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          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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บทที� 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของโครงการ 

พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาเป็นพื $นที� ที� มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ทั $งในแง่ของการวางผงัเมืองและความสําคญัขององค์ประกอบทางภูมิทศัน์ อาทิ คเูมือง 
กําแพงเมือง ซุ้มประตแูละป้อมตา่งๆ  เป็นที�ตั $งของอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี (ย่าโม) ผู้ เป็นวีรสตรีที�นบั
ถือเคารพรักของคนโคราชและบคุคลทั�วไปได้มากราบไหว้สกัการะ  นอกจากนั $นพื $นที�บริเวณคเูมือง
นครราชสีมายงัเป็นบริเวณศนูย์กลางเมือง ทําหน้าที�เป็นยา่นกิจกรรม เชื�อมตอ่พื $นที�ส่งผ่านกิจกรรม
ไปยงัพื $นที�โดยรอบ ทั $งกิจกรรมเชิงนนัทนาการ กิจกรรมเมือง การค้าขาย เศรษฐกิจ การท่องเที�ยว ที�
อยู่อาศัย การศึกษา งานราชการ และการคมนาคม  มีบทบาทในเชิงระบบนิเวศของเมืองใน
ลกัษณะของการเป็นส่วนหนึ�งของระบบระบายนํ $าขนาดใหญ่และเป็นพื $นที�สีเขียวขนาดใหญ่ใจ
กลางเมือง 

เมื�อพิจารณาลักษณะกิจกรรมการใช้พื $นที�ที� เกิดขึ $นในปัจจุบัน จะพบปัญหาความไม่
เหมาะสมจากการใช้งานในบางบริเวณของพื $นที�คเูมืองนครราชสีมา ซึ�งนอกจากจะไม่สอดคล้องกบั
ความสําคญัของพื $นที�ในข้างต้นแล้ว ยงัทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัและความไม่สะดวกสบายต่อ
ผู้ใช้พื $นที�อื�นๆ เชน่ การเลน่กิจกรรมกีฬาผาดโผนบริเวณลานย่าโม การจดัวางสนามเด็กเล่นริมขอบ
คเูมืองติดกับบริเวณที�จอดรถโดยไม่มีเครื�องป้องกันอนัตรายสําหรับเด็ก การจัดพื $นที�จอดรถหรือ
ทางจักรยานในบริเวณที�ไม่เหมาะสม ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนของขอบเขตพื $นที�กิจกรรม ขาด
ความสามารถในการเชื�อมต่อพื $นที�และการเข้าถึง และเป็นการลดคณุคา่ขององค์ประกอบสําคญั
ทางภมูิทศัน์อยา่งอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีด้วย 

จากปัญหาดงักล่าว เทศบาลนครนครราชสีมาในฐานะผู้ดแูลพื $นที�และประชาชนในพื $นที� 
จึงประสงค์ที�จะตั $งนโยบายในการพัฒนาการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาอย่างเหมาะสม 
โดยตอบสนองต่อความต้องการการใช้พื $นที�ของประชาชนและคณุค่าบทบาททางประวตัิศาสตร์
และสงัคมของพื $นที�  เพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวจึงต้องทําการสํารวจความต้องการการใช้
พื $นที�ของประชาชนซึ�งเป็นผู้ใช้พื $นที�โดยตรง และทําการประเมินศกัยภาพในการรองรับกิจกรรมและ
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การพฒันาของพื $นที� เพื�อนําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล หาแนวทางเป็นข้อเสนอแนะในการพฒันา
พื $นที�เพื�อสาธารณะในลําดบัตอ่ไป  

 
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 

1) เพื�อศกึษาความต้องการการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา  

2) เพื�อจดัทําข้อเสนอแนะแนวทางที�เหมาะสมตอ่การพฒันาพื $นที�สาธารณะรอบคเูมือง

นครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) สํารวจความต้องการการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

2) ประเมินศกัยภาพของพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

3) วิเคราะห์และสรุปแนวทางที�เหมาะสมตอ่การพฒันาพื $นที�เปิดโลง่บริเวณคเูมือง

นครราชสีมา 

 

1.3 คาํถามของการศึกษา 

ประเดน็คาํถามหลัก 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์ที�เหมาะสมในพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาควรเป็นอยา่งไร 

ประเดน็คาํถามรอง 

1) ความต้องการในการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาเป็นอยา่งไร 

2) ศกัยภาพของพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาคืออะไร 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื 1นที� 

พื $นที�โครงการ คือ พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา (พื $นที�เปิดโล่ง พื $นที�คูเมืองและ    
กําแพงเมือง) โดยคูเมืองนครราชสีมามีขนาดกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 1.6 
กิโลเมตร  
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พื $นที�ศึกษา คือ พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาและพื $นที�ด้านในกรอบของคูเมือง
นครราชสีมาประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร และพื $นที�การใช้งานรอบนอกเขตคเูมืองนครราชสีมา 
วดัระยะหา่งจากเส้นคเูมืองออกไปเป็นระยะเดนิเท้า 200 เมตร  

 
แผนภาพที� 1 แสดงขอบเขตพื $นที�โครงการ (ที�มาของ Base Map: Google.com, 2555) 

 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื 1อหา 

 ทําการสํารวจความต้องการการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาประกอบกบัการประเมิน

ศักยภาพของพื $นที�บริ เวณคูเ มืองนครราชสีมา โดยพิจารณาในแง่มุมของการเป็นพื $นที�

ประวตัิศาสตร์ ภูมิสญัลกัษณ์ และการเป็นพื $นที�สาธารณะใจกลางเมือง จากนั $นนํามาวิเคราะห์หา

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาพื $นที�สาธารณะบริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรในการศกึษา แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 

1) ประชาชนทั�วไปที�เข้ามาทํากิจกรรมในพื $นที�เปิดโลง่บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

2) นกัทอ่งเที�ยวที�มาเยี�ยมชมหรือร่วมกิจกรรมบริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

3) บคุลากร นกัวิชาการหรือผู้ เชี�ยวชาญที�เกี�ยวข้อง 

N 



4 

 

 

 โดยกลุ่มประชากรที�ใช้ในการทําแบบสํารวจสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการ

ทดสอบแบบสอบถาม และช่วงเก็บผลการสํารวจ ซึ�งทั $งสองช่วงนี $จะใช้ประชากรในกลุ่มประชาชน

ทั�วไปที�เข้ามาใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา  

 เหตุที� เลือกประชากรกลุ่มประชาชนทั�วไปในการตอบแบบสอบถาม เพราะเป็นกลุ่ม

ประชากรที�ใช้พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมาโดยตรง และมีการใช้พื $นที�เป็นประจํา ทําให้

สามารถรับรู้ถึงปัญหาของการใช้พื $นที�และมีความต้องการพฒันาพื $นที�เพื�อประโยชน์ของตนเองและ

ชุมชน  โดยการเลือกจํานวนประชากรได้ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างประชากรจากตารางการสุ่ม

ตวัอย่างของทาโร่ ยามาเนะ (Taro Yamane) ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% และมีความคลาดเคลื�อน

ได้ ±10% ซึ�งจากจํานวนประชากรของกลุ่มประชาชนทั�วไปที�ได้ข้อมูลจากการสอบถามเทศบาล

นครนครราชสีมาและคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�ส่วนใหญ่ มีจํานวนประชากรทั $งหมดประมาณ 

25,000 คน ดงันั $น ในการกําหนดขนาดตวัอยา่งประชากรเพื�อการสํารวจสอบถามจะต้องทําการสุ่ม

ตวัอยา่งเพื�อเก็บข้อมลูที�จํานวนอย่างน้อย 100 คน โดยในการเลือกสุ่มตวัอย่างนั $น จะทําการเลือก

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ ไม่ใช่ใครก็ได้ที�สามารถตอบแบบสอบถามได้ แต่ต้องเป็นผู้ ที�สังเกต

เบื $องต้นแล้วเห็นว่าเป็นคนที�เข้ามาใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาจริง โดยที�ไม่ใช่นกัท่องเที�ยว

หรือผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 

 ส่วนนกัท่องเที�ยวที�เข้ามาใช้พื $นที�จะใช้การเก็บข้อมูลโดยการสงัเกต และกลุ่มผู้ เชี�ยวชาญ

และบคุลากรที�เกี�ยวข้องจะใช้การเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ 

 

1.5 นิยามศัพท์ 

 พื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา  หมายถึง  พื $นที�สาธารณะตั $งแต่ขอบฟุตบาทหรือริม

ถนน (ไม่รวมพื $นผิวถนน)ฝั�งติดกับแนวคเูมืองนครราชสีมาจนถึงพื $นที�สาธารณะอีกฝั�งหนึ�งของคู

เมืองนครราชสีมาแต่ไม่เลยไปถึงพื $นผิวถนน เป็นพื $นที� ที�วางตัวเกาะไปกับแนวของคูเมือง

นครราชสีมา เชน่ สวนภูมิรักษ์ฯ เป็นต้น โดยรวมถึงพื $นที�ในคเูมืองหรือผิวนํ $าในคเูมืองนครราชสีมา 

และหมายรวมถึงบริเวณลานยา่โมและสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีด้วย 

 ประชาชนทั� วไปที�เข้ามาทํากิจกรรมในพื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา หมายถึง 

กลุ่มของประชาชนโดยทั�วไปที�ไม่ใช่นกัท่องเที�ยว หรือผู้ ที�เข้ามาในพื $นที�เพื�อประกอบอาชีพสร้าง
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รายได้ แตเ่ป็นผู้ ที�เข้ามาใช้พื $นที�เพื�อประกอบกิจกรรมนนัทนาการเป็นส่วนใหญ่ ซึ�งประชาชนกลุ่มนี $

อาจเป็นผู้ ที�อาศยัอยูภ่ายในเขตคเูมืองนครราชสีมา หรืออยูน่อกเขตคเูมืองนครราชสีมาก็ได้  

 บุคคลที�ไม่พึงประสงค์ หมายถึง ลกัษณะกลุ่มผู้ เข้าใช้พื $นที�สาธารณะที�ดเูป็นอนัตราย

หรือสร้างความรบกวนต่อประชาชนทั�วไปที�เข้าใช้พื $นที� ซึ�งกลุ่มคนเหล่านั $นอาจไม่ได้เข้ามาเพื�อทํา

อนัตรายบคุคลอื�นโดยตรง แตส่ร้างบรรยากาศที�ไมน่า่มอง ไมเ่ชื $อเชิญให้เกิดการเข้าใช้พื $นที� ทําลาย

บรรยากาศที�น่ารื�นรมย์หรือความศกัดิ9สิทธิ9ในพื $นที� และอาจทําพฤติกรรมที�ผิดกฎหมาย เช่น กลุ่ม

คนตดิยา คนดมกาว คนเร่ร่อน คนขายยา คนขายบริการทางเพศ เป็นต้น 

 กิจกรรม Active หมายถึง ลกัษณะของกิจกรรมที�คอ่นข้างใช้พละกําลงัมาก มีลกัษณะ

การเคลื�อนไหวของร่างกายรวดเร็ว ไมอ่ยูน่ิ�ง มีผู้ เลน่หรือผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ ใช้พื $นที�ในการ

ประกอบกิจกรรมคอ่นข้างมาก บคุคลอื�นไมส่ามารถใช้พื $นที�ทบัซ้อนกนัได้ขณะเกิดกิจกรรมประเภท

นี $ และเป็นกิจกรรมที�อาจทําให้เกิดมลภาวะทางเสียง และอาจเกิดอนัตรายต่อผู้ ที�อยู่รอบข้างได้ 

เช่น การเล่นเสก็ตบอร์ด ขี�จักรยานผาดโผน เต้น B-Boy วิ�งเล่น เตะฟุตบอล เตะฟุตซอล            

เต้นแอโรบกิ กิจกรรมการชมุนมุ ปราศรัย เป็นต้น 

 กิจกรรม Passive หมายถึง ลกัษณะของกิจกรรมที�ใช้พละกําลงัน้อย มีการเคลื�อนไหว

ของร่างกายช้าๆ หรือแทบจะไม่เคลื�อนไหวเลย ค่อนข้างนิ�ง เป็นกิจกรรมที�มกัเกิดกับคนกลุ่มเล็ก

หรือคนเดียว ใช้พื $นที�ในการประกอบกิจกรรมน้อย บุคคลอื�นสามารถร่วมใช้พื $นที�ในการประกอบ

กิจกรรมอื�นๆหรือประกอบกิจกรรมแบบเดียวกันได้ เป็นกิจกรรมที�ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง  

ไม่สร้างความเสี�ยงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง เช่น การนั�งพัก นั�งรอ นั�งเล่น เดินเล่น  

ออกกําลงักายแบบอยูก่บัที� นั�งทํางานกลุม่ อา่นหนงัสือ เดนิชมธรรมชาต ิเป็นต้น 

1.6 ขั 1นตอนและวิธีการดาํเนินการศึกษา 

1) ระบปัุญหาและขอบเขตของการศกึษาให้ชดัเจน  

2) ศกึษาประวตัคิวามสําคญัของพื $นที�ศกึษาและลกัษณะทางกายภาพของพื $นที� 

3) ศกึษาแนวทางในการอนรัุกษ์และพฒันาพื $นที�ที�มีความสําคญัด้านประวตัิศาสตร์ และ

หลกัการพฒันาพื $นที�สาธารณะ  
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4) ศกึษากลุ่มผู้ ใช้งานพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาโดยการสงัเกตในเบื $องต้น จากนั $น

ทําการออกแบบแบบสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกับความต้องการในการใช้พื $นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมา 

5) ทําการเก็บข้อมลูภาคสนาม ทั $งการสงัเกตการณ์ สอบถามและสมัภาษณ์ 

6) ทําการรวบรวมผล เรียบเรียง เปรียบเทียบคา่ข้อมลูที�ได้จากการลงภาคสนาม 

7) นําผลการสํารวจมาวิเคราะห์ตามคําถามของการศึกษาร่วมกับหลักการและทฤษฎี

ตา่งๆที�ได้ทําการศกึษามา  

8) สรุปข้อเสนอแนะในการพฒันาพื $นที�สาธารณะเปิดโลง่บริเวณคเูมืองนครราชสีมา  

 

1.7 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ผลของการศึกษาจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมือง

นครราชสีมาอย่างเหมาะสมกับคณุคา่ในการเป็นพื $นที�ประวตัิศาสตร์ ภูมิสญัลกัษณ์ และการเป็น

พื $นที�สาธารณะใจกลางเมือง โดยข้อเสนอแนะนี $เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถนําไปปรับใช้กบั

การจดัผงัการใช้พื $นที�และแผนพฒันาอื�นๆของเทศบาลได้ โดยผลสดุท้ายจะตกอยู่กับประชาชนใน

พื $นที�และสถานที�อันเป็นประวัติศาสตร์  พื $นที�จะถูกพัฒนาและตอบสนองอย่างเหมาะสมทั $งกับ

บทบาท ความสําคญั ศกัยภาพของพื $นที� และความต้องการของประชาชน 
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บทที� 2 

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที�เกี�ยวข้อง 

 

2.1 ความสาํคัญของพื 1นที�คูเมือง 

 Feilden and Jokileht (1998) ได้ให้ความหมายของมรดกทางวฒันธรรมไว้ว่ามีหลาย

ประเภท ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถาน อาคาร พื $นที�ประวตัิศาสตร์และสวนเท่านั $น แตห่มายรวมถึง

สิ�งแวดล้อมที�ถูกสร้างขึ $นทั $งหมด รวมทั $งระบบนิเวศ ซึ�งเป็นเครื�องหมายแสดงกิจกรรมและ

ความสําเร็จของมนษุย์ในอดีต และเป็นหนึ�งในทรัพยากรที�ไมส่ามารถสร้างขึ $นใหมไ่ด้ 

 นั�นแสดงให้เห็นวา่พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�ควรคา่แก่

การอนุรักษ์ในหลายบริบท ทั $งซากประวตัิศาสตร์ผังเมือง เช่น กําแพงเมือง ซุ้มประตู และคเูมือง 

โดยคเูมืองนอกจากจะเป็นโบราณสถานและองค์ประกอบหนึ�งของกําแพงเมืองแล้ว ยงัส่งผลต่อ

ระบบนิเวศของพื $นที�บริเวณคเูมืองและยา่นเมืองโดยรอบด้วย 

 ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ

(UNESCO) ครั $งที� 17 ได้ให้ความหมายของมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) ไว้หลาย

ลกัษณะ ได้แก่ 

1) อนุสรณ์ คือ ผลงานทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ส่วนประกอบหรือ

โครงสร้างทางโบราณคดี ที�มีคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ หรือวิทยาศาสตร์ 

2) กลุ่มอาคาร เป็นกลุ่มของอาคารที�แยกกันหรือต่อเนื�องกนั โดยมีจุดร่วมของลกัษณะ

ทางสถาปัตยกรรม หรือจดุร่วมของที�ตั $งอนัเหมาะสมในภมูิทศัน์ 

3) สถานที� คือ ผลงานของมนุษย์ หรือผลงานที�เกิดจากการผสมกันระหว่างธรรมชาติ

และมนษุย์ เป็นสถานที�ซึ�งไมมี่อาคารอยูเ่ลย แตเ่ป็นสถานที�ที�มีความสําคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ 

สนุทรียภาพ ชาตพินัธุ์วิทยา หรือมนษุยวิทยา 

โดย นิคม มูสิกะคามะ และคณะ  (2533) ได้กล่าวถึงความหมายของอนุสรณ์สถาน ซึ�ง

บญัญตัโิดยสภาการอนสุรณ์สถานระหวา่งประเทศ (ICOMOS) ไว้วา่ 
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     อนุสรณ์สถานและแหล่งประวัติศาสตร์นั $น มิได้ครอบคลุมเฉพาะแต่งานก่อสร้างทาง

สถาปัตยกรรมอย่างเดียวเท่านั $น แต่ยังหมายถึงสถานที�ตั $งของเมืองหรือชนบท ซึ�งพบหลักฐานของ    

อารยธรรมอย่างหนึ�งอย่างใดเป็นพิเศษที�นั�น และเป็นหลกัฐานของความเจริญก้าวหน้าที�สําคญั หรือเป็น

หลกัฐานเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ ความหมายนี $มิได้นํามาใช้กบังานศิลปะที�ยิ�งใหญ่เท่านั $น แต่ยงัใช้

กบัผลงานธรรมดาสามญัที�มีผู้สร้างสรรค์ขึ $นในอดีต และมีความสําคญัทางวฒันธรรมขึ $น เมื�อกาลเวลา

ลว่งเลยไปด้วย 

คําว่า “อนุสรณ์สถาน” ยงัครอบคลมุไปถึงแหล่งโบราณคดีกบัแหล่งประวตัิศาสตร์ซึ�งไม่มี

สิ�งก่อสร้างใดๆ หรืออาจรวมถึงที�ดินซึ�งมีตํานานประวัติเรื� องราวที� เกิดเหตุในอดีตด้วย เช่น           

ทุง่สมัฤทธิ9 ดา่นเจดีย์สามองค์ คา่ยโพธิ9สามต้น เป็นต้น 

ส่วนคําว่า “โบราณสถาน” ได้ถูกให้ความหมายไว้เป็นส่วนหนึ�งในอนุสรณ์สถาน ซึ�งทาง

กฎหมายได้บญัญัติความหมายของโบราณสถานไว้ คือ “อสังหาริมทรัพย์ ซึ�งโดยอายุหรือโดย

ลกัษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเกี�ยวกบัประวตัิของอสงัหาริมทรัพย์นั $น เป็นประโยชน์

ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี” ซึ�งโดยสรุปคือ ทรัพย์ที�อยู่กับดิน ไม่สามารถ

เคลื�อนย้ายได้ มีอายุมาก รูปแบบลกัษณะมีคณุค่าและมีเรื�องราวเกี�ยวกับประวตัิศาสตร์ของชาต ิ

สามารถเรียกได้วา่เป็น “โบราณสถาน” ทั $งสิ $น 

โดย “เมืองประวัติศาสตร์” ก็ถูกจัดให้เป็น “โบราณสถาน” ประเภทหนึ�ง ซึ�งในที�นี $เมือง

ประวตัิศาสตร์มีเนื $อหากินความถึงพื $นที�ดินที�มีความเก่าแก่มาแต่อดีต อาจเป็นพนัปีหรือไม่กี�ร้อยปี 

และมีสิ�งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและเรื�องราวสืบต่อกันมาหลายรูปแบบ ตัวอย่างของเมือง

ประวตัศิาสตร์ เชน่ นครราชสีมา ที�มีร่องรอยของคเูมือง กําแพงเมือง ป้อมปราการ มีเอกสารยืนยนั

ประวตัแิละเรื�องราวที�สืบทอดกนัมายาวนาน ทั $งภายในเมืองยงัมีถนน คนํู $า ตลาด ย่านการค้า และ

ยา่นพาณิชย์มากมาย ลกัษณะเหลา่นี $เข้าขา่ยความเป็นเมืองประวตัศิาสตร์ทั $งสิ $น 

ในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมสามารถจดัประเภทของอนสุรณ์สถานออกเป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ อนสุรณ์สถานที�เป็นซากอารยธรรม และอนสุรณ์สถานที�ยงัใช้ประโยชน์อยู ่

1) ซากอารยธรรม หมายถึง สิ�งก่อสร้าง อาคาร สถาปัตยกรรม รูปเคารพ สระนํ $า เขื�อน 

คนัดิน ถนน โบสถ์ วิหาร ปราสาท เทวาลยั ฯลฯ ทั $งหลายเหล่านั $น ซึ�งเคยถูกใช้สอยมาในยุคอดีต 

แต่ได้ถูกทิ $งร้างไปด้วยสาเหตใุดสาเหตหุนึ�งพร้อมกับสงัคมและประเพณีซึ�งไม่มีความเกี�ยวพนักับ
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สงัคมปัจจบุนั จนกระทั�งสถานภาพของโบราณสถานนั $นมีลกัษณะเป็นซากหลกัฐานทางอารยธรรม

ในอดีตมากกว่าการเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ใช้สอยในปัจจบุนั เช่น คเูมืองร้าง วดัร้าง อาศรม ปราสาท 

ฯลฯ บางครั $งอาจเรียกอนสุรณ์สถานประเภทนี $ได้วา่เป็น อนสุรณ์สถานที�ตายแล้ว 

2) อนสุรณ์สถานที�ยงัใช้ประโยชน์ คือ มีการใช้สอยและสืบทอดประเพณีทางศิลปะ อาจ

เป็นที�สกัการะเคารพนบัถือ โดยมีความมั�นคงแข็งแรงและสวยงามตามลกัษณะของสถาปัตยกรรม

นั $นๆ 

ความแตกตา่งของอนสุรณ์สถานทั $งสองประเภท คือ อนสุรณ์สถานที�ตายแล้วจะให้คณุคา่

ในเชิงวิชาการและเสริมสร้างบรรยากาศทางประวตัิศาสตร์ให้กับเมือง เป็นหลักฐานที�สะท้อนให้

เห็นฝีมือเชิงชา่งของสงัคมแตล่ะยคุสมยั 

สว่นอนสุรณ์สถานที�ยงัมีการใช้ประโยชน์นั $น ได้ถกูทํานบํุารุงผา่นการใช้สอยเป็นระยะเวลา

ที�สืบเนื�องกันมาโดยตลอด ซึ�งให้คุณค่าทั $งทางด้านวิชาการ ความงาม และประโยชน์ใช้สอย 

สามารถเป็นเครื�องบง่ชี $ให้เห็นถึงความเอาใจใสใ่นการบํารุงรักษาจากสงัคมในปัจจบุนั 

จากลักษณะความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม อนุสรณ์สถาน และโบราณสถานใน

ข้างต้น พื $นที�คเูมืองนครราชสีมาถกูจดัอยู่ในหมวดของอนสุรณ์สถานในลกัษณะของซากหลกัฐาน

ทางอารยธรรม ซึ�งไม่มีการใช้ประโยชน์ตามแบบเดิมในปัจจุบัน กลายเป็นสิ�งที�พึงให้ระลึกถึง

เรื�องราวต่างๆ ทั $งเหตกุารณ์การสร้างบ้านเมืองในอดีต สงคราม การร่วมกันสร้างเป็นชุมชน เกิด

กิจกรรมและกลุ่มคน เรื�องราวต่างๆเหล่านั $นถูกส่งต่อจากอดีตถึงปัจจุบนัผ่านสื�อที�เป็นหลักฐาน

ยืนยันความมีตัวตนของสิ�งที� เกิดขึ $น นั�นคือ ซากกําแพงเมืองและคูเมือง แต่ความเข้มข้นของ

ความสําคัญในเรื� องราวเหล่านั $นอาจเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการรับรู้ของผู้ คนที�

ครอบครอง ซึ�งเป็นผู้ เข้ามาใช้พื $นที� 

2.2 ลักษณะของเมืองประวัตศิาสตร์ 

การเสนอลกัษณะการใช้ประโยชน์ที�เหมาะสมกบัพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา ในที�นี $จะ

ใช้แนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษ์ คือ การพฒันาเมืองเก่าอย่างระมดัระวงัโดยไม่ส่งผลให้เกิดการ

ทําลายองค์ประกอบเมือง เนื $อเมือง และบรรยากาศของเมืองเก่า โดยทําการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรม

สําคญั อตัลกัษณ์ คณุลกัษณะเฉพาะ บรูณภาพ และความเป็นของเดิมแท้ของเมืองเก่า และไม่ลืม
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ที�จะคํานึงถึงระบบนิเวศของเมืองด้วย เช่น สายนํ $า แหล่งนํ $าที�หล่อเลี $ยงเมือง ระบบนิเวศเกษตร

โดยรอบเมืองเก่า และระบบนิเวศธรรมชาติที�มีผลเกี�ยวเนื�องกับเมืองเก่า เพราะระบบนิเวศเหล่านี $

ย่อมมีผลในการทําให้เมืองเก่าสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั�งยืน (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม, 2554) ดงันั $น 

การศึกษาครั $งนี $จึงใช้ข้อมูลทางประวตัิศาสตร์เป็นฐานในการสร้างแนวทางการพฒันาเชิงอนรัุกษ์

เป็นกรอบสําคญัในการกําหนดพื $นที�และกิจกรรม โดยพิจารณาร่วมกบัความต้องการของประชาชน

และศกัยภาพของพื $นที�  

ในการเสนอการใช้ประโยชน์ของพื $นที�ระดบันโยบาย เพื�อแก้ปัญหาและพฒันาพื $นที�ในทาง

ที�เหมาะสม ควรรู้ถึงประวตักิารเตบิโตของชมุชน ผู้คนและกิจกรรมที�เคยเกิดขึ $นในพื $นที�นั $นๆด้วย  

จากความสําคญัของพื $นที�คเูมืองในลักษณะการเป็นส่วนหนึ�งในเมืองประวัติศาสตร์ ซึ�ง

ต้องมีชว่งอายขุองเมืองอยูใ่นชว่งใดชว่งหนึ�ง หรือหลายช่วงเวลาในอดีต หรือตั $งแตช่่วงเวลาในอดีต

เรื�อยมาจนถึงปัจจบุนั ทั $งยงัมีลกัษณะที�หลากหลาย แตกตา่งกนัตามขนาดของเมือง ลกัษณะทาง

วฒันธรรม รูปแบบการตั $งถิ�นฐาน และบทบาทหรือการใช้ประโยชน์ของเมืองนั $น ทําให้สามารถแบง่

ลกัษณะของเมืองประวตัศิาสตร์ตามอายขุองเมืองออกเป็น 4 ประเภท (ธาดา สทุธิธรรม, 2533) ซึ�ง

เชื�อมโยงให้เห็นลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างกายภาพของเมือง กิจกรรมในเมือง และแนวทางใน

การอนรัุกษ์หรือฟื$นฟเูมือง ดงันี $ 

1) เมืองร้าง เป็นเมืองที�มีความรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาหนึ�งหรือหลายช่วง ก่อนถกูทิ $งร้างไป

จนถึงปัจจบุนัจากหลายสาเหต ุเชน่ สงคราม หรือภยัพิบตัิอื�นๆ เมืองลกัษณะนี $สามารถคงอยู่ตอ่ไป

ได้เรื�อยๆ เว้นแต่วสัดแุละโครงสร้างอาจเสื�อมสลายตามกาลเวลา แต่เนื�องจากไม่มีการใช้งานอื�น

เข้าแทรกแซง จึงไม่เสี�ยงต่อการบุบสลายมากนกั อาจต้องการเพียงแผนงานเพื�อการอนุรักษ์ การ

นําเสนอและการบํารุงรักษา 

 

 
แผนภาพที� 2 แสดงความสมัพนัธ์ของชว่งเวลากบัการใช้เมือง: เมืองร้าง 
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2) เมืองโบราณที�ถกูทิ $งร้างและนํากลบัมาใช้ใหม่ในปัจจุบนั อาจเนื�องจากพื $นที�ในการตั $ง

ถิ�นฐานในปัจจบุนัถกูจํากดัประกอบกบัจํานวนประชากรที�เพิ�มขึ $น จึงมีการกลบัไปตั $งถิ�นฐานที�เดิม 

และการไปตั $งถิ�นฐานแบบนี $มกัจะไปทําลายหลกัฐานของเมืองโบราณเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิด

การทําลายโบราณสถานซึ�งเป็นองค์ประกอบและเนื $อหาของเมืองเพื�อการสร้างอาคารใหม่ๆ 

ประกอบกับความจําเป็นในการเพิ�มปริมาณของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ�งหากไม่

คํานึงถึงแผนผังของเมืองโบราณเดิม จะมีผลทําให้สัดส่วน ขนาด รูปแบบการใช้สอยและ

บรรยากาศของเมืองเปลี�ยนแปลงไปจากอดีต ฉะนั $นสิ�งสําคญัของมาตรการการอนุรักษ์ คือ การ

พิจารณาปรับใช้ให้เข้ากบักิจกรรมใหม่ๆของเมืองอย่างรอบคอบ โดยการท่องเที�ยวอาจมีผลในการ

ชว่ยเหลือทางเศรษฐกิจ และจงูใจให้มีการอนรัุกษ์ ซึ�งอาจสง่ผลในทางบวกและลบในเวลาเดียวกนั 

 

 
แผนภาพที� 3 แสดงความสมัพนัธ์ของชว่งเวลากบัการใช้เมือง: เมืองถกูกลบัมาใช้ใหม่ 

 

3) เมืองที�มีการพฒันามาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั เป็นเมืองโบราณหรือเมืองประวตัิศาสตร์

ที�มีการใช้งานจากอดีตสืบเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั มีการพฒันามาตามกาลเวลา มักผจญกับการ

เสื�อมโทรมหรือการถูกทําลายเนื $อเมืองในหลายลกัษณะ เช่น การขาดการจดัการทางเศรษฐกิจที�

เหมาะสม หรือการมีระบบเศรษฐกิจที�คล่องจนเกินไป การปรับใช้ประโยชน์ใหม่ๆหรือการเพิ�ม

ปริมาณสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ล้วนส่งผลให้รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของเมือง

เปลี�ยนแปลง 

 
แผนภาพที� 4 แสดงความสมัพนัธ์ของชว่งเวลากบัการใช้เมือง: เมืองถกูใช้โดยตลอด 

 

4) เมืองที�ถกูทิ $งร้างไปในช่วงระยะเวลาหนึ�ง และถกูนํากลบัมาใช้ใหม่ในยคุประวตัิศาสตร์

ถึงปัจจบุนั เมืองลกัษณะนี $มีหลกัฐานของชว่งพฒันาของเมืองในยคุโบราณแล้วหยดุไป ตอ่มามีการ

กลบัเข้าไปตั $งถิ�นฐานใหม ่อาจโดยชนกลุม่ใหมห่รืออารยธรรมใหม ่
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แผนภาพที� 5 แสดงความสมัพนัธ์ของชว่งเวลากบัการใช้เมือง: กลบัมาใช้ยคุประวตัิศาสตร์ 

จากหลกัฐานทางเอกสารประวตัิศาสตร์ตั $งแต่ยุคสมัยทวาราวดี ได้ชี $ให้เห็นว่าพื $นที�เมือง

เก่าในเขตพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาเข้าข่ายลกัษณะเมืองที�มีการพฒันามาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

การตั $งถิ�นฐานในย่านนี $ แม้จะมีการย้ายศูนย์กลางความเจริญไปยังพื $นที�อื�นบ้าง แต่สุดท้ายใน

ปัจจบุนัพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมากลายเป็นศนูย์กลางความเจริญของเมืองและเป็นตวัส่งตอ่

การขยายเมืองใหม่ให้เชื�อมกับบริบทของเมืองเก่า แนวทางการพัฒนาตามข้อมูลข้างต้น ควร

ตระหนกัถึงความสําคญัของการวางแผนพฒันาพื $นที�อย่างเหมาะสมไม่เฉพาะความเหมาะสมด้าน

การใช้ประโยชน์เพื�อตอบสนองต่อการขยายตวัของเมืองและประชากรเท่านั $น แต่ต้องคํานึงถึง

รูปแบบ องค์ประกอบและความสําคญัเดิมของพื $นที� โดยส่วนที�จะเกิดขึ $นภายหลังต้องไม่ทําลาย

หรือลดทอนคณุคา่ความโดดเดน่ขององค์ประกอบที�มีมาจากอดีต 

2.3 สาเหตุแห่งการเสื�อมและการสร้างความยั�งยืนของเมืองประวัตศิาสตร์  

เมื�อเมืองมีการเตบิโตและพฒันาหากไมมี่แนวทางที�เหมาะสมก็อาจพฒันาไปสู่ความเสื�อม

ได้ Feilden และ Jokilehto (1988) ได้เสนอสาเหตขุองการเสื�อมของเมืองประวตัิศาสตร์ที�ถูก

พฒันาโดยเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันาไว้ดงันี $ 

1) การเพิ�มขึ $นของจํานวนประชากรและการอพยพเข้าศนูย์กลางเมือง จนกลายเป็นย่าน

การค้าเกิดความเบียดเสียดของการอยูอ่าศยั ไมมี่มาตรฐาน 

2) การใช้รถยนต์ที�เพิ�มขึ $น เป็นการสร้างมลภาวะและความสั�นสะเทือน เป็นการนําไปสู่

การเพิ�มปริมาณถนนผา่นศนูย์กลางประวตัศิาสตร์ซึ�งเป็นการทําลายเมือง 

3) การพฒันาอาคารสูงทําให้สภาพอากาศเฉพาะที�เปลี�ยนแปลงไป อาคารที�พฒันาอย่าง

ขาดรากเหง้าทางวฒันธรรม จะเป็นการทําลายศนูย์กลางประวตัศิาสตร์ 

4) การเปลี�ยนวิธีการและขนาดของอตุสาหกรรมและการค้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของพื $นที�

ประวตัศิาสตร์ 
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5) แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงลักษณะรูปแบบการผลิต จากงานฝีมือเ ข้าสู่ระบบ

อตุสาหกรรม 

6) การเกิดกิจกรรมและบริการสมยัใหมแ่ทนที�โครงสร้างพื $นฐานดั $งเดมิมากเกินไป 

7) การขาดการดแูลรักษาอาคารเก่า และการไมเ่ข้าใจคณุคา่ของกิจกรรมทางวฒันธรรม 

สาเหตุข้างต้นเป็นปัจจัยที�ควรคํานึงถึงในการพัฒนาเมืองหรือในการจัดการการใช้

ประโยชน์ที�ดนิหรือพื $นที�ในบริเวณยา่นประวตัศิาสตร์ เพื�อไมใ่ห้เกิดความเสื�อมในพื $นที� 

ธาดา สทุธิธรรม (2544: 28-29) ได้กล่าวถึงความยั�งยืนของเมืองซึ�งสามารถเกิดขึ $นได้จาก

ปัจจยัดงัตอ่ไปนี $ 

1) การไม่ขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิต สําหรับประชาชนในเมืองปัจจัยในการ

ดํารงชีวิตที�สําคญั ได้แก่ อาหาร ที�พักอาศยั สิ�งของเครื�องใช้ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

รวมทั $งการเป็นเมืองการผลิต การพาณิชยกรรม หรือแหล่งทํางาน เมืองที�มีสิ�งเหล่านี $บริบูรณ์ย่อม

ทําให้ประชาชนดํารงชีวิตอยู่ได้ ก่อให้เกิดระบบของเมืองในการสืบชีวิตของเมืองต่อไป เมื�อเวลา

ผ่านไป เมืองจะต้องสามารถปรับตวัได้ตามเทคโนโลยีและความต้องการปัจจยัเพื�อการดํารงชีวิต

ของประชาชนที�เปลี�ยนไปด้วย เมืองจึงจะมีความรุ่งเรืองที�ยืนยาวต่อไปได้  แต่หากเมืองใดไม่

สามารถผลิตปัจจยัในการดํารงชีวิตทั $งหมดได้เอง ก็ต้องมีความสามารถทางเศรษฐกิจ การเมือง 

หรือการศาสนา ที�จะไม่ทําให้ประชาชนที�อยู่ในเมืองขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิต ก็จะทําให้

ชีวิตของเมืองยืนยาวได้เชน่กนั 

2) การปราศจากเหตบุั�นทอนสภาพแวดล้อมและคณุภาพสิ�งแวดล้อม หากเหตแุห่งการบั�น

ทอนสภาพแวดล้อมของเมืองได้รับการจดัการหรือกําจดั เช่น การสร้างแนวเขื�อนป้องกนันํ $ากดัเซาะ

ตลิ�ง การสร้างแนวป้องกันนํ $าท่วมหรือพายุ รวมทั $งเมืองที�มีคุณภาพสิ�งแวดล้อมดี คือ มีอากาศ

บริสุทธิ9 นํ $าที�สะอาดและพอเพียง สขุอนามยัที�ดี ทิวทศัน์ที�สวยงาม สภาพทางสงัคมวฒันธรรมที�ดี

และปราศจากความแออัด โดยมีพื $นที�สีเขียว และพื $นที�ประกอบกิจกรรมทางสังคม กีฬาและ

วฒันธรรม เพื�อรักษาสขุภาพกายและจิตของประชาชนให้พอเพียง ย่อมจะส่งผลโดยตรงตอ่สขุภาพ

และความยั�งยืนของเมือง 
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3) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง เมืองที�มีความมั�นคงด้านการเมืองการปกครอง โดย

ปราศจากศตัรูทางด้านการเมืองและการปกครอง หรือมีความเข้มแข็งที�ศตัรูไม่สามารถทําอนัตราย

ได้ ยอ่มทําให้เมืองนั $นมีอายยืุนยาว  

4) ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมืองที�มีความเป็นหนึ�งในด้านใดด้านหนึ�งหรือหลาย

ด้านทางเศรษฐกิจ ยอ่มก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที�เข้มแข็ง อํานาจทางเศรษฐกิจจะส่งผล

ให้เมืองเกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยตรง แตจ่ะยั�งยืนเพียงใดนั $น ย่อมขึ $นอยู่กบัความสามารถในการ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเมืองนั $น 

5) ถูกหล่อเลี $ยงด้วยความเชื�อทางศาสนาหรือมีคุณค่าเป็นเมืองสัญลกัษณ์ เมืองสําคญั

ทางศาสนาหรือเมืองที�ได้รับยกย่องว่ามีคณุค่าสูง เช่น เป็นแหล่งมรดกโลก ทําให้เกิดมาตรการ  

การอนุรักษ์เพื�อให้เมืองนั $นดํารงอยู่สืบไป อย่างไรก็ตามเมืองที�ดํารงอยู่ในเชิงอนุรักษ์นั $น อาจ

ประสบกับปัญหาการดํารงอยู่โดยฝืนวิถีชีวิตของเมืองปกติ คือ แทนที�เมืองจะมีพฒันาการไปตาม

กลไกการเปลี�ยนแปลงของเมืองตามกาลเวลาและตามการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม กลบัต้องมาถูก

จํากดัในเรื�องการเปลี�ยนแปลง แตส่ิ�งนี $เองที�ทําให้เมืองสญัลกัษณ์เหลา่นี $คงอยูสื่บตอ่ได้ตลอดไป 

เจคอบและมอนโร (Jacob and Monroe) ถูกอ้างถึงโดย ธาดา สทุธิธรรม (2544; 359) 

เกี�ยวกบัองค์ประกอบของการพฒันาที�ยั�งยืน ซึ�งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสําคญั คือ 

1) การประสานกนัระหวา่งการอนรัุกษ์และการพฒันา 

2) ความสามารถในการสนองตอบความต้องการพื $นฐานของมนษุย์ 

3) การนํามาซึ�งความเสมอภาคและความยตุธิรรมในสงัคม 

4) การให้ความสําคญัตอ่ความหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม 

5) การบํารุงรักษาความสมบรูณ์ของระบบนิเวศ 

องค์ประกอบและเหตปัุจจยัต่างๆที�กล่าวในข้างต้นนี $ คือสิ�งสําคญัที�ควรพิจารณาร่วมกับ

การหาแนวทางการรักษาและพฒันาเมืองเพื�อความยั�งยืนและความผาสกุสมบรูณ์ของประชาชนที�

อาศยัอยู่ในเมืองนั $นๆ ซึ�งต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน หรือประชาชน ที�ต้องมีความเข้าใจในเมืองที�ตนอาศยั และเข้าใจในเหตแุห่งการอนรัุกษ์และ
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แนวทางการพฒันาเมือง โดยไม่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที�ตั $ง แต่คิดถึงความอยู่รอด

อยา่งยืนยาวในรุ่นลกูรุ่นหลาน ให้สามารถใช้ทรัพยากรที�อดุมสมบรูณ์ในทกุด้านได้ตอ่ไป 

2.4 องค์ประกอบของเมืองเก่า 

จากข้อมูลของสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (2554) ได้ยกตวัอย่างองค์ประกอบของเมืองเก่าไว้ ได้แก่ 

