุสาวรีย์ โครงสร้างที่
รองรับการบริการนักท่องเที่ยว มีที่พัก มีโรงแรม มีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ และมีร้านค้า มีอุปกรณ์ท่ีผู้
พิการ เด็ก และคนชรา สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์หรือพ้ืนที่สาธารณะได้สะดวก มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว มีสถานที่นันทนาการ มีห้องสุขาให้บริการ มียานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว และการ
สื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตให้บริการ ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการใช้โครงสร้าง
เดิมระบบคูน้ าเมืองเก่า คันดิน และก าแพงเมืองเดิม มีสถานีต ารวจภูธรเมืองก าแพงเพชรให้บริการแต่
ไม่มีการควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม มีระบบความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัยตามมาตรฐานมรดก
โลก สวนสาธารณะ มีสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ สนามกีฬา
ชากังราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร สถาบันการศึกษา มีสถานศึกษาที่มีการ
ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมบางส่วน การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมบางส่วน ศูนย์ราชการเมือง มีการควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม       
มีระบบนิเวศของเมืองที่เชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า ได้แก่ แม่น้ าปิง คลองห้วยทราบ และคูน้ าเมือง
เก่า และการควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ ป้ายโฆษณา 
ป้ายบอกทางของเอกชน มีการค านึงถึงความปลอดภัย มีการรบกวนและบดบังมุมมองบางส่วน 
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ภาพที่ 16 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.3 การส ารวจเขตพื้นที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร 

2.3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศกฎกระทรวง    
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การจ าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ในการตั้งถิ่นฐานชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นเขต  
สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
และเขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ือ  
พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และพ้ืนที่
ฉนวน ไม่มีพ้ืนที่ฉนวนหรือทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตเมืองใหม่ไปเขตเมืองเก่า  
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แผนผังที่ 23 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.3.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า มีการประกาศ
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ระบบโครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร ตัดผ่าน มีถนนสายหลักและสายรอง 
เขตทาง 10 – 30 เมตร ได้แก่ ถนนเจริญสุข ถนนราษฎร์ร่วมใจ และถนนราชด าเนิน เชื่อมเขต     
เมืองใหม่และเขตเมืองเก่าเข้าด้วยกัน มีถนนสายย่อย เขตทาง 6 - 8 เมตร ได้แก่ ถนนเทศา 1       
ถนนวิจิตร ถนนบ ารุงราษฎร์ และถนนชากังราว มีโครงสร้างการบริการระบบขนส่งมวลชน สถานี     
รถโดยสารประจ าทาง ป้ายจอดรถประจ าทางให้บริการ แต่ไม่มีสนามบิน ขนส่งมวลชนระบบราง 
สถานีรถไฟฟ้า ท่าเทียบเรือให้บริการ ทางเท้า กว้าง 1 - 2 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงาบางส่วน        
มีอุปกรณ์ประกอบครบ และมีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้าบางพ้ืนที่ และไม่ปรากฏทาง
จักรยานในเขตเมือง  
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ภาพที่ 17 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 

2.3.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า มีส านักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชรบริการครอบคลุมแต่อยู่ในเขตเมืองเก่า และมีแหล่งน้ าดิบอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนเมือง ได้แก่ แม่น้ าปิง การบ าบัดน้ าเสีย มีสถานีสูบน้ าเสีย 2 สถานี จุดปล่อยน้ าทิ้งลงสู่คลองท่อ
ทองแดง และลุ่มน้ าปิง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ให้บริการด้านการไฟฟ้าแสงสว่าง
ทั้งหมดในเขตเทศบาล แต่มีที่ตั้งสถานอยู่ในเขตเมืองเก่า รับกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ไม่อยู่ในพ้ืนที่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทาง
สายส่งไม่ผ่านพ้ืนที่ และมีที่ท าการชุมสายโทรศัพท์ และส านักงานไปรษณีย์โทรเลขให้บริการ แต่มีที่
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า 

 
ภาพที่ 18 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 
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2.3.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการบริการ
นักท่องเที่ยว มีที่พัก มีโรงแรม มีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ มีผับ และมีร้านค้า มีสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยและปฏิกูลจั งหวัดก าแพงเพชร ห่ างจากเขตเมือง 7 กิ โลเมตร มี โรงฆ่าสัตว์ เทศบาล             
เมืองก าแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตเมือง มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าแพงเพชร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล      
เมืองก าแพงเพชร ตั้งอยู่บนถนนสายรองหรือสายหลัก แต่อยู่ในพ้ืนที่สงวนของเมือง มีสถานี
ต ารวจภูธรเมืองก าแพงเพชรให้บริการ มีสวนสุขภาพก าแพงเพชร และสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน    
มีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร สนามกีฬาชากังราว ศูนย์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดก าแพงเพชร และสวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ ทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม มีห้องสมุดประชาชน
จังหวัดก าแพงเพชร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีให้บริการ      
มีโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 1 – 4 วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร วิทยาลัยภัคดีพานิชยาการและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร         
และมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มีโรงพยาบาลก าแพงเพชร และโรงพยาบาลเอกชนเมือง
ก าแพงเพชร ศูนย์ราชการเมืองตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า มีถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 
เข้าถึง มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดก าแพงเพชร อยู่นอกเขตเมือง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
101 และไม่มีสถานีขนถ่ายสินค้า และมีตลาดสดให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่  ตลาดศูนย์การค้า         
เมืองก าแพงเพชร ตลาดริมปิง และตลาดสดไนท์บาซาร์ 

 
ภาพที่ 19 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ เมษายน 2560 
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3. การส ารวจพื้นที่ภาคสนามเมืองพิมาย 

 
แผนผังที่ 24 แสดงแผนผังการส ารวจพื้นที่ศึกษาเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.1 การส ารวจเขตพื้นที่สงวนของเมืองพิมาย 

3.1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีการก าหนดแผนผัง  
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย     
ตามร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
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แผนผังที่ 25 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีการก าหนดแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย 
ระบบโครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสายย่อย เขตทาง 4 - 6 เมตร 
ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่และขยายถนนในเขตเมืองเก่า การควบคุมโครงสร้าง
ระบบคมนาคมขนส่ง ไม่มีสะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบ
ขนส่งลอยฟ้าในพ้ืนที่ ระบบขนส่งทางรถไฟไม่ตัดผ่าน ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา ไม่มีทางเท้า    
มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์ประกอบบางส่วน และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า และไม่
ปรากฏทางจักรยาน 
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ภาพที่ 20 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.1.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีโครงสร้างถังเก็บ
น้ าประปา ในพ้ืนที่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางสายส่งไม่ผ่านพ้ืนที่ ระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ 
สายโทรเลข ไม่มีในพ้ืนที่ เสาส่งสัญญาณการสื่อสารและโทรคมนาคม ไม่มีโครงสร้างในพื้นที่ 

3.1.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว มีพ้ืนที่ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ระดับชาติ ระยะทางระหว่างที่ตั้งโบราณสถาน    
กับตลาด 0.5 กิโลเมตร กับสถานีขนส่ง 1.5 กิโลเมตร และกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนไม่เกิน 2 กิโลเมตร 
มีอุปกรณ์ที่ผู้พิการ เด็ก และคนชราสามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้โดยสะดวก มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว มีสถานที่นันทนาการ มีห้องสุขา มียานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว และการสื่อสาร 
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้บริการทั่วถึง ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการใช้โครงสร้าง
ประตูระบายน้ า มีสถานีต ารวจท่องเที่ยว มีเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย         
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีอุปกรณ์การสื่อสาร มีป้าย
เตือนให้ระวังอันตราย และมียานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยวบางส่วน และการ
ควบคุมสิ่งโฆษณา มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง
ของเอกชน ที่ค านึงถึงความปลอดภัย และไม่รบกวนบดบังมุมมอง 
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ภาพที่ 21 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.2 การส ารวจเขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย 

3.2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีการก าหนดแผนผัง   
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย     
ตามร่างประกาศ ฯ ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ประเภทอนุรักษ์
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเขตสีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และเป็น
เขตสีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม การประกาศเขตควบคุมอาคาร พ้ืนที่ฉนวน มีล าจักราช
เป็นพ้ืนที่ฉนวนเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตเมืองเก่ากับเขตเมืองใหม่ การปรับปรุงองค์ประกอบ
ของเมืองเก่า มีสถานที่ ผังบริเวณ และสิ่งแวดล้อม ปรากฏเด่นชัดชัด เห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ ไม่แปลก
แยกกับสภาพแวดล้อมเดิม และมีรูปแบบอาคาร บรรยากาศ ในบางส่วนเท่านั้น และการรักษามุมมอง
ฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม มีมุมมองวัด มีมุมมองถนน มีมุมมองพ้ืนที่ริมน้ า มีมุมมอง
แสงไฟประดิษฐ์ มีมุมมองจุดหมายตา และมีมุมมองจากท้องฟ้า แต่ไม่มีมุมมองภูเขา 
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แผนผังที่ 26 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.2.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีการก าหนดแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย 
ระบบโครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสายหลักและสายรอง เขตทาง   
10 – 30 เมตร คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 และถนนอนันทจินดา เชื่อมเขตเมืองเก่กับเขต
เมืองใหม่เข้าด้วยกัน และมีถนนสายย่อย เขตทาง 4 - 6 เมตร ระบบโครงข่ายถนนเดิม มีการตัดถนน
ใหม่และขยายถนนเดิมในเขตเมืองเก่า คือ ถนนบูชายันต์และซอยสระแก้ว และไม่มีการปรับถนนเดิม
ที่มีอาคารทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน คือ ถนนจอมสุดาเสด็จ ไม่มีโครงสร้าง สะพานข้ามแยก สะพาน
กลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้าท าลายทัศนียภาพ ระบบขนส่งทาง
รถไฟไม่มีเส้นทางตัดผ่าน ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้า กว้าง 1 - 2 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้
ร่มเงาบางส่วน มีอุปกรณ์ประกอบครบ และมีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้าบางพ้ืนที่ ไม่ปรากฏ
ทางจักรยาน มีที่จอดรถสาธารณะตั้งติดกับถนนสายรอง ส่วนใหญ่เป็นของพ้ืนที่สาธารณะแต่ไม่
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เพียงพอ และอุปกรณ์ประดับถนน มีลักษณะที่ออกแบบให้สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต มีประโยชน์ใช้
สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย 

 
ภาพที่ 22 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.2.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า มีโครงสร้างถังน้ าประปาสูง
ของส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายอยู่ในพ้ืนที่ ไม่มีเส้นทางสายไฟแรงสูงผ่าน แต่มี      
เสาส่งสัญญาณของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิมายอยู่ ในพ้ืนที่  ระบบสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ไม่มีการน าลงใต้ดิน และเสาส่งสัญญาณการสื่อสารและโทรคมนาคม        
มีเสาส่งสัญญาณของชุมสายโทรศัพท์พิมายอยู่ในพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 23 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.2.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว มีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ มีท่าเรือ มีสวนสาธารณะ แต่ไม่มีอนุสาวรีย์ โครงสร้างที่
รองรับการบริการนักท่องเที่ยว มีที่พัก มีโรงแรม มีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ และมีร้านค้า มีอุปกรณ์ที่   
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ผู้พิการ เด็ก และคนชราสามารถเข้าถึงแหล่ งประวัติศาสตร์หรือพ้ืนที่สาธารณะได้โดยสะดวก          
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีสถานที่นันทนาการ มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีห้องสุขา มียานพาหนะ
บริการแหล่งท่องเที่ยว และการสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้บริการครอบคลุม ระบบป้องกันน้ า
ท่วมและระบบระบายน้ า มีการใช้โครงสร้างระบบใหม่ ได้แก่ ประตูระบายน้ าในคูเมืองเก่า มีสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอพิมายให้บริการแต่ไม่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม มีเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและ
บรรเทาสาธารณภัย มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด          
มีอุปกรณ์การสื่อสาร มีป้ายเตือนให้ระวังอันตราย และมียานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพ
นักท่องเที่ยว มีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช มีสนามกีฬากลางแจ้ง มีโรงเรียนมัธยม
จ านวน 7 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ไม่มีการควบคุม
รูปแบบสถาปัตยกรรม มีโรงพยาบาลจ านวน 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล 12 แห่ง ไม่มีการ
ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม ศูนย์ราชการเมือง มีการควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมบางส่วนเท่านั้น 
ระบบนิเวศของเมืองที่เชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า ได้แก่ แม่น้ ามูล ล าน้ าจักราช ล าน้ าเค็ม และ    
ต้นไทรงาม และการควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ       
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน มีการค านึงถึงความปลอดภัย แต่มีการรบกวนและบดบังมุมมอง 

 
ภาพที่ 24 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.3 การส ารวจเขตพื้นที่พัฒนาของเมืองพิมาย 

3.3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงส ารวจพบว่า ไม่มีการก าหนดแผนผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย ตามร่าง
ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมาย ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเขต       
สีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เขตสีส้ม ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เขตสีแดง 
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ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเป็นเขตสีเขียว ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  

 
แผนผังที่ 27 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.3.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง จากการลงส ารวจพบว่า มีการก าหนดแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนส่งในอนาคต แต่อยู่ในขั้นตอนร่างประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน    
พิมาย ยังไม่มีผลบังคับใช้ ระบบโครงข่ายถนน ไม่มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสาย
หลักและสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3036 และถนนอนันทจินดา เชื่อมเขตเมืองใหม่กับเขตเมืองเก่าเข้าด้วยกัน มีการก าหนด
ถนนสายย่อย เขตทาง 6 - 8 เมตร ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถโดยสาร
ประจ าทาง ป้ายจอดรถประจ าทาง และท่าเทียบเรือ ไม่มีโครงสร้างการบริการของสนามบิน ไม่มี
บริการระบบขนส่งมวลชนรางเบา ทางเท้า กว้าง 1 - 2 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงาบางส่วน มีอุปกรณ์
ประกอบครบ และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า และไม่ปรากฏทางจักรยาน  
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ภาพที่ 25 แสดงการส ารวจด้านการคมนาคมและขนส่ง ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 

3.3.3 ด้านการสาธารณูปโภค จากการลงส ารวจพบว่า มีการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขา พิมาย แต่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า แหล่งน้ าดิบคือล าน้ ามูล การบ าบัดน้ าเสีย มีสถานีบ าบัดน้ าเสีย 
และอยู่บริเวณท้ายน้ าของแหล่งน้ าดิบ มีสถานีบริการจากส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค          
สาขาอ าเภอพิมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่ และมีสถานีไฟฟ้าย่อย ตั้งอยู่
ในเขตเมืองเก่า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางสายส่งไม่ผ่านพ้ืนที่ การสื่อสารและโทรคมนาคม มีที่ท า
การไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอพิมายแต่อยู่ในเขตเมืองเก่า และส านักงานบริการโทรศัพท์พิมาย  

 
ภาพที่ 26 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปโภค ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 
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3.3.4 ด้านการสาธารณูปการ จากการลงส ารวจพบว่า โครงสร้างที่รองรับการบริการ
นักท่องเที่ยว มีที่พัก มีโรงแรม มีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ แต่ไม่มีผับ การจัดการขยะมูลฝอย มีสถานี
ก าจัดขยะนอกเขตเมือง ไม่มี โรงฆ่าสัตว์ในเขตเมือง การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย               
มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลพิมายอยู่ในเขตเมืองเก่า มีสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอพิมายให้บริการ มีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชอยู่ในเขตเมืองเก่า ไม่มีสนาม
กีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่มสาธารณะในพ้ืนที่ มีห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติให้บริการ 
มีโรงเรียนมัธยมจ านวน 7 แห่ง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจ านวน 3 แห่ง และเป็น
โรงเรียนเอกชนจ านวน 4 แห่ง มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง 
วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง มีโรงพยาบาลจ านวน 2 แห่ง         
และโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล และ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมพิมายเมืองใหม่ ศูนย์ราชการเมืองตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ใช่ เขตพาณิชยกรรม
หนาแน่นสูง และติดกับถนนสายรองหรือสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 มีสถานีขนส่ง
ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางเมืองใหม่ ไม่มีการแยกสถานีขนส่งสินค้า และมีตลาดสดประตูชัย ให้บริการใน
เขตเมืองเก่า และมีตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ให้บริการในเขตเมืองใหม่ 

 
ภาพที่ 27 แสดงการส ารวจด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการส ารวจจากเอกสารโดยผู้วิจัย เมื่อ พฤษภาคม 2560 
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ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา     
เมืองลพบุรี 

1. การประเมินเมืองลพบุรี 

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  
กรณีศึกษาเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม โดยใช้
แผนที่ฐานร่วมกับแบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามที่สังเคราะห์จากการก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับ
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 
กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 

1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 
หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 
3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 

4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 
1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
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ดัชน ี คะแนน 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 

8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 

10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 

12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 18 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

64.28 % 

 
ตารางที่ 6 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 
กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนรัุกษ์ของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 
1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 
3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 
1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 

5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 
1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 

4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 
1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 

8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 

10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 14 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

50.00 % 
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ตารางที่ 7 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 
กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 
1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 

5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 

7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 
1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 

1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 

6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 

8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 



  167 

ดัชน ี คะแนน 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 

13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 22 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

78.57 % 

2. ผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 

ตารางที่ 8 แสดงผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองลพบุรี 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม (%) ผลการให้คะแนน  

1. เขตพื้นที่สงวนของเมืองลพบุร ี 100 64.28 
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี 100 50.00 
3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมืองลพบุรี 100 78.57 

รวมท้ังสิ้น 300 (100%) 64.28* 

3. ผลการประเมินเมืองลพบุรี 

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี          
ของกรณีศึกษาเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่า  

3.1 คุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่  
3.1.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ฉนวน       

2) ระบบขนส่งทางรถไฟ 3) โครงสร้างระบบประปา 4) สถาบันการศึกษา และ 5) ตลาดสด 
3.1.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ฉนวน     

2) ระบบขนส่งทางรถไฟ 3) ระบบขนส่งมวลชน 4) ที่จอดรถสาธารณะ 5) โครงสร้างระบบประปา    
6) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 7) สถาบันการศึกษา  8) การสาธารณสุข และ           
9) ตลาดสด 

3.1.3องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง ประกอบด้วย ระบบขนส่งทางรถไฟ 

3.2 คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรง แต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน ได้แก่  
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3.2.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง ประกอบด้วย 1) ก าหนดและ
จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) ระบบโครงข่ายถนน 3) ระบบขนส่งมวลชน 4) ทางเท้า    
ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 5) ที่จอดรถสาธารณะ 6) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ
มาตรฐาน 7) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 8) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบ
เตือนภัย 9) ศูนย์ราชการเมือง และ 10) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

3.2.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง ประกอบด้ วย 1) พ้ืนที่
องค์ประกอบของเมืองเก่า 2) ระบบโครงข่ายถนน 3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 4) ทางเท้า    
ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 5) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 6) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของ
นักท่องเที่ยว 7) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 8) มาตรการด้านความปลอดภัย
หรือระบบเตือนภัย 9) ศูนย์ราชการเมือง และ 10) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

3.2.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ฉนวน     
2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 3) ระบบโครงข่ายถนน 4) ระบบขนส่งมวลชน 5) ทางเท้า       
ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 6) ที่จอดรถสาธารณะ 7) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 8) สิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการมาตรฐาน 9) พื้นที่นันทนาการ และ 10) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

ผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองลพบุรี ได้ดังนี้ องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง 
คะแนนเต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 64.28 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง คะแนน
เต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 50.00 % และองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง คะแนนเต็ม 
100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 78.57 % 

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้านของเกณฑ์การประเมินระดับความเป็น
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในทุกดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
เมืองลพบุรี ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 64.28 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดี หรือสัญลักษณ์ 3 ดาว 

4. การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองลพบุรี 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเมืองตามเกณฑ์ ของเมืองลพบุรี มีดังนี้ 

4.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง คือ  
4.1.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันจ าแนกประเภท   

