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54060201: สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม 

คําสาํคญั: คเูมืองนครราชสมีา / การใช้พื $นที�บริเวณคเูมือง   

   กรองกาญจน์  อัครเอกฒาลิน: ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคูเมือง

นครราชสมีา. อาจารย์ที�ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: รศ.ดร.ชยัสทิธิ9 ดา่นกิตติกลุ. 174 หน้า 

  การศึกษาครั $งนี $มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) สํารวจความต้องการการใช้พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา    

2) ประเมินศกัยภาพของพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสมีา 3) วิเคราะห์และสรุปแนวทางที�เหมาะสมต่อการพฒันา

พื $นที�คเูมืองนครราชสมีา  

  เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี�ยวกับลกัษณะการใช้พื $นที�โดยทั�วไป ปัญหาที�พบใน

การใช้พื $นที� และความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาพื $นที� ทําการวิเคราะห์ผลเป็นค่าร้อยละของตวัอย่างประชากร 

พิจารณาประกอบกบัผลจากการสงัเกตและข้อมลูทางวิชาการ 

   ผลการศกึษา พบว่า แนวทางที�เหมาะสมต่อการพฒันาพื $นที�คเูมืองนครราชสีมา สามารถแบ่งได้เป็น  

4 ประเด็น คือ  

1. การสร้างความเชื�อมต่อของพื $นที�เปิดโล่งบริเวณคูเมืองให้เป็นเนื $อเดียวกัน เพื�อแสดงความ

ชดัเจนของเขตพื $นที�ประวตัิศาสตร์ เป็นการเน้นยํ $าความสาํคญัและสร้างเอกลกัษณ์ของพื $นที�ให้ชดัเจนยิ�งขึ $นตาม

หลกัการอนรัุกษ์พื $นที�ทางประวตัิศาสตร์ 

2. พื $นที�แถบตะวันตกฝั� งประตูชุมพลควรพัฒนาเป็นพื $นที� รับแขกของเมืองที�พร้อมด้วย

แหล่งข้อมูลความรู้เกี�ยวกับท้องที� มีความร่มรื�นปลอดภัยจากลกัษณะที�ดีทางภูมิสถาปัตยกรรม มีกิจกรรม

ประเภท Passive ที�ไมท่ําลายความศกัดิ9สทิธิ9ของสถานที� 

3. พื $นที�แถบฝั� งประตูพลแสนควรพัฒนาหน้าที�หลกัให้เป็นสวนสาธารณะระดับจังหวัด เพื�อ

สนองตอบความต้องการเชิงสขุภาวะอนามัยของประชาชน ประกอบกับหน้าที�ทางสิ�งแวดล้อมและการสร้าง

ทศันียภาพที�ดีให้กบัเมือง โดยมีองค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมที�ไมข่ดัตอ่ความเป็นพื $นที�ประวตัิศาสตร์ 

4. พื $นที�แถบฝั�งประตพูลล้านและประตไูชยณรงค์ ควรพฒันาความเข้มข้นในด้านการเป็นพื $นที�

เปิดโลง่เพื�อสิ�งแวดล้อมและสร้างทศันียภาพที�ดีให้แก่เมือง 

 

 

ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชมุชนเมือง             บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ลายมือชื�อนกัศกึษา................................................          ปีการศกึษา 2555 
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54060201: MAJOR: LANDSCAPE ARCHITECTURE 

KEY WORD: NAKHON RATCHASIMA MOAT/ CITY MOAT AREA USING GUIDELINES 

          KRONGKAN   ARKARAEAKTALIN: GUIDELINES FOR THE USE OF OPEN SPACE OF 

NAKHON RATCHASIMA MOAT. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSOCIATE. PROF. CHAIYASIT 

DANKITTIKUL, Ph.D.. 174 pp. 

         The purposes of the study are 1) to survey the uses of Nakhon Ratchasima City Moat   

2) to evaluate the potential of Nakhon Ratchasima City Moat area 3) to analyze and conclude the 

guidelines for the use of open space of Nakhon Ratchasima City Moat. 

        The research instrument is a questionnaire about the uses of Nakhon Ratchasima  Moat, 

the problems of the uses and the opinions relating to the development of this area. Then, the data 

was analyzed in terms of percentages of sample population, considerate with the result of the 

observation and database from literature.  

       The results indicate that the suitable uses of Nakhon Ratchasima Moat should be as 

follow: 

1. The open space along the city moat should be connected continuously to be a 

large open area. 

2. The west area of the city moat should be developed as a multipurpose area with the 

learning center about local history. Complementary with shading, safety and beauty from the nice 

landscape. Only passive activities allowed to do. 

3. The north area of the City Moat should develop as a community park to serve public 

health, environmental functions and urban landscape. 

4. The east and the south areas of the city moat should turn to be the open space for 

the improvement of urban ecological and urban landscape. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระนี $สามารถดําเนินการจนสําเร็จลลุ่วง เนื�องด้วยได้รับความกรุณาจากการ

ให้คําปรึกษาแนะนํา และได้รับกําลงัใจ จากเหล่าคณาจารย์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมทุกท่าน   

ได้แก่ อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี  ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร  ผศ.กัตติกา กิตติประสาร และ

โดยเฉพาะอย่างยิ�งได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.ชัยสิทธิ9 ด่านกิตติกุล อาจารย์ที�ปรึกษา ต้องขอ

กราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

 ขอขอบพระคุณ อ.ดร.องอาจ หุดากร และพี�ๆพนักงานในเทศบาลนครนครราชสีมา ที�

ก รุณ าใ ห้ ความ ช่ วย เ ห ลื อ ด้าน ข้ อมูล เ บื $อ ง ต้นแ ล ะ แผ น ที� ต่ า ง ๆ ที� ต้ อง ใ ช้ ใน การศึกษา               

นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง และนายชวิน ณ พทัลุง ขอขอบคณุสําหรับความช่วยเหลือในการ

เก็บข้อมลูภาคสนามและกําลงัใจ 

 ขอบคณุเพื�อนร่วมชั $นเรียนทกุคนที�คอยเป็นกําลงัใจให้กนั และขอบคณุครอบครัวที�ไม่เคย

ทิ $งกนัไปไหนทั $ง คณุแม ่คณุพอ่ และน้องๆ 

 สุดท้าย ขอขอบคณุชาวโคราชทุกคนที�ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลทั $งการสอบถาม

และสมัภาษณ์เพื�อสิ�งที�ดีในการพฒันาท้องถิ�นตอ่ไป 
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