กําแพงเมือง-คูเมือง ป้อม ประตูเมือง อาคาร สวนสาธารณะ กลุ่มอาคาร ถนน สะพาน และ

สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งองค์ประกอบเหล่านี $เป็นส่วนหนึ�งในภูมิทัศน์ เป็นเครื�องชี $เตือนให้

ประชาชนรู้ถึงอดีตของตน และสามารถใช้ในการศกึษาวิวฒันาการการตั $งถิ�นฐานได้ 

ประเภทของภูมิสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า สามารถแบ่งตามลักษณะกายภาพและ

ห น้ า ที� ใ ช้ ส อ ย  ( สํ า นัก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม                 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม, 2554) ได้ดงันี $ 

1) พื $นที�ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม หมายถึง บริเวณที�มีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์หรือ

โบราณคดีหรือวัฒนธรรมที�ไม่ใช่อาคารหรือที�อยู่อาศัย เช่น คูเมือง กําแพงเมือง ป้อม สระนํ $า

โบราณ ซึ�งสว่นที�เป็นที�วา่งโดยรอบควรจะมีการรักษาและพฒันาให้สอดคล้องกบัสิ�งก่อสร้างสําคญั 

โดยไมส่ร้างสิ�งก่อสร้างอื�นใดอีก และออกแบบภูมิทศัน์ให้มีความเรียบง่าย มีป้ายสื�อความหมายถึง

ความสําคญัของแหลง่ประวตัศิาสตร์ที�มีขนาดและตําแหน่งติดตั $งไม่รบกวนสิ�งก่อสร้างสําคญัทั $งใน

โครงสร้างและมมุมอง 

2) ทางสัญจร ควรรักษาไว้ทั $งความกว้าง ความยาว ผังรูปแบบโครงข่าย ทั $งนี $  ในการ

ขยายสว่นของเมืองควรพิจารณารูปแบบผงัโครงขา่ยดั $งเดมิให้สอดคล้องกนั 

3) สาธารณูปโภค ที�มีผลต่อภูมิสถาปัตยกรรมอาจนําลงท่อใต้ดินถ้าทําได้ พิจารณา

ตําแหนง่ที�ตั $ง ขนาด ความสงูไมใ่ห้รบกวนมมุมองของแหลง่ประวตัศิาสตร์ 

4) อปุกรณ์ประดบัถนน ควรให้มีความเรียบง่ายไม่จําเป็นต้องสื�อถึงลกัษณะในอดีตเพราะ

อาจทําให้เกิดความสบัสน  

5) ที�วา่งและพื $นที�สีเขียว ควรออกกฎหมายสงวนพื $นที�เหล่านี $ไว้ตลอดไป และทํานบํุารุงให้

ดีอยูเ่สมอ ควรมีการจดัพื $นที�วา่งระดบัตา่งๆ ให้เชื�อมโยงกบัทางสญัจรทั $งถนน ทางเดินเท้า และการ
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ขนสง่ทางราง เพื�อให้ชมุชนเข้าถึงได้อยา่งเทา่เทียมมากที�สดุ นอกจากนั $น ยงัจะต้องคํานึงถึงการใช้

ต้นไม้พื $นถิ�น การจัดสวนตามแบบประเพณีและความเชื�อของพื $นที� การให้ร่มเงา และมุมมองที�

ต้องการสง่เสริมในบริเวณที�สําคญัของเมืองเก่า  

6) พื $นที�ว่างระหว่างอาคาร การคํานึงถึงระยะถอยร่นและความเป็นระเบียบในละแวก

เดียวกนั 

7) ป้ายสญัลกัษณ์ คํานงึถึงความปลอดภยั ไม่บดบงัมมุมองของป้ายจราจรและภูมิทศัน์ที�

สําคญั 

8) แหล่งนํ $า อาจรักษาไว้ด้วยกฎหมาย การคํานึงถึงสภาพนิเวศดั $งเดิม การเชื�อมโยงกับ

แหล่งนํ $าเดิม หรือ การพัฒนาพื $นที�โดยรอบให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื�อกิจกรรมทาง

วฒันธรรม เพื�อป้องกนัภยัพิบตั ิ

9) การเข้าถึงของผู้พิการ เพื�อความสะดวกและความปลอดภยั  

จากประเภทของภูมิสถาปัตยกรรมข้างต้นทําให้เห็นขอบข่ายขององค์ประกอบที�เกี�ยวข้อง

ในการอนุรักษ์ ซึ�งเมื�อจะทําการวางแผนเพื�อการอนุรักษ์จะต้องทําการกําหนดขอบเขตของเมืองที�

จะทําการอนุรักษ์ก่อน และบอ่ยครั $งที�กําแพงเมืองทําหน้าที�เป็นตวัแบง่ขอบเขตทางประวตัิศาสตร์

และวัฒนธรรม แต่เราก็ไม่สามารถกําหนดให้พื $นที�ทั $งหมดภายในกําแพงเมืองเป็นเขตพื $นที�ทาง

ประวัติศาสตร์ได้ เนื�องจากอาคารทางประวัติศาสตร์ภายในตัวเมืองได้ถูกทําลายไปหมดหรือ

กระจดักระจายจนไมอ่าจกําหนดเป็นเขตพื $นที�ได้   

2.5 กระบวนการวางแผนเพื�อการอนุรักษ์เมืองประวัตศิาสตร์ 

ธาดา สุทธิธรรม (2533) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์เมืองและย่าน

ประวตัิศาสตร์ไว้ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื�อให้เมืองและย่านประวตัิศาสตร์นั $นได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

ซ่อมแซมและบูรณปฏิสงัขรณ์ให้มีอายุยืนยาว สามารถสร้างคณุค่าและประโยชน์ให้กับสังคมได้ 

โดยอาจแบง่เป็นสว่นอนรัุกษ์เร่งดว่นกบัสว่นรอการขยายการอนรัุกษ์  

กระบวนการวางแผนเพื�อการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ จะเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ของเมืองหรือย่านประวัติศาสตร์นั $นให้สอดคล้องเกื $อหนุน และสร้างเสริมกับ
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องค์ประกอบต่างๆในสังคม เพื�อการดําเนินชีวิตที�กําลังพัฒนาต่อไปทั $งในด้านรูปธรรมและ

นามธรรม 

โดยการวางแผนจะเกี�ยวข้องกับงานสาธารณะหลายประเภท ซึ�งจําเป็นที�จะต้องได้รับ

ความร่วมมือในการประสานงานกนั เพื�อไมใ่ห้เกิดการทํางานที�ซํ $าซ้อน จนกลายเป็นการทําลายล้าง

เข้าใจผิด ซึ�งทกุคนจะเป็นผู้ เสียประโยชน์ทั $งภาครัฐและประชาชน 

การวางแผนงานอาจแบง่ได้เป็น 2 สว่น (ธาดา สทุธิธรรม, 2533) 

1) การวางแผนระดบัภาค คือ เมืองหรือยา่นประวตัศิาสตร์นั $นต้องสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบ

อื�นๆของภาค เช่น ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โดยกําหนดให้เขต

พื $นที�ประวตัิศาสตร์นั $นเป็นเขตพื $นที�พิเศษของภาค เช่น กําหนดให้เป็นเขตพื $นที�อนรัุกษ์ในผงัเมือง 

เป็นต้น 

2) การวางแผนแม่บทเฉพาะ เป็นการวางแผนเพื�อตอบสนองต่อความต้องการของเขต

พื $นที�นั $นๆโดยเฉพาะ เพื�อเป็นประโยชน์ในแง่สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และอาจจะเป็นการเมือง

ของประชาชนโดยสว่นรวม 

กระบวนการวางแผนเพื�อการอนุรักษ์ ประกอบด้วย 3 ขั $นตอนใหญ่ๆ คือ การระบ ุ

(Identification) วิธีการรักษา (Treatment) และการนําไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) 

(สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม, 2554)  

ในขั $นตอนการวางแผนเพื�อการอนรัุกษ์ การระบ ุจะพิจารณาประกอบกบัปัจจยัหลายด้าน 

เช่น ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ เกี�ยวกับความสมัพันธ์ของแหล่งสถานที�กับเหตุการณ์หรือบุคคล

สําคญั ปัจจยัด้านโบราณคดี ซึ�งมกัอยูใ่ต้ดนิแสดงถึงอดีตของอารยธรรม  ปัจจยัด้านการก่อสร้างซึ�ง

พิจารณาถึงโครงสร้างของอาคารหรือรูปแบบที�สะท้อนถึงยคุของศิลปะและสถาปัตยกรรม หรืออาจ

เป็นอาคารที�เหลืออยูน้่อย หรือเป็นอาคารแหง่แรก  ปัจจยัด้านอาย ุเป็นต้น เมื�อระบสุิ�งหรือที�แล้วทํา

การจดบนัทึกเพื�อการประเมินคณุค่าความสําคญัในหลายๆด้านต่อไป เหล่านี $เป็นสิ�งชี $ให้เห็นถึง

ความสําคญัของสิ�งหรือที�ต่างๆ เพื�อให้เป็นข้อพิจารณาหรือข้อควรคํานึงถึงในการพัฒนา การ

อนรัุกษ์ หรือการกําหนดกิจกรรมในอนาคต 
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ขั $นตอนของการรักษามีหลายวิธีการ สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ�งหรือหลายวิธีประกอบกนั

ตามคุณค่าและบูรณภาพที�ประเมินได้ในขั $นตอนของการระบุ วิธีที�ใช้ในการอนุรักษ์ ได้แก่          

การป้องกัน (Protection) ไม่ให้เกิดการเสื�อมสลาย การสงวนรักษา (Preservation) การบูรณะ 

(Restoration) ให้กลบัสู่สภาพเดิม การฟื$นฟู (Rehabilitation) โดยนํากลบัมาใช้สอยใหม่เป็นการ

ปรับการใช้สอย สามารถต่อเติมอาคารได้ มักใช้กับพื $นที�เมืองเก่าที�ยังมีชีวิต การสร้างขึ $นใหม ่

(Reconstruction) ให้เหมือนของเดิมที�สูญหายไป การย้ายที�ตั $ง (Relocation) และการแปล

ความหมาย (Interpretation) โดยนําเสนอคุณค่าและความสําคัญของอาคารสถานที�โดยไม่

ดําเนินการใดๆกับอาคารหรือสถานที�นั $นๆ ซึ�งทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างโครงสร้างใหม ่   

การจดัทําป้ายสื�อความหมาย การจดัทําสื�อในรูปแบบตา่งๆ การจดันิทรรศการ โปสเตอร์ เป็นต้น 

ขั $นสุดท้ายคือการนําไปสู่การปฏิบตัิ ต้องอาศยัแผนการในการปฏิบตัิ การผนวกแผนการ

อนุรักษ์เข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ�น โดยอาจใช้กฎหมายเป็นตัวควบคุม ซึ�งงบประมาณในการ

ปฏิบตัิการเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหนึ�ง ดงันั $น ในการวางแผนงานการอนรัุกษ์ควรมีการระบุที�

ชดัเจนถึงความเร่งดว่นของการอนรัุกษ์ในแตล่ะพื $นที� เพื�อประสิทธิภาพสงูสดุในการพฒันา 

2.6 หลักในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัตศิาสตร์ 

 หลักการและเหตุผลทั�วไปในการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ จากกฎบัตรแห่งเวนิส      

(The Venice Charter) ได้กลา่วไว้ดงันี $ 

1) เพื�อความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์จะต้องใช้

ความร่วมมือทางด้านการเมือง การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมประกอบกนัในการวางแผนทกุระดบั

ขั $นของการวางผงัเมืองและผงัภาค 

2) คุณ ลัก ษ ณ ะ ที� ดี ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ ย่ า น ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ ที� ค ว ร อ นุ รั ก ษ์ ไ ว้  ไ ด้ แ ก่             

ลกัษณะทางกายภาพ วสัดแุละองค์ประกอบทางนามธรรม เชน่ 

ก. แบบแผนผงัของเมือง ซึ�งแสดงโดยลกัษณะการแบ่งพื $นที�เป็นช่องๆ หรือเป็น

ผืนๆ และถนน 

ข. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาคารกบัพื $นที�สีเขียวและพื $นที�เปิดโลง่ 
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ค. ลักษณะของอาคารทั $งภายในและภายนอก ซึ�งปรากฏให้เห็นด้วยสัดส่วน 

ขนาด รูปแบบ วิธีการก่อสร้าง วสัด ุสี และการตกแตง่ 

ง. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองหรือย่านประวตัิศาสตร์กบัตําแหน่งที�ตั $ง ซึ�งเป็นได้

ทั $งลกัษณะทางธรรมชาตแิละที�มนษุย์สร้างขึ $น 

จ. การใช้งานของเมืองหรือย่านประวัติศาสตร์จะมีขึ $นในหลายลักษณะตาม

กาลเวลาที�ผา่นไป 

ซึ�งการปฏิบัติต่อคุณลักษณะที�ดีเหล่านี $จะต้องโอนอ่อนให้กับเนื $อแท้ของเมืองหรือย่าน

ประวตัศิาสตร์นั $น 

3) การมีส่วนร่วมจากประชาชนซึ�งอาศัยอยู่ในพื $นที�นั $นเป็นสิ�งจําเป็น อันจะนําไปสู่

ความสําเร็จตามแผนงานอนุรักษ์ และสมควรได้รับการสนับสนุน การอนุรักษ์เมืองและย่าน

ประวตัศิาสตร์จะต้องคํานงึถึงประชาชนผู้พกัอาศยัเป็นอนัดบัแรกประการหนึ�ง 

4) การดําเนินการอนรัุกษ์ในเมืองหรือยา่นประวตัศิาสตร์ต้องการความรอบคอบ ระบบการ

ทํางานที�มีระเบียบ มีแผนงาน มีการดําเนินงานที�ยืดหยุ่นเพื�อรองรับปัญหาพิเศษเฉพาะหน้าซึ�งอาจ

เกิดขึ $นได้เสมอ 

จากชดุความรู้เรื�อง “แนวคดิและหลกัเกณฑ์โดยทั�วไปเกี�ยวกบัการอนรัุกษ์ พฒันาและฟื$นฟู

เมืองเก่า” ซึ�งจดัทําโดย สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม (2554) ได้อ้างถึงหลกัการของการพฒันาเมืองเชิงอนรัุกษ์ โดย

ประสงค์ เอี�ยมอนนัต์ (2550) ไว้ว่า ควรเป็นการพฒันาโดยแยกพื $นที�พฒันาเชิงเศรษฐกิจออกจาก

พื $นที�ที�ควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื�อมต่อของพื $นที�

พัฒนาทั $งสองลักษณะ โดยให้เห็นการคลี�คลายที�ค่อยๆเปลี�ยนแปลงจากพื $นที�อนุรักษ์ไปสู่พื $นที�

พฒันาเชิงเศรษฐกิจ ซึ�งพื $นที�อนรัุกษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่าง

เด่นชดั ทั $งรูปแบบอาคาร ผงับริเวณ สิ�งแวดล้อม และบรรยากาศของทั $งพื $นที�  ส่วนพื $นที�ที�พฒันา

เพื�อเศรษฐกิจต้องอยู่ให้ห่างจากพื $นที�อนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพื $นที�อาจต้องขึ $นอยู่กับอตัรา

ความเจริญเติบโตของเมืองแตล่ะเมือง ทั $งนี $ ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนในพื $นที�

ที�จะทําการอนรัุกษ์ 
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 ในพื $นที�อนุรักษ์เมื�อได้รับการปรับปรุงจนปรากฏเห็นเอกลักษณ์ของพื $นที�อย่างชัดเจนใน

ระดบัหนึ�งแล้ว จะต้องมีการจดัการปรับปรุงในรายละเอียดตา่งๆ และจดัการเพื�อให้ได้บรรยากาศ

ของพื $นที�ที�ได้รับการอนรัุกษ์นั $น ในการปรับปรุงจะต้องระมดัระวงัมิให้เน้นการตกแตง่มากเกินไปจน

ได้รับความรู้สึกแปลกแยก ซึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม หากเป็นเช่นนั $นจะไม่

เรียกวา่เป็นการพฒันาเชิงอนรัุกษ์ แตเ่ป็นการตกแตง่เมือง 

หลกัในการอนุรักษ์และพฒันาเมืองเก่า (สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม, 2554) สามารถสรุปได้ ดงันี $ 

1) รักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าทั $งด้านภูมิทัศน์ โครงสร้างของเมือง อาคารและ

สิ�งก่อสร้าง วิถีชีวิตของชุมชน รวมทั $งกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการศึกษาภูมิหลัง 

ประวตัิศาสตร์ และวิเคราะห์คณุคา่ของเมืองเก่าตามหลกัวิชาการ โดยการส่งเสริมกิจกรรมและวิถี

ชีวิตท้องถิ�นที�เป็นมรดกอนัจบัต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) นั $น หมายรวมถึง ประเพณี อาหาร 

การแตง่กาย ภาษา เทศกาล คติความเชื�อ และอตุสาหกรรมท้องถิ�น โดยต้องมีการฟื$นฟูอย่างเป็น

ระบบ อาศยัความรู้จากประชาชนและนกัวิชาการในท้องถิ�น ควรมีการค้นคว้า เผยแพร่และสืบทอด

อย่างต่อเนื�อง เช่น จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ หรือรื $อฟื$นงานเทศกาลต่างๆ ซึ�งจะได้ประโยชน์

ทางการทอ่งเที�ยวด้วย ความเข้าใจในปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกายภาพอนัเป็นรูปธรรม กบักิจกรรมและ

การแปลความหมายที�เป็นนามธรรม ทําให้เกิดลกัษณะเฉพาะของเมืองที�ตา่งไปจากพื $นที�อื�นๆ เป็น

จิตวิญญาณแห่งสถานที� (Spirit of Place) เป็นพื $นฐานของความเข้าใจเพื�อให้การดําเนินการ

อนรัุกษ์ประสบผลสําเร็จ 

2) กําหนดขอบเขตพื $นที�เพื�อการอนรัุกษ์พฒันาให้ชดัเจน ได้แก่ การกําหนดเขตพื $นที�เมือง

เก่าที�ต้องอนรัุกษ์ไว้อย่างเคร่งครัด เขตพฒันาเมืองสมยัใหม่และพื $นที�กนัชนเพื�อให้บริการและลด

แรงกดดนัจากการพฒันา 

3) การฟื$นฟอูงค์ประกอบหลกัของเมืองเก่า อาคาร สิ�งก่อสร้าง ลกัษณะภูมิทศัน์ พืชพรรณ 

และแหล่งธรรมชาติที�เสื�อมโทรมและถกูทําลายไปให้กลบัคืนสภาพ โดยไม่ลืมที�จะคํานึงถึงความ

เป็นของแท้ 
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4) การเสริมสร้างองค์ประกอบตา่งๆของเมืองให้สามารถดําเนินกิจกรรมในสงัคมร่วมสมยั

ได้โดยไมทํ่าลายคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม 

5) กําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางการพัฒนาเมือง รวมทั $ง 

มาตรการแรงจงูใจเพื�อให้มีการดําเนินการอนรัุกษ์เมืองให้ได้ผล 

6) พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที�ทนัสมยั สะดวก และปลอดภยั แตจ่ะต้อง

สอดคล้องกบัโครงสร้างของเมืองเก่า 

7) กําหนดหรือแต่งตั $งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง เพื�อ

รับผิดชอบดําเนินงานเกี�ยวกบัการอนรัุกษ์และพฒันาเมืองเก่า 

Feilden (1993) ถูกอ้างถึงใน “แนวคิดและหลักเกณฑ์โดยทั�วไปเกี�ยวกับการอนุรักษ์ 

พัฒนาและฟื$นฟูเมืองเก่า” ซึ�งจัดทําโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (2554) ได้ให้แนวทางเกี�ยวกบัการรักษา

เอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื$นฟูชุมชนในเมืองเก่า โดยมีหลักการในแง่ของการวางแผนการ

อนรัุกษ์เมืองประวตัศิาสตร์ไว้ดงันี $ 

1) การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพฒันาเมือง เนื�องจากการอนุรักษ์เมืองไม่สามารถ

พิจารณาให้เป็นเรื�องเดี�ยวเอกเทศได้ แต่ต้องประกอบด้วยกลวิธีหลายประการเพื�อใช้ในการวาง

แผนการพฒันาพื $นที�ประวตัศิาสตร์ในเมือง ประกอบด้วย เทคนิคทางด้านการอนรัุกษ์และฟื$นฟู การ

จดัหาบริการสาธารณะ ซึ�งช่วยส่งเสริมคณุภาพของพื $นที�ในระยะยาว และการวางแผนอนุรักษ์ที�

ควรมีการดําเนินการร่วมกับผู้อยู่อาศยัในพื $นที� ประกอบกับมีการออกกฎหมายข้อบงัคบั และการ

กําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิ

2) การควบคมุการเปลี�ยนแปลง เป็นหนึ�งในวตัถปุระสงค์ของการวางแผนการอนรัุกษ์เมือง

ประวัติศาสตร์ โดยการควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาใหม่ๆให้อยู่ในระดับที�

เหมาะสม จะทําให้สามารถรับมือกับการเปลี�ยนแปลงในอนาคตได้ โดยสร้างมาตรการกําหนด

ขนาดและรูปแบบอาคาร การจํากัดปริมาณการจราจร และการจัดเตรียมโครงสร้างพื $นฐานที�

เหมาะสม 
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3) การออกแบบสิ�งก่อสร้างทดแทน อาจเป็นการออกแบบอาคารใหม ่โครงสร้าง หรือสิ�งตอ่

เตมิ ทั $งหมดนั $นควรมีพื $นฐานมาจากการวิเคราะห์ที�ชดัเจนและเป็นระบบ ทั $งจากเรื�องของเนื $อเมือง

และหน้าที�ใช้สอยของพื $นที� โดยนําหลกัการของการออกแบบชมุชนเมืองและความงามของเมืองมา

ประยกุต์ใช้ 

4) การบริหารจดัการเมืองเก่า จะแตกตา่งกนัที�ลกัษณะกิจกรรมในเมือง คือ เมืองเก่าที�มี

ชีวิตมีกิจกรรม กบัเมืองเก่าที�ตายแล้วไร้กิจกรรม  

เมืองเก่าที�ยงัมีชีวิต หมายถึง เมืองที�ยงัคงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ

อนรัุกษ์เมืองเก่าลกัษณะนี $ ต้องคํานึงถึงเครื�องมือทางการเมืองที�ยงัมีพลวตัร (Dynamic Political 

Instruments) มากกว่าวิธีการที�หยุดนิ�ง หรือเน้นเฉพาะทางด้านเทคนิค (Static or Technical 

Means) ซึ�งจะทําให้เมืองหยุดการเจริญเติบโต และส่งผลร้ายต่อพื $นที�อนุรักษ์ด้วย ดังนั $น           

การบริหารจัดการเมืองเก่าที�ยังมีชีวิตอยู่ จะต้องให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจมากกวา่การเน้นทางด้านกายภาพ (Feilden, 1993) 

สว่นเมืองที�ตายแล้ว จะเน้นที�การสร้างสรรค์หรือออกแบบจดัเตรียมที�วา่งและลกัษณะทาง

ภมูิทศัน์ ให้สอดคล้องกบัสิ�งก่อสร้างที�มีการอนรัุกษ์ โดยการควบคมุลกัษณะภมูิทศัน์ทั $งหมดจะมี

ความสําคญัมาก ดงันั $น การบริหารจดัการเมืองที�ตายแล้วควรจะให้ความสําคญักบัการพฒันา

ทางด้านกายภาพมากกวา่การพิจารณาด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม 

Roy Worskett (1969) กล่าวถึงเป้าหมายและหลกัของการอนรัุกษ์ไว้ว่า การอนรัุกษ์กับ

การเปลี�ยนแปลงเป็นสิ�งที�ต้องดําเนินควบคู่กันไป เราไม่สามารถที�จะปฏิเสธการเปลี�ยนแปลงที�

เกิดขึ $นในยคุสมยัตา่งๆได้ เราไม่สามารถสร้างเมืองใหม่ได้ทั $งเมือง เราต้องสร้างการเปลี�ยนแปลงที�

ไม่ทําลายคณุคา่ของเมืองเก่า และไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงพฒันาเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั $น แตต้่อง

มองถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ชีวิตชีวาของเมือง เพื�อปลกุอดีตของเมืองให้ตื�นขึ $นมาอีกครั $ง 

เช่นเดียวกับ นิจ หิญชีระนันทน์ ที�ได้ให้แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ศิลปกรรมในเมืองไว้ โดยส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการพิจารณาการกําหนดกิจกรรมที�จะเกิดขึ $นในพื $นที� 

สามารถสรุปได้ดงันี $ คือ ควรมีการจัดการการใช้ประโยชน์ที�ดินที�เหมาะสม ฟื$นฟูบูรณะชุมชนให้

กลับคืนสู่ชีวิต และจัดให้มีสวนสาธารณะ พยายามรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ�นไว้ แม่นํ $า       
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ลําคลอง หนอง บงึ พื $นที�เปิดโล่งและเป็นแหล่งที�งดงาม ควรรักษาไว้ให้เป็นพื $นที�ที�ให้ความรื�นรมย์

แก่เมือง การลดการจราจรประเภทรถยนต์ในเขตพื $นที�อนรัุกษ์ โดยเพิ�มทางเดินเท้าและทางจกัรยาน

ซึ�งอาจอยู่ประกอบกบักิจกรรมทางการค้า เช่น หาบเร่ แผงลอย ที�จดัให้อยู่ในพื $นที�เป็นสดัส่วน ไม่

เบียดเบียนสิทธิสาธารณะของผู้ อื�น หรือการจัดทางเท้าใต้ชายคาเฉพาะย่านพาณิชยกรรม 

นอกจากนั $น ในสว่นของบริการสาธารณะ ต้องจดัให้มีระบบสาธารณูปการกระจายอยู่ในระยะและ

บริเวณอนัเหมาะสม เชน่ พิพิธภณัฑสถาน หอสมดุ สวนสาธารณะ หรือลานกลางเมือง เป็นต้น 

ในเรื�องของภูมิสถาปัตยกรรมซึ�งเป็นองค์ประกอบหลกัในการเชื�อมต่อความสมัพนัธ์ของ

เมืองประวตัิศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และพื $นที�อนุรักษ์ต่างๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ของผู้คนในปัจจบุนั  วโรภาสน์ วงศ์จตรุภัทร (2533) ได้ชี $ให้เห็นถึงความจําเป็นในการพฒันาด้าน

ภมูิสถาปัตยกรรม ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งในวตัถปุระสงค์ของการจดัการมรดกทางวฒันธรรม คือ เพื�อการ

อนุรักษ์สิ�งก่อสร้างซึ�งเป็นโบราณสถานและพื $นที�ประวตัิศาสตร์นั $นๆ และรักษาสภาพแวดล้อมให้

เป็นไปเพื�อสง่เสริมกิจกรรมด้านตา่งๆ เชน่ เพื�อการสนัทนาการ การทอ่งเที�ยว เป็นต้น 

วโรภาสน์ วงศ์จตรุภทัร (2533) กล่าวว่า การพฒันาด้านภูมิสถาปัตยกรรม คือการพฒันา

สภาพแวดล้อมของพื $นที�นั $นๆ เป็นการดําเนินการเพื�อจดัระบบ ระเบียบสร้างความงาม และส่งเสริม

ความสําคัญของโบราณสถานและ/หรือพื $นที�ประวัติศาสตร์ ซึ�งเป็นเนื $อหาหลักของพื $นที�นั $นๆ 

ประกอบกบัการส่งเสริมกิจกรรมอื�นๆที�เกี�ยวข้อง โดยสามารถสรุปจดุประสงค์หลกัของการพฒันา

ด้านภมูิสถาปัตยกรรมได้เป็น 2 ประการ คือ 

1) เพื�อแก้ปัญหาและสง่เสริมความสําคญัของโบราณสถานและ/หรือพื $นที�ประวตัศิาสตร์ 

2) เพื�อสง่เสริมกิจกรรมใหมด้่านตา่งๆให้สอดคล้องกบันโยบายของพื $นที�นั $นๆ 

การพฒันาในเขตโบราณสถานหรือพื $นที�ประวตัิศาสตร์นั $น สิ�งสําคญัที�สดุคือ โบราณสถาน 

หลกัฐานสิ�งก่อสร้าง และเนื $อหาเรื�องราวประวตัิศาสตร์โบราณคดี สิ�งตา่งๆเหล่านี $จะต้องได้รับการ

ดําเนินการทกุอย่างตามขบวนการอนรัุกษ์ การพฒันาจะต้องไม่บิดเบือนหรือทําลาย หรือทําให้สิ�ง

ตา่งๆเหลา่นั $นด้อยคณุคา่ลงไป 

อีกประการหนึ�งของการพิจารณาแนวทางการพฒันาที�สําคญั คือ ลกัษณะเฉพาะตวัหรือ

เอกลกัษณ์ของพื $นที�ซึ�งเป็นข้อได้เปรียบในพื $นที�นั $น ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะพิเศษด้านประวตัิศาสตร์ 
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โบราณคดี ธรรมชาติ หรือกิจกรรม ความสําคญัในส่วนนี $ต้องได้รับการพิจารณารักษาและส่งเสริม

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุอยา่งเหมาะสม  

วโรภาสน์  วง ศ์จตุรภัทร  (2533)  ไ ด้ เสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทาง               

ภมูิสถาปัตยกรรมสําหรับพื $นที�ประวตัศิาสตร์ไว้ดงันี $ 

1) สิ�งก่อสร้างและหลกัฐานอื�นที�เกี�ยวข้องทางด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เหล่านี $ถือ

เป็นโครงสร้างพื $นฐานหลักของพื $นที�ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารและองค์ประกอบทาง     

ภูมิทัศน์ เช่น คูเมือง คลองโบราณ บ่อ สระ ทางเท้า ถนน ฯลฯ แนวทางการพัฒนานอกจาก

พระราชบญัญตัคิวบคมุโบราณสถานที�กําหนดระยะควบคมุสภาพแวดล้อม 20 เมตร จากแนวขอบ

โบราณสถานแล้ว ในการพฒันาควรจะพิจารณากําหนดระยะควบคมุสภาพแวดล้อมเฉพาะพื $นที�

ด้วย เพื�อการป้องกนัและเตรียมพื $นที�เพื�อการศกึษาค้นคว้าในอนาคต และอาจเสนอข้อมลูและ/หรือ

เสริมและ/หรือสร้างแนวโบราณสถานตามหลกัฐานที�พบ หรือตามการวิเคราะห์สนันิษฐาน เพื�อให้

เห็นโครงสร้างที�สมบูรณ์เต็มรูปแบบของอาคาร สิ�งก่อสร้าง และสภาพผังบริเวณหรือผังเมือง

โบราณ 

2) วัสดุพืชพรรณ เป็นส่วนประกอบที� สําคัญมากอีกส่วนหนึ�งในการพัฒนาด้าน             

ภูมิสถาปัตยกรรม เพราะเป็นส่วนช่วยเสริมคณุภาพของการมอง สามารถใช้สร้างความงามได้ดี

ที�สดุประการหนึ�ง และยงัสามารถพิจารณาพนัธุ์ไม้เพื�อประโยชน์การใช้สอยพื $นที�ตา่งๆ เช่น พื $นที�ให้

ร่มเงา พื $นที�ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น ซึ�งการพิจารณาเลือกชนิด ขนาด และ

ตําแหน่งการปลูกที�ไม่ถูกต้องกับลักษณะการใช้สอยย่อมส่งผลเสียอย่างมากต่อพื $นที�นั $น แนว

ทางการพัฒนาวัสดุพืชพรรณในเบื $องต้น เช่น พิจารณาปลูกตามหลักฐานสภาพพันธุ์ไม้เดิมใน  

สมัย โบราณ ส นองตอบต่อการ ใ ช้ สอยแล ะมุมมอง  ใน พื $น ที� รอบๆ โบราณ สถาน แล ะ                   

พื $นที�ประวตัิศาสตร์ ให้พิจารณาใช้พนัธุ์ไม้เฉพาะหญ้า ไม้ยืนต้น และไม้พุ่มขนาดใหญ่ พยายาม

หลีกเลี�ยงการใช้ไม้คลมุดนิและไม้พุม่ขนาดเล็ก-กลาง เพราะดแูลรักษายาก ทําให้เกิดความรกรุงรัง

ได้ง่าย ไม้ดอกไม้ประดบัไมค่วรปลกู เพราะจะดงึความสนใจของผู้ เข้าชม กลายเป็นข่มความสําคญั

ของโบราณสถาน ส่วนพื $นที�อื�นๆพิจารณาปลูกได้ตามความเหมาะสม โดยลักษณะการปลูกควร

ปลกูเป็นกลุม่เป็นแนว และมีน้อยชนิด เพื�อความสะดวกในการดแูลรักษา 
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3) อาคารและสิ�งก่อสร้างอื�นในองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึงอาคารหรือ

สิ�งก่อสร้างใหม่ที�สร้างขึ $นเพื�อการดําเนินการโครงการ เพื�อสนองตอบตอ่นโยบายโดยไม่มีเรื�องราว

ความสมัพนัธ์ด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ถือเป็นโครงสร้างหรือกิจกรรมที�เกิดขึ $นใหม่ซ้อนทบัใน

พื $นที�ประวัติศาสตร์ แนวทางการพัฒนาควรพิจารณากําหนดตําแหน่งของสิ�งก่อสร้างใหม่ให้

สอดคล้องกบัการใช้สอยและสามารถสงัเกตเห็นความแตกตา่งของโครงสร้างใหม่ทั $งหมดนั $นชดัเจน 

ไมส่บัสนกบัโครงสร้างโบราณของพื $นที� โดยในขณะเดียวกนัต้องไม่ข่มหรือชิงความโดดเดน่ไปจาก

โบราณสถาน ไม่กีดขวางหรือปิดบงัมุมมองสําคญั ในเรื�องของรูปแบบ อาจพิจารณาด้านรูปทรง 

วสัดแุละสี ให้ดกูลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม พยายามเลือกใช้วสัดทุ้องถิ�น โดยใช้รูปแบบเทคนิควิธี

ก่อสร้างที�กลมกลืนหรือเป็นแบบเดียวกบัโบราณสถานในพื $นที�  

สว่นรายละเอียดของการอนรัุกษ์ด้านกายภาพ มีข้อควรพิจารณาในการดําเนินการอนรัุกษ์

และพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคารหรือโบราณสถานที�มีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ ดงันี $ 

(อรศริิ ปาณินท์, 2529)  

1) พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบและภูมิสถาปัตยกรรม ซึ�ง เน้น

สภาพแวดล้อม พร้อมทั $งป้องกันการเสื�อมสลายหรือชํารุดในเวลาเดียวกัน เพราะองค์ประกอบ

เหล่านั $นเป็นเครื�องบ่งชี $บรรยากาศและคณุลักษณะของสถาปัตยกรรม  องค์ประกอบในที�นี $รวม

ความถึง ผิวจราจรประเภทตา่งๆ ครุภณัฑ์ประกอบผงับริเวณ ค ูคลอง ระบบสาธารณูปโภคดั $งเดิม 

ซึ�งองค์ประกอบในผงับริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี $ แสดงถึงคณุลกัษณะเฉพาะของพื $นที�แต่

ละพื $นที� 

2) พิจารณาความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบ รวมทั $ง

พื $นที�เปิดโลง่ ซึ�งเป็นตวักลางเชื�อมตอ่ความตอ่เนื�อง และบรรยากาศดั $งเดมิ 

3) พิจารณาการจดัระบบระบายนํ $าในบริเวณอาคาร และพื $นที�รอบบริเวณ เพื�อป้องกนัการ

เสื�อมสลายของสถาปัตยกรรมและแหลง่ที�ตั $ง 

4) ควรรักษาสภาพของลานหรือพื $นผิวบริเวณรอบอาคารให้คงลกัษณะเดิมมากที�สดุ เพื�อ

ป้องกนัการเสื�อมสลายขององค์ประกอบและสว่นประณีตสถาปัตยกรรม 
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5) เตรียมการป้องกนัการเสื�อมสลายของผิวหน้าวสัดตุามลกัษณะทางธรรมชาติของวสัดุ

นั $นๆ เช่น การทําความสะอาดผิวหน้า การกัดสนิมผิวโลหะ และการกัดสีตกแต่ง รวมทั $งการ

เตรียมการป้องกนั และบํารุงรักษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอื�นๆ ซึ�งส่งผล

มายงัผิววสัดขุองตวัสถาปัตยกรรม 

6) ควรมีการประเมินคุณค่าโดยทั�วไปของวัสดุก่อสร้างของอาคารที�ต้องการอนุรักษ์ ว่า

นอกเหนือจากการป้องกนัและบํารุงรักษาแล้ว ยงัต้องการเสริมด้วยเทคนิควิทยาการอื�นๆอีกหรือไม ่

7) ควรซอ่มแซมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและผงับริเวณที�ชํารุด  โดยต้องศกึษาลกัษณะ

เดิมให้ถ่องแท้ โดยให้ชิ $นส่วนใหม่เหมือนหรือมีความแตกต่างน้อยที�สุด  การเลือกวัสดุในส่วน

เพิ�มเตมิให้พิจารณาวสัดเุดิมเป็นพื $นฐาน หากการใช้วสัดเุดิมไม่สามารถทําได้ด้วยเหตผุลตา่งๆ จึง

จะพิจารณาวสัดใุหมที่�สร้างความแตกตา่งน้อยที�สดุ  

8) การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมหรือสภาพแวดล้อม ในกรณีที�องค์ประกอบ

นั $นเสื�อมสลายหรือสูญหายไปโดยสิ $นเชิง เช่น ซุ้ มประตูทางเข้า ลาน ถนน ทางเท้า และในการ

อนรัุกษ์มีความจําเป็นต้องสร้างใหม ่เพื�อให้ความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมคง

บรรยากาศและคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ไว้เช่นเดิม  การออกแบบให้ลกัษณะเป็นเหมือนเดิมควร

ศกึษาจากหลกัฐานตา่งๆอยา่งละเอียดเพื�อความถกูต้อง  หากจําเป็นต้องออกแบบใหม่ ควรทําให้มี

คณุลกัษณะที�กลมกลืนกบัอาคารและสภาพแวดล้อมที�มีคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์เดมิ 

9) การเพิ�มเตมิองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื�อประโยชน์ในการปรับสภาพการใช้งานใหม ่

ซึ�งอาจรวมความถึง  การเพิ�มบริเวณจอดรถในพื $นที� โถง หรือทางเดินต่อเนื�อง ต้องแน่ใจว่าส่วน

เพิ�มเติมไม่เป็นปัญหาต่อคุณลักษณะทั�วไปของอาคารและสภาพแวดล้อม ทั $งในแง่มุมของการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมและภมูิสถาปัตยกรรมในบริเวณ 

10) ในกรณีที�อาจต้องมีการปรับการออกแบบสภาพภายนอกของสถาปัตยกรรมบ้าง เพื�อ

การใช้งานใหม ่ต้องพิจารณาลกัษณะที�ให้ความกลมกลืนกบัอาคารเดิมหรือสภาพแวดล้อมเดิม ทั $ง

รูปแบบ วสัดแุละสดัส่วน ซึ�งรวมความถึงองค์ประกอบของผงับริเวณและความเชื�อมโยงของส่วน

เปิดโลง่ ซึ�งอาจจําเป็นต้องมีการออกแบใหมเ่พิ�มเตมิด้วย  
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จากหลกัการข้างต้นได้ชี $ให้เห็นถึงข้อควรตระหนกัในการกําหนดลกัษณะกิจกรรมและพื $นที�

เพื�อรองรับกิจกรรมบริเวณคเูมืองนครราชสีมาว่าต้องไม่ก่อให้เกิดสิ�งก่อสร้างหรือลกัษณะการใช้

พื $นที�ที�ทําลายคณุคา่และลกัษณะทางกายภาพขององค์ประกอบทางภูมิทศัน์ประวตัิศาสตร์เดิม ซึ�ง

หากจําเป็นต้องมีการก่อสร้างปรับปรุงเพิ�มเติมก็ควรอยู่ในกรอบของความเคารพต่อองค์ประกอบ

เดิมเป็นหลัก ไม่ทําสิ�งใหม่ให้โดดเด่นหรือบดบงัคุณค่าขององค์ประกอบเดิม ซึ�งสามารถชี $แจง

ประเดน็ที�ควรคํานงึถึงจากหลกัในการอนรัุกษ์และพฒันาเมืองประวตัศิาสตร์ได้ ดงันี $ 

1) ควรสร้างปัจจัยในการดํารงชีวิตอย่างยั�งยืนให้เกิดขึ $นในพื $นที� โดยเฉพาะปัจจัยสี�ที�

ตอบสนองต่อความต้องการพื $นฐานของมนุษย์ ตามด้วยการจรรโลงจิตใจในด้านต่างๆ ทั $งจาก

ศาสนา สภาพสงัคมและสภาพแวดล้อม ซึ�งพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาสามารถช่วยส่งเสริม

ปัจจยัในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที�ดีได้ เนื�องจากเป็นพื $นที�สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง 

2) การรักษาองค์ประกอบของเมืองเก่าให้มีความชดัเจน สมบรูณ์ โดยเฉพาะลกัษณะและ

เอกลกัษณ์ของพื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมา ที�ยงัคงหลงเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์มาก

เมื�อเทียบกบัองค์ประกอบของเมืองเก่าอื�นๆในพื $นที�  

3) การรักษาภมูิทศัน์และโครงสร้างอื�นๆที�ทําให้เกิดความเป็นจิตวิญญาณแห่งสถานที� โดย

คํานงึถึงความเป็นของเดิมแท้ เช่น แนวกําแพงเมือง คเูมือง ซุ้มประต ูลานตา่งๆ แตค่วรตอบสนอง