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพ่ือส่ งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้องเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน 
ให้มีข้อก าหนดตามกรมศิลปากร 
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4.1.2 พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสีเขียว เพ่ือเป็น
การแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 

4.1.3 ระบบโครงข่ายถนน ระบบโครงข่ายถนนเดิม ตามผังโครงการคมนาคมใน
อนาคตมีแผนการขยายถนนในเขตเมืองเก่า ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรน าแผนการขยายถนนในเขตใกล้
โบราณสถานนั้นออกจากผังโครงการคมนาคมในอนาคต 

4.1.4 ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งมวลชนรางเบา ปัจจุบันไม่มีบริการระบบ
ขนส่งมวลชนรางเข้าถึง ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน 

4.1.5 ระบบขนส่งทางรถไฟ ปัจจุบันมี เส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟตัดผ่าน       
ควรเบี่ยงเส้นทางรถไฟและย้ายสถานีรถไฟให้ไปอยู่ในเขตพัฒนา 

4.1.6 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ขยายทางเท้าให้กว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน เพ่ิมทางจักรยาน      
กว้างอย่างน้อย 3 เมตร โดยขยายไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ 

4.1.7 โครงสร้างระบบประปา มีหอเก็บน้ าประปาสูงของกองการประปา เทศบาล
เมืองลพบุรี จ าเป็นต้องย้ายหอเก็บน้ าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 

4.1.8 ที่จอดรถสาธารณะ จัดสรรที่จอดรถสาธารณะที่เชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนเพ่ือ
เข้าถึงโบราณสถานได้โดยสะดวก 

4.1.9 สถาบันการศึกษา เป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่  ควรควบคุมรูปแบบ
สถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพ้ืนที่ 

4.1.10 ตลาดสด มีตลาดสดในเขตโบราณสถานหลายแห่ง ควรพัฒนาให้เป็นตลาด
ขายของฝากหรือย่านพาณิชยกรรมเชิงอนุรักษ์เพ่ือการท่องเที่ยว 

4.1.11 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน เพ่ิมยานพาหนะที่ให้บริการ
ตามแหล่งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเชื่อมถึงกัน การเข้าถึงของผู้ พิการ สามารถเข้าถึง
แหล่งประวัติศาสตร์บางส่วน ต้องออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมผู้คนทุกเพศทุกวัย 
Universal Design 

4.1.12 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ า
ในคูเมืองเก่าออก และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมือง 

4.1.13 มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย จัดให้มียานพาหนะส าหรับ
เคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยว และจัดให้มีจุดบริการประชาชนหรือจุดบริการของต ารวจ
ท่องเที่ยว 
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4.1.14 ศูนย์ราชการเมือง อาคารศูนย์ราชการควรปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 

4.1.15 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

4.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง คือ  
4.2.1 พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตพัฒนากับเขต

อนุรักษ์ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมืองเดิม ก าแพงเมืองเดิม คูเมืองเดิม ลานโล่ง หรือการท าภูมิ
สัญลักษณ ์

4.2.2 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา คูน้ า    
คันดิน สมัยทวารวดีที่มีลักษณะรูปวงรี สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง       
ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ และควรมีการรักษามุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถาน
และกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่งแปลกปลอมมารบกวนการรับรู้ 

4.2.3 ระบบโครงข่ายถนน การปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิม ได้แก่ ถนนวิชาเยนทร์ 
ถนนปรางค์สามยอด ถนนเพทราชา ซอยราชด าเนิน และซอยสรศักดิ์ เป็นถนนส าหรับคนเดิน 

4.2.4 โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง มีโครงสร้างสะพานลอยในพ้ืนที่ ควรรื้อถอน
ทิ้งและปรับเป็นทางคนเดินข้ามในระดับเดียวกับบาทวิถี 

4.2.5 ระบบขนส่งทางรถไฟ ปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟตัดผ่าน 
จ าเป็นต้องมีการเบี่ยงเส้นทางรถไฟและย้ายสถานีรถไฟให้ไปอยู่ในเขตพัฒนา 

4.2.6 ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือ   
ใต้ดิน ให้สามารถเข้าถึงโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนได้สะดวกข้ึน 

4.2.7 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้าควรขยายให้กว้างไม่น้อย
กว่า 5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทาง
เดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยานเพ่ิมความกว้างอย่างน้อย 3 เมตร 
โดยขยายไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ อุปกรณ์ประดับถนน ปัจจุบันมีการออกแบบสื่อ
ถึงสถาปัตยกรรมในอดีตซึ่งไม่จ าเป็น แต่ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และ
บ ารุงรักษาง่าย 

4.2.8 ที่จอดรถสาธารณะ จ าเป็นต้องจัดหาที่จอดรถสาธารณะที่ติดกับถนนสายหลัก
สามารถเชื่อมไปยังเขตพัฒนาได้สะดวก 

4.2.9 โครงสร้างระบบประปา มีหอเก็บน้ าประปาสูงของกองการประปา เทศบาล
เมืองลพบุรี จ าเป็นต้องย้ายหอเก็บน้ าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 
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4.2.10 โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ควรจัดการให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือควรน าลงใต้ดินให้ครอบคลุมทั้งเขตอนุรักษ์ 

4.2.11 โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว จัดให้มีท่าเรือท่องเที่ยวแม่น้ า
ลพบุรี และการสร้างอนุสาวรีย์บนถนนสายหลัก 

4.2.12 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ า
ในคูเมืองเก่าออก และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมืองเก่า 

4.2.13 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน การเข้าถึงของผู้พิการ
สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์บางส่วน ต้องออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมผู้คนทุก
เพศทุกวัย Universal Design และเพ่ิมยานพาหนะที่ให้บริการตามแหล่งโบราณสถานและสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นเชื่อมถึงกัน และเพ่ิมการบริการสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้ทั่วถึงครอบคลุม  

4.2.14 มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย จัดให้มีจุดบริการประชาชน
หรือจุดบริการของต ารวจท่องเที่ยว และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 

4.2.15 สถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

4.2.16 การสาธารณสุข ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

4.2.17 ศูนย์ราชการเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

4.2.18 ตลาดสด ควรพัฒนาให้เป็นตลาดขายของฝากหรือย่านพาณิชยกรรมเชิง
อนุรักษ์เพ่ือการท่องเที่ยว 

4.2.19 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

4.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง คือ  
4.3.1 พื้นที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตพัฒนากับเขต

อนุรักษ์ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมืองเดิม ก าแพงเมืองเดิม คูเมืองเดิม ลานโล่ง หรือการท า      
ภูมิสัญลักษณ ์

4.3.2 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมือง 
4.3.3 ระบบโครงข่ายถนน จ าเป็นต้องมีการลดบทบาทถนนสายประธานลงให้เป็น

ถนนสายหลัก เพ่ือความเหมาะสมกับการสัญจรส าหรับเขตเมือง 
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4.3.4 ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา แบบบนดินหรือใต้
ดินหรือลอยฟ้า สามารถเข้าถึงเขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และย่านพาณิชยกรรม            
ได้โดยสะดวก ควรย้ายที่ตั้งสถานีขนส่งไปอยู่บริเวณชานเมือง ให้ติดกับถนนสายประธานหรือสายหลัก
และแยกการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน และควรมีการเสนอแนะให้ใช้
สนามบินทางการทหารให้เป็นสนามบินเพื่อการพาณิชย์ได้ด้วย 

4.3.5 ระบบขนส่งทางรถไฟ ควรเบี่ยงเส้นทางรถไฟและสถานีในปัจจุบันมาอยู่ในพ้ืนที ่
4.3.6 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า        

4 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และเพ่ิมทางจักรยาน ที่กว้างอย่างน้อย 3 เมตร     
ใช้ร่วมกับเขตถนนที่สัญจรรถยนต์ 

4.3.7 ที่จอดรถสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก 
4.3.8 ระบบบ าบัดน้ าเสีย จัดให้มีสถานีบ าบัดน้ าเสียอยู่บริเวณท้ายน้ าของแม่น้ าลพบุรี 
4.3.9 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน ออกแบบสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้ครอบคลุมผู้คนทุกเพศทุกวัย Universal Design 
4.3.10 พ้ืนที่นันทนาการ จัดให้มีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะย่าน สวนสาธารณะ

เมือง และพ้ืนที่สีเขียวเมือง      
4.3.11 การควบคุมสิ่งโฆษณา ควรมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ไม่ให้เกินพ้ืนที่ทางเดินเท้า  

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา     
เมืองก าแพงเพชร 

1. การประเมินเมืองก าแพงเพชร 

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่
ภาคสนาม โดยใช้แผนที่ฐานร่วมกับแบบส ารวจพื้นที่ภาคสนามที่สังเคราะห์จากการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 9 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 
1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 

5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 

7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 
1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 

1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 

6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 

8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 

13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 19 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

67.85 % 

 
ตารางที่ 10 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนรัุกษ์ของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 
1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 

7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 

9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 20 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

71.43 % 

 
ตารางที่ 11 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 

1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 
หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 

4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 

1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 

7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 

9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 

14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 
คะแนนท่ีได ้ 26 

คะแนนเตม็ 28 
รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 

คะแนนท่ีได้ X 100 %   
คะแนนเตม็ (28) 

92.89 % 
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2. ผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 

ตารางที่ 12 แสดงผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม (%) ผลการให้คะแนน  

1. เขตพื้นที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร 100 67.85 
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร 100 71.43 
3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร 100 92.89 

รวมท้ังสิ้น 300 (100%) 77.39* 

3. ผลการประเมินเมืองก าแพงเพชร 

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี           
ของกรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ปรากฏว่า  

3.1 คุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่  
3.1.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ฉนวน       

2) ระบบขนส่งมวลชน 3) โครงสร้างระบบประปา 4) โครงสร้างระบบไฟฟ้า และ 5) โครงสร้างระบบ
การสื่อสารและโทรคมนาคม 

3.1.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง ประกอบด้วย 1) ระบบขนส่ง
มวลชน 2) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 3) โครงสร้างระบบประปา และ              
4) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 

3.1.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง ประกอบด้วย ไม่มี 

3.2 คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรง แต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน ได้แก่  
3.2.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง ประกอบด้วย 1) ก าหนดและ

จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 3) ระบบโครงข่ายถนน     
4) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 5) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว     
6) สถาบันการศึกษา 7) ศูนย์ราชการเมือง และ 8) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

3.2.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่
องค์ประกอบของเมืองเก่า 2) ระบบโครงข่ายถนน 3) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ    
4) โครงสร้างที่ รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 5) สถาบันการศึกษา 6) การสาธารณสุข              
7) ศูนย์ราชการเมือง และ 8) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

3.2.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่ พัฒนาของเมือง ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่
องค์ประกอบของเมืองเก่า 2) ระบบขนส่งมวลชน 3) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 
และ 4) การควบคุมสิ่งโฆษณา 
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ผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร ได้ดังนี้ องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน    
ของเมือง คะแนนเต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 67.85 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของ
เมือง คะแนนเต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 71.43 % และองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง 
คะแนนเต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 92.89 %  

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้านของเกณฑ์การประเมินระดับความเป็น
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในทุกดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
เมืองก าแพงเพชร ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.39 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐานความเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดีมาก หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว 

4. การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเมืองตามเกณฑ์ ของเมืองก าแพงเพชร มีดังนี้ 

4.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง คือ  
4.1.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกประเภทการใช้

ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น  
ปานกลาง ต้องเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน ให้มี
ข้อก าหนดตามกรมศิลปากร      

4.1.2 พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสีเขียว เพ่ือเป็น
การแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 

4.1.3 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา คูน้ า   
คันดิน สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ และควรมีการรักษามุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานและกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่ง
แปลกปลอมมารบกวนการรับรู้ 

4.1.4 ระบบโครงข่ายถนน การปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิม ถนนพระร่วง เป็นถนนส าหรับคนเดิน 
4.1.5 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางจักรยาน ปรับเขตทาง

จักรยานให้กว้างขึ้นเป็น 3 เมตร เพื่อการสัญจรแบบสวนทาง 
4.1.6 ระบบขนส่งมวลชน  ระบบขนส่งมวลชนรางเบา ปัจจุบันไม่มีบริการระบบ

ขนส่งมวลชนรางเบา ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือใต้ดิน สามารถเข้าถึง
โบราณสถานได้สะดวกข้ึน       
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4.1.7 โครงสร้างระบบประปา จ าเป็นต้องย้ายหอเก็บน้ าประปาสูงออกจากพ้ืนที่ 
เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 

4.1.8 โครงสร้างระบบไฟฟ้า ควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือควรน าระบบ
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข น าลงใต้ดิน 

4.1.9 โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม สมควรย้ายเสาส่งสัญญาณการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจากพ้ืนที่ 

4.1.10 โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว  
4.1.11 สถาบันการศึกษา เป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่ ควรควบคุมรูปแบบ

สถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพ้ืนที่ 
4.1.12 ศูนย์ราชการเมือง อาคารศูนย์ราชการควรปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 
4.1.13 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก

เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

4.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง คือ  
4.2.1 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูเมือง ก าแพงเมือง ปอม 

ประตูเมืองแนวถนนโบราณ ชุมชนเก่า หรือการท าภูมิสัญลักษณ์ ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ และควรการรักษามุมมองแสงไฟประดิษฐ์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เนื่องจากอยู่ใน
เขตโบราณสถาน 

4.2.2 ระบบโครงข่ายถนน ต้องลดบทบาทถนนสายหลักลง คือ หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 ให้เป็นถนนสายรอง เพ่ือการสัญจรในชุมชน และปรับถนนโบราณ “ถนนพระร่วง” 
เป็นถนนส าหรับคนเดิน 

4.2.3 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ  ทางเท้า ขยายทางเท้าให้กว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์  ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า                  

4.2.4 ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือ   
ใต้ดิน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน 

4.2.5 โครงสร้างระบบประปา มีหอเก็บน้ าสู งของสถานีผลิ ตน้ าหนองปลิง         
และส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาก าแพงเพชรอยู่ สมควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา         
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4.2.6 โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชรอยู่ สมควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา และจัดระเบียบหรือน าระบบสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ลงใต้ดินทั้งหมด 

4.2.7 โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม มีเสาส่งสัญญาณของส านักงาน
โครงการชลประทานก าแพงเพชรอยู่ สมควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา 

4.2.8 โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ควรจัดให้มีท่าเรือท่องเที่ยวแม่น้ าปิง 
4.2.9 สถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
4.2.10 การสาธารณสุข ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
4.2.11 ศูนย์ราชการเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
4.2.12 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก

เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

4.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง คือ  
4.3.1 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมือง 
4.3.2 ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา แบบบนดินหรือใต้

ดินหรือลอยฟ้า สามารถเข้าถึงเขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และย่านพาณิชยกรรมได้
โดยสะดวก และ   สถานีขนส่งควรแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน        

4.3.3 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ขยายทางเท้าให้กว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และทางจักรยาน เพ่ิมทางจักรยาน 
กว้างอย่างน้อย 3 เมตร ใช้ร่วมกับเขตถนนสัญจรรถยนต์ 

4.3.4 การควบคุมสิ่งโฆษณา ควรมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ไม่ให้เกินพ้ืนที่ทางเดินเท้า 
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ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา    
เมืองพิมาย 

1. การประเมินเมืองพิมาย 

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
กรณีศึกษาเมืองพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ลงส ารวจพื้นที่ภาคสนาม โดยใช้
แผนที่ฐานร่วมกับแบบส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามที่สังเคราะห์จากการก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับ
ความเป็นเมืองทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 13 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 
1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 
3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 
1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 

7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 
1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 

1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 

4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 

9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 

13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 23 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

82.14 % 

 
ตารางที่ 14 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนรัุกษ์ของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 
3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 
1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 

9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 18.5 

คะแนนเตม็ 28 
รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง (100 %) 

คะแนนท่ีได้ X 100 %   
คะแนนเตม็ (28) 

66.07 % 
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ตารางที่ 15 แสดงการประเมินองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 
1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 

5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 

7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 
1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 

1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 

6) โรงฆ่าสัตว์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 

8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
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ดัชน ี คะแนน 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 

13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้ 24 
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

85.71 % 

2. ผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองพิมาย 
ตารางที่ 16 แสดงผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองพิมาย 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม (%) ผลการให้คะแนน  
1. เขตพื้นที่สงวนของเมืองพิมาย 100 82.14 
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย 100 66.07 
3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมืองพิมาย 100 85.71 

รวมท้ังสิ้น 300 (100%) 77.39* 

3. ผลการประเมินเมืองพิมาย 

ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี           
ของกรณีศึกษาเมืองพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่า  

3.1 คุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่  
3.1.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง ประกอบด้วย ระบบป้องกันน้ าท่วม

และระบบระบายน้ า 
3.1.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง ประกอบด้วย 1) ระบบขนส่ง

มวลชน 2) โครงสร้างระบบประปา 3) โครงสร้ างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม และ              
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 

3.1.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง ประกอบด้วย พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 

3.2 คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรง แต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน ได้แก่  
3.2.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง ประกอบด้วย 1) ก าหนดและ

จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  2) พ้ืนที่ ฉนวน 3) พ้ืนที่ องค์ประกอบของเมืองเก่ า                 
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4) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 5) ระบบขนส่งมวลชน 6) ทางเท้า ทางจักรยาน 
และอุปกรณ์ประกอบ 7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย และ 8) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

3.2.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง ประกอบด้วย 1) ก าหนดและ
จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 3) ก าหนดแผนผังการ
คมนาคมและขนส่งในอนาคต 4) ระบบโครงข่ายถนน 5) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 
6) ที่จอดรถสาธารณะ 7) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 8) สถาบันการศึกษา 9) ศูนย์ราชการเมือง         
10) ระบบนิเวศของเมือง และ 11) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

3.2.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง ประกอบด้วย 1) ก าหนดและ
จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต             
3) ระบบขนส่งมวลชน 4) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 5) พ้ืนที่นันทนาการ และ      
6) การควบคุมสิ่งโฆษณา 

ผลการให้คะแนน กรณีศึกษาเมืองพิมาย ได้ดังนี้ องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง 
คะแนนเต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 82.14 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง คะแนน
เต็ม 100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 66.07 % และองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง คะแนนเต็ม 
100 % ผลการให้คะแนนที่ได้ 85.71 %  

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้านของเกณฑ์การประเมินระดับความเป็น
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในทุกดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
เมืองพิมาย ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.39 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดีมาก หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว 

4. การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองพิมาย 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเมืองตามเกณฑ์ ของเมืองพิมาย มีดังนี้ 

4.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง คือ  
4.1.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 
และการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันมีร่างการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้องเปลี่ยน
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน ให้มีข้อก าหนดตามกรมศิลปากร      

4.1.2 พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสีเขียว เพ่ือเป็น
การแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 
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4.1.3 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา คูน้ า    
คันดิน สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ และควรมีการรักษามุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานและกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่ง
แปลกปลอมมารบกวนการรับรู้ 

4.1.4 ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต การก าหนดแผนผังการ
คมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน   
พิมายแล้วเสร็จ 

4.1.5 ระบบขนส่งมวลชน ปัจจุบันไม่มีบริการระบบขนส่งมวลชนรางเบา ควรจัดให้มี
ระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือใต้ดิน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน            

4.1.6 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า        
5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และเพ่ิมทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร     
โดยขยายไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ 

4.1.7 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ าใน
คูเมืองเก่าออก และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมือง 

4.1.8 มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย จัดให้มีจุดบริการประชาชน
หรือจุดบริการของต ารวจท่องเที่ยว และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 

4.1.9 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

4.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง คือ  
4.2.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันมีร่างการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ประเภทอนุรักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเขตสีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นเขต
สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ต้องเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอนุรักษ์
หรือพัฒนาภายใต้การควบคุม 

4.2.2 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา 
แนวแกนเมือง ก าแพงเมือง คูเมือง แนวถนนโบราณ สระน้ าโบราณหรือบาราย ประตู เมืองทั้ง 4 ทิศ 
ล าน้ ามูล และล าจักราช ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ 
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4.2.3 ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต การก าหนดแผนผังการ
คมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน   
พิมายแล้วเสร็จ 