ตอ่วิถีชีวิตของประชาชนในปัจจบุนัด้วย 

4) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในความสําคัญของพื $นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมาตอ่ประชาชนโดยทั�วไป เพื�อความร่วมมือในการอนรัุกษ์อยา่งมีสว่นร่วมในอนาคต 

5) พื $นที�ที�จะมีการขยายตวัเป็นเมืองใหม ่โดยเฉพาะการเป็นเมืองเศรษฐกิจควรมีการรักษา

ขอบเขตและระยะห่างจากเมืองเก่าอย่างเหมาะสม ในที�นี $พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองสามารถใช้

เป็นขอบเขตแบง่กั $นระหวา่งพื $นที�เมืองเก่ากบัพื $นที�เมืองใหมไ่ด้ 

6) การกําหนดแผนการอนุรักษ์ไว้ในแผนการพัฒนาเมือง หรือการให้กฎหมายมีส่วนใน

การช่วยดแูลรักษาแหล่งโบราณสถานหรือเมืองประวตัิศาสตร์ เพื�อการควบคมุที�ครอบคลุม ทั $งใน

ลกัษณะของการใช้ประโยชน์พื $นที� ลกัษณะสิ�งก่อสร้าง หรือลกัษณะของกิจกรรมที�สามารถเกิดขึ $น

ได้ เป็นต้น 
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2.7 การออกแบบเพื�อทุกคน  

รายละเอียดในการออกแบบเพื�อแก้ไขปัญหาจากสิ�งเก่าหรือเป็นการออกแบบเพื�อสร้างใหม่

ในพื $นที�สาธารณะ อีกสิ�งหนึ�งที�ลืมไม่ได้คือ การออกแบบเพื�อทกุคน ซึ�งเป็นการออกแบบที�ให้คนทกุ

เพศทกุวยั ทกุสถานะกายภาพ สามารถเข้าใช้พื $นที�สาธารณะนั $นๆได้อย่างสะดวกสบาย เป็นธรรม

และทั�วถึง โดยมีหลักการสําคญัในการออกแบบ 7 ประการ คือ ทุกวัยใช้ได้ (Equitable Use)    

ง่ายตอ่ความเข้าใจ (Perceptible Information) ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive) ปรับเปลี�ยนได้ 

(Flexible Use) เผื�อให้พลาดได้ (Tolerance for Error) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort)      

ขนาดและที�ว่างเหมาะกบัการเข้าถึงและใช้สอย (Size and Space for Approach and Use) 

หลกัการเหล่านี $ควรปรับใช้กับงานในทกุขนาดตั $งแตง่านออกแบบผลิตภณัฑ์จนถึงระดบัขนาดงาน

ออกแบบชมุชนเมือง ยกตวัอยา่งการออกแบบในระดบัเมืองจากภาพตอ่ไปนี $  

                      
แผนภาพที� 6 แสดงระยะหา่งของสิ�งอํานวยความสะดวกพื $นฐาน 

(ที�มาของภาพ : http://www.kknontat.com, 2556) 

 จากภาพข้างต้นแสดงถึงลกัษณะการจดัให้มีสิ�งอํานวยความสะดวกพื $นฐานในการใช้ชีวิต

ในชุมชนตามระยะห่างที�เหมาะสม เช่น ที�นั�งพัก ที�หยุดรถประจําทาง ทางข้ามสําหรับคนพิการ  

ห้องส้วมสาธารณะ โทรศพัท์ เป็นต้น 

นอกจากการพัฒนาเชิงอนุรักษ์จากหน่วยงานราชการหรือองค์กรที�เกี�ยวข้องต่างๆแล้ว 

แนวคดิสําคญัอีกประการหนึ�งในการพฒันาเชิงอนรัุกษ์ คือ การบรูณาการศาสตร์ตา่งๆ เข้ามาช่วย

ในด้านการอนุรักษ์ เช่น การใช้หลกันิติศาสตร์ในการออกกฎหมาย การใช้หลักรัฐศาสตร์จดัการ
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ผลประโยชน์ให้เกิดความยั�งยืน เสมอภาคและเป็นธรรม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดสร้าง

เครื�องมือและวิธีการในการจดัการปัญหาในหลายๆด้าน หรือการใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ในการสร้าง

แรงจงูใจเชิงเศรษฐกิจ เพื�อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการ โดยส่งเสริมให้ท้องถิ�นได้มีส่วนร่วมใน

การดําเนินการมากที�สดุ เป็นต้น 

จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (2554) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้ชมุชนท้องถิ�นมีส่วนร่วมใน

การอนรัุกษ์และพฒันาเมืองเก่ามีความสําคญัมาก เนื�องจากความเป็นผู้อยู่อาศยัและจะเป็นผู้สาน

ตอ่วฒันธรรมและความยั�งยืนของเมือง ดงันั $น การให้ความรู้ความเข้าใจถึงคณุคา่ ความสําคญัของ

เมืองเก่าจึงเป็นเรื�องที�ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ประชาชนโดยทั�วไปเกิดจิตสํานึกและ

ความตระหนกัในการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมของเมืองเก่าตอ่ไป 

2.8 การท่องเที�ยวทางวัฒนธรรม 

Robert Mcnulty (1985) ได้ให้ข้อคิดสําหรับการพฒันาพื $นที�ทางวัฒนธรรมเพื�อการ

ท่องเที�ยวไว้อย่างน่าสนใจว่า “การสงวนวฒันธรรมเป็นงานสําคญัไม่น้อยไปกว่าการพฒันาและ

ความเจริญทางเทคโนโลยี การเปิดวัฒนธรรมท้องถิ�นเพื�อการท่องเที�ยว ก็เท่ากับเป็นการเริ�ม

กระบวนการแตกสลายทางวฒันธรรม”  

ในโลกของเทคโนโลยีและการปฏิวัติอย่างในปัจจุบันได้เกิดการสร้างกฎ แนวทางการ

ปฏิบัติและบทลงโทษต่างๆมากมาย เพื�อพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญสลายไป

เนื�องจากการนําออกมาขายให้กบัการทอ่งเที�ยว 

จากกฎบตัรบรัสเซลล์ว่าด้วยการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมของ ICOMOS (International 

Council on Monuments and Sites) ซึ�งเป็นการสมัมนาระหวา่งประเทศเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวร่วม

สมยัและมนษุยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2529 เกิดเป็นข้อตกลงดงัตอ่ไปนี $ 

1) การท่องเที�ยว เป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงไม่ได้ทางสงัคม มนุษยชาติ เศรษฐกิจ และความ

จริงเกี�ยวกับวัฒนธรรม อิทธิพลของการท่องเที�ยวต่อด้านโบราณสถานและแหล่งต่างๆเริ�มมี

ความสําคัญเป็นพิเศษและมีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ $น เห็นได้จากอัตราการพัฒนาการท่องเที�ยวที�

เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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2) การแผข่ยายตวัของการทอ่งเที�ยวจะสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่พื $นที�นั $นๆ และกลายเป็น

สิ�งที�มนุษยชาติต้องเผชิญ การท่องเที�ยวดเูหมือนจะมีอิทธิพลสําคญัต่อสภาพแวดล้อมของมนษุย์

โดยทั�วไป และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งตอ่โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีตา่งๆ และเพื�อที�จะสามารถ

รักษาให้โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเหล่านั $นยืนหยัดรักษาอยู่ได้ จะต้องมีการศึกษาถึง

อิทธิพลจากการท่องเที�ยวนี $อย่างรอบคอบ และควรสอดแทรกนโยบายที�มีเป้าหมายเดียวกนัในทุก

ระดบัขั $นของนโยบายการบริหาร ซึ�งเชื�อได้ว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างรากฐานที�ดีและเป็นสิ�งที�พึง

ปรารถนาในการแก้ปัญหาของโลก 

3) การทอ่งเที�ยวทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบหนึ�งของการท่องเที�ยวที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการ

ค้นพบโบราณสถานและแหลง่โบราณคดีตา่งๆ อิทธิพลของการท่องเที�ยวในแง่บวกจะส่งผลดีและมี

ส่วนช่วยในการดูแลรักษาป้องกันโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเหล่านั $น การท่องเที�ยวใน

รูปแบบนี $อาจกล่าวได้ว่าเป็นการดูแลรักษาป้องกันและเป็นความต้องการของสังคมมนุษย์ อัน

เนื�องมาจากวฒันธรรมทางสงัคมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ�งสง่ผลให้กบัมวลมนษุย์ผู้ ที�เกี�ยวข้อง

ในเรื�องนี $ 

4) ไมว่า่ผลที�ตามมาจะเป็นอยา่งไร การส่งเสริมการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมต้องพิจารณา

ผลด้านลบที�จะเกิดขึ $นจากการปล้นชิงและการสร้างความเสียหาย ซึ�งเกิดจากการใช้งานอย่างหนกั

และใช้อย่างไม่มีขอบเขตจํากดัในพื $นที�โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  เหตทีุ�เป็นเช่นนั $นเพราะ

โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเป็นสิ�งที�ตรงตามความต้องการพื $นฐานที�จะใช้ดึงดูดการ

ทอ่งเที�ยวและการศกึษาทางวฒันธรรม ซึ�งประสบความสําเร็จเชิงการท่องเที�ยวและเศรษฐกิจอย่าง

เห็นได้ชดัเจนมาแล้วทั�วโลก 

อย่างไรก็ดี การพฒันาต่างๆควรจะคํานึงถึงผลที�จะตามมาในอนาคตเป็นหลัก ในส่วนที�

เกี�ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จะต้องมีความสําคัญมาก่อนเรื� องที�จะ

พิจารณาอื�นๆ ไมว่า่เรื�องนั $นๆจะเหมาะสมเพียงใดในด้านสงัคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง 

ด้านการท่องเที�ยวควรมีการจดัการสิ�งอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที�ยว และดูแล

เรื�องความเคลื�อนไหวของนกัท่องเที�ยว ซึ�งจะต้องควบคมุไม่ให้เกิดการใช้พื $นที�อย่างไม่จํากดั และ

ควบคมุความหนาแนน่ของนกัทอ่งเที�ยวไมใ่ห้มีมากเกินไป 
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พื $นฐานของการปฏิบตัิจากข้อตกลงข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี $ คือ ฝ่ายตวัแทนของการ

ท่องเที�ยวและตัวแทนของการปกป้องรักษามรดกทางธรรมชาติและโบราณสถาน ควรร่วมกัน

ปกป้องรักษาและส่งเสริมมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื�อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดย

เป็นไปตามระเบียบขั $นตอน เป็นต้นวา่ รวบรวมผลประโยชน์ทางวฒันธรรมเข้ากบัวตัถปุระสงค์ทาง

สงัคมและเศรษฐกิจซึ�งเป็นสว่นหนึ�งในแผนการจดัการทรัพยากรของรัฐ เขต และชมุชนท้องถิ�น โดย

หากสง่เรื�องทั $งหมดให้กบัรัฐอาจส่งให้เกิดผลที�รวดเร็วและมีพลงัในการประชมุระหว่างชาติสําหรับ

การปกป้องรักษามรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาตขิองโลก 

การสร้างความสํานกึถึงความต้องการในการรักษาอย่างรีบดว่น เพื�อที�จะนําไปเปลี�ยนท่าที

ของสาธารณชนโดยส่วนใหญ่ในเรื�องผลที�ได้รับจากการพฒันาอย่างมากมายของความต้องการ

ทางการท่องเที�ยว องค์กรที�เกี�ยวข้องมีความประสงค์ที�จะให้เด็กนักเรียนไปจนถึงวัยรุ่นได้รับ

การศึกษา เพื�อที�จะมีความเข้าใจและมีความเคารพในโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และมรดก

ทางวฒันธรรมตา่งๆ 

วตัถปุระสงค์พื $นฐานของการท่องเที�ยวระดบันานาชาติ คือ ความเอาใจใส่ในเรื�องของการ

ปกป้องรักษามรดกทางวฒันธรรม การรู้จกัเคารพ รู้จกัปกป้องรักษาความสวยงามที�แท้จริงและ

ความหลากหลายของคุณค่าทางวัฒนธรรมในเขตและประเทศที�กําลังพัฒนา เป็นสิ�งพึงกระทํา

เช่นเดียวกับในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ  เพราะมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินั $นจะมี 

ชะตากรรมเหมือนกนัทกุแหง่เมื�อมีการแผข่ยายทางการทอ่งเที�ยว  

สําหรับพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะบริเวณคเูมืองนครราชสีมานั $น หากจะมีการพฒันาในด้าน

การทอ่งเที�ยว จากหลกัการข้างต้นก็ควรเป็นการพฒันาในเชิงการเป็นพื $นที�เพื�อส่งเสริมการอนรัุกษ์

ลกัษณะทางวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ของท้องถิ�น โดยอาจเป็นพื $นที�ที�สร้างความตระหนกัและ

ให้ความรู้ความเข้าใจในความสําคญัของพื $นที�ประวตัศิาสตร์บนพื $นที�ประวตัิศาสตร์จริง ซึ�งลกัษณะ

ของการพัฒนาเพื�อการท่องเที�ยวในรูปแบบนี $อาจต้องมีการเพิ�มโครงสร้างทางภูมิทัศน์ใหม่บาง

ประการ โดยการพฒันานั $นจะต้องอยูบ่นพื $นฐานของแนวคดิการอนรัุกษ์ทางประวตัิศาสตร์เป็นหลกั 

และการพฒันาการทอ่งเที�ยวที�เกิดขึ $นจะต้องไมส่ง่ผลกระทบในแง่ลบตอ่องค์ประกอบของเมืองเก่า 
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2.9 การศึกษาที�เกี�ยวข้อง 

เนื�องด้วยพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาเป็นส่วนหนึ�งในบริบทของพื $นที�เมืองเก่า บทบาท

และความสําคัญของพื $นที�จึงเกี�ยวข้องกับบริเวณย่านเมืองเก่าด้วย และพื $นที�เมืองเก่าเองก็มี

ความสมัพนัธ์ในระดบัภาค จึงขอกล่าวสรุปข้อมูลที�เคยมีการศึกษาเกี�ยวกบับริเวณพื $นที�เมืองเก่า 

จงัหวดันครราชสีมาไว้ดงันี $ 

การศึกษาส่วนใหญ่ที�เกี�ยวข้องกับพื $นที�เมืองเก่า จงัหวัดนครราชสีมา ที�ยกมาในที�นี $เป็น

การศึกษาที�เกิดขึ $นในระยะเวลาสิบปีก่อน เพื�อใช้ในการศึกษาตามหลกัสตูรการออกแบบและวาง

ผังชุมชนเมือง โดยมักมุ่งเน้นไปในเชิงการศึกษาปัญหาการใช้พื $นที�และสภาพแวดล้อม เพื�อหา

แนวทางในการพฒันาที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของเมืองเก่า โดยเฉพาะคณุคา่ในเชิงประวตัิศาสตร์ 

ผงัเมือง สถาปัตยกรรม และความเป็นเอกลกัษณ์ โดยใช้กระบวนการในการสงัเกตและสมัภาษณ์ 

ซึ�งพื $นที�ที�มกัถูกเลือกเพื�อทําการศึกษามีสองบริเวณ คือ บริเวณลานย่าโม กับพื $นที�ทั�วไปในย่าน

เมืองเก่ารวมถึงบริเวณโดยรอบนอกเขตคเูมืองที�ติดกับย่านเมืองเก่า แต่การศึกษาในครั $งนี $จะระบุ

ขอบเขตเฉพาะพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

2.9.1 การศึกษาในระดับเมือง 

ในภาพมมุกว้าง จงัหวดันครราชสีมามีศกัยภาพในหลายแง่มมุซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัเมืองหลวง

อย่างกรุงเทพมหานครและพื $นที�ต่อเนื�องโดยรอบ เช่น ความสําคัญทางด้านที�ตั $งซึ�งเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ในการกระจายความเจริญและเศรษฐกิจออกสู่พื $นที�ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 

เป็นเหมือนประตูสู่ภาคอีสานและเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน (อลงกรณ์ จุฑาเกต,ุ 2545) ด้วย

ศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ที�ตั $งนี $ จึงเกิดผลสืบเนื�องต่อการพัฒนาพื $นที�ในด้านอื�นตามมา เช่น       

การพฒันาเชิงท่องเที�ยวโดยมีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ประเพณี วฒันธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสว่นในการสร้างรายได้ให้กบัคนในท้องที� และดงึดดูคนตา่งถิ�นให้เข้ามาหา

รายได้ทําให้เกิดการเพิ�มขึ $นของจํานวนประชากรทั $งประชากรหลกัและประชากรแฝง 

การขยายตวัของเมืองนครราชสีมา (อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) มีแนวโน้มในการขยายตวั

ขนานกับเส้นทางการคมนาคม ทั $งทางรถไฟและถนนหลกั สงัเกตได้จากลกัษณะสถาปัตยกรรม

และกิจกรรมที�เกิดขึ $นในพื $นที� การขยายตัวนี $ส่งผลต่อการกระจายตัวทางด้านเศรษฐกิจและ
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ประชากร จุดเชื�อมต่อพื $นที�เมืองเก่าซึ�งอยู่ทางด้านตะวนัออกของเมือง และพื $นที�เมืองใหม่ซึ�งอยู่

ทางด้านตะวนัตกและด้านเหนือของเมือง คือ พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาอนัเป็นพื $นที�เปิดโล่ง

สาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง โดยมีลานย่าโม (ซึ�งรวมสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี)        

เป็นพื $นที�ประกอบกิจกรรมสําคญัของเมือง 

กิจกรรมที�ประกอบอยู่โดยรอบบริเวณและภายในพื $นที�เมืองเก่าที�สําคญั ได้แก่ การอยู่

อาศยั การค้าขายพาณิชยกรรม สถานที�พกัผ่อนหย่อนใจ ศนูย์ราชการและการศึกษา โดยความ

หนาแนน่ของการอยูอ่าศยันอกเขตเมืองเก่ามีมากกว่าภายในเขตเมืองเก่าซึ�งอยู่ในกรอบของคเูมือง

อนัเป็นพื $นที�ประวตัิศาสตร์ที�ควรอนุรักษ์ และมีการผลกัดนัการกระจายตวัทางเศรษฐกิจออกนอก

เขตเมืองเก่าไปยังชุมชนใหม่โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพซึ�งเป็นถนนหลักที�เชื�อมต่อระดับ

ภมูิภาค (อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) เหตทีุ�เป็นเชน่นั $น เนื�องด้วยการพฒันาตามแนวทางการพฒันา

พื $นที�เชิงอนุรักษ์ของหน่วยงานรัฐบาล ที�ต้องการรักษาระดบัความหนาแน่นและลกัษณะของการ

ขยายตวัทั $งเศรษฐกิจและประชากรในเขตพื $นที�เมืองเก่าให้อยู่ในปริมาณจํากดัซึ�งไม่เป็นการรบกวน

ตอ่สภาพแวดล้อมเดมิภายในพื $นที� 

ปัญหาที�พบจากการศกึษาในระดบัเมือง คือ ปัญหาการคมนาคมติดขดัจากการขยายตวั

ของชมุชน ปัญหาการระบายนํ $า การบําบดัและการกําจดันํ $าเสียซึ�งส่งผลตอ่สขุภาพและทศันียภาพ 

ปัญหาการบริการนํ $าประปาเนื�องจากการอพยพเข้าอยู่อาศยัมีปริมาณมากและมีอัตราการเพิ�ม

อย่างรวดเร็ว ปัญหาการบกุรุกที�ดิน ปัญหาสภาพแวดล้อมของเมืองทั $งจากขยะตกค้าง และความ

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ปัญหาการพฒันาโดยขาดแนวทางควบคมุจนเป็นการทําลาย

องค์ประกอบทางประวตัศิาสตร์ในเขตพื $นที�เมืองเก่า (อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) 

แนวทางในการแก้ปัญหาที�ถูกเสนอไว้ได้มุ่งเน้นไปในลักษณะการพฒันาเชิงอนุรักษ์เป็น

นโยบายสําคญั โดยมองในมุมกว้างของการเก็บรักษาองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ของพื $นที� 

(อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) เช่น ลานย่าโม ประตเูมือง กําแพงเมือง ป้อม คเูมือง และที�สําคญัที�มกั

ถกูมองข้าม คือ บริเวณเปิดโลง่ภายในพื $นที�ที�แสดงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบที�สําคญัของเมือง 

ซึ�งสามารถใช้เน้นความสําคัญของพื $นที�นั $นๆและแสดงการเชื�อมต่อกับพื $นที� สําคัญอื�นๆได้      

(อรศริิ ปาณินท์, 2529)  
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ลักษณะของกิจกรรมที�อาจเกิดขึ $นในระดับเมืองเพื�อสนองต่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ 

(อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) ในบทบาทหลกั เชน่ การเป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรมและประเพณีของ

จงัหวดั เป็นจดุแวะพกัและศนูย์ข้อมลูการท่องเที�ยว การรองรับชมุชนพกัอาศยัขนาดใหญ่ บทบาท

รอง เช่น การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและบริการของชุมชน (จากที�เคยกล่าวข้างต้นแล้วว่า

ต้องการกระจายการค้าไปยังชุมชนใหม่เพื�อเสถียรภาพของลกัษณะเศรษฐกิจในพื $นที�เมืองเก่า)  

การเป็นศูนย์ราชการและแหล่งงานซึ�งเป็นบทบาทเดิมที�คงรักษาอยู่ แต่ต้องปรับรูปแบบให้

สอดคล้องกบัการพฒันาเมืองในอนาคต 

นอกจากนี $ยังได้มีการศึกษาความต้องการของคนในชุมชนเมืองนครราชสีมาในเบื $องต้น

เกี�ยวกบัสิ�งที�ขาดในพื $นที� (อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) ซึ�งประเด็นหลกัที�ถกูเรียกร้อง คือ ขาดพื $นที�ที�

จะแสดงออกถึงวฒันธรรมของคนโคราช รองลงมาเป็นเรื�องของสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู ่

โดยเรียกร้องถึงพื $นที�สีเขียวและสวนสาธารณะ ความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร และ

สภาพแวดล้อมที�ปลอดจากมลพิษ 

2.9.2 การศึกษาในระดับพื 1นที�เฉพาะ: ลานย่าโม 

จากข้อเรียกร้องของความต้องการในข้างต้น การแก้ปัญหาที�เกิดขึ $นในช่วงนั $นได้มุ่งเน้นไป

ยังบริเวณลานย่าโมอันเป็นลานกว้างสาธารณะที� มีหลายบทบาทสําคัญในพื $นที�  และเป็น

ส่วนประกอบสําคญัของพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา ซึ�งมีผู้ ทําการศึกษาในรายละเอียดของ

กิจกรรม ลกัษณะทางกายภาพและปัญหาที�เกิดขึ $นในพื $นที�ลานยา่โมไว้ดงันี $ 

ลกัษณะของผู้ใช้พื $นที�และกิจกรรมที�เกิดขึ $นมีหลายรูปแบบและมีความหนาแน่นของการใช้

พื $นที�แตกต่างกันตามช่วงเวลาและตามกิจกรรมพิเศษที�จดัขึ $นในพื $นที� คือ ในช่วงเวลาเช้ามีความ

หนาแน่นของผู้ ใช้ระดบัปานกลางโดยกิจกรรมที�เกิดขึ $นส่วนใหญ่ คือ การออกกําลังกาย ในช่วง

เวลาสายมีความหนาแนน่ของผู้ใช้ระดบัปานกลางเชน่กนั แตกิ่จกรรมส่วนใหญ่ คือ การเดินผ่านไป

มายงัจดุหมายต่างๆโดยรอบบริเวณ  ในช่วงเวลาบ่ายมีความหนาแน่นของผู้ ใช้น้อยถึงปานกลาง 

โดยส่วนใหญ่เข้ามาใช้พื $นที�เพื�อการพกัผ่อนใต้เงาร่มไม้  ในช่วงเวลาเย็นมีความหนาแน่นของผู้ ใช้

มาก โดยกิจกรรมที�เกิดขึ $นส่วนใหญ่ คือ การออกกําลงักาย เล่นกีฬา พกัผ่อน และใช้เป็นทางผ่าน

กลบัไปยงัที�พกัอาศยั  ในช่วงเวลากลางคืนมีความหนาแน่นของผู้ ใช้พื $นที�น้อย ซึ�งกิจกรรมที�เกิดขึ $น

ส่วนใหญ่ คือ การพกัผ่อนและพกัคอย  แตห่ากมีกิจกรรมพิเศษจดัขึ $นในพื $นที�จะมีความหนาแน่น
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ของผู้ ใช้มากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ซึ�งกิจกรรมพิเศษที�จัดขึ $นส่วนใหญ่มักจะเป็นงาน

เทศกาลประจําปี การแสดงนาฏศลิป์และการแสดงดนตรี (วิรุฬ ลีวงษ์, 2545) 

ในเรื� องของการสัญจรโดยรอบบริเวณเป็นถนนที� มีการจราจรคับคั�ง ส่วนในพื $นที�

สวนสาธารณะ ลกัษณะการสญัจรที�เกิดขึ $น คือ การเดิน โดยพื $นที�จะทําหน้าที�เป็นทางผ่านและเป็น

จุดเชื�อมไปยังจุดอื�นๆโดยรอบพื $นที�  เป็นจุดเชื�อมระหว่างพื $นที� เมืองเก่าและพื $นที� เมืองใหม ่

นอกจากนั $นยงัเป็นพื $นที�ที�มีการใช้การเดนิเท้ามากที�สดุของเมืองด้วย (วิรุฬ ลีวงษ์, 2545) 

ปัญหาที�พบคือ ความสามารถในการเข้าถึงพื $นที�ใช้งานไม่สะดวก ทั $งจากปัญหาของ

การจราจรคับคั�งโดยรอบบริเวณทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย การเชื�อมต่อพื $นที�ที�ไม่ต่อเนื�อง 

จดุหมายตาที�ไม่ชดัเจนทําให้เอกลกัษณ์และความโดดเด่นของพื $นที�ลดลง และการขาดสิ�งอํานวย

ความสะดวกที�เหมาะสมสําหรับผู้ใช้พื $นที�ซึ�งมีความหลากหลายทางกายภาพ ทั $งเพศ วยั และความ

สมบูรณ์ของร่างกาย (วิรุฬ ลีวงษ์, 2545) ปัญหาในระดบัพื $นที�ย่อยเหล่านี $มีความสอดคล้องกับ

ปัญหาในระดบัเมืองดงัที�ได้กลา่วแล้วในข้างต้น แสดงถึงการเน้นยํ $าความสมัพนัธ์และความสําคญั

ของพื $นที�ที�สามารถส่งผลกระทบตอ่พื $นที�แวดล้อมได้ทั $งในระดบัพื $นที�เล็ก ชมุชน ย่าน จนถึงระดบั

เมืองและภมูิภาค 

2.9.3 หลักจินตภาพของเมืองกับพื 1นที�ศึกษา 

สิ�งที�เกิดขึ $นในปัญหาจากการศกึษาในระดบัพื $นที�และในระดบัเมืองอย่างหนึ�งที�สําคญั คือ 

ความไม่ชดัเจนของจุดหมายตาจากลักษณะความไม่ต่อเนื�องของพื $นที�เปิดโล่งและกิจกรรมที�ไม่

เหมาะสมทําให้เอกลักษณ์และความโดดเด่นของพื $นที�ลดลง ทั $งยังส่งผลต่อคุณค่าทาง

ประวตัศิาสตร์ของพื $นที�ด้วย สิ�งเหลา่นี $เมื�อมองย้อนทบทวนกบัทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Image of 

the City ของ Kevin Lynch) ก็จะทําให้เข้าใจองค์ประกอบที�ควรอนุรักษ์และพัฒนาในทางที�

เหมาะสมเพื�อสนองตอ่คณุคา่และศกัยภาพของเมืองได้อยา่งเตม็ที�  

จากการศึกษาทั $งในระดบัพื $นที�และระดับเมือง จินตภาพของเมืองที�เกิดขึ $นอยู่ในพื $นที�

เดียวกัน คือ บริเวณเขตพื $นที� เมืองเก่าที� มีความเด่นชัดของภาพลักษณ์ในเชิงการเป็นพื $นที�

ประวัติศาสตร์ ซึ�งสามารถแจกแจงตามหลักการจินตภาพของเมืองได้ดงันี $ (วิรุฬ ลีวงษ์, 2545; 

อลงกรณ์ จฑุาเกต,ุ 2545) 
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ที�หมายตา (Landmark) ได้แก่ ซุ้มประตเูมือง อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี   

ย่าน (District) ได้แก่ ย่านพาณิชกรรมที�อยู่โดยรอบบริเวณของพื $นที� (เป็นศูนย์กลาง 

พาณิชยกรรมใหม่) และศนูย์กลางการพาณิชกรรมเดิมในเขตพื $นที�เมืองเก่า นอกจากนั $นยงัมีย่าน

สถาบนัการศกึษาที�อยู่รอบเขตเมืองเก่าทางทิศเหนือ และย่านสถานที�ราชการซึ�งตั $งอยู่ในเขตเมือง

เก่าทางทิศใต้ด้วย  

ที�รวมกิจกรรม (Node) ได้แก่ ลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีและสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี 

ตลาดโพธิ9กลาง คลงัพลาซา่ และสถานีขนสง่ของเมือง  

ขอบ (Edge) ได้แก่ ถนน ซึ�งเป็นขอบเขตที�มีความชดัเจนมาก แนวคเูมืองและกําแพงเมือง

ซึ�งถกูล้อมรอบด้วยถนนอีกชั $นหนึ�ง 

เส้นทาง (Path) ได้แก่ ถนน ทางเดิน และทางสญัจรตา่งๆในพื $นที�ซึ�งมีลกัษณะเป็นตาราง 

(Grid) แบบตารางหมากรุก อนัเป็นลกัษณะเดน่ทางผงัเมืองซึ�งมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และเป็น

พื $นที�เปิดโลง่อยา่งหนึ�งที�สร้างความตอ่เนื�องและเชื�อมตอ่พื $นที�สําคญัตา่งๆในเขตเมืองเก่า 

จากโครงสร้างทางจินตภาพของเมืองที�เกิดขึ $นนั $นเห็นได้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ใน

บริเวณเขตพื $นที�เมืองเก่านครราชสีมาซึ�งเป็นพื $นที�ศกึษาในการศกึษาครั $งนี $ โดยมีองค์ประกอบหลกั

เป็นคูเมือง กําแพงเมือง ประตเูมือง และลานย่าโม นอกจากนั $นยังมีองค์ประกอบของกิจกรรมที�

เกิดขึ $นในพื $นที�ซึ�งสร้างความเป็นย่าน และลกัษณะความเชื�อมตอ่ของพื $นที�เปิดโล่งในลกัษณะของ

ทางสญัจรแบบตารางซึ�งเป็นเอกลกัษณ์หนึ�งของพื $นที�ด้วย 

ดงันั $น จากเป้าหมายของการศึกษาเพื�อหาลักษณะการใช้ประโยชน์ที�เหมาะสมกับพื $นที�

บริเวณคเูมืองนครราชสีมา จงึควรคํานงึถึงคณุคา่และความสําคญัเชิงประวตัิศาสตร์และบทบาทใน

ด้านอื�นๆขององค์ประกอบเหล่านี $ โดยเฉพาะบทบาทในด้านการเป็นโครงสร้างทางจินตภาพ ของ

เมืองด้วย ไมใ่ชเ่สนอการใช้ประโยชน์เพียงเพื�อสนองตอ่ความต้องการของประชาชนเพียงด้านเดียว 
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บทที� 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีวิจัย 

 การศึกษาครั $งนี $เป็นการศึกษาเพื�อหาข้อเสนอแนะเกี�ยวกับความเหมาะสมในการใช้

ประโยชน์พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมา ในแง่ของความเหมาะสมทางด้านกายภาพที�

เกี�ยวพนักบัความเป็นพื $นที�ทางประวตัิศาสตร์ เป็นพื $นที�เอกลกัษณ์ของเมือง เป็นพื $นที�สีเขียวขนาด

ใหญ่ใจกลางเมือง  ความเหมาะสมทางด้านกิจกรรมกบัความสําคญัของพื $นที�ในเชิงประวตัิศาสตร์

และนิเวศวิทยาของเมือง  และความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความต้องการหรือความพอใจ

ของประชาชนผู้ใช้พื $นที� 

 วิธีที�ใช้วิจยัจะเป็นไปในเชิงสํารวจและเชิงคณุภาพ โดยในเชิงสํารวจนั $นเป็นการศกึษาเพื�อ

หาข้อพิจารณาสําหรับการหาคําตอบด้านความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนผู้ใช้พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมาเป็นหลกั ส่วนวิธีเชิงคณุภาพจะใช้ศกึษาเพื�อ

หาคําตอบในด้านความเหมาะสมเกี�ยวกบัลกัษณะกายภาพ ศกัยภาพความสําคญัของพื $นที� และ

กิจกรรมที�ควรเกิดขึ $นในพื $นที� 

3.2 กระบวนการวิจัย 

1) ระบปัุญหาและขอบเขตของการศกึษาให้ชดัเจน ทั $งขอบเขตด้านพื $นที� เนื $อหาและ

ประชากรในการศกึษา   

2) ศกึษาประวตัิความสําคญัของพื $นที�ศกึษาและลกัษณะทางกายภาพควบคูไ่ปกบัการใช้

พื $นที�ในแตล่ะสภาพกายภาพของพื $นที�ทั $งในอดีตและปัจจบุนั โดยทําการรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ 

เอกสาร เว็บไซต์ สอบถามผู้ เชี�ยวชาญ ผู้ ที�เกี�ยวข้อง และการลงพื $นที�สงัเกตการณ์ แล้วทําการบนัทึก

และเรียบเรียงให้สะดวกต่อการทําความเข้าใจ โดยอาจแยกระบุสิ�งที�เป็นปัญหากับข้อดีหรือ

ศกัยภาพของพื $นที�ที�สามารถพฒันาได้ 
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3) ศกึษาแนวทางในการอนรัุกษ์และพฒันาพื $นที�ที�มีความสําคญัด้านประวตัิศาสตร์ และ

หลักการพัฒนาพื $นที�สาธารณะ เพื�อเป็นพื $นฐานในการวิ เคราะห์ข้อมูลสําหรับการจัดทํา

ข้อเสนอแนะการพฒันาพื $นที�สาธารณะบริเวณคเูมืองนครราชสีมาต่อไป โดยทําการเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร เว็บไซต์ และการสอบถามผู้ เชี�ยวชาญ 

4) ศกึษากลุ่มผู้ ใช้งานพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาโดยการสงัเกตในเบื $องต้น จากนั $น

ทําการออกแบบแบบสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกับความต้องการในการใช้พื $นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมาโดยในการออกแบบนั $นมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อหาคําตอบของปัญหาของการศกึษา  

5) ทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยเลือกช่วงระหว่างวนัหยุดสุดสปัดาห์และวันธรรมดา 

ในชว่งที�ไมมี่งานเทศกาลพิเศษ และเป็นชว่งเวลาที�มีผู้ เข้าใช้พื $นที�มากถึงมากที�สดุของแตล่ะช่วงวนั 

ในที�นี $ คือ ช่วงเวลาเช้า 7.00-10.00 น. และช่วงบ่ายหลงัเด็กนกัเรียนเลิกเรียนจนถึงช่วงเย็นถึง

หวัคํ�า 15.00-20.00 น.  โดยใช้วิธีการสงัเกต สอบถามและสมัภาษณ์ เพื�อถ่วงดลุคําตอบและข้อมลู

ที�จะได้จากการลงภาคสนาม โดยในการสงัเกตจะใช้กบัการศึกษาลกัษณะกายภาพโดยทั�วไปของ

พื $นที�ศึกษา ลักษณะกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�  พฤติกรรม และกิจกรรมที�เกิดขึ $นในพื $นที� เช่น การศึกษา

พฤตกิรรมของนกัทอ่งเที�ยว  

 จากนั $นนํามาพิจารณาประกอบกบัข้อมลูที�ได้จากเอกสารในส่วนของหลกัการและแนวคิด

ที�เกี�ยวข้อง ทําการวิเคราะห์แสดงปัญหาและศักยภาพของพื $นที�ต่อไป ส่วนการสอบถามและ

สัมภาษณ์ จะใช้กับการตอบแบบสอบถาม ซึ�งกลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถามจะเป็นไปตามการสุ่ม

ตวัอยา่งประชากรแบบเฉพาะเจาะจง 

6) ทําการรวบรวมผล เรียบเรียง เปรียบเทียบให้ง่ายตอ่การทําความเข้าใจและเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของแบบสอบถาม โดยอาจใช้สถิตวิิเคราะห์เป็นคา่ร้อยละ ร่วมกบัการสร้างแผนภาพที�

ทําให้เห็นแนวโน้มความสมัพนัธ์ของคา่ตา่งๆที�ได้จากแบบสอบถาม 

7) นําผลการศึกษาและผลการสํารวจมาวิเคราะห์ตามคําถามของการศึกษาร่วมกับ

หลกัการและทฤษฎีตา่งๆที�ได้ทําการศกึษามา เพื�อจดัทําข้อเสนอแนะในการพฒันาพื $นที�สาธารณะ

บริเวณคเูมืองนครราชสีมาตอ่ไป 
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8) สรุปข้อเสนอแนะในการพฒันาพื $นที�สาธารณะบริเวณคเูมืองนครราชสีมา สรุปปัญหา

ในการทําการศกึษารวมทั $งปัญหาหรือข้อดีของกระบวนการ วิธีการ และเครื�องมือที�ใช้ในการศกึษา

ด้วย เพื�อประโยชน์ตอ่การนําข้อมลูไปใช้และการพฒันาการศกึษาครั $งตอ่ไปในอนาคต 

3.3 แหล่งข้อมูล 

 ในการศกึษาครั $งนี $จะใช้ข้อมลูจาก 2 ระดบัขั $น คือ ข้อมลูขั $นปฐมภูมิ โดยข้อมลูในส่วนนี $จะ

เป็นข้อมูลที�ได้จากการสอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างประชากรที�เกี�ยวข้องกับการศึกษา และ

ข้อมลูจากการสงัเกต โดยผู้ศกึษาเป็นผู้ ทําการสงัเกตเองเกี�ยวกบัลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาของ

พื $นที� และศกัยภาพของพื $นที� 

 ข้อมลูขั $นทตุิยภูมิ จะเป็นข้อมลูที�ได้จากเอกสารตา่งๆ เช่น หนงัสือ วารสาร การศกึษาวิจยั

ที�เกี�ยวข้อง รวมทั $งเอกสารออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตด้วย เพื�อใช้ในการรวบรวมข้อมลูด้านลกัษณะ

กายภาพทั�วไป ความเป็นมา ความสําคญัของพื $นที� และแนวทางในการพฒันาพื $นที�อย่างเหมาะสม

ตามเงื�อนไขของการศกึษา 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศกึษา แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 

1) ประชาชนทั�วไปที� เข้ามาทํากิจกรรมนันทนาการในพื $นที� เปิดโล่งบริเวณคูเมือง

นครราชสีมา ไม่ใช่นักท่องเที�ยว ซึ�งจากการสอบถามข้อมูลจากเทศบาลนครนครราชสีมาใน

เบื $องต้น พบว่า ผู้ เข้าใช้พื $นที�ส่วนใหญ่เป็นผู้ ที�อาศยัอยู่ภายในเขตพื $นที�คูเมืองนครราชสีมา ซึ�งมี

จํานวนประชากรทั $งหมดประมาณ 25,000 คน (ข้อมูลจากเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ.2555)  

โดยในการระบุขนาดตัวอย่างประชากรเพื�อการสํารวจสอบถามความคิดเห็น ตามหลักของ         

ทาโร่  ยามาเนะ กําหนดให้มีระดบัความเชื�อมั�น 95% และมีความคลาดเคลื�อนได้ ±10%  ดงันั $น 

จะต้องทําการสอบถามประชากรจํานวนอย่างน้อย 100   คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างประชากร

แบบเฉพาะเจาะจง ซึ�งสามารถเข้าถึงกลุ่มตวัอย่างได้โดยรอพบบริเวณที�ที�จะเกิดกิจกรรม ตามผล

จากการสังเกตในเบื $องต้น ได้แก่ บริเวณสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดประชาชน         

สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี เป็นต้น 
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2) นกัทอ่งเที�ยวที�มาเยี�ยมชมหรือร่วมกิจกรรมบริเวณลานย่าโม โดยปกติมีเป็นประจําทกุ

วนัและตลอดวนั ชี $ให้เห็นปริมาณของนกัท่องเที�ยวจํานวนมาก ซึ�งนกัท่องเที�ยวเหล่านั $นไม่ใช่ผู้ ที�ใช้

พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมาเป็นประจํา อาจจะไม่มีความเห็นหรือไม่รับรู้ถึงปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาพื $นที�   ในการเก็บข้อมูลจึงจะใช้เพียงการสังเกตพฤติกรรมของ

นกัทอ่งเที�ยวเทา่นั $น 

3) บคุลากร นกัวิชาการหรือผู้ เชี�ยวชาญที�เกี�ยวข้อง ในที�นี $จะทําการสมัภาษณ์สอบถาม

จากเจ้าพนกังานสถาปนิกที�ทํางานในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ�งเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบการ

ดําเนินงานวางแผนและพฒันาพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา จํานวน 2 คน 

3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 

 ในการเก็บข้อมูลสําหรับการศึกษาครั $งนี $ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ ทั $งการ

สงัเกตการณ์แบบที�ผู้สงัเกตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพื $นที�บ้าง การสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม 

การสมัภาษณ์โดยมีแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เชี�ยวชาญหรือบคุลากรที�เกี�ยวข้อง 

ซึ�งสามารถแจกแจงวิธีการเก็บข้อมลูตามลกัษณะของเนื $อหาข้อมลูได้ดงัตารางตอ่ไปนี $ 

ตารางที� 1 แสดงวิธีการเก็บข้อมลู 

เนื $อหาของข้อมลู 
วิธีการเก็บข้อมลู 

สงัเกตการณ์ สอบถาม สมัภาษณ์ 

ลกัษณะกายภาพโดยทั�วไปของพื $นที�เปิดโลง่
บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