4.2.4 ระบบโครงข่ายถนน ระบบโครงข่ายถนนเดิม ถนนบูชายันต์และซอยสระแก้ว 
เป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่ท าลายระบบผังเมืองโบราณ ควรลดบทบาทถนนลงเป็นถนนส าหรับคนเดินและ
ทางจักยาน และต้องปรับถนนจอมสุดาเสด็จ ซึ่งเป็นแนวถนนโบราณ ให้เป็นถนนส าหรับคนเดิน            

4.2.5 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า       
5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า เพิ่มทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร โดยขยาย
ไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ และอุปกรณ์ประดับถนน ปัจจุบันมีการออกแบบสื่อถึง
สถาปัตยกรรมในอดีต ซึ่งไม่จ าเป็น แต่ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุง   
รักษาง่าย 

4.2.6 ระบบขนส่งมวลชน ปัจจุบันไม่มีบริการระบบขนส่งมวลชนรางเบา ควรจัดให้มี
ระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือใต้ดิน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน            

4.2.7 ที่จอดรถสาธารณะ ควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถสาธาธารณะเพ่ิมบริเวณติดถนน    
สายหลักและสายรอง           

4.2.8 โครงสร้างระบบประปา มีโครงสร้างหอน้ าประปาสูงของส านักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาพิมายอยู่ ควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา 

4.2.9 โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีเสาส่งสัญญาณของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
สาขาพิมายอยู่ ควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา และควรมีการจัดระเบียบหรือน าระบบ
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ลงใต้ดินทั้งหมด 

4.2.10 โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม มี เส าส่งสัญญาณของ
ชุมสายโทรศัพท์สาขาพิมายอยู่ ควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา 

4.2.11 ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ า
ในคูเมืองเก่าออกหรือย้ายที่ตั้งใหม่ไม่ให้อยู่ในเขตอนุรักษ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือ
ระบบคูน้ าเมือง 

4.2.12 สถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

4.2.13 ศูนย์ราชการเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 



  189 

4.2.14 ระบบนิเวศของเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่    

4.2.15 การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

4.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง คือ  
4.3.1 ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 
4.3.2 พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมือง 
4.3.3 ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต การก าหนดแผนผังการ

คมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน   
พิมายแล้วเสร็จ    

4.3.4 ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา แบบบนดินหรือใต้
ดินหรือลอยฟ้า สามารถเข้าถึงเขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และย่านพาณิชยกรรมได้
โดยสะดวก และสถานีขนส่ง ควรแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน                    

4.3.5 ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า       
4 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และเพ่ิมทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร     
ใช้ร่วมกับเขตถนนสัญจรรถยนต์ 

4.3.6 พ้ืนที่นันทนาการ ต้องจัดให้มีสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม 
4.3.7 การควบคุมสิ่งโฆษณา ควรมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ไม่ให้เกินพ้ืนที่ทางเดินเท้า 

การเปรียบเทียบผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ทั้ง 3 กรณีศึกษา 

ผลลัพธ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพเมือง จากผลการทดสอบแบบประเมินระดับ
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั้ง 3 กรณีศึกษา มีความเหมือนและ
แตกต่างต่างในเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในแต่ละด้านตามตารางที่ 17 ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์        
และโบราณคดี ทั้ง 3 กรณีศึกษา 

องค์ประกอบ 
(ดัชนีช้ีวัด) 

คะแนน 
(เต็ม) 

(1) เมือง 
ลพบุรี 

(2) เมือง 
ก าแพงเพชร 

(3) เมือง 
พิมาย 

1. เขตพ้ืนที่สงวนของเมือง  (100 %) 64.28 67.85 82.14 
   1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  3 คะแนน 1.5 1.0 1.5 

   1.2 ด้านการคมนาคมและขนสง่  7 คะแนน 4.0 5.0 5.5 
   1.3 ด้านการสาธารณูปโภค  4 คะแนน 3.0 1.0 *4.0 

   1.4 ด้านการสาธารณูปการ 14 คะแนน 9.5 12.0 12.0 
2. เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง  (100 %) 50.00 71.43 66.07 
   2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  3 คะแนน 1.5 2.5 2.0 
   2.2 ด้านการคมนาคมและขนสง่  7 คะแนน 2.5 5.0 4.0 
   2.3 ด้านการสาธารณูปโภค  4 คะแนน 2.5 1.0 1.5 
   2.4 ด้านการสาธารณูปการ 14 คะแนน 7.5 11.5 11.0 
3. เขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง  (100 %) 78.57 92.89 85.71 
   3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  3 คะแนน 2.0 2.5 1.5 
   3.2 ด้านการคมนาคมและขนสง่  7 คะแนน 4.0 6.0 5.5 

   3.3 ด้านการสาธารณูปโภค  4 คะแนน 3.5 *4.0 *4.0 
   3.4 ด้านการสาธารณูปการ 14 คะแนน 12.5 13.5 13.0 

4. ผลการประเมินระดับเมืองฯ 
(100 %) 64.28  

(ระดับดี) 
74.63  

(ระดับดมีาก) 
77.39  

(ระดับดมีาก) 

หมายเหตุ : * ได้คะแนนเต็ม  

ผลลัพธ์การเปรียบเทียบการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพเมือง ขององค์ประกอบและ
ดัชนีชี้วัดเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง สรุปได้ว่า เมืองพิมาย ได้คะแนนเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับดี
เยี่ยม เมืองลพบุรีและเมืองก าแพงเพชร ได้คะแนนไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับดี ทั้งนี้มี       
ค่าคะแนนดัชนีชี้วัดที่ได้เต็มเลย คือ เมืองพิมาย ในด้านการสาธารณูปโภค 

องค์ประกอบและดัชนีชี้วัดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง สรุปได้ว่า เมืองลพบุรี ได้คะแนน     
50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ า เมืองพิมาย ได้คะแนนเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ อยู่ ในระดับดี และ        
เมืองก าแพงเพชร ได้คะแนนเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ตามล าดับ ทั้งนี้ไม่มีดัชนีชี้วัดใด
ที่มีค่าคะแนนดัชนีชี้วัดที่ได้เต็มเลย 
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องค์ประกอบและดัชนีชี้วัดเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง สรุปได้ว่า เมืองลพบุรี ได้คะแนนเกิน    
70 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนเมืองก าแพงเพชรและเมืองพิมาย ได้คะแนนเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้มีค่าคะแนนดัชนีชี้วัดที่ได้เต็มเลย คือ เมืองก าแพงเพชรและเมืองพิม าย      
ในด้านการสาธารณูปโภค 

สรุปการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ทั้ง 3 กรณีศึกษา ปรากฏว่า เมืองลพบุรี ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพเมืองใน
องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เนื่องจากมีค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ า แต่มีผ่านเกณฑ์คุณลักษณะทาง
กายภาพเมืองในองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนและองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนา ส่วนเมืองก าแพงเพชร
และเมืองพิมาย ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพเมืองในทั้ง 3 องค์ประกอบของการประเมินระดับ
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

สรุปการด าเนินการวิจัย 

สรุปการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนจากการออกแบบการวิจัย โดย
เริ่มจากขั้นตอนการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล และประมวลผลเบื้องต้น โดยการศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน
ผังเมืองรวม การอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า การบริหารจัดการและมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษานโยบายภูมิทัศน์เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ และได้กรอบแนวคิดและการก าหนดเกณฑ์     
การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้วิจัย
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของเกณฑ์ การก าหนดโครงสร้างคะแนนของเกณฑ์ การก าหนดโครงสร้างของ
ตัวชี้วัด โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินเมือง โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
โดยแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญ    
ด้านการออกแบบชุมชนเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินเมืองตามเกณฑ์ แบบส ารวจ
ภาคสนาม และแผนที่ฐาน โดยแบบประเมินเมืองตามเกณฑ์ ผู้วิจัยได้สรุปและวิเคราะห์จากขั้นตอน
การสร้างและก าหนดเกณฑ์ แบบส ารวจภาคสนาม ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อการส ารวจพ้ืนที่ออกเป็นหัวข้อ
ตามเกณฑ์การประเมินเมืองที่ก าหนดไว้ โดยแบบส ารวจภาคสนามแบ่งตามรูปแบบการลงส ารวจ
แหล่งข้อมูล 3 รูปแบบ ได้แก่ การส ารวจเชิงประจักษ์ โดยการลงส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่จริง       
การส ารวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจจาก
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เอกสาร โดยการค้นคว้าข้อมูลและเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และการค้นคว้าทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าแผนที่ฐาน ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนของพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ 

ขั้นตอนการสรุปผล โดยผู้วิจัยรวบรวมผลที่ได้จากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา บรรจุลงบนแผนที่
ฐานที่และแบบประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสังเคราะห์ผลจากการลงส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม    
น าผลเข้าสู่กระบวนการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสรุปผล 
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บทที่ 6 
สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในบทนี้จะเป็นการสรุปการวิเคราะห์ สิ่งที่ค้นพบ ประกอบด้วย สรุปเกณฑ์และดัชนี
ชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การวิเคราะห์ผลลัพธ์
การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพ้ืนที่ศึกษา 
เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย และการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทาง
กายภาพของเมืองที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์     
และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรม การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน าไปใช้งาน 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนจากการออกแบบการวิจัย โดยการเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ และประมวลผลจนได้กรอบแนวคิดและการก าหนดเกณฑ์      
การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์เบื้อ งต้น
ดังกล่าว ไปจัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์ ในการการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 ท่าน โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย การสัมภาษณ์ด้วยกัน 2 รอบ เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์การประเมินเมือง ผลสรุปและการ
วิเคราะห์ผลจาก การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้ดังนี้ 

1. สรุปเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

องค์ประกอบพื้นฐานส าหรับการประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่พัฒนา      
สรุปเป็นเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 เขตพื้นที่สงวน  
หมายถึง เขตโบราณสถานหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม     

เพ่ือการปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด  
ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของกรมศิลปากร การจ ากัด

ระบบการคมนาคมและขนส่งอย่างเข้มข้น เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อโบราณสถาน การจ ากัดและ
ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้อ านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อ     
การรักษาภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกิจกรรมในเขตโบราณสถาน  
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องค์ประกอบท่ี 2 เขตพื้นที่อนุรักษ์ 
หมายถึง เขตเมืองเก่ าหรือ พ้ืนที่ ที่ มี คุณ ค่ าทางประวัติศาสตร์  วัฒ นธรรม            

และธรรมชาติ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้คงคุณค่า เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้การควบคุม  
ก าหนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ บูรณะฟ้ืนฟู

ชุมชนเมืองให้มีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพภูมิทัศน์เมือง การควบคุมและจัดให้มี
ระบบการคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง      
การควบคุมและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่อ านวยความสะดวกครอบคลุม 
เหมาะสม เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว     
ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

องค์ประกอบท่ี 3 เขตพื้นที่พัฒนา 
หมายถึง พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการการน ามาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท่องเที่ยว เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  
ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก

พ้ืนฐาน คือ การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การจัดให้มีระบบ           
การคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างครบครัน การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ รองรับและให้บริการที่ทั่วถึงตามมาตรฐาน สามารถอ านวยความสะดวกต่อประชากร
เมืองและนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย  

ซึ่งในแต่ละองประกอบพื้นท่ีจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ ก าหนดและจ าแนก

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ฉนวน และพ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า  
2. ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ ก าหนดแผนผังการ

คมนาคมและขนส่ง ระบบโครงข่ายถนน โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งทางรถไฟ    
ระบบขนส่งมวลชน ทางเท้า ทางจักรยานและอุปกรณ์ประกอบ และท่ีจอดรถสาธารณะ  

3. ด้านการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ โครงสร้างระบบประปา 
โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และระบบบ าบัดน้ าเสีย  

4. ด้านการสาธารณูปการ ประกอบด้วย 14 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ โครงสร้างที่รองรับ   
การมาถึงของนักท่องเที่ยว โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก       
และการบริการ ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า การจัดการขยะมูลฝอย โรงฆ่ าสัตว์ ระบบ
ความปลอดภัยและระบบเตือนภัย พ้ืนที่นันทนาการ สถาบันการศึกษา การสาธารณสุข ศูนย์ราชการ
เมือง ระบบนิเวศของเมือง ตลาดสด และการควบคุมสิ่งโฆษณา 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงสรุปสาระส าคัญของเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ที่มา : จากการสรุปของผู้วิจัย 

2. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 

2.1 เมืองลพบุรี  
ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของ

กรณีศึกษาเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับ
ดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน 5 ดัชนีชี้วัด องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์  9 ดัชนีชี้วัด และองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา 1 ดัชนีชี้วัด คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรง
แต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน ได้แก่  องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน 10 ดัชนีชี้วัด 
องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 10 ดัชนีชี้วัด และองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา 10 ดัชนีชี้วัด 

ผลการให้คะแนนได้ดั งนี้  องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน คะแนนเต็ม 100 %          
ได้ 64.28 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คะแนนเต็ม 100 % ได้ 50.00 % และองค์ประกอบ     
เขตพ้ืนที่พัฒนา คะแนนเต็ม 100 % ได้ 78.57 % เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน 
สามารถสรุปได้ว่า เมืองลพบุรี ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 64.28 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐานความ
เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดี หรือสัญลักษณ์ 3 ดาว 
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2.2 เมืองก าแพงเพชร  
ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี           

ของกรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ปรากฏว่า คุณลักษณะ
ที่ ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน 5 ดัชนีชี้วัด 
องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 4 ดัชนีชี้วัด และองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา ไมมีดัชนีชี้วัด 
คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรง  แต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน ได้แก่ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่
สงวน 8 ดัชนีชี้วัด องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 8 ดัชนีชี้วัด และองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่
พัฒนา 4 ดัชนีชี้วัด 

ผลการให้คะแนนได้ดั งนี้  องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน คะแนนเต็ม 100 %          
ได้  67.85 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คะแนนเต็ม 100 % ได้ 71.43 % และองค์ประกอบ    
เขตพ้ืนที่พัฒนา คะแนนเต็ม 100 % ได้ 92.89 % เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน 
สามารถสรุปได้ว่า เมืองก าแพงเพชร ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.39 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐาน
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดีมาก หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว  

2.3 เมืองพิมาย  
ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี           

ของกรณีศึกษาเมืองพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่า คุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติ
ตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน 1 ดัชนีชี้วัด องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์ 4 ดัชนีชี้วัด และองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา 1 ดัชนีชี้วัด คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรง
แต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน ได้แก่ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน 8 ดัชนีชี้วัด องค์ประกอบ
ด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 11 ดัชนีชี้วัด และองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา 6 ดัชนีชี้วัด 

ผลการให้คะแนนได้ดั งนี้  องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน คะแนนเต็ม 100 %          
ได้ 82.14 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คะแนนเต็ม 100 % ได้ 66.07 % และองค์ประกอบ   
เขตพ้ืนที่พัฒนา คะแนนเต็ม 100 % ได้ 85.71 % เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน 
สามารถสรุปได้ว่า เมืองพิมาย ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.39 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐานความ
เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดีมาก หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว 
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ตารางที่ 18 แสดงสรุปผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ทั้ง 3 กรณีศึกษา 

องค์ประกอบ 
(ดัชนชีี้วัด) 

คะแนน 
(เต็ม) 

(1)เมือง 
ลพบุรี 

(2)เมือง 
ก าแพงเพชร 

(3)เมือง 
พิมาย 

1. เขตพื้นที่สงวนของเมือง  (100 %) 64.28 67.85 82.14 
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมือง  (100 %) 50.00 71.43 66.07 

3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมือง  (100 %) 78.57 92.89 85.71 
4. ผลการประเมินระดับค่าคะแนน (100 %) 64.28 74.63  77.39 

4. ผลการประเมินระดับระดับมาตรฐานเมือง ดีเยี่ยม ด ี ดีมาก ดีมาก 
5. ระดับมาตรฐานสัญลักษณเ์มือง     

3. การวิเคราะห์เพื่อการเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา                   

เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย  

3.1 เมืองลพบุรี  
3.1.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองลพบุรี คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันจ าแนกประเภท   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพ่ือส่ งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้องเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน 
ให้มีข้อก าหนดตามกรมศิลปากร 

2) พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสีเขียว เพ่ือเป็น
การแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 

การคมนาคมและขนส่ง 
1) ระบบโครงข่ายถนน ระบบโครงข่ายถนนเดิม ตามผังโครงการคมนาคมใน

อนาคตมีแผนการขยายถนนในเขตเมืองเก่า ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรน าแผนการขยายถนนในเขตใกล้
โบราณสถานนั้นออกจากผังโครงการคมนาคมในอนาคต 

2) ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งมวลชนรางเบา ปัจจุบันไม่มีบริการระบบ
ขนส่งมวลชนรางเข้าถึง ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน 

3) ระบบขนส่งทางรถไฟ ปัจจุบันมี เส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟตัดผ่าน       
ควรเบี่ยงเส้นทางรถไฟและย้ายสถานีรถไฟให้ไปอยู่ในเขตพัฒนา 
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4) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ขยายทางเท้าให้กว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน เพ่ิมทางจักรยาน      
กว้างอย่างน้อย 3 เมตร โดยขยายไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ 

5) ที่จอดรถสาธารณะ จัดสรรที่จอดรถสาธารณะที่เชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนเพ่ือ
เข้าถึงโบราณสถานได้โดยสะดวก 

การสาธารณูปโภค 
1) โครงสร้างระบบประปา มีหอเก็บน้ าประปาสูงของกองการประปา เทศบาล

เมืองลพบุรี จ าเป็นต้องย้ายหอเก็บน้ าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 
การสาธารณูปการ 

1) สถาบันการศึกษา เป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่  ควรควบคุมรูปแบบ
สถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพ้ืนที่ 

2) ตลาดสด มีตลาดสดในเขตโบราณสถานหลายแห่ง ควรพัฒนาให้เป็นตลาด
ขายของฝากหรือย่านพาณิชยกรรมเชิงอนุรักษ์เพ่ือการท่องเที่ยว 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน เพ่ิมยานพาหนะที่ให้บริการ
ตามแหล่งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนเชื่อมถึงกัน การเข้าถึงของผู้พิการ สามารถเข้าถึง
แหล่งประวัติศาสตร์บางส่วน ต้องออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมผู้คนทุกเพศทุกวัย 
(Universal Design) 

4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ าใน
คูเมืองเก่าออก และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมือง 

5) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย จัดให้มียานพาหนะส าหรับ
เคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยว และจัดให้มีจุดบริการประชาชนหรือจุดบริการของต ารวจท่องเที่ยว 

6) ศูนย์ราชการเมือง อาคารศูนย์ราชการควรปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 

7) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

3.1.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตพัฒนากับ   
เขตอนุรักษ์ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมืองเดิม ก าแพงเมืองเดิม คูเมืองเดิม ลานโล่ง หรือการท าภูมิสัญลักษณ์ 
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2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา คูน้ า   
คันดิน สมัยทวารวดีที่มีลักษณะรูปวงรี สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง    
ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ และควรมีการรักษามุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถาน
และกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่งแปลกปลอมมารบกวนการรับรู้ 

การคมนาคมและขนส่ง 
1) ระบบโครงข่ายถนน การปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิม ได้แก่ ถนนวิชาเยนทร์ 

ถนนปรางค์สามยอด ถนนเพทราชา ซอยราชด าเนิน และซอยสรศักดิ์ เป็นถนนส าหรับคนเดิน 
2) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง มีโครงสร้างสะพานลอยในพ้ืนที่ ควรรื้อถอน

ทิ้งและปรับเป็นทางคนเดินข้ามในระดับเดียวกับบาทวิถี 
3) ระบบขนส่งทางรถไฟ ปัจจุบันมี เส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟตัดผ่าน 

จ าเป็นต้องมีการเบี่ยงเส้นทางรถไฟและย้ายสถานีรถไฟให้ไปอยู่ในเขตพัฒนา 
4) ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดิน      