�   

ปัญหาในการใช้พื $นที�เปิดโลง่ � � � 

ศกัยภาพของพื $นที�เปิดโลง่บริเวณคเูมือง
นครราชสีมา 

�  � 

กิจกรรมโดยทั�วไปที�เกิดขึ $นในพื $นที�เปิดโลง่
บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

� � � 

ความต้องการของประชาชนในการพฒันาพื $นที�
เปิดโลง่บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

 � � 
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3.6 เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 

1) แบบสํารวจแผนที� เพื�อใช้สํารวจลกัษณะกายภาพ กิจกรรมและปัญหาทั�วไปของพื $นที�

บริเวณคเูมืองนครราชสีมา โดยการสงัเกต สอบถามและจดบนัทกึ 

2) แบบสัมภาษณ์สอบถาม เพื�อใช้สอบถามลักษณะการใช้พื $นที� ความคิดเห็นเกี�ยวกับ

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของ

แบบสอบถาม ดงันี $ 

 แบบสอบถามจะแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นข้อมลูทั�วไปของผู้ เข้าใช้พื $นที� เพื�อ

หาลกัษณะยอ่ยของกลุม่ผู้ เข้าใช้พื $นที� วา่เป็นผู้ ที�อยูใ่กล้หรือไกลจากพื $นที�โครงการ เป็นเพศใดมีช่วง

อายเุท่าไหร่ เข้าถึงพื $นที�โครงการด้วยวิธีใด โดยข้อมูลที�ได้จะใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา

การสร้างองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมที�เอื $อประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมของผู้คนที�เข้าใช้

พื $นที� ทั $งในแง่การใช้สอยและความปลอดภยั  

 ในส่วนที�หนึ�งยังทําการสอบถามถึงความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับความสําคัญของพื $นที�

บริเวณคเูมือง เพื�อทราบถึงความเข้าใจและความตระหนกัของผู้คน ซึ�งหากประชาชนไม่เข้าใจใน

ความสําคัญของพื $นที�แล้ว ก็เป็นการยากที�จะขอความร่วมมือในการพัฒนาพื $นที�ไปในทางที�

เหมาะสม ทั $งนี $ก็เป็นเครื� องชี $ให้เห็นถึงความขาดแคลนในความชัดเจนของความสําคัญใน

องค์ประกอบของเมืองเก่า ซึ�งเป็นสิ�งที�ต้องถกูคดิพิจารณาเสนอแนะให้เกิดการรับรู้ได้ชดัเจนยิ�งขึ $น 

 ส่วนที�สอง เป็นการสอบถามถึงลกัษณะการเข้าใช้พื $นที�โดยทั�วไปว่าเข้าใช้พื $นที�บริเวณใด 

เข้าไปใช้ทําอะไรและเข้าไปช่วงใด โดยสถานที�ที�ถูกเลือกมาใช้ในการทําแบบสอบถามนั $นคดัจาก

สถานที�ที�เกาะอยู่กับบริเวณพื $นที�คูเมืองนครราชสีมา และเป็นสถานที�ที�ถูกกล่าวถึงในหนังสือ

ทอ่งเที�ยวทั�วไป โดยข้อมลูที�ได้จะชี $ให้เห็นถึงปริมาณและความถี�ในการเข้าใช้สถานที�ตา่งๆ แล้วนํา

ข้อมูลมาประกอบกับช่วงอายุ ก็จะทําให้เห็นถึงความนิยมในการเข้าใช้พื $นที�ของแต่ละช่วงวยั ซึ�ง

สามารถนําข้อมลูไปประกอบการพิจารณาการเสนอแนะการพฒันาพื $นที�ได้  

 นอกจากนั $น ข้อมูลส่วนนี $สามารถชี $ให้เห็นได้ว่าสถานที�ที�ถูกกล่าวถึงและเชื $อเชิญให้มา

ท่องเที�ยวนั $น ในความเป็นจริงแล้วยังคงเป็นสถานที�ที�น่ากล่าวถึงอยู่หรือไม่ หรือมีการใช้งานที�

แท้จริงเป็นอยา่งไร ซึ�งปัญหาที�เกิดขึ $นควรถกูเสนอให้แก้ไขอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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 ส่วนที�สาม สอบถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นของผู้ ใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองถึงปัญหาในการเข้า

ใช้ ทั $งด้านกายภาพและลกัษณะกิจกรรม และสอบถามความคดิเห็นถึงความต้องการในการพฒันา

พื $นที� โดยในการออกแบบสอบถามได้เสนอถึงปัญหาและความต้องการพฒันาเป็นข้อๆ จากการ

เก็บข้อมูลในเบื $องต้น ซึ�งจะทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบคําถามได้ง่ายและชัดเจนยิ�งขึ $น และ

คําตอบที�ได้จะใช้ในการพิจารณาประกอบเพื�อหาคําตอบของการศกึษาโดยตรง 

3.7 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

การวดัคา่แนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง การหาความเบี�ยงเบนของข้อมลู การแจกแจงความถี�เป็นคา่ร้อย

ละ ทําการจดัลําดบัตามค่าคะแนนที�ได้ จากนั $นนําเสนอในรูปของแผนภูมิรูปภาพและตาราง เพื�อ

แสดงผลการเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างค่าตวัแปรต่างๆในแต่ละประเด็นที�ต้องการ

นําเสนอ แล้วนํามาพิจารณาประกอบกบัข้อสรุปจากผลของการสงัเกต สมัภาษณ์ และหลกัการทาง

ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง เพื�อหาข้อเสนอแนะที�เป็นคําตอบของการศกึษาตอ่ไป 
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บทที� 4 

ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับนครราชสีมาและพื 1นที�คูเมืองนครราชสีมา 

 

4.1 ประวัติและความเป็นมาของพื 1นที� 

 จากเอกสารประวตัิมหาดไทยส่วนภูมิภาค จงัหวดันครราชสีมา (2526: 55-71) กล่าวถึง

ประวตัิความเป็นมาและเหตกุารณ์สําคญัของจงัหวดันครราชสีมาไว้ว่า เป็นเมืองเก่าแก่ที�สําคญั

ตั $งแต่สมัยขอมโบราณ จนกระทั�งในปัจจุบนัก็ยังคงมีความสําคญัเชิงยุทธศาสตร์กายภาพ เป็น

ประตสููภ่าคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นชมุทางคมนาคมสู่จงัหวดัตา่งๆใน

ภาคอีสานด้วย 

 ในอดีตตวัเมืองเดมิตั $งอยูใ่นพื $นที�ของ อ.สงูเนิน ในปัจจบุนั บริเวณทางทิศใต้ของลําตะคอง 

ประกอบด้วยเมือง 2 เมือง คือ เมือง “โคราช” หรือ “โคราฆะปุระ” กับเมือง “เสมา” พื $นที�นี $ใน

ปัจจบุนักลายเป็นเมืองร้างอยูริ่มฝั�งลําตะคอง 

 เมืองเสมาตั $งอยู่ฝั� งใต้ลําตะคอง มีเนินดินกําแพงเมืองและคูเมืองทั $ง 4 ด้าน ตวักําแพง

สร้างด้วยแลง ยงัคงหลงเหลือซากอยูบ้่าง ภายในเมืองมีสระและบงึใหญ่น้อยอาศยัใช้นํ $าได้ตลอดปี 

มีโบราณวัตถุสมัยทวาราวดีแสดงอายุของเมืองนี $อยู่ 2 อย่าง คือ พระพุทธรูปทําด้วยศิลา กับ

ธรรมจกัรศลิา 

 เมืองโคราฆะปรุะ ตั $งอยู่ทางฝั�งเหนือลําตะคองในตําบลโคราช ห่างจากเมืองเสมาไปทาง

ทิศตะวนัออกประมาณ 2-3กิโลเมตร ในบริเวณเมืองมีปราสาทหินย่อมๆ 2-3 แห่ง เมืองนี $ในสมยั

หนึ�งเชื�อว่าเป็นเมืองสําคญั ตั $งขึ $นเพื�อรักษาเส้นทางที�ลงมายงัแผ่นดินตํ�าทางลุ่มแม่นํ $าเจ้าพระยา

และลุม่แม่นํ $าปราจีนบรีุ เพราะอยู่ในที�ร่วมของเส้นทางเดิน บริเวณช่องดงพระยาไฟ (ดงพญาเย็น) 

กบัดงพระยากลาง 

 สมยักรุงศรีอยธุยา ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให้ตั $ง

เมืองบริเวณชายแดนโดยมีป้อมปราการประจําเมืองเพื�อทําหน้าที�ป้องกันรักษาราชอาณาจกัร จึง

เกิดการย้ายเมือง จากตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน มาสร้างเป็นเมืองที�มีป้อมปราการและคูเมือง
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ล้อมรอบบนพื $นที�บริเวณเมืองโคราชในปัจจบุนั และนํานามเมืองเดิมทั $งสองมาผกูกันเป็นชื�อเมือง

ใหม ่คือ เมืองเสมาผกูกบัเมืองโคราฆะปรุะ กลายเป็น เมืองนครราชสีมา แตค่นส่วนใหญ่ยงัติดปาก

กบัชื�อเมืองเดมิ คือ เมืองโคราช ในการสร้างกําแพงเมืองนี $ก่อด้วยอิฐ มีใบเสมาเรียงรายตลอดแนว

กําแพง มีป้อมตามแนวกําแพงเมือง 15 ป้อม มีประตู 4 ประตสูร้างด้วยศิลาแลง มีชื�อประตู

ดงัตอ่ไปนี $ 

  ทางทิศเหนือ         ชื�อประตพูลแสน หรืออีกชื�อหนึ�งเรียก ประตนํู $า 

  ทางทิศใต้             ชื�อประตไูชยณรงค์ หรืออีกชื�อหนึ�งเรียก ประตผีู   

  ทางทิศตะวนัออก  ชื�อประตพูลล้าน หรืออีกชื�อหนึ�งเรียก ประตตูะวนัออก  

  ทางทิศตะวนัตก    ชื�อประตชูมุพล 

 ประตเูมืองทั $ง 4 แห่งนี $มีหอรักษาการอยู่ข้างบนทําเป็นรูปเรือน (คฤห) หลงัคามุงด้วย

กระเบื $องดินเผา มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกนัทุกแห่ง ที�เหลือซากสมบูรณ์ที�สดุให้ดเูป็นหลกัฐานคือ 

ประตชูมุพล ซึ�งกรมศลิปากรได้ขึ $นบญัชีสงวนรักษาไว้เป็นโบราณสถานเมื�อ พ.ศ.2480 

 หลงัสิ $นยุคของกรุงศรีอยุธยา เกิดชุมนุมอิสระซึ�งตั $งตวัเป็นใหญ่ตามพื $นที�ต่างๆ 5 ชุมนุม 

ได้แก่ ชุมนุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั $งยังเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมือง

กําแพงเพชร ชุมนุมของเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ชุมนุมของพระสงัฆราชา (เรือน) ชุมนุมของ

พระปลดั และชมุนมุของกรมหมื�นเทพพิพิธ ซึ�งมีอํานาจปกครองตลอดอาณาเขตของนครราชสีมา 

 เมื�อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุขบัไล่พม่าออกจากพระนครศรีอยธุยาจนหมด ก็ทําการไล่ล่า

ปราบชุมนุมอื�นๆ  ในครั $งที�เกิดการปะทะกันระหว่างทัพกรุงธนบุรีกับทัพฝ่ายเจ้าพิมายนั $น ด้วย

กําลงัไพร่พลของเจ้าพิมายมีน้อยจึงไม่พอที�จะรักษาป้อมปราการ เพื�อยึดเมืองนครราชสีมาเป็นที�

มั�นได้ เจ้าพิมายรู้ว่ากองทพัเสียทีก็หลบหนีหมายจะไปอาศยัเมืองเวียงจนัทน์ แต่ขนุชนะกรมการ

เมืองนครราชสีมาตามจับมาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ จึงทรงตั $งให้ขุนชนะเป็นพระยา

นครราชสีมา (ต้นสกลุกาญจนาคม)  

ตั $งแตน่ั $น เมืองนครราชสีมาจึงกลายเป็นเมืองขึ $นของกรุงธนบรีุในสมยักรุงธนบรีุ และเนื�อง

ด้วยความพวัพนัอยูก่บัการปราบพม่าและชมุนมุตา่งๆ ทําให้ไม่ได้มีการจดัวางรูปแบบการปกครอง

เมืองนครราชสีมาให้เป็นระบบมั�นคง ด้วยเหตุนั $น ช่วง พ.ศ.2318 เมืองขึ $นต่างๆของเมือง

นครราชสีมาจงึแข็งข้อไมย่อมเป็นเมืองขึ $นของเมืองนครราชสีมาอีกตอ่ไป  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ
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จึงให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื�อยังดํารงพระยศเป็นพระยาจักรี เสด็จไป

ปราบปรามเมืองที�แข็งข้อเหล่านั $น เมื�อเจ้าพระยาจกัรียกทพัไปเมืองนครราชสีมา ก็ทําการสืบสวน

สอบสวนจบักุมตวัผู้แข็งข้อเหล่านั $น และทําการตีคืนเมืองอื�นตอ่ไป จนได้เมืองนครจําปาศกัดิ9และ

หวัเมืองทางฟากแม่นํ $าโขงฝั�งซ้ายจนถึงเมืองอตับือ และหวัเมืองริมแม่นํ $าโขงข้างใต้ตลอดแนวจน

จดแดนกมัพชูา และได้เกลี�ยกลอ่มหวัเมืองเขมรป่าดง คือ เมืองตะลงุ เมืองสริุนทร์ เมืองสงัขะ และ

เมืองขขุนัธ์ ก็ยอมสวามิภักดิ9ขึ $นตอ่ไทยทั $งหมด ในครั $งนั $นราชอาณาเขตกรุงธนบุรีขยายต่อออกไป

ตลอดแผ่นดินสูงในตอนข้างฝ่ายใต้ เมืองนครราชสีมาได้ปกครองบงัคบับญัชาเหล่าหวัเมืองที�ได้

ใหม ่เมืองนครราชสีมาจงึเป็นเมืองสําคญัยิ�งขึ $นกวา่แตก่่อน 

ครั $งเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลที� 1 ทรงจดัการปกครองหวัเมืองทางแผ่นดินสูง

ตอนริมแม่นํ $าโขงเป็นประเทศราช 3 เมือง คือ เมืองเวียงจนัทน์ เมืองนครพนม และเมืองนครจําปา

ศกัดิ9 ให้เมืองนครราชสีมาปกครองเมืองเขมรป่าดงและหวัเมืองดอนที�ไม่ได้ขึ $นตอ่ประเทศราชทั $ง 3 

นั $น และกํากบัตรวจตราเมืองประเทศราชเหล่านั $นด้วย แล้วยกฐานะเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชั $น

เอก ผู้ สําเร็จราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา 

ในสมยัรัชกาลที� 2 ช่วง พ.ศ.2362 มีข่าคนหนึ�งชื�อ อ้ายสาเกียดโง้ง ตั $งตวัเป็นผู้วิเศษขึ $นที�

เมืองสาลวนัทางฝั�งซ้ายแม่นํ $าโขง ทําการรวบรวมพรรคพวกจนได้จํานวนมากแล้วยกทพัเข้าตีเมือง

นครจําปาศักดิ9 เจ้านครจําปาศักดิ9 (หมาน้อย) สู้ ไม่ได้ต้องทิ $งเมืองหนีไป รัชกาลที� 2 จึงให้

เจ้าพระยานครราชสีมายกกองทพัออกไปปราบปราม และสั�งเจ้าอนุให้ตั $งกองทพัเมืองเวียงจนัทน์

ลงมาช่วยปราบปรามด้วยอีกทางหนึ�ง เจ้าอนจุึงให้ราชบุตร (โย้) เป็นผู้คมุกองทพัไปถึงเมืองจําปา

ศกัดิ9ได้ก่อนกองทพัของเจ้าพระยานครราชสีมา เจ้าราชบตุรทําการรบชนะพวกขบถ และจบัตวัอ้าย

สาเกียดโง้งกับพรรคพวกอีกจํานวนมากได้ แล้วส่งตวัเข้ามาถวายยงักรุงเทพฯ เมื�อเสร็จจากการ

ปราบขบถครั $งนั $น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลยัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั $งเจ้าราช

บตุร (โย้) ให้เป็นเจ้าครองนครจําปาศกัดิ9 และทรงไว้วางพระราชหฤทยัในเจ้าอน ุเจ้าอนจุึงมีอํานาจ

ตลอดลําแมนํ่ $าโขงลงมาจนถึงฝ่ายใต้ 

เมื�อเข้าสู่ พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที� 3 พระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัว               

เจ้าอนรุุทธราช (เจ้าอนุวงศ์) ผู้ครองนครเวียงจนัทน์ ได้ขอครอบครัวลาวที�เมืองสระบรีุซึ�งถกูกวาด

ต้อนมาจากเวียงจนัทน์ในคราวสงครามครั $งที�ได้พระพทุธปฏิมากรแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ ณ 
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กรุงธนบุรีนั $น เมื�อไม่ได้ดงัประสงค์ก็ก่อการกบฏ โดยยกกองทพัจะลงมาตีกรุงเทพมหานคร เมื�อ  

เ จ้ า อ นุ ย ก ก อ ง ทัพ ม า ถึ ง เ มื อ ง น ค ร ร า ช สี ม า แ ล ะ เ ข้ า โ จ ม ตี เ มื อ ง นั $น   พ ร ะ ย า ป ลั ด                          

(พระยาสริุยเดชวิเศษฤทธิ9ทศทิศวิชยั) ผู้ รักษาเมืองไม่อยู่ เพราะไปปราบการจลาจลที�เมืองขุขนัธ์ 

กองทหารของเจ้าอนุจึงตีเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายและกวาดต้อนกรมการเมือง ตลอดจน

พลเมืองทั $งชายหญิงไปเป็นเชลย    ในระหว่างการเดินทาง คณุหญิงโมภรรยาพระปลดัได้คิดอบุาย

กับกรมการเมืองให้ชาวบ้านเชื�อฟังทหารผู้ควบคุม แกล้งทําเป็นกลัวเกรงและประจบเอาใจ จน

ทหารของเจ้าอนตุลอดจนเพี $ยรามพิชยัซึ�งเป็นผู้ควบคมุ ให้ความไว้วางใจ และพยายามถ่วงเวลาใน

การเดินทาง แล้วลอบส่งข่าวถึง       เจ้าเมืองนคราชสีมา เจ้าพระยากําแหงสงครามรามภักดี   

(ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) และพระยาปลดั จนกระทั�งเดินทางมาถึงทุ่งสมัฤทธิ9แขวงเมืองพิมาย ได้

พกัตั $งค่ายอยู่ ณ ที�นั $น คณุหญิงโมได้ออกอุบายให้ชาวเมืองนําอาหารและสุราไปเลี $ยงดผูู้ควบคมุ

อย่างเต็มที� จนทหารต่างก็เมามายไม่ได้สติหมดความระมดัระวงั พอตกดึกก็พร้อมกันจบัอาวธุไล่

ฆ่าทหารเวียงจันทน์ตายเป็นจํานวนมาก แล้วหาชัยภูมิตั $งมั�นอยู่ ณ ที�นั $น เจ้าอนุทราบข่าวก็ให้   

เจ้าสทุธิสาร (โป้) บุตรคนโต คมุกําลงัทหารเดินเท้าและทหารม้ามาทําการปราบปรามทําการสู้ รบ

กบัทพัของคณุหญิงโมซึ�งได้ตั $งทา่รอไว้ กรมการผู้ใหญ่คมุพลผู้ชาย ตวัคณุหญิงโมคมุพลผู้หญิงออก

ตีกองทัพพวกเวียงจันทน์จนแตก พอดีกับที�เจ้าอนุได้ข่าวว่ากองทัพจากกรุงเทพฯยกขึ $นมาช่วย

ชาวเมืองนครราชสีมา จึงต้องรีบถอนกําลังออกจากเมืองนครราชสีมา วีรกรรมที�คุณหญิงโมได้

ประกอบขึ $นที�ทุ่งสัมฤทธิ9ในครั $งนี $ พระบาทสมเด็จ      พระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณา   

โปรดเกล้าฯ สถาปนาคณุหญิงโมให้ดํารงฐานนัดรศกัดิ9 เป็น  ท้าวสรุนารี และพระราชทานเครื�องยศ

ทองคําประดบัเกียรตใิห้ 

ในปี พ.ศ.2383 เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) พร้อมด้วยบุตร คือ    

พระยาภักดีนุชิต คมุกําลงัพลไปปราบกบฏนกัองค์อิ�มที�เมืองพระตะบอง เนื�องจากนกัองค์อิ�มคิด

กบฏไปฝักใฝ่ฝ่ายญวน โดยจับกุมกรมการเมืองพระตะบอง ซึ�งรวมทั $งน้องชายของเจ้าพระยา

นครราชสีมา (พระยาราชานชุิต) ทําการกวาดต้อนครอบครัวหนีไป ทพัจากนครราชสีมาก็เข้าสู้ รบ

จนถึงปี พ.ศ.2386 เจ้าพระยานครราชสีมาได้ล้มป่วย จึงกลบัมาพกัรักษาตวัที�เมืองนครราชสีมา   

ทําให้การรบยืดเยื $อต่อไปอีก ซึ�งการทําสงครามกับญวนนี $เมืองนคราชสีมาเป็นกําลังสําคญัของ

ราชการทพัมาโดยตลอด    
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ช่วงสมยัรัชกาลที� 4 เมืองนครราชสีมากลายเป็นศนูย์กลางทางการค้าทางฝั�งตะวนัออก

ของประเทศ เนื�องจากอยู่ในตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที�เหมาะสมและมีสินค้าอนัเป็นที�ต้องการของ

ท้องตลาด เช่น หนงัสตัว์ เขาสตัว์ นอแรด งาช้าง และไหม โดยเหล่าพ่อค้าจะรับสินค้าไปจําหน่าย

ในกรุงเทพฯและนําสินค้าจากกรุงเทพฯกลบัมากระจายสู่หวัเมืองตะวนัออก โดยมีตลาดกลางอยู่ที�

เมืองนครราชสีมา 

นอกจากนั $นในรัชสมยันี $ เมืองนครราชสีมาเคยถูกปรารภให้เป็นเมืองราชธานีอีกแห่งหนึ�ง 

เนื�องจากเป็นเมืองหา่งทะเลและมีภมูิศาสตร์เหมาะทั $งในเชิงยทุธศาสตร์การรบและการค้า จึงโปรด

เกล้าให้พระปิ� นเกล้าเจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ ขึ $นไปตรวจดภููมิประเทศ ผล

การสํารวจปรากฏว่า พื $นที�แห่งนี $ยังไม่เหมาะที�จะตั $งเมืองให้เป็นราชธานี เนื�องด้วยสาเหตุจาก

ภาวะการขาดแคลนนํ $าและการเดนิทางเข้าถึงไมส่ะดวก 

เมื�อเข้าสูส่มยัรัชกาลที� 5 เมืองนครราชสีมายงัคงเป็นกําลงัสําคญัในการสู้ รบปราบกบฏฮ่อ

ที�เข้ามารุกรานบริเวณเมืองหนองคาย  

เริ�มมีการเปลี�ยนแปลงระบบการปกครองรวมหวัเมืองเป็นมณฑล โดยมณฑลลาวกลางมี

เมืองนครราชสีมาเป็นที�ว่าการมณฑล ต่อมาเมื�อจัดระบบหวัเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาล จึงได้

เปลี�ยนชื�อมณฑลลาวกลางเป็นมณฑลนครราชสีมา 

ด้านการคมนาคม ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศจากกรุงเทพมหานครถึง

นครราชสีมา สร้างประโยชน์และความเจริญให้กบัเมืองนครราชสีมาจนถึงปัจจบุนั 

รัชสมยัรัชกาลที� 7 หลงัจากการเปลี�ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย

ในปี พ.ศ.2475 ได้ยกเลิกการจดัระบบหวัเมืองมณฑลเทศาภิบาลเปลี�ยนเป็นภาค โดยมณฑล

นครราชสีมาเปลี�ยนเป็นภาคที� 3 มีหวัเมืองอยู่ในครอบครอง 6 จงัหวดั คือ จงัหวดันครราชสีมา 

จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดับรีุรัมย์ จงัหวดัสริุนทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอบุลราชธานี โดยมีที�ว่า

การตั $งอยูที่�จงัหวดันครราชสีมา  

ในปี พ.ศ.2476 เกิดกบฏบวรเดช เจ้าบวรเดชยึดนครราชสีมาเป็นที�มั�นเพื�อรวบรวมกําลงั

พล ข้าราชการในเมืองนครราชสีมาถูกคมุขงั แตใ่นที�สดุก็หลบหนีออกมาได้เพื�อยึดสถานที�สําคญั

คืนและร่วมมือกบัรัฐบาล ซึ�งมีหลวงพิบลูสงครามเป็นผู้บงัคบัการในการปราบปรามกบฏครั $งนี $และ

ทําได้สําเร็จ 
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ตอ่มาชาวเมืองนครราชสีมาก็ร่วมกนัพฒันาเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและการรู้รัก

วฒันธรรมประเพณีพื $นถิ�นอยา่งเข้มแข็งจนสืบมาถึงปัจจบุนั 

จากประวัติศาสตร์การตั $ง ถิ�นฐานของเมืองนครราชสีมาและพื $นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมา (คเูมืองโคราช) ทําให้เห็นคุณค่าและความสําคญัของพื $นที�ในหลายแง่มุม ประเด็น

แรกที�สังเกตได้อย่างชัดเจน คือบทบาทของการเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ทั $งด้านการเมือง      

การปกครอง ด้านเศรษฐกิจการค้า และการคมนาคม เหตทีุ�เป็นเชน่นั $นอาจเนื�องด้วยปัจจยัทางด้าน

ภูมิศาสตร์ที�ตั $งอยู่ในตําแหน่งกึ�งกลางของประเทศและเชื�อมโยงสองภาคของประเทศเข้าด้วยกัน 

บทบาทในการเป็นศนูย์กลางในด้านต่างๆนี $ยงัคงสืบเนื�องมาจนถึงปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน

ด้านการค้าและการคมนาคมที�มีแนวโน้มการขยายตวัเพิ�มสูงขึ $น และไม่ใช่การขยายตวัเฉพาะ

ภายในประเทศ แตเ่ป็นแผนการขยายตวัในระดบัภมูิภาคอาเซียน 

ซึ�งหากพิจารณาเหตกุารณ์ที�เคยเกิดขึ $นในสมยัรัชกาลที� 4 ประกอบด้วยนั $น จะเห็นความ

เป็นไปได้และมองเห็นแนวทางในการพฒันาให้เกิดความเจริญอย่างยั�งยืนสู่ภูมิภาคตะวนัออกของ

ประเทศ โดยเริ�มจากการพฒันาระบบสาธารณะสขุมลูฐาน ทั $งระบบนํ $าประปา ไฟฟ้า การคมนาคม

ขนสง่ และการวางแผนการใช้ที�ดนิ สิ�งเหลา่นี $หากได้รับการพฒันาอย่างเหมาะสม ตอ่เนื�องสมบรูณ์

แล้ว เชื�อได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าเศรษฐกิจและการ

คมนาคมที�สําคญัของประเทศและภมูิภาคอาเซียน 

อีกหนึ�งสิ�งที�สําคญัจากการศึกษาประวตัิความเป็นมาของพื $นที� คือ การเห็นวิถีในการตั $ง

เมืองและอิทธิพลของการออกแบบเมือง โดยเฉพาะในสมัยอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ได้รับเอาอิทธิพลการวางผงัเมืองป้อมปราการมาจากฝรั�งเศส เป็นช่วงของการสร้างเมือง

ป้อมภายในประเทศ ลกัษณะผงัเมืองนี $เองที�เป็นเอกลกัษณ์อนัทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และ

วิชาการ ทําให้เกิดความเข้าใจเมืองและนําไปสู่การพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม

อยา่งเหมาะสม 

รากฐานทางวัฒนธรรมนี $เอง ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามทั $งสถาปัตยกรรม การปกครอง  

ภาษา หรือวิถีชีวิต หากมีเอกลกัษณ์และความเข้มแข็ง ย่อมนําไปสู่การยอมรับระดบันานาชาติ ถึง

ความเป็นชนชาตอินัมีอารยะมาแตอ่ดีต โดยสร้างการพฒันาและความเจริญบนรากฐานแห่งความ

เข้าใจและรักในวฒันธรรมและภมูิปัญญาของตนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2 ภูมิรัฐศาสตร์และสภาพทั�วไปของจังหวัดนครราชสีมา 

 4.2.1 ที�ตั 1งและอาณาเขต 

 จากเอกสารประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา (2526) กล่าวว่า       

จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทย อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร เป็นจงัหวดัที�มี

พื $นที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากจงัหวดัเชียงใหม ่และเป็นพื $นที�ที�เปรียบเสมือนประตสูู่

ภาคอีสาน เนื�องด้วยมีอาณาเขตพื $นที�ตดิตอ่กบัหลายจงัหวดัโดยรอบ ดงันี $ 

  ทิศเหนือ         ตดิตอ่กบั จงัหวดัชยัภมูิและจงัหวดัขอนแก่น 

  ทิศใต้             ตดิตอ่กบั จงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดันครนายก 

  ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดับรีุรัมย์ 

  ทิศตะวนัตก   ตดิตอ่กบั จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัสระบรีุและจงัหวดัลพบรีุ 

เหตนีุ $ทําให้นครราชสีมากลายเป็นจดุยทุธศาสตร์ที�สําคญั โดยในอดีตสามารถใช้เป็นพื $นที�

เป้าหมายเพื�อสร้างความแตกหกัในการยุทธ์ได้ และในปัจจุบนักลายเป็นศนูย์กลางของเศรษฐกิจ

การค้าและการคมนาคม 

 4.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ   

 จงัหวดันครราชสีมาตั $งอยู่บนที�ราบสูงโคราช มีความลาดเอียงจากทางตะวันตกเฉียงใต้

ไหลลงสู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ โอบล้อมอาณาเขตด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน เช่น ทิวเขาเขียว    

เขากบนิทร์ เขาบรรทดั เขากําแพง และทิวเขาดงพญาเย็น มีเทือกเขาใหญ่และเทือกเขาพนมดงรัก

ทางด้านใต้และตะวนัตก  ทิวเขาและเทือกเขาเหล่านี $จะบงัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ทําให้พื $นที�

กลายเป็นที�อบัฝนเกิดความแห้งแล้ง ประกอบกับดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มนํ $าและ

เป็นดนิเคม็เพราะมีชั $นหินเกลืออยูใ่ต้ดนิ จงึมีประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ตํ�า 

สามารถทําเกษตรกรรมได้ ดี ในบริ เวณที� ลุ่ม เท่านั $น  ซึ� ง พื $น ที� ลุ่ มส่วนใหญ่อยู่ทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั 

 จงัหวดันครราชสีมามีแมนํ่ $าสําคญัไหลผา่นหลายสาย เชน่ แมนํ่ $ามลู ลําพระเพลิง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลําตะคอง ลําเชียงไกร ลํามาศ และลําแชะ ซึ�งลํานํ $าที�มีผลต่อความอดุมสมบรูณ์ของพื $นที�จงัหวดั

นครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากที�สุด คือ ลําตะคอง อนัเป็นลําสาขา  

ที�เกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในอําเภอครบรีุ และสง่ให้เกิดการกกัเก็บนํ $าในรูปเขื�อนลําตะคอง      

4.3 ลักษณะทางกายภาพทั�วไปของพื 1นที�คูเมืองนครราชสีมาและพื 1นที�โดยรอบ 

 คูเมืองนครราชสีมา หรือที�เรียกกันทั�วไปว่าคูเมืองโคราชนั $น ตั $งอยู่ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาในปัจจุบนั มีขนาดความกว้างของคโูดยประมาณอยู่ที� 20-45 เมตร มีระยะทางยาว

ตอ่เนื�องกันประมาณ 5,400 เมตร คเูมืองมกัประกอบอยู่ร่วมกับกําแพงเมืองและชานกําแพง ซึ�ง

อาจมีประตเูมืองรวมอยู่ด้วย องค์ประกอบเหล่านี $อยู่ร่วมกนัเรียกเป็นกําแพงเมือง ในอดีตมีหน้าที�

เป็นองค์ประกอบในการบอกขอบเขตของอาณาจกัรหรือเมือง เป็นส่วนที�ใช้สอดส่องปกป้องเมือง

จากเหล่าศตัรูที�เข้ามารุกราน แต่ในปัจจุบนั หน้าที�ของคเูมืองและกําแพงเมืองโคราชได้เปลี�ยนไป 

คือ กลายเป็นซากทางอารายธรรมจากบรรพบรุุษในอดีต เป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์โบราณคดี 

เป็นศนูย์รวมของกิจกรรม เป็นจดุหมายตาของพื $นที� และเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนคราชสีมา 

พื $นที�บริเวณนี $ยงัมีความสําคญัมากอีกประการหนึ�ง เนื�องจากเป็นที�ประดิษฐานอนสุาวรีย์

ท้าวสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรีผู้กอบกู้ เมืองนครราชสีมาสมยักบฏเจ้าอนุวงศ์ บริเวณด้านหน้าประต ู 

ชุมพล  ความสําคัญนี $ได้ปรากฏอยู่บนตราประจําจังหวัดนครราชสีมาด้วย ในตรานั $นเป็นรูป          

ท้าวสรุนารีและซุ้มประตชูมุพล แสดงให้เห็นถึงการยกย่องและเห็นคณุคา่ว่าสิ�งที�ปรากฏอยู่บนตรา

นั $นเป็นสิ�งสําคญัมาก 

  

 

 

 

 

 ภาพที� 1 แสดงตราประจําจงัหวดันครราชสีมา 

(ภาพจากหนงัสือนครราชสีมาโคราชของเรา: 37) 

 



 

 

ในสว่นของตวัคเูมืองเองนั $น 

คลมุ มีหน้าที�หลกั คือ เป็นแนวป้องกนัศตัรูทั $งจากธรรมชาติและจากคนให้กับเมือง แตใ่นปัจจบุนั

ได้มีการปรับเปลี�ยนลกัษณะตลิ�งของคเูมือง กลายเป็นตลิ�งที�มีการปรับแต่งและเทคอนกรีตหินทิ $ง

เพื�อกนัแนวตลิ�งพงั โดยมีการปรับเปลี�ยนพรรณไม้บางชนิดที�ประดบัอยูร่ายรอบคเูมืองด้วย

 

ภาพที� 

(ภาพจากหนงัสือนครราชสีมา โคราชของเรา

ในสว่นของตวัคเูมืองเองนั $น ในอดีตมีลกัษณะเป็นตลิ�งดินมีหญ้าและพืชพรรณตา่งๆขึ $นปก

เป็นแนวป้องกนัศตัรูทั $งจากธรรมชาติและจากคนให้กับเมือง แตใ่นปัจจบุนั

ได้มีการปรับเปลี�ยนลกัษณะตลิ�งของคเูมือง กลายเป็นตลิ�งที�มีการปรับแต่งและเทคอนกรีตหินทิ $ง

การปรับเปลี�ยนพรรณไม้บางชนิดที�ประดบัอยูร่ายรอบคเูมืองด้วย

ที� 2 คเูมืองบริเวณอนสุาวรีย์และประตชูมุพลในอดีต 

ภาพจากหนงัสือนครราชสีมา โคราชของเรา; 133) 
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ในอดีตมีลกัษณะเป็นตลิ�งดินมีหญ้าและพืชพรรณตา่งๆขึ $นปก

เป็นแนวป้องกนัศตัรูทั $งจากธรรมชาติและจากคนให้กับเมือง แตใ่นปัจจบุนั

ได้มีการปรับเปลี�ยนลกัษณะตลิ�งของคเูมือง กลายเป็นตลิ�งที�มีการปรับแต่งและเทคอนกรีตหินทิ $ง

การปรับเปลี�ยนพรรณไม้บางชนิดที�ประดบัอยูร่ายรอบคเูมืองด้วย 

 
คเูมืองบริเวณอนสุาวรีย์และประตชูมุพลในอดีต  



 

 

ภาพที� 

 พื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชมีการพฒันามาอย่างตอ่เนื�องจากอดีตจนถึงปัจจบุนัตามกระแส

ของเทคโนโลยีและอิทธิพลการเมืองที�หลั�งไหลเข้ามา จากเอกสารแผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทศัน์

โดยรอบคเูมือง ด้านอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี ซึ�งจดัทําโดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และสาขาวิชา

การจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เปลี�ยนแปลงการใช้พื $นที�และกายภาพบริเวณคูเมืองโดยเฉพาะด้านประตูชุมพล ซึ�งเป็นประตู

โบราณเพียงอนัเดียวที�หลงเหลืออยู่ให้เป็นแบบในการศกึษาลกัษณะของประตเูมือง บริเวณประตู

ชุมพลจึงกลายเป็นจุดสําคญัในการจัดตั $งหรือพัฒนาความสําคญัอื�นๆให้กับพื $นที�บริเวณคูเมือง 

และเป็นเหตหุนึ�งที�ส่งผลให้อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีถกูออกแบบให้ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้า

ประตชูมุพลด้วย 

 การพฒันาพื $นที�ที�เกิดขึ $นนั $นในยคุสมยัแรก พื $นที�ถกูพฒันาโดยผู้ มีองค์ความรู้ด้

การจดัการผงัเมือง คือ พระพรหมพิจิตร คณ

ท่านได้ทําการจัดวางผังและสร้างกิจกรรมอันคึกคักให้เกิดขึ $นในพื $นที� และมีความเชื�อมโยงกัน

ที� 3 คเูมืองบริเวณอนสุาวรีย์และประตชูมุพลในปัจจบุนั

 

พื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชมีการพฒันามาอย่างตอ่เนื�องจากอดีตจนถึงปัจจบุนัตามกระแส

ของเทคโนโลยีและอิทธิพลการเมืองที�หลั�งไหลเข้ามา จากเอกสารแผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทศัน์

โดยรอบคเูมือง ด้านอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี ซึ�งจดัทําโดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และสาขาวิชา

การผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2553) ชี $ให้เห็นถึงลักษณะการ

เปลี�ยนแปลงการใช้พื $นที�และกายภาพบริเวณคูเมืองโดยเฉพาะด้านประตูชุมพล ซึ�งเป็นประตู

โบราณเพียงอนัเดียวที�หลงเหลืออยู่ให้เป็นแบบในการศกึษาลกัษณะของประตเูมือง บริเวณประตู

จุดสําคญัในการจัดตั $งหรือพัฒนาความสําคญัอื�นๆให้กับพื $นที�บริเวณคูเมือง 

และเป็นเหตหุนึ�งที�ส่งผลให้อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีถกูออกแบบให้ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้า

การพฒันาพื $นที�ที�เกิดขึ $นนั $นในยคุสมยัแรก พื $นที�ถกูพฒันาโดยผู้ มีองค์ความรู้ด้

รผงัเมือง คือ พระพรหมพิจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ท่านได้ทําการจัดวางผังและสร้างกิจกรรมอันคึกคักให้เกิดขึ $นในพื $นที� และมีความเชื�อมโยงกัน
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คเูมืองบริเวณอนสุาวรีย์และประตชูมุพลในปัจจบุนั 

พื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชมีการพฒันามาอย่างตอ่เนื�องจากอดีตจนถึงปัจจบุนัตามกระแส

ของเทคโนโลยีและอิทธิพลการเมืองที�หลั�งไหลเข้ามา จากเอกสารแผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทศัน์

โดยรอบคเูมือง ด้านอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี ซึ�งจดัทําโดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และสาขาวิชา

ชี $ให้เห็นถึงลักษณะการ

เปลี�ยนแปลงการใช้พื $นที�และกายภาพบริเวณคูเมืองโดยเฉพาะด้านประตูชุมพล ซึ�งเป็นประตู

โบราณเพียงอนัเดียวที�หลงเหลืออยู่ให้เป็นแบบในการศกึษาลกัษณะของประตเูมือง บริเวณประตู

จุดสําคญัในการจัดตั $งหรือพัฒนาความสําคญัอื�นๆให้กับพื $นที�บริเวณคูเมือง 

และเป็นเหตหุนึ�งที�ส่งผลให้อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีถกูออกแบบให้ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าซุ้ม

การพฒันาพื $นที�ที�เกิดขึ $นนั $นในยคุสมยัแรก พื $นที�ถกูพฒันาโดยผู้ มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ

บดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ท่านได้ทําการจัดวางผังและสร้างกิจกรรมอันคึกคักให้เกิดขึ $นในพื $นที� และมีความเชื�อมโยงกัน
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ระหวา่งพื $นที�กบักิจกรรมที�เกิดขึ $น โดยมีลกัษณะทางกายภาพที�ร่มรื�น สร้างร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ให้

เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ 

 ต่อมาเมืองขยายตวั ประชากรเพิ�มหนาแน่นมากขึ $น จึงมีผู้คนเข้ามากระทํากิจกรรมเกิน

กําลงัที�สถานที�จะรองรับไว้ได้ พื $นที�จึงถกูพิจารณาให้พฒันาใหม่อีกครั $งโดยการนํากิจกรรมนั $นย้าย

ออกจากพื $นที�เดิมไปสู่ที�แห่งใหม่ซึ�งมีศกัยภาพการรองรับที�มากกว่า และสร้างสถานที�เพื�อรองรับ

กิจกรรมใหม ่คือ การกลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที�เขียวชอุ่มและสร้างความตอ่เนื�องของ

พื $นที�เปิดโลง่บริเวณคเูมืองให้เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั ในครั $งนี $มีอาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี เป็นผู้วาง