หรือใต้ดิน ให้สามารถเข้าถึงโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนได้สะดวกข้ึน 
5) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้าควรขยายให้กว้าง       

ไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยานเพ่ิมความกว้างอย่างน้อย 
3 เมตร โดยขยายไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ อุปกรณ์ประดับถนน ปัจจุบันมี      
การออกแบบสื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตซึ่งไม่จ าเป็น แต่ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี 
ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย 

6) ที่จอดรถสาธารณะ จ าเป็นต้องจัดหาที่จอดรถสาธารณะที่ติดกับถนนสายหลัก
สามารถเชื่อมไปยังเขตพัฒนาได้สะดวก 

การสาธารณูปโภค 
1) โครงสร้างระบบประปา มีหอเก็บน้ าประปาสูงของกองการประปา เทศบาล

เมืองลพบุรี จ าเป็นต้องย้ายหอเก็บน้ าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ควรจัดการให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย หรือควรน าลงใต้ดินให้ครอบคลุมทั้งเขตอนุรักษ์  
การสาธารณูปการ 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว จัดให้มีท่าเรือท่องเที่ยว     
แม่น้ าลพบุรี และการสร้างอนุสาวรีย์บนถนนสายหลัก 

2) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ าใน
คูเมืองเก่าออก และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมืองเก่า 
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3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน การเข้าถึงของผู้ พิการ
สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์บางส่วน ต้องออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมผู้คนทุก
เพศทุกวัย (Universal Design) และเพ่ิมยานพาหนะที่ให้บริการตามแหล่งโบราณสถานและสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นเชื่อมถึงกัน และเพ่ิมการบริการสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ให้ทั่วถึงครอบคลุม  

4) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย จัดให้มีจุดบริการประชาชน
หรือจุดบริการของต ารวจท่องเที่ยว และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 

5) สถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

6) การสาธารณสุข ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

7) ศูนย์ราชการเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            
ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 

8) ตลาดสด ควรพัฒนาให้ เป็นตลาดขายของฝากหรือย่านพาณิชยกรรม        
เชิงอนุรักษ์เพ่ือการท่องเที่ยว 

9) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

3.1.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองลพบุรี คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่เชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตพัฒนากับเขต
อนุรักษ์ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมืองเดิม ก าแพงเมืองเดิม คูเมืองเดิม ลานโล่ง หรือการท า          
ภูมิสัญลักษณ ์

2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมือง 
การคมนาคมและขนส่ง 

1) ระบบโครงข่ายถนน จ าเป็นต้องมีการลดบทบาทถนนสายประธานลงให้เป็น
ถนนสายหลัก เพ่ือความเหมาะสมกับการสัญจรส าหรับเขตเมือง 

2) ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา แบบบนดิน     
หรือใต้ดินหรือลอยฟ้า สามารถเข้าถึงเขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และย่านพาณิชยกรรม     
ได้โดยสะดวก ควรย้ายที่ตั้งสถานีขนส่งไปอยู่บริเวณชานเมือง ให้ติดกับถนนสายประธานหรือสายหลัก
และแยกการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน และควรมีการเสนอแนะให้ใช้
สนามบินทางการทหารให้เป็นสนามบินเพื่อการพาณิชย์ได้ด้วย 

3) ระบบขนส่งทางรถไฟ ควรเบี่ยงเส้นทางรถไฟและสถานีในปัจจุบันมาอยู่ในพ้ืนที ่
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4) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า     
4 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และเพ่ิมทางจักรยาน ที่ กว้างอย่างน้อย 3 เมตร    
ใช้ร่วมกับเขตถนนที่สัญจรรถยนต์ 

5) ที่จอดรถสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก 
การสาธารณูปการ 

1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย จัดให้มีสถานีบ าบัดน้ าเสียอยู่บริเวณท้ายน้ าของแม่น้ าลพบุรี 
2) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน ออกแบบสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้ครอบคลุมผู้คนทุกเพศทุกวัย Universal Design 
3) พ้ืนที่นันทนาการ จัดให้มีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะย่าน สวนสาธารณะ

เมือง และพ้ืนที่สีเขียวเมือง      
4) การควบคุมสิ่งโฆษณา ควรมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ไม่ให้เกินพ้ืนที่ทางเดินเท้า 

3.2 เมืองก าแพงเพชร 
3.2.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองก าแพงเพชร คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปาน
กลาง ต้องเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน ให้มีข้อก าหนด
ตามกรมศิลปากร      

2) พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสี เขียว        
เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 

3) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา คูน้ า   
คันดิน สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ และควรมีการรักษามุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานและกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่ง
แปลกปลอมมารบกวนการรับรู้ 

การคมนาคมและขนส่ง 
1) ระบบโครงข่ายถนน การปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิม ถนนพระร่วง เป็นถนนส าหรับคนเดิน 
2) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางจักรยาน ปรับเขตทาง

จักรยานให้กว้างขึ้นเป็น 3 เมตร เพื่อการสัญจรแบบสวนทาง 
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3) ระบบขนส่งมวลชน  ระบบขนส่งมวลชนรางเบา ปัจจุบันไม่มีบริการระบบ
ขนส่งมวลชนรางเบา ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือใต้ดิน สามารถเข้าถึง
โบราณสถานได้สะดวกข้ึน       

การสาธารณูปโภค 
1) โครงสร้างระบบประปา จ าเป็นต้องย้ายหอเก็บน้ าประปาสูงออกจากพ้ืนที่ 

เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า ควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือควรน าระบบ

สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข น าลงใต้ดิน 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม สมควรย้ายเสาส่งสัญญาณ    

การสื่อสารและโทรคมนาคม ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจากพ้ืนที่ 
การสาธารณูปการ 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว  
2) สถาบันการศึกษา เป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่  ควรควบคุมรูปแบบ

สถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพ้ืนที่ 
3) ศูนย์ราชการเมือง อาคารศูนย์ราชการควรปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 
4) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก

เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 
3.2.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูเมือง ก าแพงเมือง ปอม 
ประตูเมืองแนวถนนโบราณ ชุมชนเก่า หรือการท าภูมิสัญลักษณ์ ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ และควรการรักษามุมมองแสงไฟประดิษฐ์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เนื่องจากอยู่ใน
เขตโบราณสถาน 

การคมนาคมและขนส่ง 
1) ระบบโครงข่ายถนน ต้องลดบทบาทถนนสายหลักลง คือ หลวงแผ่นดิน

หมายเลข 101 ให้เป็นถนนสายรอง เพ่ือการสัญจรในชุมชน และปรับถนนโบราณ “ถนนพระร่วง” 
เป็นถนนส าหรับคนเดิน 

2) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ  ทางเท้า ขยายทางเท้าให้กว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า                  
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3) ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดิน     
หรือใต้ดิน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน 

การสาธารณูปโภค 
1) โครงสร้างระบบประปา มีหอเก็บน้ าสู งของสถานีผลิตน้ าหนองปลิง         

และส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาก าแพงเพชรอยู่ สมควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา         
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ก าแพงเพชรอยู่ สมควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา และจัดระเบียบหรือน าระบบสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ลงใต้ดินทั้งหมด 

3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม มีเสาส่งสัญญาณของส านักงาน
โครงการชลประทานก าแพงเพชรอยู่ สมควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา 

การสาธารณูปการ 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ควรจัดให้มีท่าเรือท่องเที่ยวแม่น้ าปิง 
2) สถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
3) การสาธารณสุข ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
4) ศูนย์ราชการเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
5) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก

เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน 
3.2.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมือง 
การคมนาคมและขนส่ง 

1) ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา แบบบนดินหรือใต้
ดินหรือลอยฟ้า สามารถเข้าถึงเขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และย่านพาณิชยกรรมได้
โดยสะดวก และสถานีขนส่ง ควรแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน        

2) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ขยายทางเท้าให้กว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอด
เส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และทางจักรยาน เพ่ิมทางจักรยาน 
กว้างอย่างน้อย 3 เมตร ใช้ร่วมกับเขตถนนสัญจรรถยนต์ 
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การสาธารณูปการ 
1) การควบคุมสิ่งโฆษณา ควรมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ไม่ให้เกินพ้ืนที่ทางเดินเท้า 

3.3 เมืองพิมาย 
3.3.1 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองพิมาย คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 
และการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันมีร่างการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้องเปลี่ยน
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน ให้มีข้อก าหนดตามกรมศิลปากร      

2) พ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสี เขียว         
เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 

3) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา คูน้ า   
คันดิน สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์
พ้ืนที่ และควรมีการรักษามุมมองของโบราณสถานที่ เป็นศาสนสถานและกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่ง
แปลกปลอมมารบกวนการรับรู้ 

การคมนาคมและขนส่ง 
1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต การก าหนดแผนผัง        

การคมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 

2) ระบบขนส่งมวลชน ปัจจุบันไม่มีบริการระบบขนส่งมวลชนรางเบา ควรจัดให้มี
ระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือใต้ดิน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน            

3) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า 
5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และเพ่ิมทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร     
โดยขยายไปในเขตถนน  เพื่อลดการสัญจรของรถยนต์ 

การสาธารณูปการ   
1) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ าใน

คูเมืองเก่าออก และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมือง 
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2) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย จัดให้มีจุดบริการประชาชน
หรือจุดบริการของต ารวจท่องเที่ยว และควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 

3) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก
เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

3.3.2 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันมีร่างการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตสีน้ าตาลอ่อน ประเภทอนุรักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเขตสีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นเขต
สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ต้องเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอนุรักษ์
หรือพัฒนาภายใต้การควบคุม 

2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า ต้องมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา 
แนวแกนเมือง ก าแพงเมือง คูเมือง แนวถนนโบราณ สระน้ าโบราณหรือบาราย ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ 
ล าน้ ามูล และล าจักราช ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ 

การคมนาคมและขนส่ง 
1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต การก าหนดแผนผัง        

การคมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 

2) ระบบโครงข่ายถนน ระบบโครงข่ายถนนเดิม ถนนบูชายันต์และซอยสระแก้ว 
เป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่ท าลายระบบผังเมืองโบราณ ควรลดบทบาทถนนลงเป็นถนนส าหรับคนเดินและ
ทางจักยาน และต้องปรับถนนจอมสุดาเสด็จ ซึ่งเป็นแนวถนนโบราณ ให้เป็นถนนส าหรับคนเดิน            

3) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า    
5 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า เพิ่มทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร โดยขยาย
ไปในเขตถนน เพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ และอุปกรณ์ประดับถนน ปัจจุบันมีการออกแบบสื่อถึง
สถาปัตยกรรมในอดีต ซึ่งไม่จ าเป็น แต่ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุง  รักษาง่าย 

4) ระบบขนส่งมวลชน ปัจจุบันไม่มีบริการระบบขนส่งมวลชนรางเบา ควรจัดให้มี
ระบบขนส่งมวลชนรางเบาแบบบนดินหรือใต้ดิน สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้สะดวกข้ึน            

5) ที่จอดรถสาธารณะ ควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถสาธาธารณะเพ่ิมบริเวณติดถนน
สายหลักและสายรอง           
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การสาธารณูปโภค    
1) โครงสร้างระบบประปา มีโครงสร้างหอน้ าประปาสูงของส านักงานการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาพิมายอยู่ ควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีเสาส่งสัญญาณของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

สาขาพิมายอยู่ ควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา และควรมีการจัดระเบียบหรือน าระบบ
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ลงใต้ดินทั้งหมด 

3 ) โครงสร้ างระบบ การสื่ อ ส ารและโท รคมนาคม  มี เส าส่ งสัญ ญ าณ              
ของชุมสายโทรศัพท์สาขาพิมายอยู่ ควรย้ายที่ตั้งสถานีไปอยู่ในเขตพัฒนา 

การสาธารณูปการ   
1) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ควรน าโครงสร้างประตูระบายน้ าใน

คูเมืองเก่าออกหรือย้ายที่ตั้งใหม่ไม่ให้อยู่ในเขตอนุรักษ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือ ระบบคูน้ าเมือง 
2) สถาบันการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
3) ศูนย์ราชการเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่ 
4) ระบบนิเวศของเมือง ต้องปรับเปลี่ยนอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม              

ที่ประยุกต์เข้ากันบริบทพ้ืนที่    
5) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายมีการรบกวนและบดบังมุมมอง จ าเป็นต้องออก

เทศบัญญัติควบคุมขนาด รูปแบบ โทนสี และท่ีตั้งของป้าย ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 
3.3.3 องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองพิมาย คือ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพิมายแล้วเสร็จ 

2) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมือง 
การคมนาคมและขนส่ง 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต การก าหนดแผนผัง        
การคมนาคมและขนส่งในอนาคต อยู่ในขั้นตอนรอกระบวนการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนพิมายแล้วเสร็จ    

2) ระบบขนส่งมวลชน ควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนรางเบา แบบบนดินหรือใต้
ดินหรือลอยฟ้า สามารถเข้าถึงเขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และย่านพาณิชยกรรมได้
โดยสะดวก และสถานีขนส่ง ควรแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน                    
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3) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า     
4 เมตร โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลดการสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิ น 
และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขตทางเท้า และเพ่ิมทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร ใช้
ร่วมกับเขตถนนสัญจรรถยนต์ 

การสาธารณูปการ   
1) พ้ืนที่นันทนาการ ต้องจัดให้มีสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม 
2) การควบคุมสิ่งโฆษณา ควรมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ไม่ให้เกินพ้ืนที่ทางเดินเท้า 

4. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดี 

จากผลการวิเคราะห์การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองที่สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่และประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทางกายภาพเมืองได้ใน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบายภาพรวม     
ระดับการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ และระดับโครงการพัฒนาย่อย ดังนี้ 

4.1 ระดับนโยบายภาพรวม  
โดยแนวทางการพัฒนาเมืองในระดับนโยบายภาพรวม สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้วิจัย

ค้นพบได้ ดังนี้ 
1) การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ต้องสามารถก าหนดและจ าแนก

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เขตพ้ืนที่สงวนเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน มีข้อก าหนด
ตามกรมศิลปากร ให้เขตพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นประเภทอนุรักษ์หรือพัฒนาภายใต้การควบคุม และให้      
เขตพ้ืนที่สงวนเป็นประเภทที่ดินพัฒนาหลักของเมือง 

2) การก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต ต้องสามารถก าหนด
แผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต โดยเขตพ้ืนที่สงวนต้องไม่มีโครงการตัดถนนใหม่และ
โครงการขยายถนนเดิม เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ต้องมีตั้งแต่ถนนสายรองลงมา และเขตพ้ืนที่พัฒนาต้องมี
ตั้งแต่ถนนสายหลักลงมา โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ต้องมีแผนการรื้อถอนโครงสร้างที่ท าลาย
ทัศนียภาพทางประวัติศาสตร์ในเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ สะพานข้ามแยก      
สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟ ต้องมี
แผนการเบี่ยงเส้นทางรถไฟและสถานีไม่ให้อยู่ในเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ แต่ให้เส้นทาง
รถไฟและสถานีอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนาแทน ระบบขนส่งมวลชน จัดให้มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
โบราณสถานได้สะดวกขึ้น โดยเป็นระบบใต้ดินหรือบนดินในเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์     
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และเป็นระบบลอยฟ้าได้ในเขตพ้ืนที่พัฒนา การย้ายที่ตั้งสถานีขนส่งไปอยู่บริเวณชานเมือง ติดกับ
ถนนสายประธานหรือสายหลัก และแยกการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน  

3) การก าหนดแผนผังโครงการสาธารณูปโภค การวางแผนก าหนดที่ตั้ ง       
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม และระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่เพียงพอ    
และได้มาตรฐาน 

4) การก าหนดแผนผังโครงการสาธารณูปการ การวางแผนก าหนดพ้ืนที่และที่ตั้ง 
ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า การจัดการขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว์ ความปลอดภัยหรือ
ระบบเตือนภัย พื้นที่นันทนาการ สถาบันการศึกษา การสาธารณสุข ศูนย์ราชการเมือง และตลาดสด 
ที่เหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการ 

5) การก าหนดแผนผังที่โล่ง การวางแผนระบบนิเวศของเมืองโดยก าหนดการ
พัฒนาเป็นพื้นที่สงวนและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีในระดับนโยบายภาพรวม คือ “การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองท่องเที่ยว              
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี” เพ่ือเป็นการพัฒนากายภาพเมืองให้มีสุขลักษณะ สะดวกสบาย         
เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจจากประสิทธิภาพของการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
โดยการด าเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ด ารงรักษาคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม และการบ ารุงรักษาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงคุณค่าความงดงาม (ส านักพัฒนามาตรฐาน, 2549) 

4.2 ระดับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
โดยแนวทางการพัฒนาเมืองในระดับการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหา    

ที่ผู้วิจัยค้นพบได้ ดังนี้ 
1) การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต การก าหนดและจ าแนกประเภท

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพ้ืนที่สงวนเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน ให้มีข้อก าหนดตาม     
กรมศิลปากร เขตพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นประเภทอนุรักษ์หรือพัฒนาภายใต้การควบคุม เช่น ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ ที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่น (น้อย ปานกลาง มาก) เพ่ือการอนุรักษ์ 
พ้ืนที่ฉนวน สามารถก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการนันทนาการ สร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง 
ลานโล่ง หรือสวนสีเขียว เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงจากเขตพื้นที่สงวนไป
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และจากเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ไปเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง พ้ืนที่องค์ประกอบของ      
เมืองเก่า การก าหนดแนวทางการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาองค์ประกอบของเมืองเก่า และการรักษา
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มุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานและกลุ่มอาคารที่ส าคัญไม่ให้สิ่งแปลกปลอมมารบกวน   
การรับรู้ โดยการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่โล่งว่างของเมืองหรือสามารถก าหนดเป็นเขตรักษา    
ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ 

2) การก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต ก าหนดแผนผังใน     
เขตพ้ืนที่สงวนต้องไม่มีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิม และเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ต้องมี
ตั้งแต่ถนนสายรองลงมา ระบบโครงข่ายถนน ก าหนดแนวทางการปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิมที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นถนนส าหรับคนเดิน โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง การก าหนดแนวทาง
ควบคุมโครงสร้างได้แก่ สะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบ
ขนส่งลอยฟ้า และเสนอแนวทางการปรับปรุงทางคนเดินข้ามถนน ให้เป็นแบบอยู่ในระดับเดียวกับ
บาทวิถี การก าหนดแนวทางแผนผังพัฒนาระบบทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ให้ลด
การสัญจรของรถยนต์ ที่จอดรถสาธารณะ และการก าหนดแผนผังที่จอดรถสาธารณะที่ชัดเจน 

3) การก าหนดแผนผังโครงการสาธารณูปโภค การก าหนดแผนผังควบคุม
ทัศนียภาพของโครงสร้างระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างระบบการสื่อสารและ
โทรคมนาคม และระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 

4) การก าหนดแผนผังโครงการสาธารณูปการ การเสนอแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ต าแหน่งท่าเรือท่องเที่ยว หรือต าแหน่งการสร้าง
อนุสาวรีย์ การเสนอแนวทางส่งเสริมโครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พัก โรงแรม 
และร้านค้า ร้านอาหาร การจัดท าข้อก าหนดการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ
มาตรฐานให้ครอบคลุมผู้คนทุกเพศทุกวัย การวางแผนผังก าหนดและควบระบบป้องกันน้ าท่วมและ
ระบบระบายน้ า ให้เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมืองเก่า การควรควบคุมอาคารและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารของรัฐให้กลมกลืน ในเขตพ้ืนที่ สงวนและเขตพ้ืนที่ อนุ รักษ์               
และการควบคุมสิ่งโฆษณา  

5) การก าหนดแผนผังที่โล่ง ระบบนิเวศของเมือง การพัฒนาเป็นพ้ืนที่สงวนและ
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ และพ้ืนที่นันทนาการ การจัดให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะย่าน สวนสาธารณะเมือง พ้ืนที่สีเขียวเมือง และสนามกีฬากลางแจ้งในเขตพ้ืนที่สงวน
และเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และสนามกีฬาในร่มในเขตพ้ืนที่พัฒนา  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีในระดับการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ คือ “การออกแบบและวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยว              
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี” เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมือง หรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ เพ่ือให้ดี
ยิ่งขึ้นในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภัย       
และสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการด ารงรักษา หรือ
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บูรณะอาคาร สถานที่ และวัตถุท่ีมีประโยชน์ หรือคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี ด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 
และรักษาท่ีโล่ง หรือสงวนพื้นที่เฉพาะกิจไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ (กองผังเมืองเฉพาะ, 2552) 

4.3 ระดับโครงการพัฒนาย่อย 
โดยแนวทางการพัฒนาเมืองในระดับโครงการพัฒนาย่อย สามารถแก้ไขปัญหาที่

ผู้วิจัยค้นพบได้ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ฉนวน การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง ลานโล่ง หรือสวน

สีเขียว เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ให้สร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมืองเดิม 
ก าแพงเมืองเดิม คูเมืองเดิม ลานโล่ง หรือการท าภูมิสัญลักษณ์ 

2) โครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง และพัฒนาองค์ประกอบของเมืองเก่า ได้แก่ คูน้ า 
คันดิน สระน้ า คูเมือง ก าแพงเมือง ปอมปราการ และประตูเมือง ให้ปรากฏเด่นชัด เห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่  

3) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนเดิม การปรับปรุงโครงข่ายถนนเดิมที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นถนนส าหรับคนเดิน  

4) โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาและปรับปรุงทางคนเดินข้าม
ถนน ให้เป็นแบบอยู่ในระดับเดียวกับบาทวิถี 

5) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จัดให้มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
โบราณสถานได้สะดวกขึ้น โดยเป็นระบบใต้ดินหรือบนดินในเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์     
และเป็นระบบลอยฟ้าได้ในเขตพ้ืนที่พัฒนา การย้ายที่ตั้งสถานีขนส่งไปอยู่บริเวณชานเมือง ให้ติดกับ
ถนนสายประธานหรือสายหลัก และแยกการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน  

6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์
ประกอบ ขยายทางเท้าให้กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ในเขตพ้ืนที่สงวน กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร       
ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ในเขตพ้ืนที่พัฒนา โดยขยายไปในเขตถนนเพ่ือลด
การสัญจรของรถยนต์ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดเส้นทางเดิน และรื้อถอนส่วนของอาคารที่ยื่นไปในเขต
ทางเท้า ทางจักรยาน เพ่ิมทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร โดยขยายไปในเขตถนน เพ่ือลด    
การสัญจรของรถยนต์ และอุปกรณ์ประดับถนน ไม่จ าเป็นต้องออกแบบให้สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต 
ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และบ ารุงรักษาง่าย 

7) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ควรจัด   
การให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือควรน าลงใต้ดินในเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

8) โครงการพัฒนาโครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว การจัดให้มี
ท่าเรือท่องเที่ยวทางแม่น้ าท่ีส าคัญ และการสร้างอนุสาวรีย์บนถนนสายหลัก 
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9) โครงการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า การน าโครงสร้าง
ประตูระบายน้ าในคูเมืองเก่าออก เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม คือระบบคูน้ าเมืองเก่า ในเขตพ้ืนที่
สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

10) โครงการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว ปรับปรุงตลาดสดในเขตพ้ืนที่สงวนและ
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ พัฒนาให้เป็นตลาดแห้ง หรือตลาดขายของฝาก หรือย่านพาณิชยกรรมเชิงอนุรักษ์
เพ่ือการท่องเที่ยว 

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีในระดับโครงการพัฒนาย่อย คือ “การวางผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง”      
เพ่ือการพัฒนาเมืองหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น โดยมีข้อก าหนดตามผังและลักษณะส าคัญของเมืองน่า
อยู่ เป็นกรอบในการพิจารณาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ท าให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา โดยใช้วิธีการเดียวกับกระบวนการการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท าผังเมืองหรือพ้ืนที่เฉพาะแห่ง (Development Plan) ส าหรับจัดการกับปัญหา
และเตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับของการพัฒนา
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 
ไม่ใช่การมุ่งเน้นการจัดท าโครงการแบบแยกส่วนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ส านักสนับสนุนและพัฒนา
ตามผังเมือง, 2555) 

 
แผนผังที่ 28 แสดงผังแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองลพบุรี 
ที่มา : จากการสรุปของผู้วิจัย 
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แผนผังที่ 29 แสดงผังแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา : จากการสรุปของผู้วิจัย 
 

 
แผนผังที่ 30 แสดงผังแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองพิมาย 
ที่มา : จากการสรุปของผู้วิจัย 
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การอภิปรายผล  

การก าหนดเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนี้          
เป็นการศึกษาในการท ากรอบเครื่องมือในการส ารวจพ้ืนที่ที่ มีบทบาทเป็นเมืองท่องเที่ ยว              
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากมีกรอบสาระในการสร้างเกณฑ์ใน     
ด้านลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมืองเท่านั้น ซึ่งหากจะท าเกณฑ์         
การประเมินที่ครอบคลุมทั้งเมือง จะต้องใช้ลักษณะโครงสร้างเมืองที่ประกอบไปด้วย ลักษณะ      
ทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ และลักษณะทางกายภาพ เพ่ือที่จะได้เกณฑ์การประเมินความเป็น
เมืองได้ครอบคลุม ครบถ้วนมากกว่านี้ 

ผลการประเมินเมืองลพบุรี อยู่ ในเกณฑ์การประเมินระดับดี  ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น       
64.28 คะแนน แบ่งเป็นค่าคะแนนองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง 64.28 % อยู่ในระดับดี      
ค่าคะแนนองค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง  50.00 % อยู่ในระดับต่ า และค่าคะแนน
องค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง 78.57 % อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งการวิเคราะห์ผลการประเมิน
เมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนและด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ มีคุณลักษณะที่ไม่
มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่ การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีการก าหนดให้เป็น
ประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน แต่กลับเป็นประเภทอนุรักษ์ ซึ่งท าให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
การไม่มีพ้ืนที่ฉนวนระหว่างเขตพ้ืนที่ ท าให้ไม่มีการรับรู้ว่าเข้าเขตเมืองเก่าหรือเขตพ้ืนที่ที่มีคุณค่า   
ทางประวัติศาสตร์ ระบบขนส่งทางรถไฟเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้เมืองลพบุรีตกเกณฑ์การประเมิน 
จะเห็นได้จากการมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านทั้งเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ทั้งยังมีระบบ
โครงสร้างของการประปา ระบบป้องกันน้ าท่วม ที่ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ แต่เมืองลพบุรีก็
ยังมีคุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัด คือการน าระบบสายไฟลงใต้ดิน ซึ่งเมื่อเทียบกับเมือง
ก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ที่ตกเกณฑ์การประเมินในด้านนี้ 

ผลการประเมินเมืองก าแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 
77.39 คะแนน แบ่งเป็นค่าคะแนนองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง 67.85 % อยู่ในระดับดี     
ค่าคะแนนองค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง 71.43 % อยู่ในระดับดีมาก และค่าคะแนน
องค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง 92.89 % อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งการวิเคราะห์ผลการประเมิน
เมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน ด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และด้านเขตพ้ืนที่
พัฒนา มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้ วัดเกิน 50 เปอร์ เซ็นต์  ทั้ ง 3 องค์ประกอบ                
มีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลยแค่บางส่วนเท่านั้น ได้แก่ การท าลายภูมิทัศน์    
ทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ มีโครงสร้างเสาส่งสัญญาณการสื่อสาร       
และโทรคมนาคมอยู่และไม่มีการน าระบบสายไฟลงใต้ดิน และการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์
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ที่ดินที่ ไม่มีการก าหนดให้ เป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถานแต่กลับเป็นประเภทอนุรักษ์      
ประเภทอนุรักษ์กลับเป็นประเภทการใช้ที่ดินหลัก ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

ผลการประเมินเมืองพิมาย อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 
77.39คะแนน แบ่งเป็นค่าคะแนนองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง 82.14 % อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ค่าคะแนนองค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง 66.07 % อยู่ ในระดับดี และค่าคะแนน
องค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง 85.71 % อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งการวิเคราะห์ผลการประเมิน
เมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน ด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และด้านเขตพ้ืนที่
พัฒนา มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้ วัดเกิน 50 เปอร์ เซ็นต์  ทั้ ง 3 องค์ประกอบ             
จะมีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลยแค่บางส่วนเท่านั้น ได้แก่ การท าลายภูมิทัศน์
ทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ คือมีโครงสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม โครงสร้าง
ระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้
กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ ไม่มีความเป็นระเบียบ และมีต าแหน่งที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม การวางระบบ
โครงข่ายถนน มีการตัดถนนใหม่ ซึ่งกระทบต่อระบบผังเมืองโบราณโดยตรง 

การเปรียบเทียบผลการประเมินองค์ประกอบของเมืองทั้ง 3 พื้นที่ศึกษาได้ผล ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คือ เขตพ้ืนที่สงวนของเมืองพิมาย เขตพ้ืนที่พัฒนา
ของเมืองพิมาย และเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองก าแพงเพชร เป็นองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ดัชนีชี้วัดของความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จ าเป็นต้องรักษาคุณสมบัติไว้
อย่างเคร่งครัดห้ามปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง 

2. องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองก าแพงเพชร และเขต
พ้ืนที่พัฒนาของเมืองลพบุรี เป็นองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามดัชนีชี้วัดของความเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จ าเป็นต้องรักษาคุณสมบัติไว้อย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้นไปอีก 

3. องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ เขตพ้ืนที่สงวนของเมืองลพบุรี เขตพ้ืนที่สงวนของ
เมืองก าแพงเพชร และเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองพิมาย เป็นองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตาม
ดัชนีชี้วัดบางส่วนของความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ต้องรักษาคุณสมบัติ
ไว้และพัฒนาดัชนีชี้วัดอ่ืน ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป 

4. องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คือ ไม่มีองค์ประกอบของเมืองใดเลยที่อยู่ในเกณฑ์นี้ 
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5. องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า คือ เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองลพบุรี เป็นองค์ประกอบ
ที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามดัชนีชี้วัดของความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
จ าเป็นต้องพัฒนาดัชนีชี้วัดทุกด้าน 

ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์ประกอบของเมืองทั้ง 3 พ้ืนที่ศึกษา 
องค์ประกอบ (1) เมืองลพบุรี (2) เมืองก าแพงเพชร (3) เมืองพิมาย 

1. เขตพ้ืนที่สงวนของเมือง  ด ี ด ี ดีเยี่ยม 

2. เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง  ต่ า ดีมาก ด ี
3. เขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง  ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นต้องแบ่งการพัฒนาในหลายระดับ คือ ระดับนโยบายภาพรวม 
ระดับการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ และระดับโครงการพัฒนาย่อย โดยการใช้มาตรการทางผังเมือง ดังนี้ 
แนวทางในระดับนโยบายภาพรวม เป็นการพัฒนากายภาพเมืองให้มีสุขลักษณะ สะดวกสบาย      
เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการคมนาคมขนส่ง 
โดยการด าเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ด ารงรักษาคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม และการบ ารุงรักษาทรัพยากร          
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เป็นการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วน
ของเมืองขึ้นใหม่ เพ่ือให้ดียิ่งขึ้นในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความ
สวยงาม ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
ส่งเสริมการด ารงรักษา หรือบูรณะอาคาร สถานที่ และวัตถุที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม    
หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ และรักษาที่โล่ง หรือสงวนพ้ืนที่เฉพาะกิจไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ 
และแนวทางในระดับโครงการพัฒนาย่อย เป็นการพัฒนาเมืองหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น              
มีข้อก าหนดตามผังเมือง เป็นกรอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของเมืองท่องเที่ยว             
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ท าให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา โดยใช้กระบวนการการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท าผังเมืองหรือพ้ืนที่เฉพาะแห่ง ส าหรับจัดการกับปัญหาและเตรียมการพัฒนา    
เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว    
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี ้
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1. การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

2. การออกแบบและวางผังเมืองเฉพาะ เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

3. การวางผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง 

 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ที่มา : จากการสรุปของผู้วิจัย 

ข้อเสนอแนะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง     
ควรน าเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีผู้วิจัยได้ท าการศึกษา       
ในเบื้องต้นนี้ ไปใช้กับเมืองที่มีบทบาทของความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
เพ่ือเป็นการด าเนินงานหลังจากขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าหรือการก าหนด       
เขตพ้ืนที่ เมืองเก่า ไปด าเนินการส ารวจและประเมินเมืองนั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน         
การประเมิน (Assessment) ก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตามแนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเมือง          
อย่างเป็นรูปธรรมที่ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางไว้ต่อไป 
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สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปเกณฑ์และดัชนีชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์        
และโบราณคดี มีกรอบสาระในการสร้างเกณฑ์ทางด้านลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐของเมืองมี 3 องค์ประกอบ คือ เขตพ้ืนที่สงวน คือ เขตโบราณสถาน เพ่ือการปกป้อง      
รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ เขตเมืองเก่า เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้
การควบคุม และเขตพ้ืนที่ พัฒนา คือพ้ืนที่ ตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สั งคม ชุมชน            
และท่องเที่ยว ในแต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัดการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ ดิน    
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ มีผลลัพธ์การประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพ้ืนที่ศึกษา คือ เมืองลพบุรี อยู่ใน
เกณฑ์การประเมินระดับดี มีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองอยู่ในระดับดี มีองค์ประกอบ      
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองอยู่ในระดับต่ า และมีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองอยู่ในระดับดี
มาก เมืองก าแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก มีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองอยู่
ในระดับดี มีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองอยู่ในระดับดีมาก และมีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่
พัฒนาของเมืองอยู่ ในระดับดี เยี่ ยม และเมืองพิมาย อยู่ ใน เกณฑ์การประเมินระดับดีมาก                
มีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวนของเมืองอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองอยู่
ในระดับดี และมีองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมืองอยู่ในระดับดีเยี่ยม ส าหรับแนวทางการพัฒนา
ทางกายภาพของเมืองที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องแบ่งการพัฒนาในหลายระดับ คือ ระดับนโยบายภาพรวม ระดับการพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะ และระดับโครงการพัฒนาย่อย โดยการใช้มาตรการทางผังเมือง คือ การวางและจัดท า         
ผังเมืองรวมเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การออกแบบและวางผังเมืองเฉพาะ   
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และการวางผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง 
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บทที่ 7 
บทสรุป 

บทสรุปของการวิจั ย เรื่ อ ง เกณ ฑ์ การประเมิน ระดับความ เป็ น เมื องท่ องเที่ ย ว               
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย เป็นการ
สรุปผลการวิจัยที่ ได้ตามความมุ่ งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ประกอบไปด้วย                
สรุปสาระส าคัญและผลของการวิจัย ข้อจ ากัดในการวิจัย และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยขั้นต่อไป 

สรุปสาระส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์               
และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย มีความมุ่งหมายเพื่อก าหนด
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง ภายใต้กรอบ
การศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม มาตรฐานการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์เมืองเก่า กรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาทดลองกับพ้ืนที่ศึกษา เมืองลพบุรี    
เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย และเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐของเมืองที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี     
ซึ่งสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ     
ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากการวิจัยสามารถสรุปออกมาเป็นเกณฑ์     
และดัชนีชี้วัดคุณลักษณะทางกายภาพเมืองที่เหมาะสมส าหรับเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์     
และโบราณคดี คือ เกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีองค์ประกอบ
พ้ืนฐานส าหรับการประเมินความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่พัฒนา แต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 เขตพื้นที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถานหรือพ้ืนที่ที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือการปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด      
ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของกรมศิลปากร การจ ากัดระบบการคมนาคม
และขนส่งอย่างเข้มข้น เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อโบราณสถาน การจ ากัดและควบคุมระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้อ านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์
ทางประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกิจกรรมในเขตโบราณสถาน 

2. เกณฑ์องค์ประกอบท่ี 2 เขตพื้นที่อนุรักษ์ หมายถึง เขตเมืองเก่าหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้คงคุณค่า เพ่ือการพัฒนา 



  219 

ส่งเสริม ภายใต้การควบคุม ก าหนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ บูรณะ
ฟ้ืนฟูชุมชนเมืองให้มีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพภูมิทัศน์เมือง การควบคุมและจัด
ให้มีระบบการคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง 
การควบคุมและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่อ านวยความสะดวกครอบคลุม 
เหมาะสม เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตพ้ืนที่อนุรักษ ์

3. เกณฑ์องค์ประกอบที่ 3 เขตพื้นที่พัฒนา หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้
ประโยชน์ในการตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท่องเที่ยว เพ่ือการอยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลักพ้ืนฐาน คือ การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การจัดให้มีระบบการ
คมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่าง  ครบครัน การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ รองรับและให้บริการที่ทั่วถึงตามมาตรฐาน สามารถอ านวยความสะดวกต่อประชากร
เมืองและนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย 

ในแต่ละองค์ประกอบของพ้ืนทั้ง 3 องค์ประกอบ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน 
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  1) ก าหนด        

และจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) พื้นที่ฉนวน และ 3) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า  
2. ด้านการคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) ก าหนดแผนผัง

การคมนาคมและขนส่ง 2) ระบบโครงข่ายถนน 3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 4) ระบบขนส่ง   
ทางรถไฟ 5) ระบบขนส่งมวลชน 6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ และ 7) ที่จอดรถสาธารณะ  

3. ด้านการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) โครงสร้างระบบ
ประปา 2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 3) โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และ 4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

4. ด้านการสาธารณูปการ ประกอบด้วย 14 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) โครงสร้างที่รองรับ
การมาถึงของนักท่องเที่ยว 2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 3) สิ่งอ านวยความสะดวก
และการบริการที่ได้มาตรฐาน 4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 5) การจัดการขยะมูลฝอย 
6) โรงฆ่าสัตว์ 7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย 8) พื้นที่นันทนาการ 9) สถาบันการศึกษา 
10) การสาธารณสุข 11) ศูนย์ราชการเมือง 12) ระบบนิเวศของเมือง 13) ตลาดสด และ 14) การควบคุมสิ่งโฆษณา  

จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ ได้ข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาทดลองกับพ้ืนที่ศึกษา        
เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ผลลัพธ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพเมือง
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ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ของพ้ืนที่ศึกษาเมืองลพบุรี  เมืองก าแพงเพชร            
และเมืองพิมาย ที่ได้ คือ 

1. เมืองลพบุรี ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของกรณีศึกษาเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่า ผลการให้คะแนนได้
ดังนี้  องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน ได้ 64.28 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้ 50.00 %        
และองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนา ได้ 78.57 % เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน สรุปได้
ว่า เมืองลพบุรี  ได้คะแนนรวมทั้ งสิ้น 64.28 คะแนน ซึ่ งจัดว่ามีระดับ มาตรฐานความเป็น           
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดี หรือสัญลักษณ์ 3 ดาว 

การประเมินเมืองลพบุรี อยู่ในเกณฑ์การประเมินในระดับดี ซึ่งการวิเคราะห์ผล
การประเมินเมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนและด้านเขตพ้ืนที่อนุรั กษ์       
มีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย ได้แก่ การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีการ
ก าหนดให้เป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน แต่กลับเป็นประเภทอนุรักษ์ ซึ่งท าให้มีการพัฒนา
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ การไม่มีพ้ืนที่ฉนวนระหว่างเขตพ้ืนที่ ท าให้ไม่มีการรับรู้ว่าเข้าเขตเมืองเก่าหรือ       
เขตพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ระบบขนส่งทางรถไฟเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้เมืองลพบุรี     
ตกเกณฑ์การประเมิน จะเห็นได้จากการมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านทั้งเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ทั้งยังมีระบบโครงสร้างของการประปา ระบบป้องกันน้ าท่วม ที่ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์    
แต่เมืองลพบุรีก็ยังมีคุณลักษณะที่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัด คือการน าระบบสายไฟลงใต้ดิน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย ที่ตกเกณฑ์การประเมินในด้านนี้ 