แนวคดิการจดัการพื $นที�ทั $งหมด และโครงการก็ดําเนินไปได้ด้วยดีจากแรงบริจาคของชาวโคราช ทํา

ให้เกิดพื $นที�สาธารณะที�งดงามและใช้ประโยชน์ได้จริง 

 ในระยะเวลาต่อมาไม่นานนัก อาจด้วยอิทธิพลทางการเมืองและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ของผู้บริหาร ทําให้เกิดโครงการรื $อแล้วสร้างใหม่บริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสุรนารี จากเดิมที�สร้าง

ด้วยแรงบริจาคและความศรัทธามีความเขียวชอุ่มชุ่มชื�นเหมาะกบัการเป็นปอดของเมืองโคราช ก็

กลายเป็นลานดาดแข็งที�เกิดองค์ประกอบของภูมิทศัน์ใหม่ๆซึ�งบดบงัและลดคณุค่าความสําคญั

ของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประตชูุมพล และไม่สามารถใช้งานพื $นที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง

กลายเป็นข้อกงัขาตอ่หลายฝ่ายที�เกี�ยวข้อง 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามนกัวิชาหลายทา่นได้ออกมาเสนอแนวทางการปรับปรุงพื $นที�บริเวณคเูมือง

ด้านอนสุาวรีย์ฯให้มีความเหมาะสมกบัคณุคา่และการใช้งานของพื $นที�มากขึ $น ซึ�งส่วนใหญ่จะเน้น

ในการสร้างความเขียวชอุม่ให้กลบัคืนมาสูพื่ $นที�และลดหรือรื $อองค์ประกอบทางภูมิทศัน์ที�ไม่จําเป็น

ออกไป 

 การศึกษาในครั $งนี $จึงได้เพิ�มการสํารวจความต้องการในการใช้พื $นที�บริเวณคูเมืองของ

ประชาชนเข้ามาด้วย เพื�อนําไปพิจารณาประกอบกับหลกัการทางวิชาการด้านการจดัวางผงัเมือง

และการพฒันาพื $นที�สาธารณะ เพื�อเสนอแนะแนวทางที�เหมาะสมในการจดัการการใช้ประโยชน์

ของพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชตอ่ไป 
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4.4 การเข้าถงึพื 1นที�บริเวณคูเมืองโคราช  

 พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางทั $งการเดิน  ปั�นจกัรยาน 

รถรับจ้าง รถประจําทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยการเข้าถึงด้วยการเดินนั $นมีทางเท้าไว้คอย

บริการในทุกพื $นที�แต่มักประสบปัญหาการรุกลํ $าพื $นที�สาธารณะเพื�อประโยชน์ทางการค้า

เชน่เดียวกบัหลายพื $นที�ทั�วประเทศ สว่นทางจกัรยานนั $นยงัไมมี่ความชดัเจนในการให้บริการ 

 การเดินทางในพื $นที�หากเป็นการเดินทางระหว่างอําเภอหรือจังหวัดด้วยรถบริการ

สาธารณะ จะเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ มีจุดรับ-ส่งผู้ โดยสารหลักๆอยู่ 2 ที� คือ สถานีขนส่ง

ผู้ โดยสารแห่งที� 1 ตั $งอยู่เลขที� 86 ถนนบุรินทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง และสถานีขนส่ง

ผู้ โดยสารแห่งที� 2 ตั $งอยู่ที� ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง โดยสถานีขนส่ง

แห่งที�สองจะมีความใหญ่และขอบเขตการให้บริการที�กว้างกว่าที�สถานีขนส่งแห่งที� 1 แต่หาก

ต้องการเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมือง เช่น ลานย่าโม การเดินทางจากสถานีขนส่งแห่งที� 1 จะมีความ

สะดวกสบายมากกว่า เพราะสามารถใช้การเดินเท้าเพื�อเข้าพื $นที�ได้ โดยมีระยะห่างทางถนนจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 255 กิโลเมตร 

 ในการเดินทางระหว่างอําเภอหรือจงัหวดั สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟได้เช่นกัน โดยมี

สถานีให้บริการ 2 สถานีในเขตอําเภอเมือง คือ สถานีรถไฟนครราชสีมา และสถานีรถไฟชมุทางจิระ 

ซึ�งอยู่ใกล้กับบริเวณพื $นที�คูเมืองมากกว่าสถานีรถไฟนครราชสีมา โดยระยะทางรถไฟจาก

กรุงเทพมหานคร มีระยะทางโดยประมาณ 264 กิโลเมตร 

 สว่นการเดนิทางโดยบริการสาธารณะภายในเขตพื $นที�คเูมืองและบริเวณโดยรอบ มีรถสอง

แถวคอยให้บริการ จากเดิมที�เป็นรถโดยสารประจําทางขนาดใหญ่ เนื�องจากรถสองแถวมีความ

คลอ่งตวัในการสญัจรภายในเขตพื $นที�คเูมืองมากกวา่จงึเปลี�ยนการให้บริการในเขตพื $นที�คเูมืองเป็น

รถสองแถวทั $งหมด 

 สําหรับการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ในการ

เดนิทางระหวา่งอําเภอหรือจงัหวดั มกัใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ-หนองคาย เป็นเส้นทางหลกัในการ

เข้าถึงพื $นที� ซึ�งถนนมิตรภาพนี $ยังอยู่ติดกับพื $นที�คูเมืองทางด้านทิศเหนือหรือพื $นที�ทางฝั� งประต ู   

พลแสนด้วย ทําให้เข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองได้สะดวกมากยิ�งขึ $น  ส่วนทางด้านทิศใต้ทางฝั�งประตู

ไชยณรงค์สามารถเข้าถึงได้ผา่นทางถนนราชนิกลุซึ�งวางตวัขนานกบัแนวคเูมืองทางด้านทิศใต้ 
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 การเดินทางภายในเขตพื $นที�คูเมืองด้วยยานพาหนะส่วนตัวนั $นก็สามารถทําได้ง่าย

เนื�องจากระบบผังเมืองเดิมที�วางตวัเป็นตาราง ทําให้สามารถจดจําทิศทาง ตําแหน่งของสถานที�

และจดุหมายตาตา่งๆได้ง่ายขึ $น 

 
แผนภาพที� 7 แสดงตําแหนง่สถานีรถไฟทั $งสองแหง่ (แถบสีส้ม) 

และชี $ให้เห็นถึงโครงขา่ยการสญัจรแบบตารางในเขตพื $นที�คเูมือง 

 

4.5 การใช้ประโยชน์ที�ดนิบริเวณคูเมืองโคราชและพื 1นที�โดยรอบในปัจจุบัน 

 พื $นที�บริเวณคูเมืองโคราชอยู่ในเขตการดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นพื $นที�ที�มี

ความหนาแน่นในการอยู่อาศยัค่อนข้างสูง และเป็นแหล่งงานสําคัญ ทําให้เกิดการอพยพของ

แรงงานเข้ามาประกอบอาชีพมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาอยู่ประจําหรือเข้ามาแบบจร ทําให้เกิด

ความหลากหลายของผู้คนและความหลากหลายในการใช้พื $นที�มาก ซึ�งหากไม่มีการควบคมุจะทํา

ให้ระบบของเมืองเสีย และอาจส่งผลกระทบตอ่เอกลกัษณ์ของพื $นที�บริเวณคเูมืองได้ ทางเทศบาล

นครนครราชสีมาได้จดัทําผงัเมืองรวมเฉพาะในเขตเทศบาลในปี พ.ศ.2547-2555 ไว้ดงันี $ 
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ภาพที� 4 แสดงผงัสีการใช้ประโยชน์ที�ดนิในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ.2547-2555 

 

 จากภาพผงัเมืองรวมข้างต้นจะเห็นลกัษณะการกําหนดให้เกิดการกระจายความหนาแน่น

ทางเศรษฐกิจและกลุ่มประชากรออกเป็นวงแหวน โดยมีศนูย์กลางของการกระจายตวัอยู่บริเวณ

พื $นที�คเูมืองโคราช (คเูมืองนครราชสีมา) และพื $นที�บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา ซึ�งถกูจดัให้เป็น

เขตสีแดงพื $นที�พาณิชยกรรมและพื $นที�อยูอ่าศยัหนาแนน่ โดยในเขตพื $นที�คเูมืองจะมีการกระจายตวั



 

 

ของอาคารทางศาสนาในมุมเมืองต่างๆและกลางเมือง ตามลกัษณะการวางผงัเดิมในสมยัอยธุยา 

และมีอาคารราชการกระจายตวัอยู่บ

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศาล เป็นต้น ส่วนทางด้านทิศเหนือนอกเขตคูเมืองติดถนน

มิตรภาพเส้น 224 จะเป็นที�ตั $งของสถาบนัการศึกษาหลายแห่งเรียงตวัต่อเนื�องกัน ไม่ว่าจะเป็น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเ

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นต้น

 ลกัษณะของที�ตั $งของอาคารสถานที�ดงักล่าวในข้างต้นสามารถชี $ให้เห็นถึงการอพยพและ

การกระจกุตวัของความหนาแนน่ของประชากรในแตล่ะชว่งเวลาในแตล่ะวนัได้ เหล่านี $อาจเป็นส่วน

หนึ�งของปัญหาการจราจรในเขตเมืองที�มีความหนาแน่นของยานพาหนะมากในแต่ละวนั ในช่วง

เช้าและเย็น ซึ�งการจราจรที�คบัคั�งก็เป็นหนึ�งในหลายสาเหตขุองปัญหามลภาวะที�เกิดขึ $นในพื $นที�

ด้วย 

แผนภาพที� 8 แสดงความหนาแนน่ของกลุม่อาคารและที�

 

ของอาคารทางศาสนาในมุมเมืองต่างๆและกลางเมือง ตามลกัษณะการวางผงัเดิมในสมยัอยธุยา 

และมีอาคารราชการกระจายตวัอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของคเูมือง ไม่ว่าจะเป็น ศาลากลางจงัหวัด 

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศาล เป็นต้น ส่วนทางด้านทิศเหนือนอกเขตคูเมืองติดถนน

จะเป็นที�ตั $งของสถาบนัการศึกษาหลายแห่งเรียงตวัต่อเนื�องกัน ไม่ว่าจะเป็น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเ รียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเ รียนสุรนารีวิทยา 

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นต้น 

ลกัษณะของที�ตั $งของอาคารสถานที�ดงักล่าวในข้างต้นสามารถชี $ให้เห็นถึงการอพยพและ

การกระจกุตวัของความหนาแนน่ของประชากรในแตล่ะชว่งเวลาในแตล่ะวนัได้ เหล่านี $อาจเป็นส่วน

หาการจราจรในเขตเมืองที�มีความหนาแน่นของยานพาหนะมากในแต่ละวนั ในช่วง

ซึ�งการจราจรที�คบัคั�งก็เป็นหนึ�งในหลายสาเหตขุองปัญหามลภาวะที�เกิดขึ $นในพื $นที�

แสดงความหนาแนน่ของกลุม่อาคารและที�ว่างในเขตพื $นที�คเูมืองนครราชสีมา

(ภาพจากเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ของอาคารทางศาสนาในมุมเมืองต่างๆและกลางเมือง ตามลกัษณะการวางผงัเดิมในสมยัอยธุยา 

ริเวณด้านทิศใต้ของคเูมือง ไม่ว่าจะเป็น ศาลากลางจงัหวัด 

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศาล เป็นต้น ส่วนทางด้านทิศเหนือนอกเขตคูเมืองติดถนน

จะเป็นที�ตั $งของสถาบนัการศึกษาหลายแห่งเรียงตวัต่อเนื�องกัน ไม่ว่าจะเป็น 

รียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเ รียนสุรนารีวิทยา          

ลกัษณะของที�ตั $งของอาคารสถานที�ดงักล่าวในข้างต้นสามารถชี $ให้เห็นถึงการอพยพและ

การกระจกุตวัของความหนาแนน่ของประชากรในแตล่ะชว่งเวลาในแตล่ะวนัได้ เหล่านี $อาจเป็นส่วน

หาการจราจรในเขตเมืองที�มีความหนาแน่นของยานพาหนะมากในแต่ละวนั ในช่วง

ซึ�งการจราจรที�คบัคั�งก็เป็นหนึ�งในหลายสาเหตขุองปัญหามลภาวะที�เกิดขึ $นในพื $นที�

 
ว่างในเขตพื $นที�คเูมืองนครราชสีมา 

N 
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 การใช้ประโยชน์ที�ดนิที�สําคญัอย่างหนึ�งในเขตพื $นที�บริเวณคเูมือง คือ การจดัการให้พื $นที�คู

เมืองและพื $นที�วา่งสาธารณะรอบคเูมือง เป็นพื $นที�สีเขียวเพื�อการนนัทนาการทั�วไป ทําให้พื $นที�นี $เป็น

พื $นที�เปิดโล่งสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที�เดียวที�ตั $งอยู่ท่ามกลางความหนาแน่นของการอยู่

อาศยัและความหนาแน่นทางเศรษฐกิจ ข้อดีอีกประการหนึ�งของการประกาศให้พื $นที�คเูมืองเป็น

พื $นที�เปิดโลง่เพื�อการนนัทนาการทั�วไป คือ สามารถใช้เป็นเงื�อนไขในการสร้างความเหมาะสมให้กบั

การอนรัุกษ์ซากโบราณสถานและเอกลกัษณ์ของพื $นที�ได้  

 
ภาพที� 5 บรรยากาศกิจกรรมนนัทนาการทั�วไปบริเวณพื $นที�คเูมืองฝั�งประตพูลแสน 

 

 นอกจากนี $พื $นที�เปิดโล่งรอบคูเมืองอาจทําหน้าที�เปรียบเสมือนเข็มขัดที�คอยกันความ

วุ่นวายจากภายนอกเข้าสู่เขตคูเมืองด้วย นั�นทําให้ลักษณะความหนาแน่นทางเศรษฐกิจมีข้อ

แตกต่างกันระหว่างพื $นที�ในและนอกเขตคเูมือง โดยในเขตคเูมืองจะเป็นลกัษณะเศรษฐกิจที�เกิด

จากการสร้างอาชีพของคนในชุมชน เป็นธุรกิจขนาดเล็กที�อยู่กันอย่างหนาแน่น ส่วนลักษณะ
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เศรษฐกิจนอกเขตคเูมืองจะมีขนาดใหญ่ เชน่ ห้างสรรพสินค้า ซึ�งเป็นการลงทนุจากบคุคลภายนอก

พื $นที� เป็นต้น 

 โดยลกัษณะของเศรษฐกิจข้างต้นได้ส่งผลสะท้อนกลบัไปกลบัมากบัลกัษณะทางกายภาพ

ของพื $นที�ในเขตคเูมือง อย่างลกัษณะทางสถาปัตยกรรมด้วย จะเห็นได้ว่าอาคารในเขตคเูมืองจะมี

ลกัษณะสว่นใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 2-5 ชั $น มีน้อยมากที�จะเป็นอาคารสงู ซึ�งหากเป็นอาคารสงูก็

มกัจะเป็นโรงแรมที�ทําหน้าที�สนบัสนนุทางเศรษฐกิจให้กบัพื $นที�  

 
ภาพที� 6 แสดงแผนที�บอกตําแหนง่ของกิจการพาณิชยกรรมประเภทโรงแรมและร้านอาหาร 

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

(ภาพจาก http://tourcenter.netii.net/show_data_nakhonratchasima.php) 

 จากภาพแสดงให้เห็นการกระจุกตัวของพื $นที�พาณิชยกรรมที�มักกระจุกตัวอยู่บริเวณ

รอยตอ่ระหวา่งพื $นที�เมืองใหม่กบัพื $นที�เมืองเก่า ซึ�งมีลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีและประตชูมุพลเป็น

จดุเชื�อมพื $นที�ตรงกลาง แสดงศกัยภาพของการเป็นศนูย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าและ

การทอ่งเที�ยวของพื $นที�ได้ 



 

 

ภาพที� 7 

 

 การใช้ที�ดินบริเวณเขตพื $นที�

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือการประกาศ

ควบคมุความหนาแนน่ของกิจกรรมและประชากรที�มีความพิเศษ 

 ธาดา สทุธิธรรม (

การวางผงัเมืองเพื�อตอบสนองป

การวางผงัเมืองเป็นตารางนั $น ถ้ามิใช่เพื�อเป็นสญัลกัษณ์ ก็เป็นเรื�องของการจดัระบบการคมนาคม

และสาธารณปูการ เพื�อสขุอนามยัของประชาชนที�ง่ายตอ่การบํารุงรักษา 

 ภายใต้แรงกดดนัจากการพฒันาเมืองในระบบเศร

เมืองมีเจตนาที�ต้องการให้การสง่ถ่ายสินค้าและแรงงานให้เป็นไปได้โดยสะดวก เนื�องจากเวลาและ

ทนุมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง เมืองจงึได้รับการออกแบบเพื�อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั 

7 โรงแรมเมืองทอง โรงแรมเก่าในเขตพื $นที�คเูมืองโคราช

การใช้ที�ดินบริเวณเขตพื $นที�คเูมือง ไม่ได้มีการประกาศให้เขตคเูมืองเป็นเขตอนุรักษ์หรือ

การประกาศให้เป็นเขตควบคมุสภาพแวดล้อม หรือการเป็นเขตที�มีการ

ความหนาแนน่ของกิจกรรมและประชากรที�มีความพิเศษ  

(2544: 23) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีด้านประโยชน์ใช้สอยไว้ว่า การสร้างและ

ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในอดีต มกัจะเป็นไปเพื�อประกอบการผลิต โดยใน

การวางผงัเมืองเป็นตารางนั $น ถ้ามิใช่เพื�อเป็นสญัลกัษณ์ ก็เป็นเรื�องของการจดัระบบการคมนาคม

และสาธารณปูการ เพื�อสขุอนามยัของประชาชนที�ง่ายตอ่การบํารุงรักษา  

ภายใต้แรงกดดนัจากการพฒันาเมืองในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบนั แผนผงั

เมืองมีเจตนาที�ต้องการให้การสง่ถ่ายสินค้าและแรงงานให้เป็นไปได้โดยสะดวก เนื�องจากเวลาและ

ทนุมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง เมืองจงึได้รับการออกแบบเพื�อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั 
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โรงแรมเมืองทอง โรงแรมเก่าในเขตพื $นที�คเูมืองโคราช 

เมืองเป็นเขตอนุรักษ์หรือ

หรือการเป็นเขตที�มีการ

ได้กล่าวถึง ทฤษฎีด้านประโยชน์ใช้สอยไว้ว่า การสร้างและ

เพื�อประกอบการผลิต โดยใน

การวางผงัเมืองเป็นตารางนั $น ถ้ามิใช่เพื�อเป็นสญัลกัษณ์ ก็เป็นเรื�องของการจดัระบบการคมนาคม

ษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบนั แผนผงั

เมืองมีเจตนาที�ต้องการให้การสง่ถ่ายสินค้าและแรงงานให้เป็นไปได้โดยสะดวก เนื�องจากเวลาและ

ทนุมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง เมืองจงึได้รับการออกแบบเพื�อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั  
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 จากลักษณะการใช้พื $นที�ในปัจจุบันและหลักทฤษฎีข้างต้นอาจชี $ให้เห็นถึง สิ�งที�ควร

พยายามทําเพื�อหลอมรวมลกัษณะเอกลกัษณ์ทางกายภาพเดิมของพื $นที�ให้เข้ากบัความต้องการใช้

พื $นที�ของเมืองในปัจจุบนั ซึ�งโดยหลักทางการอนุรักษ์แล้ว หากเมืองมีชุมชนโบราณที�อยู่ร่วมกับ

สถาปัตยกรรมดั $งเดิม ก็ควรมีการจํากัดความหนาแน่นของประชากรและการสัญจรไม่ให้มีมาก

เกินไปเพื�อให้เป็นผลดีกบัพื $นที�อนรัุกษ์ แตห่ากพื $นที�นั $นไม่เหลืออะไรให้อนรัุกษ์นอกจากเอกลกัษณ์

ของพื $นที�เปิดโลง่แล้ว การรักษาสภาพและบรรยากาศของพื $นที�เปิดโลง่นั $นจงึเป็นเรื�องสําคญัมาก 

 

 
ภาพที� 8 บรรยากาศในเขตพื $นที�คเูมืองบริเวณศาลหลกัเมือง 

 



 

 

ภาพที� 9 อาคารเก่าและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบเก่าที�หลงเหลืออยูใ่นเขตพื $นที�คเูมือง

 จากภาพข้างต้นหากรู้จกัการจดัสรรการใช้งานพื $นที�อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นการใช้

งานตามยถากรรม สิ�งที�หลงเหลืออย่างโดดเดี�ยวจะถูกดูแลรักษาและได้รับการอนุรักษ์อย่าง

เหมาะสมเพื�อประโยชน์ทางการศึกษา สร้างทศันียภาพและบรรยากาศที�ดีให้กับเมือง และเป็นที�

ระลกึให้คนรุ่นหลงัได้ตระหนกัถึงอดีตความเป็นมาของตนได้

 

อาคารเก่าและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบเก่าที�หลงเหลืออยูใ่นเขตพื $นที�คเูมือง

 

จากภาพข้างต้นหากรู้จกัการจดัสรรการใช้งานพื $นที�อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นการใช้

สิ�งที�หลงเหลืออย่างโดดเดี�ยวจะถูกดูแลรักษาและได้รับการอนุรักษ์อย่าง

เหมาะสมเพื�อประโยชน์ทางการศึกษา สร้างทศันียภาพและบรรยากาศที�ดีให้กับเมือง และเป็นที�

ระลกึให้คนรุ่นหลงัได้ตระหนกัถึงอดีตความเป็นมาของตนได้ 
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อาคารเก่าและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบเก่าที�หลงเหลืออยูใ่นเขตพื $นที�คเูมือง 

จากภาพข้างต้นหากรู้จกัการจดัสรรการใช้งานพื $นที�อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นการใช้

สิ�งที�หลงเหลืออย่างโดดเดี�ยวจะถูกดูแลรักษาและได้รับการอนุรักษ์อย่าง

เหมาะสมเพื�อประโยชน์ทางการศึกษา สร้างทศันียภาพและบรรยากาศที�ดีให้กับเมือง และเป็นที�
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4.6 ลักษณะประชากร 

 ธวชั ปณุโณทก ผู้ เรียบเรียงบทความเรื�อง “ชาวโคราชกลุ่มวฒันธรรมไทยภาคกลาง” ใน

หนงัสือ “นครราชสีมา โคราชของเรา” (2542: 132-138) ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการตั $งถิ�นฐาน

ของผู้ คนโคราชอันเป็นที�มาของวัฒนธรรมเฉพาะถิ�นว่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีนั $น เมืองโคราชเจริญรุ่งเรืองมาตั $งแตส่มยัอาณาจกัรขอม แตก่ลุ่มชนที�เข้ามาทํามาหากิน

ตั $งรกรากในบริเวณนี $น่าจะเป็นชุมชนรุ่นใหม่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ในช่วงสมยัสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ที�ทรงให้ย้ายเมืองโคราชมาตั $ง ณ บริเวณเมืองโคราชในปัจจุบนั ทําการสร้าง

กําแพงเมืองขนาดใหญ่มีป้อมค่ายหอรบแบบตะวันตก และพระราชทานนามว่า “เมือง

นครราชสีมา” จากนั $นได้ส่งพระยายมราช (สงัข์) มาปกครองเป็นพระยามหานคร ในครั $งนั $นจึงเกิด

การอพยพเหล่าขุนนาง ทหาร พลเรือนจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นข้าราชการประจําเมือง

นครราชสีมา เพื�อดแูลหวัเมืองบริวาร ดงันั $น จึงพบว่าวฒันธรรมหลกัของพื $นที�มีลกัษณะคล้ายกับ

วัฒนธรรมทางภาคกลาง เช่น ภาษาพูด ประเพณี พิธีกรรม อักษรศาสตร์ (ในด้านวรรณกรรม   

ฉนัทลกัษณ์ ใช้อกัษรขอมเขียนเรื�องราวทางพทุธศาสนา ใช้อกัษรไทยอยธุยาเขียนเรื�องราวคดีโลก) 

 สมยักรุงธนบรีุ เมืองนครราชสีมาก็เป็นที�มั�นสําคญัของเจ้านายไทย เช่น ก๊กเจ้าพิมาย หรือ 

กรมหมื�นเทพพิพิธ มาทําการตั $งมั�นอยู่ที�เมืองพิมาย เมื�อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ชาวกรุงศรี

อยุธยาทั $งเจ้านาย ขุนนางและชาวบ้าน ต่างอพยพย้ายมาพึ�งเจ้าพิมายเป็นจํานวนมาก ต่อมา   

พระเจ้าตากสินมหาราชปราบเจ้าพิมายได้ จึงได้แต่งตั $งพระยานครราชสีมาทําการรักษาราชการ

เมืองแทน จนถึงสมยัพระยากําแหงสงคราม (ปิ� น) เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมา ชุมชนชาวไทยภาค

กลางที�อพยพมาจากกรุงศรีอยธุยาเมื�อกรุงแตกครั $งที� 2 นั $นก็ยงัตั $งมั�นอยูใ่นพื $นที�นั $นสืบตอ่เรื�อยมา 

 นอกจากนี $ ในสมัยเกิดเมืองเป็นกรุงเทพมหานคร ก็ได้มีการส่งข้าราชการ ขุนนาง 

ผลดัเปลี�ยนกนัไปปกครองเมืองนครราชสีมาและเมืองบริวาร เกิดการตั $งหลกัแหลง่เป็นชมุชนที�เมือง

นครราชสีมาและเมืองบริวารสืบต่อมา จึงเกิดการรักษาวฒันธรรมไทยภาคกลางไว้อย่างครบถ้วน 

โดยเฉพาะภาษาพดูจะเป็นภาษาไทยภาคกลางที�มีสําเนียงเพี $ยนเหน่อไปเล็กน้อย มีคําภาษาลาว

หรือภาคอีสานปะปนอยูบ้่าง นํ $าเสียงคอ่นข้างห้วนสั $น แตคํ่าพื $นฐานทั�วไปตรงกบัคําภาคกลาง และ

มีการเรียกแทนตนเองวา่ ไทยโคราช ไทยเบิ $ง หรือ ไทยเกิ $ง 
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 ลกัษณะในการตั $งถิ�นฐานของชาวโคราชนั $น มีการตั $งหมู่บ้านเป็นกลุ่ม มีวดัเป็นศนูย์กลาง

ของหมู่บ้าน จารีตประเพณียึดแนวภาคกลางโดยอาจมีส่วนปลีกย่อยต่างไปบ้าง ไม่ค่อยนบัถือผี

วิญญาณเหมือนอยา่งวฒันธรรมไทย-ลาว 

 อีกแนวคดิหนึ�งจาก “นายรอบรู้ นครราชสีมา” (2553: 48) เกี�ยวกบัที�มาของวฒันธรรมและ

ประชากรในเมืองนครราชสีมา คือ บรรพบรุุษของคนโคราชเป็นคนแถบเมืองชายทะเลตะวนัออก 

คือ จนัทบรีุ ชลบรีุ ระยอง รวมถึงปราจีนบรีุและนครนายกด้วย กลุ่มคนเหล่านี $ถกูเกณฑ์มาเป็นกอง

กําลงัที�เมืองนครราชสีมาและเมืองพิมายตั $งแตก่่อนกรุงศรีอยุธยาแตก แล้วตั $งถิ�นฐานมีครอบครัว 

ผสมกลมกลืนวฒันธรรมของตนกบัวฒันธรรมท้องถิ�นดั $งเดิม เกิดเป็นวฒันธรรมใหม่แบบคนโคราช 

เชน่ สําเนียงพดูอนัเป็นเอกลกัษณ์ซึ�งผสมผสานสําเนียงของคนแถบชายทะเลตะวนัออกไว้ด้วย การ

กินข้าวเจ้าเป็นหลกั ซึ�งแตกตา่งจากชาวอีสานทั�วไป เป็นต้น 

 จากข้อมลูที�มาของประชากรในพื $นที�จงัหวดันครราชสีมาข้างต้น ซึ�งมีความแตกตา่งกนัอยู ่

แต่ประเด็นที�สามารถมองเห็นได้คือ ลักษณะทางวัฒนธรรมที�ถูกผสมกลมกลืนจนกลายเป็น

เอกลกัษณ์อย่างในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตามด้วยความที�จงัหวดันครราชสีมามีพื $นที�กว้างขวาง มี

ลกัษณะภูมิประเทศที�แตกต่างกันในแต่ละท้องที� ประกอบกับมีการอพยพของราษฎรในจังหวัด

ใกล้เคียงเข้ามาประกอบอาชีพหากินจํานวนมาก จึงทําให้ประชาชนมีภาษาและขนบธรรมเนียม

ประเพณีแตกตา่งกันไปในรายละเอียด จากหนงัสือนครราชสีมา โคราชของเรา (2542: 41) อาจ

แบง่ประชากรได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ  

1) กลุม่สงัคมเก่า หรือกลุม่คนไทยโคราช ภาษาที�ใช้คือภาษาโคราช 

2) กลุม่สงัคมใหม ่เป็นกลุม่ที�เข้าอยูใ่หม ่ภาษาที�ใช้ก็สดุแตว่า่มาจากที�ใด 

3) กลุม่คนไทยอีสาน มีลกัษณะสงัคมไทยกึ�งลาว ภาษาที�ใช้สว่นใหญ่จะเป็นภาษาลาว 

 นอกจากนี $ยงัมีชนกลุม่น้อยอีกหลายกลุ่ม เช่น มอญ กยุหรือส่วย จีน ไทยวนหรือไทยโยนก 

ญวน และแขก 

 แตไ่มว่า่จะมีความหลากหลายทางชนชาติและเชื $อชาตมิากเพียงใด ก็สามารถอยูร่่วมบน

ผืนดนิเดียวกนัได้ด้วยความเข้าใจในพื $นฐานทางวฒันธรรมของกนัและกนั เปิดใจยอมรับมีความ

พร้อมและร่วมมือในการพฒันาพื $นที�เพื�อประโยชน์ของสว่นรวม 
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4.7 ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเล่นพื 1นเมือง 

 จากเอกสารประวตัมิหาดไทยสว่นภมูิภาค จงัหวดันครราชสีมา (2526: 33-34)  

และสํานกังานจงัหวดันครราชสีมาออนไลน์

(http://www.nakhonratchasima.go.th/nakhonrat/index.php) ได้กล่าวถึงงานประเพณีและ

การละเลน่ในเขตพื $นที�เมืองโคราชไว้ ดงันี $ 

1) งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จัดเป็นงานใหญ่ประจําปีของชาวนครราชสีมา

บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั $งแตว่นัที� 23 มีนาคม (ซึ�งเป็นวนัที�คณุหญิงโมได้รับชยัชนะจาก

ข้าศกึ) จนถึงวนัที� 3 เมษายน ของทกุปี ภายในงานประกอบไปด้วยมหรสพสมโภชและการประกวด

ตา่งๆ 

2) งานแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นงานบุญแสดงความเคารพสักการะบูชาพุทธศาสนา 

ประชาชนช่วยกันจัดทําเทียนเข้าพรรษาด้วยการหล่อเทียนซึ�งใช้ขี $ผึ $งล้วน และจัดขบวนแห่อย่าง

สวยงาม มีการประกวดเทียนและขบวนแหด้่วย โดยจดังานบริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี 

3) งานตรุษจีนนครราชสีมา เป็นกิจกรรมเชื�อมความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีน 

จดังานฉลองวนัขึ $นปีใหม่ของชาวจีนอย่างยิ�งใหญ่ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสวน

อนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี 

4) งานประเพณีสงกรานต์ จดัขึ $นระหว่างวนัที� 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณสนาม

หน้าศาลากลางจงัหวดั และลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ในงานมีการประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์  

พิธีทําบุญตักบาตรเช้า พิธีรดนํ $าดําหัวผู้ ใหญ่ การละเล่นพื $นเมือง การแสดงดนตรีของศิลปิน 

การละเล่นนํ $าสงกรานต์แบบไทย บริเวณถนนในเขตเทศบาล เช่น ถนนราชดําเนิน ถนนโพธิ9กลาง  

และถนนสรุนารี 

5) งานประเพณีลอยกระทง กําหนดจดังานประเพณีลอยกระทง ในวนัขึ $น 15 คํ�า เดือน 12   

ณ บริเวณคเูมืองหน้าศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา มีการประกวดกระทงสวยงาม และอนุรักษ์

สิ�งแวดล้อมเป็นประจําทกุปี  

6) งานเอื $องกหุลาบเหลืองโคราช จดัขึ $นระหวา่งวนัที� 8 - 11 พฤษภาคม บริเวณลานอนสุาวรีย์

ท้าวสรุนารี  สวนอนสุรณ์สถาน ในงานมีการประกวดกล้วยไม้ การจําหน่ายกล้วยไม้และการแสดง

ดนตรี 
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7) งานเทศกาลอาหารย่างโคราช จดัขึ $นเดือนพฤศจิกายน บริเวณสนามหน้าศาลากลาง   

จงัหวดันครราชสีมา   ชมขบวนพาเหรดแฟนซีสไตล์คาวบอย  การแสดงดนตรี และ การแสดงโชว์ 

การออกร้านอาหารยา่งนานาชนิด เลือกซื $อสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชนของฝากของที�ระลึกจากวิสาหกิจ

ชมุชนกวา่ 100 ร้านค้า 

8) การเล่นกระบี�กระบอง เคยเป็นที�นิยมกันมากในจังหวัดนครราชสีมา  ในวันเปิดงาน

ฉลองวนัแห่งชยัชนะท้าวสุรนารี คณะกรรมการจดังานได้จดัให้มีการแสดงกระบี�กระบองบริเวณ

อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีเพื�อเป็นการสกัการะ 

9) การเล่นสะบ้า มีอยู่ 2 อย่าง คือ สะบ้าตี (มีหลกั 5 หลกั) กบัสะบ้าเมน หรือสะบ้าเขมร

ซึ�งนิยมเลน่กนัระหวา่งหนุม่สาวในคราวตรุษสงกรานต์เป็นการสามคัคี 

10) มวยโคราช เป็นกีฬาที�ขึ $นหน้าขึ $นตามาช้านาน เป็นการฝึกนิสยัให้เป็นคนกล้าหาญ มี

ไหวพริบในเชิงตอ่สู้ ด้วยกําลงั การตอ่ยใช้เชือกด้ายคาดหมดั เพราะเชื�อว่าเมื�อตอ่ยถกูคูต่อ่สู้แล้วจะ

แตก และตอ่ยกนัจนถึงเลือด กําหนดตอ่ยกนั 3 ยก แตปั่จจบุนัเปลี�ยนเป็นสวมนวมแทน โดยมีการ

ฝึกฝนตามแบบสมยัใหม ่คือ ห้ามกินเหล้าและสบูบหุรี� ทําให้นกัมวยชาวโคราชมีชื�อเสียงหลายทา่น 

11) พวงมาลัย เป็นกลอนเพลงชนิดสั $น บางกลอนเอามาต่อกันเป็นเพลงโคราชหรือ   

เพลงฉ่อยก็ได้ การเล่นร้องและรําเหมือนเพลงพวงมาลยัของจงัหวดัอื�นๆ หรือคล้ายกับการเล่นลํา

ตดั คือ เลน่แบง่เป็น 2 พวก ร้องแก้กนั และรําทําทา่เข้าจงัหวะไปด้วย สว่นทํานองนั $นเพี $ยนไปบ้าง 

12) เพลงโคราช มีทั $งการร้องการรําพร้อมกันไป การเล่นเพลงเป็นการแสดงเชาว์เชิง

สติปัญญา ผู้ ที�จะเล่นเพลงโคราชได้ดีต้องเป็นคนมีไหวพริบ หรือด้นกลอนสดแก้กับคู่แข่งขันได้ 

เพลงโคราชนี $เป็นศิลปะการแสดงที�แปลกที�สุดชนิดหนึ�ง คือ มีแต่การร้องและการรํา แตไ่ม่มีดนตรี

ประกอบ ซึ�งตามหลกัสากลศลิปะการแสดงทกุอย่างจะต้องมีดนตรีประกอบด้วย เช่น ลําตดั ร้องรํา 

ก็มีรํามะนาให้จังหวะ ฯลฯ  กําเนิดของเพลงโคราชกับเพลงฉ่อยนั $นก็มาจากอันเดียวกัน เพราะ

ลกัษณะกลอนเพลงสั $นยาวเทา่กนั แตเ่มื�อแยกกนัไปก็มีวิธีเล่นตา่งๆกนัไป เวลานี $ยงัมีผู้นิยมเล่นกนั

มาก  

ประเพณีและการละเล่นต่างๆข้างต้นล้วนเป็นของดั $ง เดิมที� ถือกําเนิดในท้องถิ�น

นครราชสีมา เป็นสิ�งควรคา่แก่การสืบสานอนรัุกษ์ให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้สืบตอ่  
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เกี�ยวกับรายละเอียดของตํานานเพลงโคราชอนัเป็นการละเล่นขึ $นชื�อและเป็นเอกลกัษณ์

ของท้องถิ�นนั $น ถาวร สุบงกช และคณะ ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือนครราชสีมา โคราชของเรา 

(2542: 140-154) ว่าการเล่นเพลงโคราชเริ�มเมื�อใดไม่ได้ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั ทราบจากคําบอก

เลา่ตอ่ๆกนัวา่ คณุยา่โมชื�นชอบเพลงโคราชมาก ซึ�งทา่นมีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ.2313 – 2395 ตอ่มามี

บันทึกหลักฐานชัดเจนในปี พ.ศ.2456 เ มื�อสมเด็จพระศรีพัช รินทราบรมราชิ นีนาถ                    

พระราชชนนีพนัปีหลวง เสด็จนครราชสีมาทรงเปิดถนนจอมสุรางค์ยาตร์และเสด็จพิมาย ครั $งนั $น

หมอเพลงรุ่นเก่าได้มีโอกาสเลน่เพลงถวาย 

จากคําเล่าของหมอเพลงที�เล่าต่อกันมา ในสมยัรัตนโกสินทร์ครั $งสงครามระหว่างไทยกับ

เขมร เมื�อไทยเป็นฝ่ายชนะ ชาวบ้านจะเฉลิมฉลองชยัชนะด้วยการขบัร้องและรํากนัในหมู่บ้านสก ที�

เขาเรียกว่า “ชุมบ้านสก” ใกล้ๆกับชุมทางรถไฟถนนจิระ และเริ�มเล่นเพลงโคราชกันที�หมู่บ้านนี $ 

ทา่ทางการรํารุกรําถอยและการป้องห ูมีผู้สนันิษฐานว่าประยกุต์มาจากการเล่นเจรียง ซึ�งเป็นเพลง

พื $นบ้านของชาวสริุนทร์ ผสมผสานกบัเพลงทรงเครื�องของภาคกลาง 

นอกจากนี $ยังมีตํานานกําเนิดเพลงโคราชอื�นๆอีก แต่โดยสรุปความของตํานานที�ตรงกัน 

คือ เพลงโคราชระยะแรกเล่นแบบเพลงก้อม โดย “ก้อม” เป็นภาษาโคราชและภาษาอีสาน แปลว่า 

“สั $น” เพลงก้อม หมายถึง เพลงสั $นๆ ว่าโต้ตอบกล่าวลอยๆ ทั $งที�มีความหมายลึกซึ $งหรือไม่มี

ความหมายเลยก็ได้  

 ในการจัดเตรียมลกัษณะทางกายภาพเพื�อส่งเสริมกิจกรรมเพลงโคราชนั $น ควรทราบถึง

ข้อมูลเบื $องต้นเกี�ยวกับความเชื�อในการเล่นเพลงและลกัษณะของเวทีหรือพื $นที�แสดงที�เหมาะสม

ด้วย โดยลกัษณะของเวทีเพลงโคราชในสมยัก่อนนั $นไม่จํากดัสถานที�เล่นที�ใดก็ได้ บนบ้านหรือลาน

บ้านก็ได้ เพียงแตใ่ห้มีที�วางถงัตกันํ $าให้หมอเพลงได้ดื�มแก้คอแห้ง ในสมยัที�ยงัไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง 

ชาวบ้านมกัจะทําไต้ช้างหรือไต้รุ่ง ทําด้วยไม้ไผ่ยาวประมาณ 5 ศอก ปลายข้างหนึ�งจกัด้วยมีดแผ่

ออก สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปกระทะ ใส่ดินกรุ ใส่ชนัผสมไม้ผุๆหรือแกลบ จุดให้แสงสว่าง ปลายอีก

ข้างหนึ�งฝั�งดินใกล้ๆกับครกที�ตั $งถังตกันํ $า ต่อมาใช้ตะเกียงเจ้าพายุหรือตะเกียงลานจดัแทนไต้รุ่ง 

เวทีก็เปลี�ยนมาเป็นลําดบั คือ มีเสา 4 เสา ยกพื $นปกูระดาน สงูจากพื $นดินประมาณ 1 เมตรหลงัคา

มงุด้วยก้านมะพร้าว ที�กลางพื $นเวทีก็ยงัมีถงัใสนํ่ $าอยูเ่ชน่เดมิ 
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 ความเชื�อในการเล่นเพลงโคราช ส่วนใหญ่หมอเพลงจะมีความเชื�อในเรื� องโชคลาง

พอสมควร เช่นในการก้าวขึ $นโรงเพลงจะมีการดูทิศทางตามฤกษ์รับก้าวแรกที�ขึ $น จะต้องเลือกดู

ตามทิศทางโดยการหายใจ ถ้าข้างซ้ายคล่องก็ก้าวขาซ้ายขึ $น ถ้าข้างขวาหายใจสะดวกก็ก้าวข้าง

ขวาขึ $น เป็นต้น เมื�อขึ $นเวทีไปแล้วก็มีการเป่าคาถามหานิยม เพื�อให้ผู้ ฟังชื�นชมตนก็มี หมอเพลงบาง