2 . เมื อ งก าแพ งเพ ชร  ผลการประเมิ น ระดั บ ความ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว               
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของกรณีศึกษาเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร       
จังหวัดก าแพงเพชร ปรากฏว่า ผลการให้คะแนนได้ดังนี้ องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน ได้ 67.85 % 
องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้ 71.43 % และองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนา ค ได้ 92.89 %       
เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน สรุปได้ว่า เมืองก าแพงเพชร ได้คะแนนรวมทั้ งสิ้น 
77.39 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่
ในระดับดีมาก หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว  

การประเมินเมืองก าแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งการ
วิเคราะห์ผลการประเมินเมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน ด้านเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์ และด้านเขตพ้ืนที่พัฒนา มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดเกิน 50 เปอร์เซ็นต์        
ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลยแค่บางส่วนเท่านั้น ได้แก่    
การท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ มีโครงสร้างเสาส่งสัญญาณ
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การสื่อสารและโทรคมนาคมอยู่และไม่มีการน าระบบสายไฟลงใต้ดิน และการจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีการก าหนดให้เป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถานแต่กลับเป็นประเภทอนุรักษ์ 
ประเภทอนุรักษ์กลับเป็นประเภทการใช้ที่ดินหลัก ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

3. เมืองพิมาย ผลการประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของกรณีศึกษาเมืองพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่า ผลการให้คะแนน
ได้ดังนี้  องค์ประกอบเขตพ้ืนที่สงวน ได้ 82.14 % องค์ประกอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คะแนนเต็ม         
ได้ 66.07 % และองค์ประกอบเขตพ้ืนที่พัฒนา ได้ 85.71 % เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลักทั้ง      
3 ด้าน สามารถสรุปได้ว่า เมืองพิมาย ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.39 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีระดับมาตรฐาน
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ในระดับดีมาก หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว 

การประเมินเมืองพิมาย อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งการวิเคราะห์ผล
การประเมินเมืองจากเกณฑ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวน ด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และด้าน
เขตพ้ืนที่พัฒนา มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ     
จะมีคุณลักษณะที่ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลยแค่บางส่วนเท่านั้น ได้แก่ การท าลายภูมิทัศน์
ทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ คือมีโครงสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม โครงสร้าง
ระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้
กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ ไม่มีความเป็นระเบียบ และมีต าแหน่งที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม การวางระบบ
โครงข่ายถนน มีการตัดถนนใหม่ ซึ่งกระทบต่อระบบผังเมืองโบราณโดยตรง 

การเสนอแนวทางการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง                               
ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และประเภทของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เป็น
รูปธรรม นั้น ที่สามารถควบคุมและพัฒนาเมืองในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพ้ืน 
ต้องใช้มาตรการทางผังเมือง ดังนี้ 

1. การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้เขตพ้ืนที่สงวนเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน มีข้อก าหนดตามกรมศิลปากร ให้เขตพ้ืนที่
อนุรักษ์เป็นประเภทอนุรักษ์หรือพัฒนาภายใต้การควบคุม และให้เขตพ้ืนที่สงวนเป็นประเภทที่ดิน
พัฒนาหลักของเมือง 

การคมนาคมและขนส่ง สามารถก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 
โดยเขตพ้ืนที่สงวนต้องไม่มีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิม เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ต้องมี
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ตั้งแต่ถนนสายรองลงมา และเขตพ้ืนที่พัฒนาต้องมีตั้งแต่ถนนสายหลักลงมา แผนการควบคุม
โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง แผนผังระบบขนส่งทางรถไฟ และแผนผังระบบขนส่งมวลชน  

การสาธารณูปโภค สามารถก าหนดแผนผังโครงการสาธารณูปโภค การวางแผน
ก าหนดที่ตั้ง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม และระบบบ าบัดน้ าเสีย     
ที่เพียงพอและได้มาตรฐาน 

การสาธารณูปการ สามารถการก าหนดแผนผังโครงการสาธารณูปการ         
การวางแผนก าหนดพ้ืนที่และที่ตั้ง ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า การจัดการขยะมูลฝอย 
โรงฆ่าสัตว์ ความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย พ้ืนที่นันทนาการ สถาบันการศึกษา การสาธารณสุข 
ศูนย์ราชการเมือง และตลาดสด ที่เหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการ 

การก าหนดแผนผังที่โล่ง การวางแผนระบบนิเวศของเมืองโดยก าหนดการพัฒนา
เป็นพื้นที่สงวนและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 

2. การออกแบบและวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน สมารถก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เขตพ้ืนที่สงวนเป็นประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นประเภทอนุรักษ์หรือพัฒนา
ภายใต้การควบคุม เช่น ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ ที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่น 
(น้อย ปานกลาง มาก) เพื่อการอนุรักษ์ พ้ืนที่ฉนวน สามารถก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการ
นันทนาการ สร้างพ้ืนที่สาธารณะ ที่ว่าง ลานโล่ง หรือสวนสีเขียว การก าหนดแนวทางการปรับปรุง 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาองค์ประกอบของเมืองเก่า และการรักษามุมมองของโบราณสถานที่เป็นศาสนสถาน
และกลุ่มอาคารที่ส าคัญ 

การคมนาคมและขนส่ง สามารถก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 
ก าหนดแผนผังควนคุมระบบถนนในเขตสงวนและเขตอนุรักษ์ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายถนน การก าหนดแนวทางควบคุมโครงสร้าง การก าหนดแนวทางแผนผังพัฒนาระบบทางเท้า 
ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ และการก าหนดแผนผังที่จอดรถสาธารณะ 

การสาธารณูปโภค สามารถก าหนดแผนผังควบคุมทัศนียภาพของโครงสร้าง
ระบบประปา โครงสร้างระบบไฟฟ้า โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม และระบบบ าบัด  
น้ าเสีย เพื่อไม่ให้ท าลายภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 

การสาธารณูปการ สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสร้างที่รองรับการมาถึง
ของนักท่องเที่ยว การเสนอแนวทางส่งเสริมโครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว การจัดท า
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ข้อก าหนดการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐานให้ครอบคลุมผู้คนทุกเพศ    
ทุกวัย การวางแผนผังก าหนดและควบระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า การควรควบคุม
อาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารของรัฐให้กลมกลืน และการควบคุมสิ่งโฆษณา 

การก าหนดแผนผังที่ โล่ง การพัฒนาเป็น พ้ืนที่สงวนและรักษาทรัพยากร         
ทางธรรมชาติและพ้ืนที่นันทนาการ การจัดให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะย่าน 
สวนสาธารณะเมือง พ้ืนที่สีเขียวเมือง และสนามกีฬากลางแจ้งในเขตพ้ืนที่สงวนและเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

3. การวางผังแม่บทโครงการพัฒนาตามผังเมือง 

กรอบในการพิจารณาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ท าให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา โดยใช้วิธีการเดียวกับกระบวนการการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท าผังเมืองหรือพ้ืนที่เฉพาะแห่ง (Development Plan) ส าหรับจัดการกับปัญหา
และเตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับของการพัฒนา
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 
โดยมีโครงการพัฒนาเป็นเป้าหมายส าคัญ 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ เป็นเพียงการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญและนักวิชาการกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพียงบางส่วน ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 

2. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ไม่สอดคล้องกับขอบเขตเมืองเก่า และขอบเขตผังเมืองรวมเมือง 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื่องจากกรอบสาระในการสร้างเกณฑ์ มีเฉพาะลักษณะทางกายภาพ   
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการของภาครัฐเท่านั้น ไม่ได้รวมด้านสังคมและเศรษฐกิจของเมืองไว้ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนี้ น าไปใช้ได้เฉพาะกับเมืองที่มีโบราณสถานหรือพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์อยู่ในเขตเมืองเท่านั้น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 
ควรน าเกณฑ์การประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเบื้องต้นนี้ ไปด าเนินการ
ส ารวจและประเมินเมืองนั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประเมิน (Assessment) ก่อน       
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เพ่ือเป็นการด าเนินงานหลังจากขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าหรือการก าหนด       
เขตพ้ืนที่ เมืองเก่า หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว          
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยขั้นต่อไป 

เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย เป็นการศึกษาในการท ากรอบเครื่องมือ    
ในการส ารวจพื้นที่ท่ีมีบทบาทเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้น  

เนื่องจากมีกรอบสาระในการสร้างเกณฑ์ในด้านคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐของเมืองเท่านั้น ซึ่งหากจะท าเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทั้งเมือง จะต้องใช้
ลักษณะโครงสร้างเมืองที่ประกอบไปด้วย ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ และลักษณะ    
ทางกายภาพ เพ่ือที่จะได้เกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองได้ครอบคลุม ครบถ้วนมากกว่านี้ 

ดังนั้น การวิจัยเรื่อง เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์        
และโบราณคดี ควรศึกษาในประเด็นการก าหนดเกณฑ์ก ารประเมินคุณลักษณะทางสังคม           
และเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และการศึกษาเพ่ือวางผังเมือง
เฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อไป 

วิทยานิพนธ์เรื่อง เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์            
และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมายนี้ เป็นการศึกษาในรายวิชา
สุดท้ายของหลักสูตรการวางแผนชุมชนและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ด าเนินการ          
ตามระเบียบวิธีวิจัย และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ได้ผลตามที่คาดว่าจะได้รับ ทั้ ง 3 ข้อ         
อย่างไรก็ตาม การวิจัยยังมีข้อจ ากัด เช่น ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ยังไม่ครอบคลุม       
ทุกประเด็น ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับขอบเขตเมืองเก่าและขอบเขตผังเมืองรวมเมือง    
และขอบเขตด้านเนื้อหาที่มีกรอบสาระในการสร้างเกณฑ์เฉพาะลักษณะทางกายภาพและโครงสร้าง
พ้ืนฐานการบริการของภาครัฐเท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะหัวข้อการวิจัยส าหรับผู้ที่สนใจ          
จะท าการวิจัยต่อไปอีก ได้แก่ การศึกษาเพ่ือวางผังเมืองเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์     
และโบราณคดี และการศึกษาเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะทางสังคมและคุณลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งจะท าให้การวิจัยในหัวข้อนี้    
ได้ผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความกรุณาสัมภาษณ์ ณ โอกาสนี้ 

แบบสัมภาษณ์ รอบท่ี 1 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน..............................................ชื่อ........................................................... .................... 

การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา................................สถานศึกษา.....................................      

ปริญญาตรี สาขา.................................สถานศึกษา.....................................  

ปริญญาโท สาขา.................................สถานศึกษา.....................................     

ปริญญาเอก สาขา.................................สถานศึกษา.....................................  

อ่ืน ๆ  สาขา.................................สถานศึกษา.....................................  

สถานที่ท างาน................................................................... ........ประสบการณ์ท างาน................ปี 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... .................... 

หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................... 

วันที่สัมภาษณ์......../........../.......... 

ตอนที่ 2 แนวบทสัมภาษณ์ 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรค านิยามของ "เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี" 
ที่ว่าเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วย เขตโบราณสถาน ชุนชนเมืองเก่า และชุมชนเมืองใหม่ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 
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ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. หาก "พ้ืนที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถาน" และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับ “คุณลักษณะทางกายภาพที่ต้องมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการจ ากัด ปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้าน
การคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่สงวน” 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. หาก "พ้ืนที่อนุรักษ์ หมายถึง ชุนชนเมืองเก่าโดยรอบเขตโบราณสถาน" และเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับ "คุณลักษณะทาง
กายภาพที่ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้การควบคุม ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. หาก "พ้ืนที่พัฒนา หมายถึง พ้ืนที่เมืองใหม่หรือพ้ืนที่กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ" และเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับ "คุณลักษณะทาง
กายภาพที่ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการสาธารณูปโภค 
และด้านการสาธารณูปการ ในเขตพ้ืนที่พัฒนา 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 

 

 



  232 

ข้อคิดเห็น 

...................................................................................................................................................... .......... 

5. หากให้ค่าน้ าหนักความส าคัญส าหรับ พ้ืนที่สงวน พ้ืนอนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา ส าหรับ
ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ท่านคิดว่าควรให้ค่าน้ าหนักแตกต่างกัน
อย่างไร 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. ระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ควรมีกี่ระดับ 
อะไรบ้าง 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................ 

หมายเหตุ   
1) แบบสัมภาษณ์นี้ได้ตรวจสอบความตรงและความเที่ยง  โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นางสาวอัจฉรา ทิพย์มณี นักผังเมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. นายปกรณ์ วราภาสกุล สถาปนิกช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. นายวีรพล ศิรินภาเพ็ญ พนักงานการท่องเที่ยว โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท 
4. นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา นักสิ่งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) การสัมภาษณ์ครั้งนี้อาจไม่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 
เวลา และบรรยากาศของการสัมภาษณ์จะน าพาไป ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์
เป็นหลัก 

3) ผู้สัมภาษณ์จะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจให้ความส าคัญที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง ไม่โต้แย้งหรือ
แสดงออก รวมทั้งไม่ชี้แนะอันใดที่จะมีผลต่อค าตอบ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ ในการสร้างเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพที่ เหมาะสมของเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ รายวิชา 264 521 

 

นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม      
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความกรุณาสัมภาษณ์ ณ โอกาสนี้ 

แบบสัมภาษณ์ รอบท่ี 2 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน..............................................................ชื่อ........................................... ........................ 

การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา................................สถานศึกษา................ .............. 

ปริญญาตรี  สาขา.................................สถานศึกษา.............................  

ปริญญาโท  สาขา.................................สถานศึกษา..............................  

ปริญญาเอก  สาขา.................................สถานศึกษา....................... ....... 

อ่ืน ๆ   สาขา.................................สถานศึกษา..............................  

สถานที่ท างาน.....................................................................................ประสบการณ์ท างาน............. ...ปี 

ต าแหน่ง.................................................................................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................... ... 

วันที่สัมภาษณ์......../........../.......... 

ตอนที่ 2 แนวบทสัมภาษณ์ 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรค านิยามของ "เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี" 
ต้องประกอบไปด้วย พ้ืนที่สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 
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ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. พ้ืนที่สงวน หมายถึง เขตโบราณสถานหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพ่ือการปกป้อง รักษา และคุ้มครองอย่างเข้มงวด ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ
คุณลักษณะต่อไปนี้ 

2.1 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของกรมศิลปากร  

               1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคตเป็นที่ดินประเภทสงวนรักษาเขตโบราณสถาน  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) พ้ืนที่ฉนวน มีพ้ืนที่ทับซ้อนหรือเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลง
จากเขตสงวนไปเขตอนุรักษ์ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการรักษาฟ้ืนฟู 
สถานที่ รูปแบบอาคาร  ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้คง
สภาพปัจจุบันพ้ืนที่สภาพแวดล้อมเดิม มีการรักษามุมมองฉากหลัง
และมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม ได้แก่ มุมมองวัด มุมมองถนน 
มุมมองพ้ืนที่ริมน้ า มุมมองภูเขา มุมมองแสงไฟประดิษฐ์ มุมมอง
จุดหมายตา และมุมมองจากท้องฟ้า 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2.2 การจ ากัดระบบการคมนาคมและขนส่งอย่างเข้มข้น เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
โบราณสถาน  

               1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตไม่
กระทบกับที่ดินประเภทสงวนรักษาโบราณสถาน ห้ามมีโครงการตัด
ถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิม 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) ระบบโครงข่ายถนน ก าหนดไม่ให้มีถนนสายประธาน 
เขตทาง 40 เมตร และต้องมีแต่ถนนสายย่อย เขตทาง 8 เมตร 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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เท่านั้น ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่หรือขยายถนน
ในเขตพ้ืนที่  

               3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ห้ามมีสะพานข้าม
แยก สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบ
ขนส่งลอยฟ้า  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟห้ามตัดผ่านและ
ไม่มีสถานีในพื้นที่  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               5) ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการรถน าเที่ยว 
และระบบขนส่งมวลชนรางเบา ต้องไม่มีในพ้ืนที่  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า 
ต้องกว้างอย่างน้อย 5 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา และไม่มีส่วนของ
อาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร 
และอุปกรณ์ประกอบมีลักษณะเรียบง่าย ไม่จ าเป็นต้องออกแบบให้
สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และ
บ ารุงรักษาง่าย 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               7) ที่จอดรถสาธารณะ ที่ตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
และติดถนนสายหลัก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2.3 การจ ากัดและควบคุมระบบสาธารณูปโภค ให้อ านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อ
การรักษาภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกิจกรรมในเขตโบราณสถาน 

               1) โครงสร้างระบบประปาห้ามมีที่ตั้งและถังเก็บน้ าสูงอยู่    
ในพ้ืนที่  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่ผ่าน
พ้ืนที่ สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ต้องน าลงใต้ดิน  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้ามมีที่ตั้งและ      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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เสาส่งสัญญาณอยู่ในพ้ืนที่ 

               4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีระบบระบายน้ าเสีย แต่ห้ามมี
สถานีบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2.4 การจ ากัดและควบคุมระบบสาธารณูปการ ให้อ านวยความสะดวกแต่ไม่มีผลกระทบต่อ
การรักษาภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกิจกรรมในเขตโบราณสถาน 

               1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มี
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้า  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ห้องสุขา ยานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร 
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้พิการ เด็ก และคนชรา    
มีอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้สะดวก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในโครงสร้างเดิม ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมือง
เดิม ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ ได้แก่ คันพนังกั้นน้ า เขื่อน ฝาย 
และประตูระบายน้ า 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               5) การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่
นอกเขตเมือง ห่างจากแหล่งน้ าและสนามบิน และมีพ้ืนที่กันชน
โดยรอบ     

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               6) โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย มีจุดบริการ
ประชาชนอย่างน้อย 1 แห่ง ที่ ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม          

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย ได้แก่ เครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์กู้ชีพ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้าย
เตือนให้ระวังอันตราย และยานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพ
นักท่องเที่ยว  

               8) พ้ืนที่นันทนาการ มีสวนสาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียว 
สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               9) สถาบันการศึกษา ห้ามมีสถานศึกษาในพื้นที่      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               10) การสาธารณสุข ห้ามมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               11) ศูนย์ราชการเมือง ห้ามมีศูนย์ราชการในพ้ืนที่ 
ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

     เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย 

               12) ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อม
เชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และ
ต้นไม้  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               13) ตลาดสด ห้ามมีตลาดสดในพ้ืนที่      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               14) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณ
จราจร ป้ายทางราชการ   ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควร
ค านึงถึงความปลอดภัย ไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. พ้ืนที่อนุรักษ์ หมายถึง เขตเมืองเก่าหรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้คงคุณค่า เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ภายใต้การควบคุม ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรกับคุณลักษณะต่อไปนี้ 

3.1 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ บูรณะฟ้ืนฟูชุมชน
เมืองให้มีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพภูมิทัศน์เมือง  
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               1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคตเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์หรือการพัฒนาภายใต้การควบคุม 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2 ) พ้ื นที่ ฉนวน  มี พ้ื นที่ ทั บซ้อนหรือ เชื่ อมต่ อการ
เปลี่ยนแปลงจากเขตอนุรักษ์ไปเขตพัฒนา  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงสถานที่ 
รูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้ปรากฏ
เด่นชัดเห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่แต่ไม่แปลกแยกกับสภาพแวดล้อมเดิม      
มีการรักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม ได้แก่ 
มุมมองวัด มุมมองถนน มุมมองพ้ืนที่ริมน้ า มุมมองภูเขา มุมมองแสง
ไฟประดิษฐ์ มุมมองจุดหมายตา และมุมมองจากท้องฟ้า 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.2 การควบคุมและจัดให้มีระบบการคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างเหมาะสม ไม่
กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง  

               1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต
สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) ระบบโครงข่ายถนน ไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 
40 เมตร มีถนนสายหลักและสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร เชื่อม
เขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาเข้าด้วยกัน และมีถนนสายย่อย เขตทาง    
8 เมตร เท่านั้น ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัดถนนใหม่หรือ
ขยายถนนในเขตอนุรักษ์หรือเขตเมืองเก่า มีการปรับถนนเดิมที่มี
อาคารทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน        

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่ให้มี
สะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ 
และระบบขนส่งลอยฟ้า อยู่ในพื้นท่ี  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟห้ามตัดผ่านและ
ไม่มีสถานีในพื้นที่  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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               5) ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถ
โดยสารประจ าทาง ป้ายจอดรถประจ าทาง ท่าเทียบเรือ และระบบ
ขนส่งมวลชนรางเบา ต้องเป็นแบบระบบบนดินหรือใต้ดินเท่านั้น 
ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

              6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า 
ต้องกว้างอย่างน้อย 5 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา และไม่มีส่วนของ
อาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร 
และอุปกรณ์ประกอบมีลักษณะเรียบง่าย ไม่จ าเป็นต้องออกแบบให้
สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน และ
บ ารุงรักษาง่าย  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

              7) ที่จอดรถสาธารณะ ที่ตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
และติดถนนสายหลัก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.3 การควบคุมและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวกครอบคลุม เหมาะสม 
เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
อนุรักษ ์

               1) โครงสร้างระบบประปาห้ามมีที่ตั้งและถังเก็บน้ าสูงอยู่    
ในพ้ืนที่  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่ผ่าน
พ้ืนที่ สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ต้องน าลงใต้ดิน  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้ามมีที่ตั้ง
และเสาส่งสัญญาณอยู่ในพื้นท่ี 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีระบบระบายน้ าเสีย แต่ห้ามมี
สถานีบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.4 การควบคุมและจัดให้มีระบบสาธารณูปการที่อ านวยความสะดวกครอบคลุม เหมาะสม 
เข้าถึงง่าย ไม่กระทบต่อการรักษาภูมิทัศน์เมือง และสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
อนุรักษ ์

               1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
มีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ มีท่าเรือ มีสวนสาธารณะ และมีอนุสาวรีย์              

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่   
มีที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้า  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ห้องสุขา ยานพาหนะบริการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร 
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้พิการ เด็ก และคนชรา 
มีอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้สะดวก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองเดิม 
ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ได้แก่ คันพนังกั้นน้ า เขื่อน ฝาย และประตู
ระบายน้ า  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               5) การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่
นอกเขตเมือง ห่างจากแหล่งน้ าและสนามบิน และมีพ้ืนที่กันชน
โดยรอบ     

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               6) โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย มีสถานี
ต ารวจท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 แห่ง ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 
มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย ได้แก่ เครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์กู้ชีพ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้าย

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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เตือนให้ระวังอันตราย และยานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรือ
อพยพนักท่องเที่ยว  

               8) พ้ืนที่นันทนาการ สวนสาธารณะ ต้องมีสนามเด็ก
เล่น สวนสาธารณะระดับกลุ่มบ้าน สวนสาธารณะระดับชุมชน 
สวนสาธารณะระดับย่าน สวนสาธารณะระดับเมือง และพ้ืนที่สีเขียว 
สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               9) สถาบันการศึกษา ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม 
ห้องสมุดประชาชน มีห้องสมุดประชาชนให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง 
ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               10) การสาธารณสุข ห้ามมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีได้
เฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมต าบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาด
เล็กให้บริการที่ต้องควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               1 1 ) ศู น ย์ ร าช ก าร เมื อ ง  ต้ อ งค ว บ คุ ม รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรม  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               12) ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อม
เชื่อมโยงกับการเป็นเมืองเก่า เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา 
และต้นไม้  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               13) ตลาดสด ห้ามมีตลาดสดในพ้ืนที่ มีตลาดขายของ
แห้งได้ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               14) การควบคุมสิ่ งโฆษณา ป้ ายสัญลักษณ์  ป้ าย
สัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของ
เอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัยไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. พ้ืนที่พัฒนา หมายถึง พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการการน ามาใช้ประโยชน์ในการตอบสนอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท่องเที่ยว เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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4.1 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักพ้ืนฐาน 
คือ การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  

               1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคตเป็นประเภทที่ดินหลักในการตั้งถิ่นฐานชุมชน กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิและสังคม  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2 ) พ้ื นที่ ฉนวน  มี พ้ื นที่ ทั บซ้อนหรือ เชื่ อมต่ อการ
เปลี่ยนแปลงจากเขตพัฒนาไปเขตอนุรักษ์ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) พ้ืนที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่ รูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ 
ให้ปรากฏเด่นชัดเห็นเอกลักษณ์พ้ืนที่ มีการรักษามุมมองฉากหลังและ
มุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................... .............................

................................................................................................................................................................ 

4.2 การจัดให้มีระบบการคมนาคมและขนส่งภายในเมืองอย่างครบครัน  

               1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต
สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่พัฒนา มีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการ
ขยายถนนเดิมได้ แต่ไม่ขนาดถนนไม่เกินประเภทสายหลัก 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) ระบบโครงข่ายถนน ไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 
40 เมตร มีถนนสายหลักและสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร เชื่อม
เขตพัฒนาและเขตอนุรักษ์เข้าด้วยกัน และมีถนนสายย่อย เขตทาง    
8 เมตร เท่านั้น  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่ควบคุม      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟตัดผ่านและมี
สถานีในพ้ืนที่ได้ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               5) ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถ
โดยสารประจ าทางหรือสถานีขนส่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง สถานี

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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ขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าแยกออกจากกัน และติดกับ
ถนนสายประธานหรือสายหลัก ป้ายจอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้า 
ท่าเทียบเรือ ระบบขนส่งมวลชนรางเบา เป็นแบบระบบบนดิน ใต้ดิน 
ลอยฟ้า หรือแบบอื่นได้ สนามบิน มีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ติดถนนสาย
ประธานหรือสายหลัก  

               6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า 
กว้างอย่างน้อย 4 เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์ประกอบ 
และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทางจักรยานกว้างอย่าง
น้อย 3 เมตร 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               7) ที่จอดรถสาธารณะ ที่ตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
และติดถนนสายหลัก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4.3 การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค รองรับและให้บริการที่ทั่วถึงตามมาตรฐาน สามารถ
อ านวยความสะดวกต่อประชากรเมืองและนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย 

               1) โครงสร้างระบบประปา มีสถานีบริการครอบคลุมทั้ง
เมือง และแหล่งน้ าดิบอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเมือง  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีสถานีบริการไฟฟ้าครอบคลุม
ทั้งเมือง โรงผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ต้องห่างจาก
เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม เขตการศึกษา เขตการสาธารณสุข 
เขตพ้ืนที่สงวน และเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ใน
พ้ืนที่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางสายส่งต้องไม่ผ่าน  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) โครงสร้างระบบการสื่ อสารและโทรคมนาคม          
มีส านักงานโทรศัพท์ และสถานีวิทยุชุมชนให้บริการ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีสถานีบ าบัดน้ าเสีย และอยู่
บริเวณท้ายน้ าของแหล่งน้ าดิบ  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4.4 การจัดให้มีระบบสาธารณูปการ รองรับและให้บริการที่ทั่วถึงตามมาตรฐาน สามารถ
อ านวยความสะดวกต่อประชากรเมืองและนักท่องเที่ยวที่ครอบคลุม เหมาะสม และเข้าถึงง่าย 

               1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มี
ท่าเรือ มีสวนสาธารณะ และมีอนุสาวรีย์              

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีที่
พัก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ผับ และร้านค้า  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา การ
สื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้พิการ เด็ก และ
คนชรา มีอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนที่เมืองได้สะดวก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีระบบ
ป้องกันน้ าท่วม ได้แก่ คันพนังกั้นน้ า เขื่อน ฝาย และประตูระบายน้ า  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               5) การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่
นอกเขตเมือง ห่างจากแหล่งน้ าและสนามบิน และมีพ้ืนที่กันชน
โดยรอบ     

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               6) โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย การดับเพลิง
และบรรเทาสาธารณภัย มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง และติดกับถนนสาย
รองหรือสายหลัก สถานีต ารวจ มีสถานีต ารวจ 1 แห่ง  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               8) พ้ืนที่นันทนาการ สวนสาธารณะ มีสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณ ะระดับกลุ่ มบ้ าน  สวนสาธารณ ะระดับชุ มชน 
สวนสาธารณะระดับย่าน สวนสาธารณะระดับเมือง และพ้ืนที่สีเขียว 
สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               9) สถาบันการศึกษา จัดให้มีสถานศึกษาในเขตเมืองครบ      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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4 ระดับ แก่ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชน มีห้องสมุด
ประชาชนให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง  

               10) การสาธารณสุข ต้องมีโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมต าบล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการอย่างน้อย        
1 แห่ง  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               11) ศูนย์ราชการเมือง ตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ใช่เขตพาณิชยก
รรมหนาแน่นสูง และติดกับถนนสายรองหรือสายหลัก  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               12) ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อม 
เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และต้นไม้  

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               13) ตลาดสด ต้องมีตลาดสดให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

               14) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณ
จราจร ป้ายทางราชการ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควร
ค านึงถึงความปลอดภัยไม่รบกวนหรือบดบังมุมมอง 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. หากให้ค่าน้ าหนักความส าคัญ ส าหรับพ้ืนที่สงวน 100 % พื้นอนุรักษ์ 100 % พื้นที่พัฒนา 
100 % และระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีค่าน้ าหนัก 100 % 
ท่านคิดว่าค่าน้ าหนักนี้เหมาะสมหรือไม ่

 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. .............. 

6. ระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มี 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีเยี่ยม (81% ขึ้นไป) ดีมาก (71 – 80 %) ดี (61 – 70 %) ปานกลาง (51 – 60 %) และต่ า 
(50 % หรือน้อยกว่า) ท่านคิดว่าระดับมาตรฐานนี้เหมาะสมหรือไม่ 



  246 

 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................ 

หมายเหตุ   
4) แบบสัมภาษณ์นีไ้ด้ตรวจสอบความตรงและความเที่ยง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 5 ท่าน ดังนี้ 

6. นางสาวอัจฉรา ทิพย์มณี นักผังเมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
7. นายปกรณ์ วราภาสกุล สถาปนิกช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
8. นายวีรพล ศิรินภาเพ็ญ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ           

แกรนด์ สุขุมวิท 
9. นางสาวสุวลักษณ์  นาคยา นักวิชาการสิ่ งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ            

และภูมิสารสนเทศ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาการ

ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5) การสัมภาษณ์ครั้งนี้อาจไม่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 

เวลา และบรรยากาศของการสัมภาษณ์จะน าพาไป ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์
เป็นหลัก 

6) ผู้สัมภาษณ์จะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจให้ความส าคัญที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง ไม่โต้แย้งหรือ
แสดงออก รวมทั้งไม่ชี้แนะอันใดที่จะมีผลต่อค าตอบ 
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แบบส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม แบบส ารวจภาคสนามแบ่งตามรูปแบบการลงส ารวจ 3 
รูปแบบ คือ ส ารวจเชิงประจักษ์ ส ารวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส ารวจจากเอกสาร 
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพพื้นที่ศึกษาตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ รายวิชา 264 521 

นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบ
และวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลการส ารวจ ณ โอกาสนี ้

แบบส ารวจภาคสนาม 

พ้ืนที่ศึกษา................................................................... 

ผู้ส ารวจ.......................................................................  วันที่...................................... ........................... 

หมายเหตุ : (1) การส ารวจเชิงประจักษ์ (2) การส ารวจจากหน่วยงาน (3) การส ารวจจากเอกสาร 

1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง............................................................................................. 

 

ดัชนีตัวชี้วัดที่ต้องการส ารวจ 

ผลการส ารวจ 

หม
าย

เห
ตุ 

ตร
ง 

ตร
งบ

าง
ส่ว

น 

ไม
่ตร

ง 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นที่ดินประเภท
สงวนรักษาเขตโบราณสถาน 

    

2) พื้นที่ฉนวน มีพื้นที่ทับซ้อนหรือเช่ือมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตสงวนไปเขต
อนุรักษ ์

    

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการรักษาฟื้นฟู สถานที่ รูปแบบอาคาร ผัง
บริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้คงสภาพปัจจุบันพ้ืนท่ีสภาพแวดล้อมเดิม มี
การรักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศที่สวยงาม ได้แก่ มุมมองวัด 
มุมมองถนน มุมมองพื้นที่ริมน้ า มุมมองภูเขา มุมมองแสงไฟประดิษฐ์ มุมมอง
จุดหมายตา และมุมมองจากท้องฟ้า 

    

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตไม่กระทบกับที่ดินประเภทสงวน
รักษาโบราณสถาน ห้ามมีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิม 
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2) ระบบโครงข่ายถนน ก าหนดไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร และต้อง
มีแต่ถนนสายย่อย เขตทาง 8 เมตร เท่านั้น ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัด
ถนนใหม่หรือขยายถนนในเขตพื้นท่ี  

    

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ห้ามมีสะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ 
สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้า  

    

4) ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟห้ามตัดผ่านและไม่มีสถานีในพ้ืนท่ี      

5) ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการรถน าเที่ยว และระบบขนส่งมวลชน
รางเบา ต้องไม่มีในพื้นที่  

    

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ต้องกว้างอย่างน้อย 5 
เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทาง
จักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร และอุปกรณ์ประกอบมีลักษณะเรียบง่าย ไม่
จ าเป็นต้องออกแบบให้สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน 
และบ ารุงรักษาง่าย 

    

7) ทีจ่อดรถสาธารณะ ท่ีตั้งเหมาะสมกับพื้นที่ข้างเคียง และติดถนนสายหลัก      

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค 

1) โครงสร้างระบบประปาห้ามมีที่ตั้งและถังเก็บน้ าสูงอยู่ในพ้ืนท่ี      

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่ผ่านพื้นที่  สายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ต้องน าลงใต้ดิน  

    

3) โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้ามมีที่ตั้งและเสาส่งสัญญาณอยู่ใน
พื้นที ่

    

4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีระบบระบายน้ าเสีย แต่ห้ามมีสถานีบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนท่ี     

1.4 ด้านการสาธารณูปการ 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์      

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
ร้านค้า  

    

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ ได้มาตรฐาน ได้แก่ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา ยานพาหนะ
บริการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้
พิการ เด็ก และคนชรา มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้สะดวก  
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4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพิ่มประสิทธิภาพในโครงสร้าง
เดิม ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองเดิม ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ ได้แก่ คัน
พนังกั้นน้ า เขื่อน ฝาย และประตูระบายน้ า 

    

5) การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพื้นที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจากแหล่ง
น้ าและสนามบิน และมีพื้นท่ีกันชนโดยรอบ     

    

6) โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนท่ีและมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง      

7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย มีจุดบริการประชาชนอย่างน้อย 1 แห่ง 
ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย 
ได้แก่ เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์กู้ชีพ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้ายเตือนให้ระวัง
อันตราย และยานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยว  

    

8) พื้นที่นันทนาการ มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สนามกีฬา มีสนามกีฬา
กลางแจ้งเท่านั้น  

    

9) สถาบันการศึกษา ห้ามมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี     

10) การสาธารณสุข ห้ามมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลหรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

    

11) ศูนย์ราชการเมือง ห้ามมีศูนย์ราชการในพื้นที่ ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ที่ควบคุม
รูปแบบสถาปัตยกรรม  

    

12) ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อมเช่ือมโยงกับการเป็นเมืองเก่า 
เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และต้นไม้  

    

13) ตลาดสด ห้ามมีตลาดสดในพ้ืนท่ี     

14) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสญัลักษณ์ ป้ายสญัญาณจราจร ป้ายทางราชการ   
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภยั ไม่รบกวนหรือบด
บังมุมมอง 

    

บันทึก
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ...................................... 
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2. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนรัุกษ์ของเมือง.......................................................................................... 

 

ดัชนีตัวชี้วัดที่ต้องการส ารวจ 

ผลการส ารวจ 

หม
าย

เห
ตุ 

ตร
ง 

ตร
งบ

าง
ส่ว

น 

ไม
่ตร

ง 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์หรือการพัฒนาภายใต้การควบคุม  

    

2) พื้นที่ฉนวน มีพื้นที่ทับซ้อนหรือเช่ือมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตอนุรักษ์ไป   
เขตพัฒนา  

    

3) พื้นท่ีองค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงสถานที่ รูปแบบอาคาร ผังบริเวณ 
สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้ปรากฏเด่นชัดเห็นเอกลักษณ์พื้นที่แต่ไม่แปลกแยก
กับสภาพแวดล้อมเดิม มีการรักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศท่ีสวยงาม 
ได้แก่ มุมมองวัด มุมมองถนน มุมมองพื้นที่ ริมน้ า มุมมองภูเขา มุมมองแสงไฟ
ประดิษฐ์ มุมมองจุดหมายตา และมุมมองจากท้องฟ้า 

    

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตสอดคล้องกับเขตพื้นที่อนุรักษ์      

2) ระบบโครงข่ายถนน ไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสายหลัก
และสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร เช่ือมเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาเข้าด้วยกัน 
และมีถนนสายย่อย เขตทาง 8 เมตร เท่านั้น ระบบโครงข่ายถนนเดิม ไม่มีการตัด
ถนนใหม่หรือขยายถนนในเขตอนุรักษ์หรือเขตเมืองเก่า มี การปรับถนนเดิมที่มี
อาคารทรงคุณค่าเป็นถนนคนเดิน        

    

3) การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่ให้มีสะพานข้ามแยก สะพานกลับ
รถ สะพานลอย ทางพิเศษยกระดับ และระบบขนส่งลอยฟ้า อยู่ในพ้ืนท่ี  

    

4) ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟห้ามตัดผ่านและไม่มีสถานีในพ้ืนท่ี      

5) ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถโดยสารประจ าทาง ป้าย
จอดรถประจ าทาง ท่าเทียบเรือ และระบบขนส่งมวลชนรางเบา ต้องเป็นแบบระบบ
บนดินหรือใต้ดินเท่านั้น ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

    

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า ต้องกว้างอย่างน้อย 5 
เมตร มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า ทาง
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จักรยาน กว้างอย่างน้อย 3 เมตร และอุปกรณ์ประกอบมีลักษณะเรียบง่าย ไม่
จ าเป็นต้องออกแบบให้สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีต มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทนทาน 
และบ ารุงรักษาง่าย  

7) ที่จอดรถสาธารณะ ท่ีตั้งเหมาะสมกับพื้นที่ข้างเคียง และติดถนนสายหลัก      

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค 

1) โครงสร้างระบบประปาห้ามมีที่ตั้งและถังเก็บน้ าสูงอยู่ในพ้ืนท่ี      

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่ผ่านพื้นที่  สายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ต้องน าลงใต้ดิน  

    

3) โครงสร้างระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้ามมีที่ตั้งและเสาส่งสัญญาณ        
อยู่ในพ้ืนท่ี 

    

4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มรีะบบระบายน้ าเสยี แต่ห้ามมีสถานีบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนท่ี     

1.4 ด้านการสาธารณูปการ 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ มี
ท่าเรือ มีสวนสาธารณะ และมีอนุสาวรีย์              

    

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และร้านค้า  

    

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ ได้มาตรฐาน ได้แก่ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว สถานที่นันทนาการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา ยานพาหนะ
บริการแหล่งท่องเที่ยว การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงของผู้
พิการ เด็ก และคนชรา มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์ได้สะดวก  

    

4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเดิม 
ระบบคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองเดิม ไม่ใช้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ได้แก่ คันพนัง
กั้นน้ า เขื่อน ฝาย และประตูระบายน้ า  

    

5) การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพื้นที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจากแหล่ง
น้ าและสนามบิน และมีพื้นท่ีกันชนโดยรอบ     

    

6) โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนท่ีและมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง      

7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย มีสถานีต ารวจท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 
แห่ง ที่ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม มีมาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบ
เตือนภัย ได้แก่ เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ปฐม
พยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์การสื่อสาร ป้าย
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เตือนให้ระวังอันตราย และยานพาหนะส าหรับเคลื่อนย้ายหรืออพยพนักท่องเที่ยว  

8) พื้นที่นันทนาการ สวนสาธารณะ ต้องมีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะระดับกลุ่ม
บ้าน สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน สวนสาธารณะระดับ
เมือง และพื้นท่ีสีเขียว สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น  

    

9) สถาบันการศึกษา ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม ห้องสมุดประชาชน มีห้องสมุด
ประชาชนให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง ควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม  

    

10) การสาธารณสุข ห้ามมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีได้เฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดเล็กให้บริการที่ต้องควบคุมรูปแบบ
สถาปัตยกรรม  

    

11) ศูนย์ราชการเมือง ต้องควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม      

12) ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อมเช่ือมโยงกับการเป็นเมืองเก่า 
เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ภูเขา และต้นไม้  

    

13) ตลาดสด ห้ามมีตลาดสดในพ้ืนท่ี มีตลาดขายของแห้งได้     

14) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ 
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัยไม่รบกวนหรือบด
บังมุมมอง 

    

บันทึก
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3. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง........................................................................................... 