คนเชื�อว่าหลังคาโรงเพลงนั $น ถ้าหากมีการมัดด้วยตอกหรือสิ�งอื�นใด จะทําให้คาถาอาคมหรือ

สติปัญญาในการว่าเพลงเสื�อมลงไปด้วย ก็จะขอร้องให้แก้มดัตอกออกก็มี เหล่านี $เป็นสิ�งพึงระวงั

สําหรับผู้ออกแบบสถานที�ที�จะใช้ในการจดักิจกรรมเพลงโคราช เพื�อความสบายใจของทกุๆฝ่าย 

  ปัญหาในการสืบสานอนรัุกษ์เพลงโคราชในปัจจบุนัมีหลายปัจจยั ที�สําคญัคือ อิทธิพลและ

ความสนกุสนานจากสิ�งบนัเทิงในยคุสมยัใหม ่ทําให้เยาวชนรุ่นหลงัไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจในความ

บนัเทิงแบบเก่า เป็นผลให้ขาดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ผู้ซึ�งสมควรทําการสืบตอ่เอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมนั $นๆ  

จากความเชื�อที�วา่ท้าวสรุนารี (คณุหญิงโมหรือคณุยา่โม) ชอบเพลงโคราชในสมยัที�ท่านยงั

มีชีวิตอยู่ จึงมีผู้หาเพลงโคราชไปเล่นให้ท่านฟังเป็นการแก้บน ณ บริเวณใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ของ

ทา่นเป็นประจํา นี�จงึอาจเป็นปัจจยัหนึ�งที�ทําให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จกัเพลงโคราช และทําให้หมอเพลงมี

รายได้ประจํา แตก็่มีผู้สนใจไปฟังไมม่ากนกั 

เหล่านี $คือปัจจยัร่วมในการพิจารณาเพื�อหาแนวทางในการอนุรักษ์พฒันาวฒันธรรมอัน

เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ�น อยา่งเพลงโคราชให้ดํารงอยูไ่ด้สืบไป 

4.8 พืชพรรณสาํคัญในย่านคูเมืองนครราชสีมา 

 จากทฤษฎีและหลกัการปฏิบตัิในการอนุรักษ์พื $นที�ทางประวตัิศาสตร์ที�เคยศึกษามาก่อน

หน้านี $ ในแง่ของการพฒันาปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทศัน์เพื�อส่งเสริมบรรยากาศและการใช้

งานในบริเวณพื $นที�โบราณสถานหรือย่านประวตัิศาสตร์ องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ที�สําคญัอย่าง

หนึ�งคือ วสัดแุละพืชพรรณ ซึ�งเป็นสิ�งที�เมื�อนํามาใช้อยา่งถกูต้องเหมาะสมแล้ว นอกจากจะให้ความ

ร่มรื� นน่าใช้สอย ยังสร้างความสวยงามแก่บริเวณและส่งเสริมให้โบราณสถานหรือย่าน

ประวตัศิาสตร์มีบรรยากาศที�ดี สร้างความประทบัใจและนา่จดจําให้กบัสถานที�นั $นๆได้ 
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 การเลือกพืชพรรณเป็นสิ�งสําคญัประการหนึ�งที�ควรคํานึงถึง โดยเฉพาะการใช้พืชพรรณใน

ท้องถิ�นเดิม เพราะนอกจากจะสามารถทนต่อภูมิประเทศภูมิอากาศที�แห้งแล้งในบริเวณนั $นๆได้ 

และดแูลบํารุงรักษาได้ง่ายแล้ว ยงัเป็นตวัช่วยในการสร้างบรรยากาศแบบเดิมๆที�มีเอกลกัษณ์ให้

กลบัคืนมา แตท่ั $งนี $ทั $งนั $นต้องพิจารณาร่วมกบัลกัษณะกิจกรรม และกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�ในแตล่ะบริเวณ

ที�ต้องการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์ให้มีความสอดคล้องกนั สามารถใช้งานพื $นที�ได้จริงด้วย  

 
ภาพที� 10 แสดงพืชพรรณเดมิบริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

(ที�มาของภาพ :   http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351003&page=83) 

 จากภาพในอดีต จะเห็นพืชพรรณ 2 ชนิด คือ ต้นมะพร้าว และต้นตาล เป็นพืชที�พบเห็นได้

ทั�วไปบริเวณคูเมืองนครราชสีมา แต่เหตุที�มาของพืชพรรณเหล่านี $ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นมา

อย่างไร จึงถูกปลูกเป็นแนวขนานไปกับแนวคูเมืองได้ ซึ�งทั $งต้นมะพร้าวและต้นตาลต่างก็ให้

ประโยชน์ในแง่ของการสร้างผลิตภณัฑ์ในการบริโภคทั $งทานผลสดและการนําไปแปรรูป แตก่ารใช้

งานในเชิงกิจกรรมนนัทนาการอาจจะไม่เหมาะสมเนื�องจากสามารถเกิดอนัตรายจากการหลดุร่วง

ของผลและก้านใบได้ 



 

 

 อีกต้นหนึ�ง ที�ควรให้ความสําคัญโดยเฉพาะกับพื $นที� ที� เ ป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

นครราชสีมา คือ ต้นสาธร พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจําจงัหวัดนครราชสีมา ถูกกล่าวไว้ใน

หนงัสือ นครราชสีมา โคราชของเรา 

    เนื�องในโอกาสที�สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ9พระบรมราชินีนา

รณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาสทรง

ครองราชย์ปีที� 50 เมื�อวนัที� 

กล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั 

นําไปปลูกเพื�อเป็นสิริมงคล สําหรับจังหวดันครราชสีมา ได้รับพระราชทานกล้าไม้สาธร ให้เป็นพันธุ์ไม้

มงคลพระราชทานประจําจงัหวดั และได้ทําพิธีปลกูเมื�อวนัที� 

ผู้ ว่าราชการจังหวดันครราชสีมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดันครราชสีมา ซึ�งตรงกับวนัเสด็จขึ $น

ครองราชย์เป็นปีที� 48 ในรัชกาลปัจจบุนั

ภาพที� 11 

อีกต้นหนึ�ง ที�ควรให้ความสําคัญโดยเฉพาะกับพื $นที� ที� เ ป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

นครราชสีมา คือ ต้นสาธร พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจําจงัหวัดนครราชสีมา ถูกกล่าวไว้ใน

หนงัสือ นครราชสีมา โคราชของเรา (2542: 82)  

เนื�องในโอกาสที�สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ9พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน

รณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาสทรง

เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ9 ได้ทรงโปรดพระราชทาน

กล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั ส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานเอกชน

นําไปปลูกเพื�อเป็นสิริมงคล สําหรับจังหวดันครราชสีมา ได้รับพระราชทานกล้าไม้สาธร ให้เป็นพันธุ์ไม้

มงคลพระราชทานประจําจงัหวดั และได้ทําพิธีปลกูเมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2537 โดยนายดํารง รัตนพานิช 

าชสีมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดันครราชสีมา ซึ�งตรงกับวนัเสด็จขึ $น

ในรัชกาลปัจจบุนั 

11 ต้นสาธร จาก http://www.ilovemyshopping.com/th/
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อีกต้นหนึ�ง ที�ควรให้ความสําคัญโดยเฉพาะกับพื $นที� ที� เ ป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

นครราชสีมา คือ ต้นสาธร พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจําจงัหวัดนครราชสีมา ถูกกล่าวไว้ใน

ถ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน

รณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาสทรง

ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ9 ได้ทรงโปรดพระราชทาน

ส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานเอกชนที�เข้าร่วมโครงการ

นําไปปลูกเพื�อเป็นสิริมงคล สําหรับจังหวดันครราชสีมา ได้รับพระราชทานกล้าไม้สาธร ให้เป็นพันธุ์ไม้

โดยนายดํารง รัตนพานิช 

าชสีมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดันครราชสีมา ซึ�งตรงกับวนัเสด็จขึ $น

 

http://www.ilovemyshopping.com/th/ 
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ต้นสาธรนั $นมีชื�อพื $นเมืองหลากหลายตามแต่ภูมิภาค เช่น ขะเจ๊าะ (ภาคเหนือ)  สาธร 

(ภาคกลาง)  กระพี $เขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์)  ขะแมบ คําแมบ (เชียงใหม่)  ต้นสาธรมีการ

กระจายพนัธุ์ตามป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

ลกัษณะทั�วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ผลดัใบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมี

ขนอ่อนนุ่มคล้ายเส้นไหม เปลือกสีเทาเรียบ หรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆตื $นๆ กระพี $สีขาวอมนํ $าตาล 

เนื $อไม้เมื�อตดัใหม่ๆมีสีอมม่วง พอถูกอากาศนานเข้าเปลี�ยนเป็นสีนํ $าตาลอมม่วงถึงสีนํ $าตาลปน

ช็อกโกแลต สีพื $นสลับกัน มีลวดลายสวยงามเสี $ยนตรงเนื $อละเอียดแข็ง เหนียว เลื�อยผ่าไสกบ 

ตกแต่งและชกัเงาได้ดี การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ในงานโครงสร้างและการทําเครื�องเรือน เช่น  

ทําเสาเรือน ขื�อ รอด ตง ล้อเกวียน เพลาเกวียน บวัรองฝา ใช้ทําครก สาก กระเดื�อง กระสวย ดินสอ 

ไม้เท้า ด้ามร่ม และหีบสว่นตา่งๆของเกวียน เป็นต้น      

ประเภทของพืชพรรณเหล่านี $อาจใช้เป็นส่วนหนึ�งในการพิจารณาเพื�อปรับภูมิทศัน์บริเวณ

พื $นที�รอบคเูมืองได้ และจากคณุสมบตัขิองไม้ข้างต้น หากมีการวางแผนพฒันาในทางที�เหมาะสม ก็

สามารถสร้างงานสร้างอาชีพอนัเป็นเอกลกัษณ์ทางหตัถศลิป์ให้กบัชมุชนในท้องถิ�นได้ด้วย 

4.9 สถานที�สาํคัญและสถานที�น่าสนใจบริเวณย่านคูเมืองนครราชสีมา 

 สถานที�สําคัญต่างๆในบริเวณคูเมืองโคราช หลายที�มีบทบาทมากกว่าการเป็นสถานที�

ท่องเที�ยว บางแห่งเป็นที� ที� ทําให้ผู้ คนตระหนักถึงอดีตของการก่อร่างสร้างเมือง และเป็น

องค์ประกอบของเมืองซึ�งมีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์โบราณคดีด้วย เช่น อนุสาวรีย์         

ท้าวสรุนารี กําแพงเมือง คเูมือง ประตเูมือง และป้อมตา่งๆ เป็นต้น 

 ซึ�งเราอาจจะวางแผนพัฒนาย่านเมืองเก่าในลักษณะของการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ เพื�อ

สง่เสริมเศรษฐกิจให้กบัคนในชมุชน เกิดการหมนุเวียนของกิจกรรมและรายได้ช่วยให้ผู้คนในชมุชน

กลายเป็นผู้ ที�ทํานบํุารุงรักษาวฒันธรรมและเมืองโดยตรง  

 การรู้ถึงตําแหน่งที�ตั $งและความสําคัญของสถานที�ต่างๆที�สามารถเปิดให้เป็นสถานที�

ท่องเที�ยวได้นั $น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์หลายประการ เช่น การสร้างเส้นทาง

ท่องเที�ยวด้วยวิธีอนุรักษ์โดยการเดินหรือการใช้จักรยานลัดเลาะไปตามสถานที�ต่างๆ สร้างเป็น

ศนูย์กลางหรือ Node ของการเปลี�ยนถ่ายการสญัจร เป็นการช่วยลดปริมาณรถยนต์บนผิวจราจร
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สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขดัได้ อีกทั $ง Node นั $นอาจเป็นศนูย์รวมและกระจาย

กิจกรรมไปยงัสถานที�ตา่งๆ ซึ�ง Node ดงักลา่วไมจํ่าเป็นต้องตั $งอยูใ่นบริเวณเขตพื $นที�คเูมืองก็ได้  

 จากเอกสารประวตัิมหาดไทยส่วนภูมิภาค จงัหวดันครราชสีมา (2526: 259-270) และ

หนงัสือท่องเที�ยว “นายรอบรู้” นครราชสีมา (2553: 57-68) ได้กล่าวถึงสถานที�ที�น่าสนใจเพื�อการ

ทอ่งเที�ยวในพื $นที�เขตยา่นเมืองเก่านครราชสีมาไว้ดงันี $ 

 
แผนภาพที� 9 แสดงตําแหนง่สถานที�สําคญัตา่งๆบริเวณคเูมืองโคราช 

 

1) อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั $งอยู่บ ริเวณถนนราชดําเนิน เขตเทศบาลเมืองโคราช            

กรมศิลปากรเป็นผู้ รับผิดชอบโดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ออกแบบปั $นร่วมกับ 

พระเทวาภินิมิต โดยสร้างเป็นรูปหล่อทองแดงรมดํา สงู 1.85 เมตร หนกั 325 กิโลกรัม แตง่กาย

ด้วยเครื�องยศพระราชทานแบบโบราณ คือ นุ่งผ้ายกทอง ห่มด้วยสไบกรองทอง สวมตุ้มหู อยู่ใน

ลักษณะมือขวากุมดาบชี $ลงพื $น มือซ้ายเท้าสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ�งเป็นที�ตั $งของ

กรุงเทพฯ อนุสาวรีย์นี $สร้างสําเร็จเมื�อ พ.ศ.2477 และลงทะเบียนเป็น     ปูชนียวัตถุเมื�อ            

วนัที� 3 มกราคม พ.ศ.2480  

N 



73 

 

 

 
ภาพที� 12 บริเวณอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี 

 

2) ซุ้มประตชูมุพล เป็นส่วนหนึ�งของกําแพงเมืองเก่าด้านตะวนัตก เป็นเครื�องแสดงอาณา

เขตของตวัเมือง ถกูสร้างขึ $นในสมยัพระนารายณ์มหาราชโดยมีช่างชาวฝรั�งเศสเป็นผู้ วางผงัเมือง 

ประตชูมุพลก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่เป็นรูปเชิงเทิน ตอนบนมีหอรบทําด้วยไม้แก่น หลงัคามงุกระเบื $อง 

ประกอบด้วยชอ่ฟ้าใบระกา มีกําแพงตอ่จากประตไูปทั $งสองข้างก่อด้วยอิฐ ด้านนอกสงูประมาณ 8 

ศอก หนาประมาณ 2 ศอก ด้านในถมดินลาดลงไป ซึ�งทางราชการได้รื $อกําแพงออกคงเหลือไว้ข้าง

ละ 10 ใบเสมา ซุ้ มประตูชุมพลนี $กรมศิลปากรได้ลงทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื�อวันที� 27 

กนัยายน พ.ศ.2479  

 
ภาพที� 13 แสดงบรรยากาศบริเวณซุ้มประตชูมุพล 



 

 

 

3) กําแพงเมืองเก่า ขดุพบใน พ

และป้อมปราการ กรมศลิปากรได้เข้ามาบรูณะปรับแตง่และสร้างอาคารเลียนแบบแนวกําแพงเมือง

เดิมคร่อมทบัแนวฐานกําแพงที�ขดุพบ โดยมีป้ายบรรยายประกอ

ทัศน์โดยรอบให้เป็นพื $นที�สีเขียว และเป็นพื $นที�สาธารณะให้แก่ผู้ คนที�อาศยัอยู่ในชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียง 

ภาพ

4) อาคารแสดงแสง สี เสียง 

ท้าวสรุนารี โดยจดัแสดงเกี�ยวกบัวีรกรรม

ภาพที� 15 

กําแพงเมืองเก่า ขดุพบใน พ.ศ.2541 เป็นแนวศลิาแลงเรียงกนัเป็นฐานของกําแพงเมือง

กรมศลิปากรได้เข้ามาบรูณะปรับแตง่และสร้างอาคารเลียนแบบแนวกําแพงเมือง

เดิมคร่อมทบัแนวฐานกําแพงที�ขดุพบ โดยมีป้ายบรรยายประกอบอยู่ในภูมิทศัน์ และปรับปรุงภูมิ

ทัศน์โดยรอบให้เป็นพื $นที�สีเขียว และเป็นพื $นที�สาธารณะให้แก่ผู้ คนที�อาศยัอยู่ในชุมชนบริเวณ

ภาพที� 14 แสดงบรรยากาศบริเวณซากกําแพงเมืองเก่า 

อาคารแสดงแสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสุรนารี ตั $งอยู่ในบริเวณสวนอนุสรณ์สถาน

าวสรุนารี โดยจดัแสดงเกี�ยวกบัวีรกรรมของท้าวสรุนารีและบรรพบรุุษชาวโคราช

15 แสดงบรรยากาศบริเวณอาคารแสดงวีรกรรมท้าวสรุนารี

74 

เป็นแนวศลิาแลงเรียงกนัเป็นฐานของกําแพงเมือง

กรมศลิปากรได้เข้ามาบรูณะปรับแตง่และสร้างอาคารเลียนแบบแนวกําแพงเมือง

บอยู่ในภูมิทศัน์ และปรับปรุงภูมิ

ทัศน์โดยรอบให้เป็นพื $นที�สีเขียว และเป็นพื $นที�สาธารณะให้แก่ผู้ คนที�อาศยัอยู่ในชุมชนบริเวณ

 
 

วีรกรรมท้าวสุรนารี ตั $งอยู่ในบริเวณสวนอนุสรณ์สถาน

ท้าวสรุนารีและบรรพบรุุษชาวโคราช 

 
ท้าวสรุนารี 
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5) ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง ตั $งอยู่กลางเมืองบริเวณวัดพระนารายณ์มหาราช ตวัศาลและ  

เสาหลักเมืองที�เป็นของเดิมทําด้วยไม้ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาสมัย    

ศึกเจ้าอนุวงศ์รุกราน เสาหลักเมืองจึงถูกโค่นล้มทําลาย จึงมีผู้ ทําเสาหลกัเมืองขึ $นใหม่ด้วยไม้มี

รูปลกัษณะคล้ายของเดิมมาตั $งไว้แทน ตอ่มา พ.ศ.2506 ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมสร้าง

ศาลใหม่แทนของเดิม กลายเป็นศาลาแบบจตุรมุข แล้วนําเสาหลักเมืองเดิมตั $งไว้เป็นการถาวร 

ส่วนเสาหลักเมืองที�ทําขึ $นใหม่ได้นําไปเก็บไว้ที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ โดยในตอน

กลางคืนมกัจะมีลิเกเลน่แก้บนบริเวณศาลอยูเ่สมอ 

 
ภาพที� 16 บรรยากาศบริเวณศาลเจ้าพอ่หลกัเมือง 

 

6) ศาลเจ้าพอ่ช้างเผือก ตั $งอยู่ริมคเูมืองด้านทิศเหนือ ตรงมมุถนนมนสัตดักบัถนนพลแสน 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา เป็นศาลเจ้าสร้างครอบหลักตะเคียนหิน ตาม

ประวัติศาสตร์กล่าวว่า เป็นหลักซึ�งกรมการเมืองภูเขียวนําช้างเผือกมาผูกไว้ เพื�อให้พนักงาน  

กรมคชบาลตรวจดลูกัษณะช้างก่อนที�จะกราบบงัคมทลูถวายพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา

โลกมหาราช เพื�อทรงรับไว้เป็นพระราชพาหนะ 
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ภาพที� 17 บรรยากาศบริเวณศาลเจ้าพอ่ช้างเผือก 

7) พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตมิหาวีรวงศ์ ตั $งอยูใ่นวดัสทุธจินดา ตรงข้ามศาลากลางจงัหวดั 

ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา เป็นอาคารโถงชั $นเดียว จดัเก็บโบราณวตัถสํุาคญัหลาย

อย่างที�พบในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื�นในภาคอีสาน โดยจัดเป็นหมวดหมู่เรียง

ตามลําดับยุคสมัย โบราณวัตถุบางส่วนที�จัดแสดง เคยเป็นสมบตัิส่วนตวัของสมเด็จพระมหา      

วีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ต่อมาได้มอบให้กรมศิลปากรเพื�อจัดแสดง

เผยแพร่เป็นความรู้แก่สาธารณชน จึงได้สร้างอาคารขึ $นตั $งเป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พร้อมนํา

โบราณวตัถจุากแหลง่โบราณคดีอื�นๆและที�ประชาชนบริจาคเพิ�มเตมิมาจดัแสดงไว้ ณ ที�นี $ 

 
ภาพที� 18 บรรยากาศบริเวณพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตมิหาวีรวงศ์ 
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8) วดัพายพั ตั $งอยูบ่ริเวณถนนชมุพล ตําบลในเมือง ไม่ไกลจากอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี เป็น

วดัเก่าแก่เขตกําแพงเมือง สร้างพร้อมกับการสร้างเมือง โดยชื�อวดัมาจากตําแหน่งที�ตั $งซึ�งอยู่ทาง 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือหรือทิศพายพัของเสาหลกัเมือง ภายในบริเวณวดัมีถํ $าหินงอกหินย้อยที�สร้าง

จากแรงคน และเป็นที�ตั $งของโรงเรียนปริยตัธิรรม แผนกบาลี ประจําจงัหวดันครราชสีมา 

 
ภาพที� 19 บรรยากาศบริเวณหน้าวดัพายพั 

 

9) วัดศาลาลอย อยู่บริเวณถนนรอบเมือง ตําบลในเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทาง      

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากทางแยกถนนรอบเมืองเข้าไปประมาณ 400 เมตร อยู่ติดกับ      

ลําตะคอง เป็นวดัที�ยา่โมสร้างไว้และเป็นที�บรรจอุฐิัของยา่โมในเวลาตอ่มา ที�นี�ยงัคงมีการกราบไหว้

แก้บนด้วยเพลงโคราชเช่นเดียวกบับริเวณอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีในตวัเมืองโคราช สิ�งน่าสนใจของ

ที�นี� เชน่ อโุบสถหลงัใหม ่ซึ�งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที�ตา่งจากอโุบสถทั�วไป คือ เป็นอาคารคอนกรีต

ลักษณะคล้ายเรือสําเภากําลังโต้คลื�น ที�ผนังด้านนอกเป็นภาพนูนตํ�าทําด้วยกระเบื $องดินเผา     

ดา่นเกวียน ผนงัด้านหน้าเป็นภาพพทุธประวตัิตอนมารผจญ ด้านหลงัเป็นภาพพระพทุธเจ้าเสด็จ

จากสวรรค์ชั $นดาวดึงส์ บานประตโูดยรอบประดบัด้วยแผ่นโลหะดนุลายเป็นภาพ เวสสนัดรชาดก  
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อุโบสถหลังนี $ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ

รางวลัจากมลูนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีปในปี พ.ศ.2516   

 
ภาพที� 20 บรรยากาศในเขตวดัศาลาลอย 

 

10) ตลาดแม่กิมเฮง อยู่บริเวณย่านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี บนถนนสุรนารี ในเขตอําเภอ

เมืองนครราชสีมา เป็นตลาดขนาดใหญ่มีสินค้าจําหน่ายหลากหลายเหมือนตลาดทั�วไป แตมี่สินค้า

เดน่คือผกัพื $นบ้านที�ไมไ่ด้พบเห็นได้ทั�วไป ทั $งยงัเป็นแหลง่ของฝากของเมืองโคราชด้วย 

 
ภาพที� 21 บรรยากาศบริเวณด้านหน้าตลาดแม่กิมเฮง 
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 ลกัษณะของสถานที�ที�น่าสนใจส่วนใหญ่จะเกี�ยวข้องกับหลกัฐานและเรื�องราวความเชื�อ

ทางประวตัิศาสตร์โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กําแพงเมืองซุ้มประต ูศาลต่างๆ 

วัดต่างๆในบริเวณ สถานที�เหล่านี $สามารถส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อผู้ คนที�มีความเคารพ

เลื�อมใสในสิ�งต่างๆได้ทั $งสิ $น การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาที�อาจสร้างความเปลี�ยนแปลงให้กับ

สถานที�เหลา่นี $จงึต้องพิจารณากระบวนการและวิธีการอยา่งละเอียดรอบคอบก่อนลงมือปฏิบตั ิ
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บทที� 5 

ผลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และการวิเคราะห์ผล 

 

5.1 สรุปกระบวนการ วิธีการ เงื�อนไขและปัญหาในการศึกษา 

 ในการศกึษาเพื�อหาความต้องการในการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาของประชาชน

ผู้ ใช้พื $นที�  ผู้ ทําการศึกษาได้ใช้วิธีการทั $งหมด 3 รูปแบบ คือ ใช้การสังเกต สอบถามโดย

แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์พดูคยุ เหตทีุ�เลือกใช้ทั $ง 3 วิธีเพื�อเป็นการตรวจสอบข้อมลูของกนั

และกัน ให้มีความถูกต้องมากที�สุด กลุ่มประชากรที�ถูกเลือกให้ตอบแบบสอบถามโดยการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ ที�เข้ามาใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาเพื�อการนนัทนาการ

หรือการอื�นที�ไมใ่ชก่ารเข้ามาเพื�อการทอ่งเที�ยว โดยหวงัถึงข้อมลูที�เกิดจากผู้ ที�เข้าใช้เป็นประจํา เห็น

ปัญหาและสิ�งที�ควรพฒันาในท้องที� โดยทําการสอบถามกบัผู้ใช้พื $นที�จํานวนอยา่งน้อย 100 คน 

 ช่วงเวลาที�เข้าไปทําการสอบถาม จากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการสอบถามใน

เบื $องต้น ได้ความว่า ผู้ คนมักเข้าใช้พื $นที�มากในช่วงเวลาเย็นถึงหัวคํ�า ส่วนช่วงเช้าจะมีความ

หนาแน่นรองลงมา และในการเก็บข้อมลูได้ทําการลงพื $นที�ทั $งในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ 2 วนั และ

วนัทําการธรรมดา 2 วนั รวมทั $งสิ $น 4 วนั โดยลงพื $นที�เก็บข้อมลูในชว่งเวลาเดียวกนัทกุวนั  

เมื�อได้ผลการสํารวจมาแล้วจะนําไปวิเคราะห์ประกอบกับศกัยภาพของพื $นที�ซึ�งได้ข้อมูล

จากการอ่านหนงัสือ เอกสารต่างๆ การสมัภาษณ์บุคคลในหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการสังเกต

ด้วยตนเอง พร้อมกบัข้อมลูการศกึษาจากทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวกบัแนวทาง

และวิธีการในการอนรัุกษ์และพฒันาพื $นที�ที�มีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ เพื�อหาข้อสรุปสําหรับ

การเสนอแนะแนวทางที�เหมาะสมในการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาตอ่ไป 

ในการลงภาคสนามจริง ปัญหาในการเก็บข้อมลูประการหนึ�ง คือ ความสามารถของผู้ตอบ

แบบสอบถามที�ไมส่ามารถอา่นแบบสอบถามแล้วเข้าใจคําถามของแบบสอบถามได้ เช่น เด็กวยัตํ�า

กว่าระดบัมธัยม ซึ�งในภาพรวมเป็นกลุ่มผู้ ใช้หลกัของพื $นที�บริเวณคเูมือง มีจํานวนการเข้าใช้พื $นที�

มาก โดยเฉพาะทางสวนสาธารณะทางฝั�งประตพูลแสน เนื�องจากเป็นพื $นที�รอผู้ปกครองของเด็กซึ�ง
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เรียนอยู่ในโรงเรียนฝั�งตรงข้ามกับเขตคเูมือง เป็นต้น หรือความกลวั ไม่กล้าให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามของวัยรุ่นบางกลุ่ม ส่วนผู้ สูงอายุที�อนุญาตให้ทําการสอบถามได้จะใช้วิธีการ

สมัภาษณ์พดูคยุแล้วจดบนัทกึแทนการให้ทําด้วยตนเองเนื�องจากปัญหาทางสายตา  

ปัญหาที�สําคญัในการสอบถาม คือ การคุ้นชิน หรือเคยชิน กับพื $นที�ของผู้ เข้าใช้พื $นที� โดย

ไม่เห็นว่าสิ�งนั $นๆเป็นปัญหา “แค่นี $ก็ดีแล้ว” โดยไม่คิดว่ามันสามารถทําให้ดีขึ $นเพื�อเพิ�มความ

สะดวกสบายและความปลอดภยัในการเข้าใช้พื $นที�ได้มากขึ $น 

ปัญหาในการเก็บแบบสอบถามอีกประการหนึ�ง คือ จํานวนของกลุ่มเป้าหมายที�มีคอ่นข้าง

น้อยเมื�อเทียบกับจํานวนนกัท่องเที�ยวและกลุ่มผู้ ค้าขายที�เข้ามาหารายได้ในบริเวณพื $นที�โครงการ 

จึงอาจบอกได้ว่าคําตอบที�ได้จากการสอบถามในครั $งนี $เป็นคําตอบตัวแทนของผู้ ที�เข้าใช้พื $นที�

บริเวณคเูมืองนครราชสีมาจริงๆ จากกระบวนการสุม่เลือกตวัอยา่งประชากรในข้างต้น 

5.2 ผลจากการสอบถาม 

 ในแบบสอบถามได้แบง่ประเดน็คําถามออกเป็น 3 สว่นใหญ่ๆ คือ 

1) ส่วนสอบถามข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับผู้ ตอบแบบสอบถาม และความเข้าใจเกี�ยวกับ

ความสําคญัของพื $นที�คเูมือง 

2) ส่วนสอบถามลกัษณะการเข้าใช้ ความถี�ในการเข้าใช้ และกิจกรรมที�เกิดขึ $นในบริเวณ

ตา่งๆของพื $นที�บริเวณคเูมือง 

3) ส่วนสอบถามเกี�ยวกับปัญหาต่างๆที�พบในการเข้าใช้พื $นที�และความต้องการในการ

พฒันารอบบริเวณพื $นที�คเูมืองนครราชสีมา 

โดยการนําเสนอผลของแบบสอบถามนั $น จะเสนอตามลําดบัส่วนของแบบสอบถามโดย

ชี $ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของเงื�อนไขและปัจจยัที�ใช้เป็นคําถามในแบบสอบถาม และแนวโน้มของ

การแก้ปัญหาหรือการพฒันาในสว่นนั $นๆ  
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5.2.1 ผลการสอบถามส่วนที� 1 

จํานวนผลของแบบสอบถามที�สามารถเก็บได้ในการประเมินผลครั $งนี $มีจํานวนทั $งหมด 110 

ชดุเทียบเป็น 100% เป็นชาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั $งหมด และ

เป็นหญิง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั $งหมด โดยมีจํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถามแบง่ตามชว่งอาย ุพร้อมกบัเทียบคา่ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถามทั $งหมด ได้ดงันี $  

 ผู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ  0-12 ปี  คดิเป็นร้อยละ   7.27  

 ผู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ13-25 ปี  คดิเป็นร้อยละ 39.09 

ผู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ26-45 ปี  คดิเป็นร้อยละ 31.82 

ผู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ46-60 ปี  คดิเป็นร้อยละ   9.09 

ผู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ60 ปีขึ $นไป  คดิเป็นร้อยละ 12.73 

 
แผนภาพที� 10 แผนภมูิแสดงปริมาณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามตามชว่งอาย ุ

 

 หากแบ่งประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามตามเขตที�อยู่อาศยั ซึ�งแบ่งเป็นผู้ ที�อยู่อาศยัใน

เขตพื $นที�คเูมืองโคราชกับผู้ ที�อยู่อาศยันอกเขตพื $นที�คเูมืองโคราช ร้อยละของผู้ ที�อาศยัอยู่นอกเขต

พื $นที�คเูมืองโคราชมีคา่มากกว่า คือ ร้อยละ 63.64 ส่วนผู้ ที�อาศยัอยู่ในเขตคเูมืองคิดเป็นคา่ร้อยละ 

36.36 ชี $ให้เห็นถึงกลุม่ผู้ใช้พื $นที�สว่นใหญ่เป็นผู้ ที�มาจากนอกเขตพื $นที�คเูมืองโคราช 
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แผนภาพที� 11 แสดงจํานวนเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถามที�อาศยัอยูน่อกคเูมืองกบัในคเูมือง 

 

 เมื� อสอบถามเกี�ยวกับความรู้ความเข้าใจในความสําคัญของพื $นที�คูเ มืองในเชิง

ประวัติศาสตร์และผังเมือง ผลปรากฏว่า มีผู้ ที� รู้ถึงความสําคัญของพื $นที�คูเมืองคิดเป็นร้อยละ 

48.18 สว่นผู้ ที�ไมรู้่ถึงความสําคญัของพื $นที�คเูมืองมีมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 51.82 ข้อมลูนี $ชี $ให้เห็น

ถึงความบกพร่องบางประการในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั�วไป เป็นสิ�งที�

ควรพิจารณาในการพฒันาเชิงอนรัุกษ์ เพื�อสง่เสริมเอกลกัษณ์ของพื $นที�ให้มีความชดัเจนอยา่งลกึซึ $ง 

 

แผนภาพที� 12 แผนภมูิแสดงจํานวนผู้ ที�รู้ถึงความสําคญัของคเูมืองนครราชสีมาเทียบกบัผู้ ที�ไมรู้่ 
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ในด้านลกัษณะการเดินทางเข้าสู่พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา โดยส่วนใหญ่เลือกการ

เดินทางเพื�อเข้าถึงโดยรถยนต์ส่วนตวั รองลงมาคือการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจําทาง 

สว่นประเภทที�เลือกใช้น้อยที�สดุคือ การใช้จกัรยาน 

 

แผนภาพที� 13 แผนภมูิแสดงปริมาณการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะเพื�อเข้าถึงพื $นที�คเูมือง 

ส่วนระดบัความสะดวกสบายในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองด้วยยานพาหนะประเภทตา่งๆ ใน

แบบสอบถามได้แบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 4 ขั $น คือ สะดวกมากที�สุด สะดวกมาก สะดวก   

ปานกลาง และสะดวกน้อยที�สุด โดยผลที�ได้จากการสอบถามมีความน่าสนใจอยู่ที� ประเภทของ

ยานพาหนะที�สามารถเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองได้สะดวกที�สุด คือ รถจกัรยานยนต์ส่วนตวั ลําดบั

รองลงมา คือ การเดิน แตใ่นส่วนของประเภทยานพาหนะที�มกัถกูเลือกเพื�อการเข้าถึงมากที�สดุคือ 

รถยนต์สว่นตวัและรถโดยสารสาธารณะดงัแผนภูมิในข้างต้น แตก่ลบัถกูระบถุึงความสะดวกสบาย

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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แผนภาพที� 14 แผนภมูิแสดงแนวโน้มของระดบัความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาด้วยรถยนต์ส่วนตวั 

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระดบัความสะดวกสบายจากการใช้รถยนต์ส่วนตวัใน

การเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชว่ามีแนวโน้มคอ่นไปในทางบวก คือ อยู่ที�ระดบัปานกลาง-มาก 

โดยความพงึพอใจสงูสดุอยูที่�ระดบัปานกลาง 

 
แผนภาพที� 15 แผนภมูิแสดงแนวโน้มของระดบัความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาด้วยรถจกัรยานยนต์สว่นตวั 
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จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระดบัความสะดวกสบายจากการใช้รถจักรยานยนต์

ส่วนตวัในการเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชว่ามีแนวโน้มไปในทางบวก คือ อยู่ที�ระดบัมาก-มาก

ที�สดุ แสดงให้เห็นถึงการมีปัจจยัที�ดีในการสง่เสริมการใช้งานและความสะดวกสบายในพื $นที� 

 

แผนภาพที� 16 แผนภมูิแสดงแนวโน้มของระดบัความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาด้วยจกัรยาน 

จากแผนภมูิแสดงให้เห็นถึงระดบัความสะดวกสบายจากการใช้จกัรยานในการเข้าถึงพื $นที�

บริเวณคเูมืองโคราชว่ามีแนวโน้มค่อนไปในทางลบ คือ อยู่ที�ระดบัน้อยที�สุด-ปานกลาง แสดงถึง

ความไม่เหมาะสมจากปัจจัยหลายด้านต่อการใช้งาน ทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้

จกัรยานเพื�อเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราช ซึ�งเป็นปัจจยัที�ส่งผลในภาพรวมตอ่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่

กบัเฉพาะกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ�ง 
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แผนภาพที� 17 แผนภมูิแสดงแนวโน้มของระดบัความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาด้วยการเดนิ 

จากแผนภมูิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระดบัความสะดวกสบายจากการเดินในการเข้าถึงพื $นที�

บริเวณคเูมืองโคราชว่ามีแนวโน้มคอ่นไปในทางบวก คือ อยู่ที�ระดบัปานกลาง-มากที�สุด  แต่ผล

ระดบัความสะดวกสบายอยูใ่นชว่งกว้างซึ�งอาจจะมีปัจจยัอื�นๆที�มีผลกบัตวับคุคลในการสร้างความ

สะดวกสบายโดยการเดนิเข้าสูพื่ $นที�บริเวณคเูมืองโคราชทั $งจากที�อยูอ่าศยั ระยะทาง ที�เป้าหมาย 

 

แผนภาพที� 18 แผนภมูิแสดงแนวโน้มของระดบัความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาด้วยรถโดยสารสาธารณะประจําทาง 
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จากแผนภูมิแสดงให้เห็นระดบัความสะดวกสบายจากการใช้รถโดยสารสาธารณะประจํา

ทาง ในการเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชว่ามีแนวโน้มอยู่ในช่วงกลางๆ คือ อยู่ที�ระดบั มากคอ่น

มาทางปานกลาง ซึ�งปัจจยัสําหรับความสะดวกสบายมีได้หลายประการ เช่น เป็นผู้ ที�ไม่มีรถส่วนตวั 

ไมอ่ยากเดนิ เส้นทางเดนิอนัตราย ไมมี่ทางจกัรยานเฉพาะ เป็นต้น 

 

แผนภาพที� 19 แผนภมูิแสดงแนวโน้มของระดบัความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงพื $นที�คเูมืองนครราชสีมาด้วยรถรับจ้างไมป่ระจําทาง 

จากแผนภมูิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระดบัความสะดวกสบายจากการใช้บริการรถรับจ้างไม่

ประจําทาง ในการเข้าถึงพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชว่ามีแนวโน้มอยู่ในช่วงกลางๆเช่นกัน แต่อยู่ที�

ระดบัปานกลางคอ่นไปทางมาก แสดงถึงความสะดวกสบายที�ได้รับมีมากกว่าการใช้บริการจากรถ

โดยสารสาธารณะประจําทาง 

5.2.2 ผลการสอบถามส่วนที� 2 

จดุประสงค์ของแบบสอบถามในส่วนที� 2 คือ ต้องการทราบถึงประเภทหรือลกัษณะของ

กิจกรรมที�เกิดขึ $นในแตล่ะบริเวณรอบพื $นที�คเูมืองโคราชประกอบกบัความถี�และช่วงเวลาในการเข้า

ใช้พื $นที� โดยจะนํามาวิเคราะห์ประกอบกบัชว่งอาย ุเพื�อดคูวามสมัพนัธ์ของวยั กิจกรรมและสถานที� 

ส่วนความถี�และช่วงเวลาในการเข้าใช้สามารถพิจารณาผลในแง่ของการสร้างทัศนียภาพ การ
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ปรับปรุงกายภาพเพื�อการรองรับกิจกรรมที�เหมาะสมกับพื $นที� และอาจรวมไปถึงการสร้างความ

ปลอดภัยให้เกิดขึ $นในพื $นที�ได้ โดยใช้ลักษณะของคนทั�วไปที�ทํากิจกรรมหรือผู้ อยู่อาศยัในพื $นที�

โดยรอบเป็นผู้สอดสอ่งความปลอดภยัภายในอาณาบริเวณที�ครอบคลมุถึง เป็นต้น 

สถานที�ที�ถูกเลือกมาใช้ในแบบสอบถามนี $เป็นสถานที�สําคญัที�อยู่โดยรอบบริเวณพื $นที�คู

เมืองโคราช และบางแห่งเป็นสถานที�ที�ถูกอ้างถึงในหนงัสือแนะนําการท่องเที�ยวของอําเภอเมือง

โคราชด้วย ส่วนช่วงเวลาที�กําหนดไว้ในแบบสอบถามมาจากช่วงเวลาการเข้าเรียนและเลิกเรียน

ของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนบริเวณตรงข้ามกับฝั�งคเูมือง ซึ�งถือเป็นกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองที�มี

ปริมาณมาก มีความต้องการความเหมาะสมทางกายภาพของพื $นที�และความปลอดภัยเป็นพิเศษ

สําหรับการประกอบกิจกรรมในพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราช 

 

แผนภาพที� 20 แผนที�แสดงตําแหนง่สถานที�ตา่งๆบริเวณคเูมืองที�ใช้ในแบบสอบถาม 

 

 

N 
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ตารางที� 2: ตารางแสดงผลจากการสอบถามในสว่นที� 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความถี�ในการ

เข้าใช้สถานที�ตา่งๆรอบบริเวณคเูมืองกบัชว่งกลุม่อายขุองผู้ เข้าใช้ 

 

สถานที� 
0-12 13-25 26-45 46-60 60 ปีขึ $นไป 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ลานยา่โม  ✽   ✽ ✽     ✽   ✽    ✽   

สวนอนสุรณ์   ✽   ✽     ✽    ✽   ✽   
อาคารแสดงวีรกรรม    ✽ 

✽   ✽     ✽ 
✽   ✽     ✽ 

✽ 
พิพิธภณัฑ์ฯ    ✽    ✽ 

✽    ✽ 
✽    ✽    ✽ 

ศาลเจ้าพอ่ช้างเผือก  ✽      ✽   ✽     ✽ 
✽   ✽  

ฝั�งประตพูลแสน ✽ 
✽      ✽ ✽ ✽ 

✽    ✽ ✽   ✽ 
✽    

ฝั�งประตพูลล้าน    ✽   ✽ ✽  ✽     ✽    ✽  
ฝั�งประตไูชยณรงค์    ✽   ✽   ✽     ✽    ✽  