 

ดัชนีตัวชี้วัดที่ต้องการส ารวจ 

ผลการส ารวจ 
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1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเป็นประเภทที่ดิน
หลักในการตั้งถิ่นฐานชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  

    

2) พื้นที่ฉนวน มีพื้นที่ทับซ้อนหรือเช่ือมต่อการเปลี่ยนแปลงจากเขตพัฒนาไป       
เขตอนุรักษ ์

    

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี รูปแบบอาคาร 
ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ ให้ปรากฏเด่นชัดเห็นเอกลักษณ์พื้นที่ มีการ
รักษามุมมองฉากหลังและมุมมองภูมิประเทศท่ีสวยงาม 

    

1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคตสอดคล้องกับเขตพื้นที่พัฒนา   
มีโครงการตัดถนนใหม่และโครงการขยายถนนเดิมได้ แต่ไม่ขนาดถนนไม่เกิน
ประเภทสายหลัก 

    

2) ระบบโครงข่ายถนน ไม่ให้มีถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร มีถนนสายหลัก
และสายรอง เขตทาง 10 – 30 เมตร เช่ือมเขตพัฒนาและเขตอนุรักษ์เข้าด้วยกัน 
และมีถนนสายย่อย เขตทาง 8 เมตร เท่านั้น  

    

3) การควบคุมโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ไม่ควบคุม     

4) ระบบขนส่งทางรถไฟ เส้นทางรถไฟตัดผ่านและมีสถานีในพ้ืนท่ีได้     

5) ระบบขนส่งมวลชน มีโครงสร้างการบริการ สถานีรถโดยสารประจ าทางหรือ
สถานีขนส่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้า
แยกออกจากกัน และติดกับถนนสายประธานหรือสายหลัก ป้ายจอดรถประจ าทาง 
สถานีรถไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ ระบบขนส่งมวลชนรางเบา เป็นแบบระบบบนดิน ใต้ดิน 
ลอยฟ้า หรือแบบอ่ืนได้ สนามบิน มีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ติดถนนสายประธานหรือ
สายหลัก  

    

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ ทางเท้า กว้างอย่างน้อย 4 เมตร มี
ต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา มีอุปกรณ์ประกอบ และไม่มีส่วนของอาคารยื่นไปในเขตทางเท้า 
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ทางจักรยานกว้างอย่างน้อย 3 เมตร 

7) ที่จอดรถสาธารณะ ท่ีตั้งเหมาะสมกับพื้นที่ข้างเคียง และติดถนนสายหลัก      

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค 

1) โครงสร้างระบบประปา มีสถานีบริการครอบคลุมทั้งเมือง และแหล่งน้ าดิบอยู่
ใกล้แหล่งชุมชนเมือง  

    

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า มีสถานีบริการไฟฟ้าครอบคลุมทั้ งเมือง โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ต้องห่างจากเขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยก
รรม เขตการศึกษา เขตการสาธารณสุข เขตพื้นที่สงวน และเขตพื้นที่อนุรักษ์ และมี
สถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ในพ้ืนท่ี สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางสายส่งต้องไม่ผ่าน  

    

3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม มีส านักงานโทรศัพท์ และสถานี
วิทยุชุมชนให้บริการ 

    

4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย มสีถานีบ าบัดน้ าเสยี และอยูบ่ริเวณท้ายน้ าของแหล่งน้ าดิบ      

1.4 ด้านการสาธารณูปการ 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีท่าเรือ มีสวนสาธารณะ 
และมีอนุสาวรีย์              

    

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ มีที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ผับ และร้านค้า  

    

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ สถานที่นันทนาการ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขา การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการ
เข้าถึงของผู้พิการ เด็ก และคนชรา มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เมืองได้สะดวก  

    

4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า มีระบบป้องกันน้ าท่วม ได้แก่ คันพนัง
กั้นน้ า เขื่อน ฝาย และประตูระบายน้ า  

    

5) การจัดการขยะมูลฝอย ห้ามมีในพื้นที่และมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ห่างจากแหล่ง
น้ าและสนามบิน และมีพื้นท่ีกันชนโดยรอบ     

    

6) โรงฆ่าสัตว์ ห้ามมีในพ้ืนท่ีและมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง      

7) ระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัย การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย มี
สถานีดับเพลิง 1 แห่ง และติดกับถนนสายรองหรือสายหลัก สถานีต ารวจ มีสถานี
ต ารวจ 1 แห่ง  

    

8) พื้นที่นันทนาการ สวนสาธารณะ มีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะระดับกลุ่มบ้าน 
สวนสาธารณะระดบัชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน สวนสาธารณะระดับเมือง และ
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พื้นที่สีเขียว สนามกีฬา มีสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม  

9) สถาบันการศึกษา จัดให้มีสถานศึกษาในเขตเมืองครบ 4 ระดับ แก่ ระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ห้องสมุด
ประชาชน มีห้องสมุดประชาชนให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง  

    

10) การสาธารณสุข ต้องมีโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล หรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข ให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง  

    

11) ศูนย์ราชการเมือง ตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ใช่เขตพาณิชยกรรมหนาแน่นสูง และติดกับ
ถนนสายรองหรือสายหลัก  

    

12) ระบบนิเวศของเมือง มีการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า 
ภูเขา และต้นไม้  

    

13) ตลาดสด ต้องมีตลาดสดให้บริการอย่างน้อย 1 แห่ง     

14) การควบคุมสิ่งโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางราชการ 
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางของเอกชน ควรค านึงถึงความปลอดภัยไม่รบกวนหรือบด
บังมุมมอง 

    

บันทึก
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............................................................................................................................. ...................................
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หมายเหตุ : ค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัด (เปอร์เซ็นต์) 

เกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  (100 %) 
1. เขตพ้ืนที่สงวนของเมือง    100 % 
2. เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง    100 % 
3. เขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง    100 % 

ตัวช้ีวัด มีดัชนี 3 ข้อ คือ ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย มีคุณสมบัติตรงแต่มีไม่ครบหรือมี
คุณสมบัติบางส่วน และมีคุณสมบัติครบทุกข้อ โดยก าหนดค่าคะแนนส าหรับดัชนีชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนี 1 (ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย)  0   คะแนน 
ดัชนี 2 (มีคุณสมบัติตรงแต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน) 0.5  คะแนน 
ดัชนี 3 (มีคุณสมบัติครบทุกข้อ)    1  คะแนน 

คุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แบ่งค่าน้ าหนัก
คะแนนการประเมินระดับเมือง ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับเมืองดีเยี่ยม (81 ข้ึนไป) ดีมาก (71 - 80) ดี (61 - 70) ปานกลาง (51 - 60) ต่ า 
(50 -น้อยกว่า) 
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แผนที่ฐาน เพ่ือใช้ประกอบการส ารวจภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลคุณลักษณะ
ทางกายภาพพ้ืนที่ศึกษาตามเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ รายวิชา 264 521 

 

นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองในการให้ข้อมูลแผนที่ฐานของพ้ืนที่ศึกษา ณ โอกาสนี้ 

แผนที่ฐานเมืองลพบุรี 
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แผนที่ฐาน เพ่ือใช้ประกอบการส ารวจภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลคุณลักษณะ
ทางกายภาพพ้ืนที่ศึกษาตามเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ รายวิชา 264 521 

 

นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม      
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองในการให้ข้อมูลแผนที่ฐานของพ้ืนที่ศึกษา ณ โอกาส นี้ 

แผนที่ฐานเมืองก าแพงเพชร 
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แผนที่ฐาน เพ่ือใช้ประกอบการส ารวจภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลคุณลักษณะ
ทางกายภาพพ้ืนที่ศึกษาตามเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ รายวิชา 264 521 

 

นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม      
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองในการให้ข้อมูลแผนที่ฐานของพ้ืนที่ศึกษา ณ โอกาส นี้ 

แผนที่ฐานเมืองพิมาย 
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แบบประเมินเมือง เพ่ือน ามาประกอบการสรุปการวิเคราะห์ จากเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดในการประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (เมือง
ลพบุรี เมืองก าแพงเพชร และเมืองพิมาย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
รายวิชา 264 521 

นายศรัญญู  ทองภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม      
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

แบบประเมินเมือง 

- ค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับเกณฑ์และตัวชี้วัด (เปอร์เซ็นต์) 

เกณฑ์คุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  (100 %) 
1. เขตพ้ืนที่สงวนของเมือง    100 % 
2. เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง    100 % 
3. เขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง    100 % 

แต่ละเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยดีชะนีชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2. ด้านการคมนาคมและขนส่ง 
3. ด้านการสาธารณูปโภค 
4. ด้านการสาธารณูปการ 

ตัวช้ีวัด มีดัชนี 3 ข้อ คือ ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย มีคุณสมบัติตรงแต่มีไม่ครบหรือมี
คุณสมบัติบางส่วน และมีคุณสมบัติครบทุกข้อ โดยก าหนดค่าคะแนนส าหรับดัชนีชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนี 1 (ไม่มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดใดเลย)  0 คะแนน 
ดัชนี 2 (มีคุณสมบัติตรงแต่มีไม่ครบหรือมีคุณสมบัติบางส่วน) 0.5 คะแนน 
ดัชนี 3 (มีคุณสมบัติครบทุกข้อ)    1 คะแนน 
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คุณลักษณะทางกายภาพเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แบ่งค่าน้ าหนัก
คะแนนการประเมินระดับเมือง ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าคะแนน (%) ระดับมาตรฐาน สัญลักษณ ์

81 ขึ้นไป ดีเยี่ยม  
71 - 80 ดีมาก  
61 - 70 ด ี  

51 - 60 ปานกลาง  
50 หรือน้อยกว่า ต่ า  

1. แบบประเมินองค์ประกอบด้านเขตพื้นที่สงวนของเมือง..................................................................... 
เมืองที่ท าการประเมิน เมือง.......................................................................................................................... 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 
1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 

4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 
1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 

1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
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2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 

5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว ์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 

10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 

12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 

14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 
คะแนนท่ีได ้  
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่สงวนของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

……..% 

2. แบบประเมินองค์ประกอบด้านเขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมือง.................................................................. 

เมืองที่ท าการประเมิน เมือง.......................................................................................................................... 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนรัุกษ์ของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 

1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 
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5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 

6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 
7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 

1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 
1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 
2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 

4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 
5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว ์ 0 0.5 1 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 
10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 

11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 
12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 

13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้  
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

……..% 
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3. แบบประเมินองค์ประกอบด้านเขตพื้นที่พัฒนาของเมือง.................................................................... 

เมืองที่ท าการประเมิน เมือง.......................................................................................................................... 
1. องค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 

หากไม่มคีุณสมบตัิตรงกับดัชนีช้ีวัดใดเลยให้ 0 คะแนน หากมีคณุสมบัติตรงแต่มไีม่ครบหรือมีคณุสมบัติบางส่วนให้ 
0.5 คะแนน หากมีคณุสมบัตคิรบให้ 1 คะแนน 

ดัชน ี คะแนน 

1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 ดัชนี) 3 คะแนน 
1) ก าหนดและจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0.5 1 
2) พื้นที่ฉนวน 0 0.5 1 

3) พื้นที่องค์ประกอบของเมืองเก่า 0 0.5 1 
1.2 ด้านการคมนาคมและขนส่ง (7 ดัชนี) 7 คะแนน 

1) ก าหนดแผนผังการคมนาคมและขนส่งในอนาคต 0 0.5 1 
2) ระบบโครงข่ายถนน 0 0.5 1 

3) โครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง 0 0.5 1 
4) ระบบขนส่งทางรถไฟ 0 0.5 1 

5) ระบบขนส่งมวลชน 0 0.5 1 
6) ทางเท้า ทางจักรยาน และอุปกรณ์ประกอบ 0 0.5 1 

7) ที่จอดรถสาธารณะ 0 0.5 1 
1.3 ด้านการสาธารณูปโภค (4 ดัชนี) 4 คะแนน 

1) โครงสร้างระบบประปา  0 0.5 1 

2) โครงสร้างระบบไฟฟ้า 0 0.5 1 
ดัชน ี คะแนน 

3) โครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0.5 1 
4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 0 0.5 1 

1.4 ด้านการสาธารณูปการ (14 ดัชนี) 14 คะแนน 
1) โครงสร้างที่รองรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 

2) โครงสร้างที่รองรับการบริการนักท่องเที่ยว 0 0.5 1 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการมาตรฐาน 0 0.5 1 
4) ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า 0 0.5 1 

5) การจัดการขยะมูลฝอย 0 0.5 1 
6) โรงฆ่าสัตว ์ 0 0.5 1 

7) มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย  0 0.5 1 
8) พื้นที่นันทนาการ 0 0.5 1 
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9) สถาบันการศึกษา 0 0.5 1 

10) การสาธารณสุข 0 0.5 1 
11) ศูนย์ราชการเมือง 0 0.5 1 

12) ระบบนิเวศของเมือง 0 0.5 1 
13) ตลาดสด 0 0.5 1 
14) การควบคุมสิ่งโฆษณา 0 0.5 1 

คะแนนท่ีได ้  
คะแนนเตม็ 28 

รวมคะแนนองค์ประกอบด้านเขตพ้ืนที่พัฒนาของเมือง (100 %) 
คะแนนท่ีได้ X 100 %   

คะแนนเตม็ (28) 

………% 

4. ผลการให้คะแนน การประเมินเมือง............................................................................................ 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม (%) ผลการให้คะแนน  

1. เขตพื้นที่สงวนของเมือง 100  
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมือง 100  

3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมือง 100  
รวมท้ังสิ้น 100  

หมายเหตุ : 81 ขึ้นไป (ดเียี่ยม) 71 – 80 (ดีมาก) 61 – 70 (ดี) 51 – 60 (ปานกลาง) 50 หรือน้อยกว่า (ต่ า) 

5. ผลประเมินดัชนีชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์  (เกิน 50 % ในแต่ละเกณฑ์) 
1. เขตพื้นที่สงวนของเมือง    
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน   การสาธารณูปโภค 
 การคมนาคมและขนส่ง   การสาธารณูปการ 
2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของเมือง     
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน   การสาธารณูปโภค 
 การคมนาคมและขนส่ง   การสาธารณูปการ 
3. เขตพื้นที่พัฒนาของเมือง      
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน   การสาธารณูปโภค 
 การคมนาคมและขนส่ง   การสาธารณูปการ 
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6. สรุปผลการประเมินเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมือง......................... 
 ระดับเมืองดีเยี่ยม  (81 % ขึ้นไป)  
 ระดับเมืองดีมาก   (71 – 80 %)  
 ระดับเมืองดี    (61 – 70 %)  
 ระดับเมืองปานกลาง   (51 – 60 %)  
 ระดับเมืองต่ า   (50 % หรือน้อยกว่า) 
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ภาคผนวก ข 
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
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เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

ความหมายของเทคนิคเดลฟาย  

เทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ปราศจากการเผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยรวบรวมและ
สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย  

การเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าคัญ รูปแบบของ
แบบสอบถามใช้ทั้ง 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตร
ประมาณค่า เก็บข้อมูลรอบแรกโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ส่วนรอบต่อมาจะใช้แบบปลายปิด 
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นกว้าง ๆ จากผู้ เชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามรอบที่ 2 พัฒนามาจากค าตอบของแบบสอบถามรอบแรก โดยน าความคิดเห็นทั้งหมด
จากผู้เชี่ยวชาญมาสังเคราะห์ สร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิดชนิดมาตรประมาณค่า แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญจัดล าดับความส าคัญหรือคาดการณ์แนวโน้มในแต่ละข้อ การจัดท าแบบสอบถามรอบที่ 3 
มีการน าค าตอบของแต่ละข้อที่ได้จากแบบสอบถามรอบที่ 2 ทั้งหมดมาค านวณค่าสถิติ ประเด็นที่
จะต้องพิจารณาในการจัดท าแบบสอบถาม คือ การเลือกค่าสถิติที่ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่  
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rane) 
หรือความถ่ี ร้อยละ เป็นต้น 

การให้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวณการเดลฟาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับรู้ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปรวมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความแต่ละข้อ น าเสนอ
ด้วยค่าสถิติ ประกอบด้วยข้อมูล 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ประกอบด้วยค่าสถิติ 2 ส่วน คือค่าสถิติที่แสดง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสรุปรวม ซึ่งอาจแสดงด้วยค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือร้อยละ เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ค่าสถิติส่วนที่ 2 คือ ค่าสถิติที่แสดงการกระจายของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือแสดงระดับของความสอดคล้องของความคิดผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่พบบ่อย ได้แก่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ หรือการแจกแจงความถี่ หรือร้อยละในแต่ละกลุ่มค าตอบ 
กลุ่มที่ 2 เป็นตัวเลขที่แสดงค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่แล้ว เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความ
สอดคล้องหรือความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

สรุปเทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการอภิปรายที่มีการควบคุมประเด็นการอภิปราย โดยผู้อ านวย
ความสะดวก มีการเปิดเผยความคิดเห็น และใช้วิธีการสร้างฉันทามติที่ปราศจากการแสดงอารมณ์ของ
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ผู้ให้ข้อมูล แม้ว่าบางครั้งจะไม่สามารถหาฉันทามติได้จากเทคนิคนี้ แต่ก็มีข้อมูลเหตุผลที่ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายได้ หลักการของเดลฟายมี 3 ประการ คือ การ
ก าหนดโครงสร้างของเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการเก็บรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูล เทคนิคนี้เหมาะสมกับการใช้กับการคาดการณ์ในมิติที่ซับซ้อน ส่วนใหญ่มีมิติ
เดียว วิธีนี้สามารถไปใช้คู่กับเทคนิคเชิงอนาคตอ่ืน ๆ ได ้

ข้อดีและข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย  

ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย คือ เป็นเทคนิคที่สามารถรวบรวมข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ านวนมาก โดยไม่ต้องเผชิญหน้าหรือประชุมกัน เป็นการลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยตรง และค าตอบได้จากการ
ถามซ้ า เป็นเทคนิคที่มีข้ันตอนการด าเนินงานไม่ยุ่งยาก ได้ผลรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และผู้เชี่ยวชาญ
มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยอิสระ อาจได้รับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรอบ ๆ  
และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันข้อคิดเห็นของตนเอง 

ข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย คือ ผู้เชี่ยวชาญที่น ามาคดลือก ยังมีความรู้ ความสามารถ    
ในสาขานั้นเพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญไม่สะดวกในการให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ นักวิจัยไม่ได้
พิจารณาให้รอบคอบและอาจเอนเอียง และแบบสัมภาษณ์สูญหายในขั้นตอนการส่งหรือไม่ได้รับการ
ตอบกลับคืน 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศรัญญู ทองภู 
วัน เดือน ปี เกิด 30 ตุลาคม 2530 
สถานที่เกิด มหาสารคาม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรม-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 674 ม. 14 ต. ปะหลาน อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม 44110   
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