 

หมายเหตสุญัลกัษณ์ของตาราง:    ✽ หมายถึง มีปริมาณผู้ เข้าใช้ในชว่งความถี�นั $นมากกวา่ชว่ง

ความถี�อื�นๆในสถานที�นั $น 

 ✽ หมายถึง สถานที�หรือพื $นที�นั $นมีปริมาณผู้ เข้าใช้พื $นที�ทกุวนั 

ในชว่งอายนุั $นๆสงูกวา่สถานที�อื�นๆทั $งหมด 

 ✽ หมายถึง สถานที�หรือพื $นที�นั $นมีปริมาณผู้ เข้าใช้พื $นที�อยา่ง   

น้อย ปีละครั $ง ในชว่งอายนุั $นๆสงูกวา่สถานที�อื�นๆ 

  1 หมายถึง เข้าใช้สถานที�หรือพื $นที�ทกุวนั 

  2 หมายถึง เข้าใช้สถานที�หรือพื $นที�อยา่งน้อยสปัดาห์ละครั $ง 

  3 หมายถึง เข้าใช้สถานที�หรือพื $นที�อยา่งน้อยเดือนละครั $ง 

  4 หมายถึง เข้าใช้สถานที�หรือพื $นที�อยา่งน้อยปีละครั $ง 
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จากตารางแสดงผลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าพื $นที�ที�มีการเข้าใช้โดยกลุ่มคนในท้องที�ซึ�งไม่ใช่

นกัทอ่งเที�ยวหรือผู้ ที�เข้ามาเพื�อประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่จะเข้าใช้ในบริเวณพื $นที�เปิดโล่งสีเขียวทาง

ฝั�งประตพูลแสนหรือสวนภูมิรักษ์เป็นประจําทกุวนั โดยกลุ่มช่วงอายทีุ�มาเข้าใช้ส่วนใหญ่คือวยัเด็ก

ในระดบัอนุบาลและประถม ซึ�งจะมารอผู้ปกครองรับกลับบ้านเป็นประจํา ดงันั $นกลุ่มคนช่วงวัย

ทํางานที�เป็นผู้ปกครองก็จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้ที�เข้ามาประกอบกัน กลุ่มผู้ ใช้ถัดมาคือกลุ่มผู้ สูงอายุที�

มกัจะมาเพื�อการพกัผอ่นออกกําลงักาย หรือพาหลานๆมาเลน่ของเลน่ที�อยูใ่นบริเวณสวนฯ  

พื $นที�ที�มีความถี�ในการเข้าใช้รองลงมา คือ พื $นที�บริเวณลานย่าโมซึ�งในบริเวณนี $กลุ่มอายทีุ�

เข้ามาใช้พื $นที�เป็นประจําทกุวนั คือ กลุ่มวยัรุ่น ระดบัเด็กมธัยมถึงมหาวิทยาลยั โดยกิจกรรมที�กลุ่ม

วยัรุ่นมกัมาทําในบริเวณนี $ คือ ไหว้ย่าโม ซ้อมเต้น ปั�นจกัรยาน มาเดินตามงานเทศกาล หรือเป็น

ทางผา่น  

ส่วนพื $นที�ที�มีการเข้าใช้น้อยที�สุดในบริเวณพื $นที�คูเมืองโคราช โดยทุกช่วงอายุมีผลการ

สอบถามใกล้เคียงกนั คือ อาคารแสดงแสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสรุนารี ซึ�งตั $งอยู่ในบริเวณสวน

อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี อีกแห่งหนึ�งคือ อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ซึ�งตั $งอยู่

ด้านหลงัอาคารหอสมุดแห่งชาติ สิ�งที�น่าสงัเกตประการหนึ�งในหวัข้อนี $ คือ อาคารทั $งสองแห่งเป็น

อาคารที�บริการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับประวตัิศาสตร์และความเป็นมาของเรื�องเล่า และ

พื $นที�โคราช แตก่ลบัไม่ได้รับความนิยมในการเข้าใช้ โดยส่วนใหญ่ผลจากการสมัภาษณ์อ้างว่า ไม่

รู้จกัสถานที�เหล่านั $นว่าอยู่ที�ใด หรือไม่ทราบว่ามีสถานที�เหล่านั $นอยู่ด้วย ทั $งที�สถานที�ทั $งสองแห่ง

ตั $งอยู่ใกล้กับบริเวณลานย่าโม ที�มีการเข้าใช้ค่อนข้างเป็นประจํา แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการ

สร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั�วไปทั $งด้านกายภาพ ทศันียภาพของพื $นที�และการเผยแพร่ข้อมูลการ

ท่องเที�ยว นอกจากนั $น ผลจากส่วนนี $ยงัสอดคล้องกบัผลการสอบถามในส่วนที� 1 ที�ถามเกี�ยวกับ

ความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของพื $นที�คูเมืองในเชิงประวัติศาสตร์และผังเมือง ที�ผู้ ตอบ

แบบสอบถามเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่รู้และไม่เข้าใจในความสําคญันั $น การไม่ทราบถึงแหล่งเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ทําให้ไม่ทราบถึงประวัติศาสตร์และความสําคญัของพื $นที� ประเด็นนี $อาจมีความ

เกี�ยวเนื�องกนัไมท่างตรงก็ทางอ้อม เพราะอาจมีปัจจยัร่วมอื�นๆอีกที�ทําให้เกิดผลลพัธ์ดงัที�กลา่วมา 

หากจะดูในรายละเอียดของกิจกรรมและความสัมพันธ์กับช่วงอายุในแต่ละสถานที�จาก

ตารางแสดงผลและการสอบถามสมัภาษณ์ สามารถสรุปลกัษณะกิจกรรมที�เกิดขึ $นได้ดงันี $ 
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บริเวณลานยา่โม ความถี�ในการเข้าใช้โดยเฉลี�ยจากทกุวยัอยู่ที�เดือนละครั $งจนถึงทกุวนั ซึ�ง

กลุ่มผู้ ใช้พื $นที�บริเวณนี $นอกจากนักท่องเที�ยวที�มีเป็นจํานวนมาก และผู้ เข้ามาค้าขายให้บริการ

นกัทอ่งเที�ยวแล้ว กลุม่วยัรุ่นกลายเป็นกลุม่ผู้ใช้หลกัของพื $นที�ในบริเวณนี $ โดยเข้าใช้พื $นที�ในช่วงเย็น

ถึงหวัคํ�า เข้ามาเพื�อซ้อมเต้น ปั�นจกัรยานและทํากิจกรรมตา่งๆดงัที�กล่าวแล้วในข้างต้น ส่วนเด็กจะ

เข้าใช้พื $นที�ในช่วงบ่ายถึงเย็น  เพื�อมาวิ�งเล่น ส่วนผู้สูงอายมุกัจะมาในช่วงเช้าและเย็นเพื�อเดิน วิ�ง

ออกกําลังกาย และพกัผ่อนดผูู้ คนที�เข้ามาใช้และผ่านไปมา ซึ�งกิจกรรมที�มกัเกิดในบริเวณนี $ คือ 

การมาไหว้สกัการะยา่โม ใช้เป็นทางผา่น มาร่วมงานเทศกาล ฟังเพลงโคราชและนั�งพกัผ่อน มีเพียง

กลุม่ของวยัรุ่นเทา่นั $นที�มีการประกอบกิจกรรม Active ที�มีลกัษณะเฉพาะพิเศษในบริเวณนี $  

สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี ความถี�ในการเข้าใช้โดยเฉลี�ยอยูที่�เดือนละครั $งจนถึงสปัดาห์

ละครั $ง ซึ�งเป็นช่วงความถี�ปานกลาง ทั $งที�มีตําแหน่งอยู่ติดกับบริเวณลานย่าโมที�มีผู้ เข้าใช้เป็น

ประจําทกุวนั ลกัษณะของกิจกรรมที�เกิดขึ $นโดยส่วนใหญ่คือ ใช้เป็นทางผ่าน เดินเล่น นั�งพกัคอย 

โดยกลุม่ผู้สงูอายมุกัจะมาเดนิออกกําลงักายในช่วงเช้า ส่วนกลุ่มวยัรุ่นจะเข้ามาปั�นจกัรยานในช่วง

เย็นถึงหวัคํ�า 

อาคารแสดงแสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสรุนารี แทบจะไม่มีผู้ เข้าใช้ ซึ�งส่วนใหญ่กล่าวว่า

ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน หรือไม่แน่ใจว่ามีสถานที�นี $อยู่ด้วย โดยอาคารนี $ตั $งอยู่ในบริเวณสวนอนุสรณ์

สถานท้าวสุรนารีซึ�งเป็นพื $นที�ที�มีผู้ คนเข้าใช้ค่อนข้างประจํา ชี $ให้เห็นถึงความขัดแย้งในการใช้

ประโยชน์พื $นที�และการรับรู้ของประชาชนตอ่สถานที�นี $  

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จากแบบสอบถามทกุช่วงอายมีุความถี�ในการเข้าใช้

สงูสดุอยูที่� “เข้าใช้อยา่งน้อยปีละครั $ง” ซึ�งเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครเข้าใช้ หรืออนัที�จริงผลจากการ

สัมภาษณ์ชี $ว่า แทบจะไม่มีใครรู้จักสถานที�แห่งนี $เลย ปัจจัยที�ทําให้เกิดผลดงักล่าวอาจมาจาก

หลายสาเหต ุจะกลา่วถึงตอ่ไปในสว่นของการวิเคราะห์ข้อมลู 

ศาลเจ้าพอ่ช้างเผือก มีความถี�ในการเข้าใช้โดยเฉลี�ยคอ่นข้างน้อย อยู่ที�ระดบั “เข้าใช้อย่าง

น้อยสปัดาห์ละครั $งถึงเข้าใช้อย่างน้อยปีละครั $ง” ซึ�งผลจากการสมัภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า มกัจะ

มาใช้พื $นที�บริเวณรอบๆศาลฯมากกวา่การเข้าไปสกัการะภายในศาล 
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พื $นที�เปิดโล่งสีเขียวทางฝั�งประตพูลแสน หรือที�เรียกว่า สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม

ผู้ ใช้ในช่วงวยัเด็ก วยัทํางานและวยัผู้สงูอายุ มีลกัษณะความถี�ในการเข้าใช้เหมือนกัน คือ เข้าใช้

พื $นที�ทกุวนั โดยกิจกรรมที�เกิดขึ $นจากกลุ่มเหล่านี $ เช่น เด็ก มกัมารอผู้ปกครองมารับ มาวิ�งเล่น มา

ห้องสมุด วัยทํางานมารอรับลูก มารอหาหมอซึ�งเปิดเป็นคลินิกให้บริการอยู่ในบริเวณนั $น  มา

พักผ่อนออกกําลังกาย กลุ่มผู้ สูงอายุมักจะมานั�งเล่น ออกกําลังกาย พาหลานมาวิ�งเล่น มารอ     

หาหมอ มาห้องสมุดประชาชน เป็นต้น กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการในพื $นที�

สวนสาธารณะ ซึ�งในพื $นที�บริเวณนี $ กลุ่มผู้ ใช้พื $นที�ที�ถือว่ามีจํานวนมาก คือ กลุ่มวยัเด็ก ที�มาเพื�อรอ

ผู้ปกครอง และมาวิ�งเลน่ตามปกต ิรองลงมา คือ กลุม่วยัทํางาน ที�มารอรับลกูและมาเพื�อออกกําลงั

กาย กลุ่มที�พบได้น้อย คือ กลุ่มวยัรุ่น ซึ�งส่วนใหญ่เข้าใช้พื $นที�เพื�อการนั�งรอ เป็นทางผ่าน และเข้า

ห้องสมดุที�มีบริการอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์  

พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคูเมืองฝั� งประตูพลล้าน (ทิศตะวันออก) และฝั� งประตูไชยณรงค์      

(ทิศใต้) ความถี�ในการเข้าใช้พื $นที�ของแตล่ะช่วงอาย ุส่วนใหญ่อยู่ที�อย่างน้อยเดือนละครั $งถึงอย่าง

น้อยปีละครั $ง สิ�งที�นา่สนใจคือ มีเฉพาะชว่งกลุม่อาย ุ26-45 ปี ซึ�งเป็นวยัทํางาน มีความถี�ในการเข้า

ใช้พื $นที�คอ่นข้างสงู คือ เข้าใช้อย่างน้อยสปัดาห์ละครั $ง เพื�อมาจ่ายตลาดที�ตลาดเทศบาล 5 ทางฝั�ง

ประตไูชยณรงค์ และจบัจ่ายในพื $นที� Night Plaza ทางฝั�งประตพูลล้าน แต ่Night plaza นั $น ไม่ได้

อยู่ในบริเวณพื $นที�คเูมืองโคราชโดยตรง แตอ่ยู่ในบริเวณที�ติดกันหรือใกล้เคียง โดยกินพื $นที�เข้ามา

ทางฝั�งด้านในของเขตคเูมือง ส่วนตลาดเทศบาลนั $นตั $งทบัอยู่บนพื $นที�ที�เป็นชานกําแพง ซึ�งติดกับ

ขอบของคเูมือง กิจกรรมอื�นๆโดยทั�วไปที�เกิดขึ $นบริเวณนี $ คือ เป็นทางผ่าน หรือไปเดินเล่น โดยทาง

ฝั�งประตพูลล้านมีสวนที�มีลานตะกร้อ จะมีผู้คนเข้าไปใช้เพื�อออกกําลงักายบ้างแตก็่เป็นส่วนน้อย

กวา่มาก เมื�อเทียบกบัทางฝั�งประตพูลแสน ที�อยูต่รงข้ามกบัแนวโรงเรียน 

โดยสรุปเกี�ยวกบัผลจากแบบสอบถามในส่วนที� 2 นี $ กล่าวได้ว่า พื $นที�ที�มีผู้คนเข้าไปใช้เป็น

จํานวนมาก คือ พื $นที�เปิดโล่งสีเขียวทางฝั�งประตพูลแสน หรือสวนภูมิรักษ์ฯ ซึ�งวางตวัยาวขนาน

ตลอดแนวของคเูมือง โดยกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�บริเวณนี $ส่วนใหญ่คือเด็กและวยัทํางาน กิจกรรมที�เกิดขึ $น

เป็นลักษณะกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะทั�วไปประกอบร่วมกับกิจกรรมที�เกิดจาก

ห้องสมดุประชาชนซึ�งตั $งอยูใ่นบริเวณสวนด้วย พื $นที�ที�มีความหนาแน่นของการเข้าใช้รองลงมา คือ 

พื $นที�บริเวณลานยา่โม (ในที�นี $ไมน่บัความหนาแนน่ของกลุ่มนกัท่องเที�ยวที�เข้ามากราบไหว้สกัการะ
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ยา่โม) โดยกลุ่มผู้ เข้าใช้พื $นที�ส่วนใหญ่คือวยัรุ่น ซึ�งมกัจะเข้ามาประกอบกิจกรรมประเภท Active ที�

อาจจะไม่เหมาะกบัคณุค่าและลกัษณะของพื $นที�บริเวณลานย่าโม กลุ่มผู้ เข้าใช้ลําดบัรองลงมาคือ

กลุม่ผู้สงูอาย ุที�มกัเข้ามาเพื�อนั�งพกัผอ่นและมองดผูู้คนที�เข้ามาทํากิจกรรมตา่งๆ  ส่วนพื $นที�ที�มีการ

เข้าใช้น้อยที�สุดคือ อาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสุรนารี กับอาคารพิพิธภณัฑสถาน

แหง่ชาตมิหาวีรวงศ์ ซึ�งเหตทีุ�เป็นเชน่นั $นอาจด้วยปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ กายภาพของพื $นที� ลกัษณะ

ภูมิทัศน์ เป็นต้น ซึ�งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของการวิเคราะห์ผลต่อไป  ทางด้านพื $นที�ฝั� ง

ประตูพลล้านและประตไูชยณรงค์กิจกรรมโดดเด่นของพื $นที�คือ การซื $อขายสินค้าเฉพาะบริเวณ 

โดยกลุม่ผู้ใช้หลกั คือ ชว่งวยัทํางาน สว่นกิจกรรมที�เกิดขึ $นโดยทั�วไป คือ การเป็นทางผ่าน และออก

กําลงักายในพื $นที�ที�เตรียมไว้ให้ 

5.2.3 ผลการสอบถามส่วนที� 3 

แบบสอบถามในส่วนที� 3 นี $ เป็นการถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นของผู้ เข้าใช้พื $นที�ในบริเวณ

ตา่งๆของคเูมืองโคราช ถึงปัญหาในการเข้าใช้พื $นที� หรือความต้องการในการพฒันาปรับปรุงพื $นที� 

ซึ�งในแบบสอบถามจะมีตวัเลือกให้เลือกตอบ ซึ�งสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยตวัเลือกที�

นํามาใช้นั $นเกิดจากการสํารวจ สงัเกต และสอบถามเกี�ยวกับปัญหาในบริเวณต่างๆเบื $องต้นก่อน 

จากนั $นจึงนํามาคิดวิเคราะห์ถึงลกัษณะการพัฒนาและการปรับปรุงพื $นที�ในเบื $องต้นเพื�อใช้เป็น

ข้อเสนอในแบบสอบถาม 

ผลจากการสอบถามในส่วนนี $จะแบง่ความสมัพนัธ์ตามกลุ่มช่วงอาย ุเพื�อให้เห็นถึงปัญหา

และสิ�งที�คนในแต่ละช่วงอายุต้องการ จากนั $นจะนํามาหาความสมัพนัธ์กับลกัษณะกิจกรรมและ

การใช้พื $นที�จากผลของแบบสอบถามในสว่นที� 2 ตอ่ไป 
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ตารางที� 3: ตารางแสดงผลจากการสอบถามในสว่นที� 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหาการเข้า

ใช้พื $นที�กบัแตล่ะชว่งอาย ุ

ประเภทของปัญหา 
ค่าร้อยละของความเหน็ตามช่วงอายุ 

0-12 ปี 13-25 ปี 26-45 ปี 46-60 ปี 60 ปีขึ 1นไป 

ที�จอดรถและทางสัญจร           

ที�จอดรถยนต์ไมเ่พียงพอ  75 60 89 80 64 

ที�จอดจกัรยานไมเ่พียงพอ  13 44 34 40 14 

ขาดเส้นทางจกัรยานที�ตอ่เนื�อง 25 30 23 40 29 

ผิวทางจกัรยานไมป่ลอดภยั 25 28 11 30 7 

เส้นทางเดนิเท้าไม่ตอ่เนื�อง 38 30 17 0 14 

เส้นทางเดนิเท้ามีสิ�งกีดขวาง 0 30 20 50 43 

ผิวทางเดนิเท้าไมป่ลอดภยั 25 30 9 10 36 

 

ประเภทของปัญหา 
ค่าร้อยละของความเหน็ตามช่วงอายุ 

0-12 ปี 13-25 ปี 26-45 ปี 46-60 ปี 60 ปีขึ 1นไป 

พื 1นที�กิจกรรม           

ขาดที�นั�งพกัตามเส้นทางรอบคู
เมืองในตําแหนง่ที�เหมาะสม 

75 44 51 70 43 

สนามเดก็เลน่อยูใ่นตําแหนง่ที�
ไมเ่หมาะสม 

13 16 17 0 21 

ไมมี่พื $นที�เฉพาะสําหรับกีฬา 
Extreme  

38 40 34 40 21 

ไมมี่พื $นที�ที�เหมาะสมในการทํา
กิจกรรมที�ต้องการ  

13 28 20 10 21 
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ประเภทของปัญหา 
ค่าร้อยละของความเหน็ตามช่วงอายุ 

0-12 ปี 13-25 ปี 26-45 ปี 46-60 ปี 60 ปีขึ 1นไป 

ความร่มรื�น ทัศนียภาพ 
และความปลอดภัย 

          

บริเวณลานยา่โมร้อนเกินไป 
ขาดร่มเงา 

75 81 89 80 86 

ทางเท้าขาดร่มเงา ความร่มรื�น 25 53 46 40 43 

ทศันียภาพโดยรอบบริเวณไม่
สวยงาม 

63 53 31 30 14 

ผู้พิการไมส่ามารถเข้าถึงพื $นที�
ใช้งานได้ 

25 37 34 20 29 

สนามเดก็เลน่ขาดรั $วรอบเพื�อ
ความปลอดภยัจากท้องถนน 
และขาดการกนัเดก็ตกนํ $าลงคู
เมือง 

50 33 57 50 14 

ขาดความปลอดภยัในยามคํ�า
คืน 

63 67 83 80 43 

พื $นที�คเูมืองทางฝั�งประตพูล
ล้าน (ด้านทิศตะวนัออก) นา่
กลวั เปลี�ยว ดอูนัตราย 

13 16 54 40 21 

พื $นที�คเูมืองทางฝั�งประตไูชย
ณรงค์ (ด้านทิศใต้) นา่กลวั 
เปลี�ยว ดอูนัตราย 

0 19 40 30 29 

 

 หมายเหตตุาราง : ตวัเลขสีแดงคือ ค่าร้อยละที�มีค่ามากกว่า ร้อยละ 50 แสดงถึงกลุ่ม

ความคดิเห็นที�เป็นสว่นใหญ่ สว่นแถบสีแดง แสดงถึงความคิดเห็นที�มีจํานวนมาก 5 อนัดบัแรกของ

แตล่ะชว่งอาย ุ
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จากตารางสรุปผลจากแบบสอบถามส่วนที� 3 เกี�ยวกับปัญหาในการเข้าใช้พื $นที�เพื�อ

ประกอบกิจกรรมตา่งๆบริเวณพื $นที�คเูมืองโคราช ผลในภาพรวมตามลกัษณะประเภทของปัญหาใน

เรื�องที�จอดรถและทางสัญจร พบว่าปัญหาการขาดแคลนที�จอดรถมีมากเป็นอันดบั 1 โดยมี

ความเห็นจากผู้ ให้สมัภาษณ์ประกอบว่า ปัญหามกัจะเกิดในช่วงเย็นที�โรงเรียนเลิกแล้วผู้ปกครอง

ตา่งก็นํารถส่วนตวัมารับบตุรหลานของตน โดยมกัจะจอดรถเพื�อเข้าไปรับนกัเรียนในโรงเรียน หรือ

จอดรถแล้วให้นกัเรียนเดินมาหา ปัญหาที�มีความเห็นมากในลําดบัตอ่มา คือ เส้นทางเดินเท้ามีสิ�ง

กีดขวาง ทําให้เดินได้ไม่สะดวก ส่วนเรื�องอื�นๆที�มีแนวโน้มค่อนข้างสูง คือ เส้นทางจักรยานไม่

ตอ่เนื�องและที�จอดจกัรยานไมเ่พียงพอ 

ส่วนประเภทของปัญหาเกี�ยวกับพื $นที�กิจกรรม เรื�องที�มีค่าความเห็นสูงสุดในทุกช่วงอาย ุ

คือ การขาดที�นั�งพกัตามเส้นทางรอบคเูมืองในตําแหน่งที�เหมาะสม โดยเป็นปัญหาระดบัต้นๆของ

วยัเดก็และวยัสงูอาย ุปัญหาลําดบัรองลงมาคือ ไมมี่พื $นที�เฉพาะสําหรับกีฬา Extreme ซึ�งปัจจบุนัมี

การเลน่กระจายตวัอยูท่ั�วไปในสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี 

เกี�ยวกับปัญหาความร่มรื�น ทศันียภาพและความปลอดภัย เป็นส่วนของปัญหาที�มีความ

คิดเห็นตรงกันมากที�สุดว่าควรปรับปรุงแก้ไข โดยข้อปัญหาที�มีความเห็นมากเป็นอันดบัหนึ�ง คือ 

ปัญหาเรื�องบริเวณลานย่าโมร้อนเกินไปขาดร่มเงาและขาดความปลอดภัยในยามคํ�าคืน ปัญหานี $

เป็นสิ�งที�นา่สงัเกตวิเคราะห์ประกอบกบัลกัษณะกิจกรรมและกลุ่มผู้ ใช้งานในพื $นที� ข้อปัญหาอื�นๆที�

มีความเห็นมากเป็นลําดบัรองลงมา คือ ทศันียภาพโดยรอบบริเวณไม่สวยงาม สนามเด็กเล่นขาด

รั $วรอบเพื�อความปลอดภยัจากท้องถนน และขาดการกันเด็กตกนํ $าลงคเูมือง และปัญหาทางเท้า

ขาดร่มเงา ความร่มรื�น  

โดยปัญหาที�พบประปรายจากผลของแบบสอบถาม คือ เส้นทางเดนิเท้าไม่ตอ่เนื�อง ผู้พิการ

ไมส่ามารถเข้าถึงพื $นที�ได้สะดวก และพื $นที�คเูมืองทางฝั�งประตพูลล้าน (ด้านทิศตะวนัออก) น่ากลวั 

เปลี�ยว ดอูนัตราย 
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ตารางที� 4: ตารางแสดงผลจากการสอบถามในสว่นที� 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการ

ในการปรับปรุงพฒันาพื $นที�บริเวณคเูมืองกบัแตล่ะชว่งอาย ุ

การพัฒนาปรับปรุงพื 1นที� 
ค่าร้อยละของความเหน็ตามช่วงอายุ 

0-12 
ปี 

13-25 
ปี 

26-45 
ปี 

46-60 
ปี 

60 ปีขึ 1น
ไป 

มีความปลอดภยัในการประกอบกิจกรรม 63 84 91 100 57 

มีความร่มรื�น มีร่มเงา มีทศันียภาพสวยงาม 100 86 91 90 86 

ผู้พิการเข้าถึงได้ง่าย 38 44 54 60 21 

มีพื $นที�จอดรถยนต์ ที�เพิ�มขึ $น 88 63 86 80 64 

มีพื $นที�จอดจกัยาน ที�เพิ�มขึ $น 13 47 43 40 14 

มีเส้นทางจกัรยานเพื�อคนในชมุชน 25 37 34 40 14 

มีเส้นทางจกัรยานเพื�อการท่องเที�ยว 25 56 51 40 7 

มีรถรางเพื�อการทอ่งเที�ยว 50 40 46 20 21 

มีสะพานลอยข้ามถนน 63 44 40 20 7 

มีพื $นที�ออกกําลงักายทั�วไป  50 47 46 60 29 

มีพื $นที�สําหรับกีฬา Extreme  25 44 31 40 21 

มีพื $นที�ขายของจากชมุชน นกัเรียน นศ.  13 35 40 30 36 

มีพื $นที�ในการเผยแพร่วฒันธรรมพื $นถิ�น 38 37 57 20 43 

มีพื $นที�กิจกรรมนนัทนาการทางนํ $าบริเวณคู
เมือง 

63 35 40 30 21 

มีพื $นที�สง่เสริมความรู้ทั�วไปให้กบัประชาชน  63 40 60 60 14 

 

หมายเหตตุาราง : ตวัเลขสีแดงคือ ค่าร้อยละที�มีค่ามากกว่า ร้อยละ 50 แสดงถึงกลุ่ม

ความคดิเห็นที�เป็นสว่นใหญ่ สว่นแถบสีแดง แสดงถึงความคิดเห็นที�มีจํานวนมาก 5 อนัดบัแรกของ

แตล่ะชว่งอาย ุ
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 จากตารางแสดงผลข้างต้น ความคิดเห็นของผู้ ใช้พื $นที�ในความต้องการพัฒนาปรับปรุง

พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา อนัดบั 1 คือ ต้องการพื $นที�ที�มีความร่มรื�น มีร่มเงา มีทศันียภาพ

สวยงาม ลําดับรองลงมาซึ�งมีความต้องการใกล้เคียงกัน คือ ต้องการความปลอดภัยในการ

ประกอบกิจกรรมตา่งๆและมีพื $นที�จอดรถที�เพิ�มขึ $น ส่วนข้อที�มีความเห็นตรงกนัคอ่นข้างมากในแต่

ละกลุ่มช่วงอาย ุได้แก่ การมีพื $นที�ส่งเสริมความรู้ทั�วไปให้กบัประชาชน มีพื $นที�ออกกําลงักายทั�วไป

เพิ�มขึ $น เช่น ที�เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เป็นต้น และการมีพื $นที�เพื�อการเผยแพร่

วฒันธรรมพื $นถิ�นด้วย 

 โดยหากจําแนกผลตามช่วงอายุแล้ว จะพบความต้องการเฉพาะของคนในแต่ละวัยที�

นอกเหนือจากความคิดเห็นที�ตรงกันเป็นส่วนใหญ่จากข้างต้น ดงันี $ ในช่วงอายุ 0-12 ปี มีความ

ต้องการเกี�ยวกับพื $นที� กิจกรรมนันทนาการทางนํ $า สะพานลอยข้ามถนนและรถรางเพื�อการ

ทอ่งเที�ยว ในชว่งอาย ุ13-25 ปี ต้องการเพิ�มหรือปรับปรุงในเรื�องเส้นทางจกัรยานเพื�อการท่องเที�ยว

และที�จอดจกัรยาน พื $นที�สําหรับกิจกรรมการเต้นประเภทตา่งๆ เช่น การเต้น B-Boy, Cover Dance  

และกีฬา Extreme ช่วงอายุ 26-45 ปี มีความเห็นว่าควรปรับปรุงพัฒนาเกี�ยวกับเรื�องความ

สะดวกสบายของผู้พิการในการเข้าถึงพื $นที� และเส้นทางจกัรยานเพื�อการท่องเที�ยว ช่วงอาย ุ46-60 

ปี ก็มีความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องความสะดวกสบายในการเข้าถึงพื $นที�ของผู้พิการเช่นกนั ส่วนช่วงอาย ุ

60 ปีขึ $นไป มีความเห็นเกี�ยวกบัการสร้างกิจกรรมขายของจากชมุชน นกัเรียน นกัศึกษาหรือถนน

คนเดนิ เพื�อสร้างความคกึคกัให้กบัพื $นที�  

 นอกจากนี $ในแบบสอบถามยงัมีข้อคําถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ

คิดเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกับปัญหาการเข้าใช้พื $นที�และความต้องการในการพฒันาปรับปรุงพื $นที� ซึ�ง

สามารถสรุปผลได้ดงันี $ คือ ปัญหาเกี�ยวกบักลุม่บคุคลไมพ่งึประสงค์ที�เข้ามาใช้พื $นที�ทําให้เกิดความ

ไมป่ลอดภยัและไมก่ล้าเข้าใช้พื $นที� เชน่ คนจรจดัเร่ร่อน คนติดยา ดมกาว เป็นต้น ซึ�งในเรื�องนี $เกือบ

ทกุชว่งอายใุห้ข้อมลูเพิ�มเติมตรงกนั ปัญหาเกี�ยวกบัความสะอาดและขยะในพื $นที� คณุภาพนํ $าในคู

เมืองควรปรับปรุงให้ใสสะอาด ปัญหาเกี�ยวกบัลกัษณะกิจกรรมบางอย่างที�เกาะอยู่กบับริเวณลาน

ย่าโมและสวนอนสุรณ์สถานไม่เหมาะสมกบัคณุค่า บทบาท และความสําคญัของพื $นที� โดยเรื�องนี $

กลุ่มที�ให้ข้อมลูเพิ�มเติมจะอยู่ในช่วงวยัทํางานจนถึงวยัสงูอายุ ปัญหาเกี�ยวกับความปลอดภัยของ

นกัเรียนในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ เช่น การเดินข้ามถนนจากโรงเรียนมารอผู้ปกครองที�สวนฝั�ง
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ตรงข้าม การรอผู้ปกครองในสวนจนมืด ซึ�งมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือพื $นที�สนามเด็กเล่นควรมีคน

คอยสอดสอ่งดแูล เป็นต้น ซึ�งในสว่นนี $กลุ่มช่วงอายวุยัทํางานจนถึงวยัสงูอายเุป็นผู้ ให้ข้อมลูเช่นกนั 

ปัญหาเกี�ยวกบัการไมก่ล้าขี�จกัรยานเพราะรถบนท้องถนนวิ�งเร็วและเยอะเกินไป ห้องนํ $าสาธารณะ

ไมเ่พียงพอ และการสร้างกิจกรรมในสวนให้เพิ�มขึ $น เชน่ งานดนตรีในสวน เป็นต้น  

5.3 ผลจากการสังเกต 

 ในการศึกษาพื $นที�โครงการได้ทําการลงพื $นที�เพื�อทําการสงัเกตเก็บข้อมูล 2 ครั $ง คือ การ

สงัเกตเก็บข้อมลูเบื $องต้นเพื�อใช้ประกอบในการออกแบบแบบสอบถาม และครั $งที�สองเพื�อศกึษาใน

รายละเอียดเกี�ยวกบัลกัษณะทางกายภาพ ปัญหา ความสมัพนัธ์กบักลุ่มผู้ ใช้และกิจกรรมที�เกิดขึ $น

ในพื $นที� ศกัยภาพด้านตา่งๆของพื $นที� เป็นต้น  

 ส่วนนี $จะทําการชี $แจงผลจากการสังเกตเป็นประเด็นเกี�ยวกับ ลักษณะกายภาพ การใช้

พื $นที�ทั�วไป และปัญหาด้านตา่งๆที�เกิดขึ $นในพื $นที� ดงันี $ 

ลกัษณะโดยทั�วไปของพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราช คือ เป็นพื $นที�สีเขียวสาธารณะ เป็นพื $นที�

เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง นํ $าในคเูมืองสามารถไหลเชื�อมต่อกันได้ เป็นทางระบายนํ $าหลัก

ของชมุชนที�อาศยัอยูใ่นเขตคเูมือง ตลิ�งของคเูมืองเป็นตลิ�งหินผสมคอนกรีตเทยาวตลอดแนวคเูมือง

ทกุด้าน เพื�อป้องกันการพงัทลายของขอบคเูมือง ความกว้างโดยประมาณของคเูมืองอยู่ที� 20-45 

เมตร พื $นที�สาธารณะเปิดโล่งที�อยู่ขนานติดไปกับคเูมืองไม่ได้เชื�อมต่อกันโดยตลอดทั $งหมด จะมี

อาคารพาณิชย์ และอาคารราชการเข้ามายึดเกาะบนที�ดินติดขอบคเูมืองในบางตําแหน่ง ซึ�งอาจ

เป็นสาเหตขุองความไมช่ดัเจนในการรับรู้ถึงความสําคญัและการมีอยูข่องพื $นที�คเูมือง 

ในการกล่าวถึงข้อมลูด้านลกัษณะกายภาพ การใช้พื $นที�และปัญหาโดยทั�วไป ในที�นี $จะขอ

กลา่วไลไ่ปตามตําแหนง่ของพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา จากแถบพื $นที�ทางด้านทิศตะวนัตกฝั�ง

ประตชูมุพล วนไปทางทิศเหนือแถบพื $นที�ฝั�งประตพูลแสน ตามด้วยแถบพื $นที�ทางทิศตะวนัออกฝั�ง

ประตพูลล้าน และสดุท้ายแถบพื $นที�ทางทิศใต้ ฝั�งประตไูชยณรงค์ 
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แผนภาพที� 21 แผนที�แสดงเขตพื $นที�บริเวณคเูมืองโคราชและซุ้มประตทูั $งสี�ด้าน 

 5.3.1 พื 1นที�คูเมืองฝั� งประตูชุมพล (ด้านทศิตะวันตก) 

แถบพื $นที�ทางด้านทิศตะวันตกฝั�งประตูชุมพลเริ�มตั $งแต่ พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคูเมืองข้าง

ศาลากลางจังหวัด บริเวณด้านหน้าวัดสุทธจินดา อาคารหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถาน

แหง่ชาตมิหาวีรวงศ์ ไล่มาถึงลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี อาคารแสดง

แสง สี เสียงวีรกรรมท้าวสรุนารี และซุ้มประตจํูาลองที�สร้างขึ $นบริเวณมมุเมืองด้านหน้าวดัพายพั 

ลกัษณะทางกายภาพบริเวณพื $นที�ด้านข้างศาลากลางจงัหวดัจะมีหอนาฬิกาเป็นจดุหมาย

ตา มีอาคารหอสมดุแห่งชาติและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์เป็นอาคารสําคญัในบริเวณ

ใกล้เคียง เขตพื $นที�ศาลากลางจงัหวดัอยู่ติดขอบคเูมืองด้านใน มีพื $นที�สีเขียวเกาะอยู่ที�ขอบคเูมือง

ด้านนอกขนานตดิกบัทางเท้า ซึ�งมีความกว้างคอ่นข้างแคบและมีสิ�งกีดขวาง เช่น ตู้ควบคมุไฟ เสา

ไฟฟ้า เป็นต้น มีความร่มรื�นในบริเวณพอสมควร กิจกรรมที�เกิดในบริเวณนี $คือ ใช้เป็นทางผ่านไปยงั

บริเวณใกล้เคียง เชน่ ลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ศาลากลางจงัหวดั หรือหอสมดุแหง่ชาต ิเป็นต้น 
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ปัญหาที�พบในส่วนนี $ คือ ทางเท้ามีขนาดแคบและมีสิ�งกีดขวางทําให้ไม่สามารถเดินได้

โดยสะดวก ตําแหนง่ของพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติมหาวีรวงศ์ไม่เดน่ชดั เนื $อหาการจดัแสดงงานไม่

นา่สนใจพอที�จะใช้เป็นจดุแวะชมของนกัท่องเที�ยวได้ แม้แตก่บัประชาชนในพื $นที�เองยงัไม่อาจรับรู้

ได้ถึงการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ฯ ทั $งที�วางตวัเกาะอยู่กับอาคารหอสมุดแห่งชาติอันเป็นสถานที�ให้

ความรู้แก่ประชาชนโดยทั�วไป แสดงถึงการขาดความใส่ใจในการจดัการเพื�อพฒันาบุคคลากรใน

ท้องที�เกี�ยวกบัความเข้าใจและการเห็นคณุคา่ในรากฐานความเป็นมาของตนเอง  

อีกประเด็นหนึ�งสําหรับพิพิธภณัฑ์ฯ คือ ตําแหน่งที�ไปเกาะอยู่กับด้านหลงัอาคารหอสมุด

แห่งชาตินั $นไม่เหมาะสม ทั $งๆที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ สามารถเป็นแหล่งความรู้เกี�ยวกับ

ประวตัิรากฐานความเป็นมาของประชาชน วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องที� ควรเป็น

สถานที�แหง่แรกๆที�นกัท่องเที�ยวตา่งถิ�นมาเยี�ยมเยือนเพื�อสร้างความเข้าใจในรากฐานของชมุชน ที�

สําคญั คือ ประชาชนในท้องที�เองควรได้เรียนรู้จากแหลง่ความรู้ที�มีคณุคา่เพื�อเข้าใจความเป็นมาใน

วิถีชีวิตและพื $นที� กล้าที�จะเปิดเผยสูส่าธารณชนมากกวา่การหลบซอ่นตวัแล้วหายลบัไป  

 
ภาพที� 22 บรรยากาศคเูมืองด้านข้างศาลากลางจงัหวดัและหอนาฬิกา 
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ภาพที� 23 อาคารหอสมดุแห่งชาตทีิ�มีป้ายชื�อพิพิธภณัฑ์อยูด้่านหน้า และภาพพิพิธภณัฑ์ที�ตั $งอยู่

ด้านหลงัอาคารหอสมดุแหง่ชาติ 

 พื $นที�ถดัมา คือ บริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ลกัษณะกายภาพในบริเวณนี $ที�เห็นได้ชดั 

คือ ส่วนใหญ่เป็นพื $นที�ดาดแข็ง ปพืู $นด้วยแกรนิตขดัผิวมนั ซึ�งอาจสร้างปัญหาเวลาฝนตก หรือเมื�อ

พื $นเปียกนํ $า จะทําให้ลื�นได้ง่ายเป็นอันตรายต่อผู้ ใช้พื $นที� ในช่วงกลางวันพื $นจะสะท้อนแสงและ

ความร้อน ประกอบกบัในบริเวณพื $นที�ขาดความร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ทําให้เกิดความร้อนสะสมใน

ปริมาณมาก ส่งผลต่อความไม่น่าใช้งานของพื $นที� ประชาชนที�เข้ามาเพื�อสกัการะอนุสาวรีย์ย่าโม 

มกัจะมาแล้วรีบจากไปยงัพื $นที�ที�อากาศเย็นกวา่ เช่น ใต้ร่มไม้ในสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี หรือ 

ห้างสรรพสินค้าที�มีการปรับอากาศ เป็นต้น 

 นอกจากนั $นในบริเวณลานอนุสาวรีย์ยังมีศาลาพักคอยและศาลาเพลงโคราชเป็น

องค์ประกอบทางภูมิทศัน์อยู่ในผังบริเวณ โดยมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอยู่บนฐานที�เป็นศนูย์กลาง

ของพื $นที� และด้านหลงัอนสุาวรีย์เป็นซุ้มประตชูมุพล อนัเป็นซุ้มประตเูพียงแห่งเดียวที�หลงเหลือมา

จากอดีต องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี $หากมองในแง่ของบทบาทหน้าที�  กับ

ความสําคญัของพื $นที�โดยเฉพาะอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ซึ�งเป็นสิ�งที�ควรมีความโดดเดน่ที�สดุในพื $นที�

นั $น แตเ่มื�อมีองค์ประกอบบางอย่างแทรกเข้ามา เช่น ศาลาพกัคอยที�มีขนาดใหญ่เกินไปและอยู่ใน

ตําแหนง่ที�ไมเ่หมาะสม ทําให้ความโดดเดน่ของอนสุาวรีย์ที�ควรเป็นจดุหมายตาที�สง่างามลดความ

ตื�นตาลง  และไม่เกิดการส่งเสริมให้ประตูชุมพลเผยตวัได้อย่างเด่นชัด แต่กลับกลืนหายไปกับ

สภาพแวดล้อมที�รายรอบอนสุาวรีย์ฯอยู ่
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ความชัดเจนของการรับรู้ถึงที�ตั $งของซุ้ มประตูชุมพลดูลดลงเมื�อมีลานดาดแข็งและ

อนุสาวรีย์ที�ยกระดับจนสูงท่วมฐานกําแพงเมืองวางขวางอยู่ด้านหน้า เหตุที�เกิดเช่นนี $อาจเป็น

เพราะความไมเ่ข้าใจในหน้าที�และความสําคญัขององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมแบบดั $งเดิม

ของพื $นที� แล้วเกิดการปรับปรุงพฒันาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีเดิมทําหน้าที�ใน

แง่ของการเป็นตัวแทนจากเหตุการณ์ในอดีตให้ชนรุนหลังได้ระลึกถึง เป็นศูนย์กลางของพื $นที�

เชื�อมต่อระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ แต่เมื�อพฤติกรรมของการระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของ

ผู้คนเปลี�ยนไป การปรับปรุงพื $นที�ซึ�งไมไ่ด้แก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วจงึเกิดขึ $น เกิดเป็นลานขวางการ

เชื�อมต่อขนาดใหญ่ และตามมาด้วยพฤติกรรมและกิจกรรมการใช้พื $นที� ที�ไม่เหมาะสมโดย

รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์อีกเชน่กนั ดงัที�จะกลา่วในสว่นตอ่ไป 

ขอบตลิ�งคูเมืองที�ติดกับศาลาพักคอยมีส่วนที�ทําเหมือนท่านํ $ายื�นลงไปในคูเมือง ส่วน

อาคารในบริเวณใกล้เคียงเป็นอาคารพาณิชย์สองถึงสี�ชั $น เป็นย่านที�ประกอบกิจการค้าขายคกึคกั 

กิจกรรมหลกัที�เกิดขึ $นในบริเวณนี $ คือ การกราบไหว้สกัการะย่าโม (อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี) ซึ�งผู้คน

ที�มาทํากิจกรรมมกัเป็นนกัท่องเที�ยวจากต่างถิ�น เป็นผู้ ที�อาศยัอยู่นอกเขตพื $นที�คเูมือง มากันเป็น

ครอบครัวจนถึงหมู่คณะ และในบริเวณระหว่างลานอนุสาวรีย์กับศาลาพกัคอยจะมีผู้ ที�เข้ามาหา

รายได้โดยการดดูวง ขายนกปล่อย เป็นต้น ส่วนอาชีพที�เข้ามาประกอบกิจการโดยได้รับอนุญาต

จากเทศบาล คือ การขายเครื�องสกัการะ และการเลน่เพลงโคราชเพื�อแก้บน  

นกัท่องเที�ยวที�เข้ามาในบริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี มกัจะมาเพียงเพื�อสกัการะย่าโม

เท่านั $น ไม่ได้ไปเยี�ยมชมสถานที�อื�นใดในบริเวณลานอีก โดยเฉพาะบริเวณสวนอนุสรณ์สถาน    

ท้าวสรุนารีที�อยูต่ดิกนั นอกจากการสกัการะยา่โมแล้ว ก็ยงัมีการปล่อยนกปล่อยปลา และแก้บนย่า

โมด้วยเพลงโคราช ซึ�งมีศาลาตั $งให้บริการเล่นเพลงโคราชอยู่เยื $องไปทางด้านหลงัของอนุสาวรีย์

ท้าวสุรนารี ซึ�งเพลงโคราชนี $ถือเป็นวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นโคราช การแก้บนด้วย

เพลงโคราชเป็นหนึ�งในกลยุทธ์ที�จะสามารถช่วยอนุรักษ์เพลงโคราชให้อยู่สืบต่อไปได้ แต่หาก

สามารถปลูกฝังความรักในวฒันธรรมท้องถิ�นเดิมให้กบัเยาวชนรุ่นหลงั การอนรัุกษ์โดยไม่เพิ�งการ

อ้างอิงเชิงเศรษฐกิจก็อาจมีความเป็นไปได้ 
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แผนภาพที� 22 แผนที�แสดงบริเวณกระจกุตวัและกิจกรรมของนกัท่องเที�ยวบริเวณคเูมือง 

นอกจากนั $นในช่วงเวลาเย็นถึงหัวคํ�าพื $นที�บริเวณลานย่าโมโดยเฉพาะบริเวณฐานของ

อนสุาวรีย์ที�มีลกัษณะเป็นขั $นบนัได จะถกูใช้เพื�อการนั�งคยุ นั�งพกัผ่อน นั�งมองคน วางของเพื�อไปทํา

กิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง จากกลุม่ผู้ใช้ทกุเพศทกุวยั ซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัทํางาน 

พื $นที�บริเวณลานย่าโมนี $จะมีผู้ เข้าใช้พื $นที�ครอบคลุมช่วงเวลาของวนักว้างมาก เรียกได้ว่าเกือบทั $ง

วนัทั $งคืนตั $งแตเ่ช้าตรู่จนถึงเวลาดกึ โดยในช่วงเทศกาลประจําปี พื $นที�นี $จะมีความคกึคกัเต็มไปด้วย

ร้านค้าตา่งๆและผู้คนมากมาย 
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แผนภาพที� 23 แผนที�แสดงตําแหนง่การประกอบกิจกรรมของกลุม่วยัรุ่น 

 

ปัญหาหนึ�งสําหรับนักท่องเที�ยวโดยเฉพาะนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที� เข้ามาในพื $นที�

บริเวณคเูมืองหรือลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี คือ ขาดบริการ Tourist Information สิ�งนี $คือปัญหาที�

ประสบมาโดยตรงกับผู้สงัเกตการณ์ จากการที�มีนกัท่องเที�ยวตา่งชาติเข้ามาถามเกี�ยวกบัสถานที�

ท่องเที�ยวและการเข้าถึงพื $นที�ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา ซึ�งผู้ สังเกตการณ์ไม่สามารถตอบได้

ทั $งหมดเนื�องจากเป็นคนตา่งถิ�นเชน่กนั แตก็่ไมมี่สถานที�หรือบคุคลที�จะให้สอบถามได้ 

 

ภาพที� 24 บริเวณลานย่าโมที�ประกอบด้วยศาลาด้านข้าง และภาพทา่นํ $าริมศาลา 
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ภาพที� 25 ตวัอย่างกิจกรรมบริเวณลานยา่โมชว่งหวัคํ�า และบรรยากาศช่วงกิจกรรมพิเศษ 

 

ภาพที� 26 บรรยากาศแบบดั $งเดมิบริเวณอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ปี พ.ศ.2500 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 27 ผงับริเวณคเูมืองฝั�งประตพูลแสน  

(ทิศตะวนัตก) พ.ศ. 2502 
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 พื $นที�บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเชื�อมต่อกบัสวนอนุสรณ์สถานท้าวสรุนารีด้วยลาน

กิจกรรมที�เคยเป็นถนนเดิม แต่ปัจจุบันปรับแบ่งบางส่วนของพื $นที�เป็นเวทียกระดับมีห้องนํ $า

สาธารณะอยูข้่างใต้ วางตวักั $นแบง่เขตระหวา่งลานอนสุาวรีย์ฯกบัสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี ซึ�ง

การจดัให้ห้องนํ $าอยูใ่ต้เวทีแบบนี $จะทําให้เกิดความอบัทึบภายในห้องนํ $า อาจเกิดปัญหานํ $าท่วมขงั

ได้ และผู้คนไม่กล้าเข้าใช้ ลกัษณะโดยทั�วไปของลานกิจกรรมเป็นพื $นแกรนิตขดัมนัเช่นเดียวกับ

บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี ซึ�งอาจเกิดปัญหาการลื�นและร้อนจากการใช้พื $นแกรนิตโดยไม่มี

ร่มเงาได้เช่นเดียวกัน ในบริเวณลานมีไฟ Sport Light ให้แสงสว่างยามคํ�าคืน ประกอบกับแสง

สวา่งจากจอมอนิเตอร์ของเทศบาลและแสงไฟจากอาคารโดยรอบ ทําให้พื $นที�บริเวณลานเชื�อมตอ่นี $

มีความสวา่งไสวเพียงพอและสร้างความรู้สกึปลอดภยัให้แก่ผู้ ที�เข้ามาทํากิจกรรมได้ 

 
แผนภาพที� 24 แผนที�แสดงตําแหนง่องค์ประกอบโครงสร้างภมูิทศัน์ในสวนอนสุรณ์สถานฯ 

กิจกรรมที�เกิดขึ $นบนลานเชื�อมต่อส่วนนี $ ในตอนกลางวนัจะถกูใช้ในลกัษณะของการเป็น

ทางผ่านของนกัท่องเที�ยวเพื�อเข้าไปสกัการะย่าโม ไม่มีการนั�งพกัผ่อน พกัคอยอยู่ในบริเวณลาน

เนื�องจากขาดร่มเงาและมีความร้อนสะสมสูง ส่วนในช่วงเย็นถึงหัวคํ�าจะกลายเป็นพื $นที�ที�มีคน

พลุกพล่านค่อนข้างมาก มีกิจกรรมและกลุ่มคนที�หลากหลายทั $งที�เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับ
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บริบทโดยรอบ เช่น กิจกรรมการเต้นของเหล่าวยัรุ่น ที�มกัจะมาเต้นอยู่ข้างๆฐานบนัไดบริเวณลาน

อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ซึ�งเป็นกิจกรรมที�ไม่เหมาะสมกบัพื $นที�เมื�อมองในแง่มมุด้านความสําคญัของ

อนุสาวรีย์ ประวตัิศาสตร์ และโบราณคดี จึงควรจดัให้มีพื $นที�ที�เหมาะสมและปลอดภัยเพื�อรองรับ

กิจกรรมของวยัรุ่นเหลา่นี $ แตเ่หตผุลประการหนึ�งของการที�เหล่าวยัรุ่นมาประกอบกิจกรรมบริเวณนี $ 

อาจเป็นเพราะความปลอดภัยที�ได้รับมีมากกว่าในบริเวณอื�นๆ กิจกรรมที�นอกเหนือจากการเต้น

ของวยัรุ่น เช่น การนั�งเล่นพดูคยุ นั�งตามขั $นบนัไดของเวทียกระดบัเพื�อมองผู้คนที�ทํากิจกรรมตา่งๆ 

เดก็ๆมาวิ�งเลน่กบัเพื�อน ผู้คนเดนิผา่นไปมา โดยกลุม่ผู้ใช้พื $นที�สว่นใหญ่คือวยัรุ่นและวยัทํางาน 

 

ภาพที� 28 บรรยากาศการใช้พื $นที�บริเวณลานกิจกรรมข้างลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี 

ในเวลากลางวนัและกลางคืน 

 สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารีมีความกว้างเท่ากับความกว้างของคูเมืองเดิม เนื�องจาก

สร้างคร่อมทบัพื $นที�คเูมืองเดมิอยู ่มีความยาวตั $งแตเ่วทียกระดบัที�เป็นพื $นที�เชื�อมตอ่กบัลานย่าโมไป

จนถึงซุ้มประตเูมืองจําลอง โดยมีถนนสรุนารีที�บรรจบกบัถนนอษัฎางค์คั�นกลาง พื $นที�สวนอนสุรณ์

สถานฯนี $ จากบนัทึกการเปลี�ยนแปลงปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณคเูมืองฝั�งประตชูมุพลทําให้ทราบว่า 

ได้ปรับลักษณะกายภาพมาแล้ว 2 ครั $งใหญ่ ในครั $งแรกบริเวณสวนนี $ถูกปรับเป็นพื $นที�

สวนสาธารณะมีความร่มรื�นเขียวชอุ่ม ทําหน้าที�เป็นลานรับคนจากอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีเพื�อเข้าสู่

ตลาดเก่า ส่วนครั $งที�สองถกูปรับให้เป็นสวนสาธารณะที�เป็นพื $นแกรนิต สร้างแนวแกนนํ $าพุในทาง

ยาวทบัขนานไปบนคเูมือง โดยแกนนํ $าพนีุ $วางตวัยาวตลอดแนวตรงกลางสวนและกลายเป็นตวัแบง่

พื $นที�ให้แยกเป็นสวนยาวเล็กๆสองเส้นซึ�งไม่สามารถข้ามไปมาหาสู่ระหว่างพื $นที�สวนยาวเล็กๆทั $ง

สองได้ และกลายเป็นการตดัขาดพื $นที�ในที�สดุ ซึ�งในปัจจบุนัเกิดการแก้ปัญหาการตดัขาดของพื $นที�



 

 

โดยการนําสะพานเหล็กที�ไม่เข้ากับลกัษณะใดๆของสวนมาวางคร่อมแนวนํ $าพุเป็นระยะๆเพื�อใช้

เป็นทางข้าม และนํ $าพุก็ไม่ได้ถูกเปิดใช้อีกต่อไปทําให้บรรยากาศของสวนเหมือนเป็นสวนร้างที�

ไม่ได้รับการดแูลเอาใจใส่ ไม่สวยงามไม่สง่า ไม่สมกับเป็นสวนที�อยู่ข้างอนสุาวรีย์ย่าโม และไม่สม

กบัเป็นสวนเพื�อการพกัผอ่นของประชาชนในพื $นที�

ภาพที� 29 ซุ้มประตจํูาลองซึ�งตั $งอยูที่�ปลายถนนราชดําเนินเชื�อมกบัถนนประปา

ภาพที� 30 สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีในปัจจบุนั 

านเหล็กที�ไม่เข้ากับลกัษณะใดๆของสวนมาวางคร่อมแนวนํ $าพุเป็นระยะๆเพื�อใช้

เป็นทางข้าม และนํ $าพุก็ไม่ได้ถูกเปิดใช้อีกต่อไปทําให้บรรยากาศของสวนเหมือนเป็นสวนร้างที�

ไม่ได้รับการดแูลเอาใจใส่ ไม่สวยงามไม่สง่า ไม่สมกับเป็นสวนที�อยู่ข้างอนสุาวรีย์ย่าโม และไม่สม

นเพื�อการพกัผอ่นของประชาชนในพื $นที� 

ซุ้มประตจํูาลองซึ�งตั $งอยูที่�ปลายถนนราชดําเนินเชื�อมกบัถนนประปา

สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีในปัจจบุนั (2556) มีแนวนํ $าพเุป็นแกนสําคญัของสวน
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านเหล็กที�ไม่เข้ากับลกัษณะใดๆของสวนมาวางคร่อมแนวนํ $าพุเป็นระยะๆเพื�อใช้

เป็นทางข้าม และนํ $าพุก็ไม่ได้ถูกเปิดใช้อีกต่อไปทําให้บรรยากาศของสวนเหมือนเป็นสวนร้างที�

ไม่ได้รับการดแูลเอาใจใส่ ไม่สวยงามไม่สง่า ไม่สมกับเป็นสวนที�อยู่ข้างอนสุาวรีย์ย่าโม และไม่สม

 
ซุ้มประตจํูาลองซึ�งตั $งอยูที่�ปลายถนนราชดําเนินเชื�อมกบัถนนประปา 

 

มีแนวนํ $าพเุป็นแกนสําคญัของสวน 



 

 

พื $นที�บริเวณสวนนี $ยงัประกอบด้วยอาคารแสดง แสง สี เสียง 

เป็นอาคารที�ทํารูปลักษณ์เลียนแบบกับป้อมกําแพงเมืองเก่า ทาสีขาวทั�วทั $งอาคาร ปัจจุบันดู

เหมือนไม่มีการเปิดใช้งานตามจุดประสงค์เดิมของอาคาร คือ การใช้เป็นอาคารเพื�อให้ความรู้

เกี�ยวกับวีรกรรมของท้าวสุรนารีแก่ประชาชนทั�วไป บริเวณด้านหน้าอ

อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของเหล่าวีรชนผู้กล้าในครั $งศึกเจ้าอนุวงศ์ร่วมกับคุณย่าโมตั $งตระหง่านอยู ่

ด้านข้างอาคารมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาขึ $นครึ $ม องค์ประกอบทั $งหมดไม่ว่าจะเป็นลานนํ $าพ ุอนสุาวรีย์

ขนาดใหญ่ด้านหน้า ต้นไม้กบัความรกครึ $มรอบข้างอาคาร เห

สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสรุนารี ทําให้ไม่เกิดการ

เข้าใช้อาคาร สง่ผลตอ่การไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้คนที�เข้ามาเยี�ยมเยือนโคราช 

จนอาคารต้องปิดฉากการแสดงลงในที�สดุ

ภาพ

(ที�มีอนสุาวรีย์เหลา่ผู้กล้าขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าอาคาร

องค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมอื�นๆในพื $นที�สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี ได้แก่ เครื�อง

เล่นสําหรับเด็ก ซึ�งตั $งเรียงรายอยู่ในแนวริมทางเท้าด้านที�ติดกับถนนราชดําเนิน การวางตวัของ

พื $นที�บริเวณสวนนี $ยงัประกอบด้วยอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสุรนารี ซึ�ง

เป็นอาคารที�ทํารูปลักษณ์เลียนแบบกับป้อมกําแพงเมืองเก่า ทาสีขาวทั�วทั $งอาคาร ปัจจุบันดู

เหมือนไม่มีการเปิดใช้งานตามจุดประสงค์เดิมของอาคาร คือ การใช้เป็นอาคารเพื�อให้ความรู้

เกี�ยวกับวีรกรรมของท้าวสุรนารีแก่ประชาชนทั�วไป บริเวณด้านหน้าอาคารในระนาบแกนนํ $าพุมี

อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของเหล่าวีรชนผู้กล้าในครั $งศึกเจ้าอนุวงศ์ร่วมกับคุณย่าโมตั $งตระหง่านอยู ่

ด้านข้างอาคารมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาขึ $นครึ $ม องค์ประกอบทั $งหมดไม่ว่าจะเป็นลานนํ $าพ ุอนสุาวรีย์

ขนาดใหญ่ด้านหน้า ต้นไม้กบัความรกครึ $มรอบข้างอาคาร เหล่านี $อาจเป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้ผู้คนไม่

สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสรุนารี ทําให้ไม่เกิดการ

เข้าใช้อาคาร สง่ผลตอ่การไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้คนที�เข้ามาเยี�ยมเยือนโคราช 

จนอาคารต้องปิดฉากการแสดงลงในที�สดุ 

ภาพที� 31 บริเวณอาคารแสดงวีรกรรมท้าวสรุนารี 

ที�มีอนสุาวรีย์เหลา่ผู้กล้าขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าอาคาร)

องค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมอื�นๆในพื $นที�สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี ได้แก่ เครื�อง

ซึ�งตั $งเรียงรายอยู่ในแนวริมทางเท้าด้านที�ติดกับถนนราชดําเนิน การวางตวัของ
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และวีรกรรมท้าวสุรนารี ซึ�ง

เป็นอาคารที�ทํารูปลักษณ์เลียนแบบกับป้อมกําแพงเมืองเก่า ทาสีขาวทั�วทั $งอาคาร ปัจจุบันดู

เหมือนไม่มีการเปิดใช้งานตามจุดประสงค์เดิมของอาคาร คือ การใช้เป็นอาคารเพื�อให้ความรู้

าคารในระนาบแกนนํ $าพุมี

อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของเหล่าวีรชนผู้กล้าในครั $งศึกเจ้าอนุวงศ์ร่วมกับคุณย่าโมตั $งตระหง่านอยู ่

ด้านข้างอาคารมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาขึ $นครึ $ม องค์ประกอบทั $งหมดไม่ว่าจะเป็นลานนํ $าพ ุอนสุาวรีย์

ล่านี $อาจเป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้ผู้คนไม่

สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสรุนารี ทําให้ไม่เกิดการ

เข้าใช้อาคาร สง่ผลตอ่การไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้คนที�เข้ามาเยี�ยมเยือนโคราช 

 

) 

องค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมอื�นๆในพื $นที�สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี ได้แก่ เครื�อง

ซึ�งตั $งเรียงรายอยู่ในแนวริมทางเท้าด้านที�ติดกับถนนราชดําเนิน การวางตวัของ
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เครื�องเล่นที�กระจายเป็นแนวยาวนี $ทําให้ควบคมุดแูลความปลอดภยัของเด็กได้ยากผู้ปกครองต้อง

วิ�งตามเด็กตลอดเวลา อีกทั $งยงัอยู่ติดกบัฝั�งที�สามารถออกสู่ถนนได้ง่ายซึ�งหากเด็กมาเล่นฟุตบอล

แล้วลกูฟตุบอลหลดุออกนอกพื $นที�ไปบนถนนก็อาจเกิดอนัตรายกบัเด็กได้ส่วนรูปลกัษณ์ของเครื�อง

เล่นก็ไม่เหมาะสมกับทศันียภาพและลกัษณะของสวนฯ ควรออกแบบเครื�องเล่นที�มีความเฉพาะ

สําหรับสวนและมีความปลอดภยัสําหรับเด็กด้วย ที�นั�งพกัคอยตามใต้ต้นไม้ซึ�งใช้แกรนิตทําผิวที�นั�ง

ล้อมรอบโคนต้นไม้กระจายตวัอยู่ในแนวริมขอบของสวนฯโดยต้นไม้เหล่านั $นเป็นต้นไม้ที�สามารถ

เตบิใหญ่ให้ร่มเงากบัพื $นที�ได้แตมี่อยูเ่ฉพาะบริเวณขอบของพื $นที�ซึ�งติดอยู่กบัเขตทางเท้าเท่านั $น ทํา

ให้บริเวณสวนขาดความร่มรื�นไม่น่าเข้าใช้งาน และลกัษณะของที�นั�งควรส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน

ในหลายรูปแบบซึ�งอาจทําเป็นเครื�องเล่นสําหรับเด็กไปในตวัด้วยก็ได้ ไม่ใช่ทําเพราะเป็นผลพลอย

ได้จากการล้อมโคนต้นไม้เท่านั $น ขอบของบ่อแนวแกนนํ $าพุซึ�งมีผิวเป็นแกรนิตมีระดบัความสูงที�

สามารถใช้เป็นที�นั�งได้แตจ่ะมีความร้อนของผิววสัดมุากในเวลากลางวนั ประกอบกบัแนวแกนนํ $าพุ

ไมมี่ร่มเงาในเวลากลางวนั ทําให้ไมมี่ใครอยากนั�ง เป็นต้น 

 
ภาพที� 32 การจดัวางและลกัษณะเครื�องเลน่สําหรับเดก็ กบัการใช้งานบริเวณแนวแกนนํ $าพ ุ

ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ�งของสวนอนุสรณ์สถานฯนี $คือ การขาดความเชื�อมต่อกับ

บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยปัญหาด้านกายภาพที�เห็นได้ชดั คือ เวทียกระดบัที�สร้างขึ $น

เป็นตวัที�ทําให้เกิดการตดัขาดจากกนัของพื $นที�ทั $งสอง เนื�องจากบดบงัมมุมองและตดัขาดคณุภาพ

พื $นที� ไมส่ามารถเชื�อมตอ่ถึงกนัได้โดยง่าย ในขณะที�สวนควรเป็นพื $นที�ต้อนรับ รองรับเหล่าบรรดาผู้

ที�มาเยี�ยมเยียนกราบไหว้สกัการะยา่โม เหมือนเป็นพื $นที�รับแขกให้กบัเมือง 



 

 

กลุม่คนที�เข้ามาทํากิจกรรมภายในสวน

คือวยัรุ่นและวยัทํางานซึ�งมกัเข้ามานั�งพั

เพื�อวิ�งเลน่ในชว่งเย็น สว่นกลุม่ผู้สงูอายมุกัจะเข้ามาเดิ

กลุ่มเข้ามาเพื�อเล่นกีฬา Extreme 

การเล่นมาจดัวางในสถานที�ด้วยตนเอง เข้ามาเล่นเป็นกลุ่มๆเป็นประจําทุกวัน นอกจากนั $นยงัมี

กลุ่มร้านค้ารถเข็นที�เข้ามาขายของให้บริการแก่นกัท่องเที�ยวที�เข้ามานั�งพกัคอยอยู่ในบริเวณสวน

อนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีด้วย

ปัญหาที�สําคญัประการหนึ�งเกี�ยวกับกลุ่มผู้ ใช้งานในสวน

กลุ่มบุคคลที�ไม่พึงประสงค์ เช่น หญิงขายบริการ คนขายยา ดมกาว

เหล่านี $ทําให้บรรยากาศในสวนฯดนู่ากลวั ไม่ปลอดภยัสําหรับบคุคลทั�วไปทกุเพศทกุวยั และทําให้

พื $นที�ดเูสื�อมโทรมไมส่มกบัการเป็นพื $นที�ต้อนรับผู้มาเยือน ซึ�งอยูใ่กล้กบัลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี  

ส่วนปลายสุดของลานในสวนนี $ไม่มีท่านํ $าจากตลิ�งยื�นลงไปใ

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทั $งๆที�อีกด้านของตลิ�งคูเมือง

ประกอบกิจกรรมได้อยู่ เป็นลานดาดแข็งจากแกรนิตทั $งหมด ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในบริเวณมี

แตต้่นตาล ต้นมะพร้าว และไม้ต้นให้ดอกซึ�งผลดัใบเกาะอยู่

ทางภูมิสถาปัตยกรรมอื�นที�ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้พื $นที�มากขึ $น มีเพียงเด็กวยัรุ่นมาใช้พื $นที�ลาน

ซุ้มประตจํูาลองเลน่เสก็ตบอร์ดเทา่นั $น

ภาพที� 

กลุม่คนที�เข้ามาทํากิจกรรมภายในสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีมีหลายช่วงอาย ุส่วนใหญ่

คือวยัรุ่นและวยัทํางานซึ�งมกัเข้ามานั�งพกัคอยเพื�อรอไปตอ่ยงัสถานที�อื�นๆ กลุ่มวยัเด็กมกั

สว่นกลุม่ผู้สงูอายมุกัจะเข้ามาเดนิหรือวิ�งออกกําลงักายในช่วงเช้า

Extreme เช่น เสก็ตบอร์ด จกัรยานผาดโผน เป็นต้น โดยมีการนําอปุกรณ์

การเล่นมาจดัวางในสถานที�ด้วยตนเอง เข้ามาเล่นเป็นกลุ่มๆเป็นประจําทุกวัน นอกจากนั $นยงัมี

นค้ารถเข็นที�เข้ามาขายของให้บริการแก่นกัท่องเที�ยวที�เข้ามานั�งพกัคอยอยู่ในบริเวณสวน

ด้วย 

ปัญหาที�สําคญัประการหนึ�งเกี�ยวกับกลุ่มผู้ ใช้งานในสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี

ม่พึงประสงค์ เช่น หญิงขายบริการ คนขายยา ดมกาว คนเร่ร่

เหล่านี $ทําให้บรรยากาศในสวนฯดนู่ากลวั ไม่ปลอดภยัสําหรับบคุคลทั�วไปทกุเพศทกุวยั และทําให้

พื $นที�ดเูสื�อมโทรมไมส่มกบัการเป็นพื $นที�ต้อนรับผู้มาเยือน ซึ�งอยูใ่กล้กบัลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี  

ส่วนปลายสุดของลานในสวนนี $ไม่มีท่านํ $าจากตลิ�งยื�นลงไปในคเูมืองอย่างปลายฝั�งด้าน

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทั $งๆที�อีกด้านของตลิ�งคูเมือง คือ ซุ้ มประตูจําลองซึ�งมีลานที�สามารถใช้

ประกอบกิจกรรมได้อยู่ เป็นลานดาดแข็งจากแกรนิตทั $งหมด ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในบริเวณมี

แตต้่นตาล ต้นมะพร้าว และไม้ต้นให้ดอกซึ�งผลดัใบเกาะอยูต่ามขอบตลิ�งคเูมือง ไม่มีองค์ประกอบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรมอื�นที�ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้พื $นที�มากขึ $น มีเพียงเด็กวยัรุ่นมาใช้พื $นที�ลาน

ซุ้มประตจํูาลองเลน่เสก็ตบอร์ดเทา่นั $น  

ที� 33 พื $นที�และอปุกรณ์การเลน่เสก็ตบอร์ดของวยัรุ่น
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มีหลายช่วงอาย ุส่วนใหญ่

กลุ่มวยัเด็กมกัจะเข้ามา

นหรือวิ�งออกกําลงักายในช่วงเช้า วยัรุ่นบาง

จกัรยานผาดโผน เป็นต้น โดยมีการนําอปุกรณ์

การเล่นมาจดัวางในสถานที�ด้วยตนเอง เข้ามาเล่นเป็นกลุ่มๆเป็นประจําทุกวัน นอกจากนั $นยงัมี

นค้ารถเข็นที�เข้ามาขายของให้บริการแก่นกัท่องเที�ยวที�เข้ามานั�งพกัคอยอยู่ในบริเวณสวน

อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี คือ 

คนเร่ร่อน เป็นต้น บุคคล

เหล่านี $ทําให้บรรยากาศในสวนฯดนู่ากลวั ไม่ปลอดภยัสําหรับบคุคลทั�วไปทกุเพศทกุวยั และทําให้

พื $นที�ดเูสื�อมโทรมไมส่มกบัการเป็นพื $นที�ต้อนรับผู้มาเยือน ซึ�งอยูใ่กล้กบัลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี   

นคเูมืองอย่างปลายฝั�งด้าน

ซุ้ มประตูจําลองซึ�งมีลานที�สามารถใช้

ประกอบกิจกรรมได้อยู่ เป็นลานดาดแข็งจากแกรนิตทั $งหมด ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในบริเวณมี

ตามขอบตลิ�งคเูมือง ไม่มีองค์ประกอบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรมอื�นที�ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้พื $นที�มากขึ $น มีเพียงเด็กวยัรุ่นมาใช้พื $นที�ลาน

 
พื $นที�และอปุกรณ์การเลน่เสก็ตบอร์ดของวยัรุ่น 
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5.3.2 พื 1นที�คูเมืองฝั� งประตูพลแสน (ด้านทศิเหนือ) 

แถบพื $นที�บริเวณคูเมืองฝั�งประตูพลแสน (ด้านทิศเหนือ) อาณาเขตเริ�มตั $งแต่บริเวณซุ้ม

ประตูเมืองจําลอง พื $นที�เปิดโล่งด้านข้างวดัพายัพ สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ อาคารห้องสมุด

ประชาชน ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ซุ้มประตูพลแสน ไล่ไปจนถึงแนวกําแพงเมืองเดิมที�มีการสร้าง

อาคารคร่อมทับอยู่ โดยลักษณะกายภาพทั�วไปของพื $นที�แถบนี $ คือ เป็นพื $นที�สีเขียวในรูปแบบ

สวนสาธารณะยาวตอ่เนื�องขนานไปตลอดแนวคเูมืองด้านทิศเหนือ โดยในช่วงต้นของสวนบริเวณ

ข้างวดัพายพัและด้านหน้าแนวโรงเรียนซึ�งมีอาคารห้องสมดุประชาชนประกอบอยู่จะเป็นพื $นที�สวน

ที�มีความกว้างค่อนข้างกว้างมากกว่าบริเวณส่วนปลาย คือบริเวณด้านตะวนัออกของประตชูมุพล 

ซึ�งสวนทางฝั�งตะวันออกจะมีลกัษณะเป็นทางเดินในสวนมากกว่าเป็นพื $นที�กิจกรรมในสวน โดย

ตลอดแนวสวนจะมีเครื�องออกกําลังกายและเครื�องเล่นสําหรับเด็กวางกระจายตัวอยู่เป็นระยะ 

ยกเว้นบริเวณสวนทางฝั�งตะวนัออกของประตูพลแสนที�มีเพียงแนวกําแพงเมืองจําลอง ทางเดิน 

และที�นั�งรอรถบริการสาธารณะเท่านั $น จะมีเครื�องออกกําลงักายอีกครั $งบริเวณช่วงปลายของสวน

ฝั�งตะวนัออกของประตพูลแสนซึ�งอยูใ่นบริเวณเดียวกบัอาคารที�สร้างคร่อมแนวกําแพงเมืองเดมิ  

  

  
ภาพที� 34 บรรยากาศของสวนภมูิรักษ์ (ฝั�งตะวนัตกของประตพูลแสน) 
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ภาพที� 35 บรรยากาศของสวนฝั�งตะวนัออกของประตพูลแสน 

 
ภาพที� 36 เครื�องออกกําลงักายบริเวณ สดุปลายสวนฝั�งตะวนัออกของประตพูลแสน 
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ภาพที� 37 บริเวณอาคารที�สร้างคร่อมแนวกําแพงเมืองเดมิ 

(อยูส่ดุปลายสวนฝั�งตะวนัออกของประตพูลแสน) 

ในขณะที�ไปเก็บข้อมูลภาคสนาม พื $นที�ช่วงต้นของสวน คือ ด้านข้างวดัพายพักําลงัมีการ

ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์จึงไม่สามารถระบุลกัษณะกายภาพและกิจกรรมที�ชดัเจนได้ แต่จากการ

สมัภาษณ์ผู้ ที�อาศยัอยู่ในบริเวณนั $นจึงทราบว่า พื $นที�ส่วนนี $เป็นสวนค่อนข้างใหญ่ที�มีผู้ เข้ามาใช้

พื $นที�ทํากิจกรรมค่อนข้างมากเป็นประจําทุกวนั โดยจะเข้ามาเพื�อนั�งเล่นพักผ่อน ออกกําลังกาย 

หรือรอรับลกู ซึ�งกิจกรรมลกัษณะนี $จะคล้ายๆกบัทางฝั�งสวนภมูิรักษ์ฯ ที�มีอาคารห้องสมดุประชาชน 

เนื�องจากพื $นที�ฝั� งตรงข้ามกับคเูมืองเป็นย่านโรงเรียน กลุ่มผู้ ใช้สวนช่วงต้น (สวนทางฝั�งตะวนัตก

ของประตพูลแสน) จึงมกัจะเป็นนกัเรียนทั $งระดบัอนุบาล ประถม และมธัยม โดยนกัเรียนระดบั

อนบุาลและประถมจะใช้พื $นที�ในการวิ�งเล่นกบัเพื�อนๆรอผู้ปกครอง ดงันั $น กลุ่มผู้ ใช้งานที�จะเข้ามา

ประกอบกัน คือ กลุ่มผู้ ปกครองซึ�งอยู่ในวัยทํางานและมักจะขับรถยนต์ส่วนตัวเพื�อมารับเด็ก

นกัเรียน ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขดัและที�จอดรถขาดแคลนทุกวนัโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า

ก่อนเข้าเรียนและช่วงเวลาเย็นหลงัเลิกเรียน เนื�องจากปริมาณนกัเรียนจํานวนมาก มีโรงเรียนใน

ย่านมากกว่าสามแห่ง  ส่วนนักเรียนระดบัมัธยมมักจะมาเพื�อรอเจอเพื�อน หรือเข้าห้องสมุดที�มี



 

 

บริการคอมพิวเตอร์ หรือมาเพื�อนั�งรอไปเรียนพิเศษกับเพื�อน ซึ�งจะมีมากในช่วงวนัเสาร์

กลุ่มผู้ ใช้อื�นๆ เช่น วัยทํางานและวัยสูงอายุมักจะเข้ามาใช้พื $

ลกูหลานมาวิ�งเล่น หรือมาออกกําลงักาย ซึ�งการมาเพื�อออกกําลงักายในพื $นที�นี $มกัจะเป็นช่วงเย็น 

มีทั $งการมาเดิน วิ�ง ขี�จกัรยาน เล่นเครื�องออกกําลงักาย และเต้นแอโรบิก นอกจากนั $นยงัมีการพา

สนุขัมาเดนิเลน่ด้วย   

จากลกัษณะการใช้พื $

เฉลิมพระเกียรติ คือ อาคารห้องสมุด ที�สามารถปรับปรุงพฒันาให้เป็นศนูย์กลางในการให้บริการ

สาธารณะสําหรับประชาชนผู้ เข้ามาใช้พื $นที�ได้ ซึ�งในปัจจบุนัก็มีการให้บริการในแนวทางนี $อยู่ แตย่งั

สามารถทําให้ดีขึ $นกว่าเดิมได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในลักษณะของการเป็นที�พกัคอยที�มี

ความรู้ มีห้องนํ $าให้บริการ มีบริการนํ $าดื�ม ใช้เป็นที�สงัเกตการณ์เดก็ๆที�เล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น หรือ

การพฒันาให้เป็นส่วนหนึ�งของการให้บริการข้อมลูการท่องเที�ยว โดยอาจปรับปรุง

ทศัน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื�น ทําให้สงัเกตและเข้าถึงได้ง่ายขึ $นแตไ่มโ่ดดเดน่กวา่คเูมือง เป็นต้น

ภาพที� 38 การใช้พื $นที�ในสวนภมูิรักษ์เมื�อมองจากฝั�งตรงข้ามของคเูมือง

บริการคอมพิวเตอร์ หรือมาเพื�อนั�งรอไปเรียนพิเศษกับเพื�อน ซึ�งจะมีมากในช่วงวนัเสาร์

วัยทํางานและวัยสูงอายุมักจะเข้ามาใช้พื $นที�เพื�อพักผ่อน นั�งคุยกับเพื�อน พา

ลกูหลานมาวิ�งเล่น หรือมาออกกําลงักาย ซึ�งการมาเพื�อออกกําลงักายในพื $นที�นี $มกัจะเป็นช่วงเย็น 

มีทั $งการมาเดิน วิ�ง ขี�จกัรยาน เล่นเครื�องออกกําลงักาย และเต้นแอโรบิก นอกจากนั $นยงัมีการพา

จากลกัษณะการใช้พื $นที�ในเบื $องต้นนี $ ประเดน็ที�นา่สนใจประการหนึ�งของพื $นที�สวนภูมิรักษ์

คือ อาคารห้องสมุด ที�สามารถปรับปรุงพฒันาให้เป็นศนูย์กลางในการให้บริการ

สาธารณะสําหรับประชาชนผู้ เข้ามาใช้พื $นที�ได้ ซึ�งในปัจจบุนัก็มีการให้บริการในแนวทางนี $อยู่ แตย่งั

รถทําให้ดีขึ $นกว่าเดิมได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในลักษณะของการเป็นที�พกัคอยที�มี

ความรู้ มีห้องนํ $าให้บริการ มีบริการนํ $าดื�ม ใช้เป็นที�สงัเกตการณ์เดก็ๆที�เล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น หรือ

การพฒันาให้เป็นส่วนหนึ�งของการให้บริการข้อมลูการท่องเที�ยว โดยอาจปรับปรุง

ทศัน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื�น ทําให้สงัเกตและเข้าถึงได้ง่ายขึ $นแตไ่มโ่ดดเดน่กวา่คเูมือง เป็นต้น

การใช้พื $นที�ในสวนภมูิรักษ์เมื�อมองจากฝั�งตรงข้ามของคเูมือง
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บริการคอมพิวเตอร์ หรือมาเพื�อนั�งรอไปเรียนพิเศษกับเพื�อน ซึ�งจะมีมากในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ 

นที�เพื�อพักผ่อน นั�งคุยกับเพื�อน พา

ลกูหลานมาวิ�งเล่น หรือมาออกกําลงักาย ซึ�งการมาเพื�อออกกําลงักายในพื $นที�นี $มกัจะเป็นช่วงเย็น 

มีทั $งการมาเดิน วิ�ง ขี�จกัรยาน เล่นเครื�องออกกําลงักาย และเต้นแอโรบิก นอกจากนั $นยงัมีการพา

นที�ในเบื $องต้นนี $ ประเดน็ที�นา่สนใจประการหนึ�งของพื $นที�สวนภูมิรักษ์

คือ อาคารห้องสมุด ที�สามารถปรับปรุงพฒันาให้เป็นศนูย์กลางในการให้บริการ

สาธารณะสําหรับประชาชนผู้ เข้ามาใช้พื $นที�ได้ ซึ�งในปัจจบุนัก็มีการให้บริการในแนวทางนี $อยู่ แตย่งั

รถทําให้ดีขึ $นกว่าเดิมได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในลักษณะของการเป็นที�พกัคอยที�มี

ความรู้ มีห้องนํ $าให้บริการ มีบริการนํ $าดื�ม ใช้เป็นที�สงัเกตการณ์เดก็ๆที�เล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น หรือ

การพฒันาให้เป็นส่วนหนึ�งของการให้บริการข้อมลูการท่องเที�ยว โดยอาจปรับปรุงลกัษณะทางภูมิ

ทศัน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื�น ทําให้สงัเกตและเข้าถึงได้ง่ายขึ $นแตไ่มโ่ดดเดน่กวา่คเูมือง เป็นต้น 

 
การใช้พื $นที�ในสวนภมูิรักษ์เมื�อมองจากฝั�งตรงข้ามของคเูมือง 
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 ปัญหาโดยทั�วไปของพื $นที�สวนสาธารณะทางฝั�งตะวนัตกของประตพูลแสน คือ ความร่มรื�น

หรือการให้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่น้อยเกินไป ควรเลือกใช้ต้นไม้ที�ไม่ผลดัใบในบางบริเวณเพื�อการ

สร้างร่มเงาให้เกิดขึ $นตลอดเวลา เป็นการเพิ�มความสามารถในการเข้าใช้พื $นที� ปัญหาเกี�ยวกบัวสัดุ

พื $นดาดแข็งบริเวณสนามเด็กเล่นที�ไม่ปลอดภัยกับเด็ก ทําให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นได้ง่าย 

ความปลอดภยับริเวณท่านํ $าที�ยื�นลงไปในคเูมืองอาจน้อยเกินไป ไม่มีราวกนัตกสําหรับขอบคเูมือง

ด้านนอกที�ติดกบัถนนใหญ่ ปัญหาเกี�ยวกับตําแหน่งของลานว่างข้างอาคารห้องสมุดที�อยู่ติดถนน

ซึ�งเด็กๆมักใช้เล่นฟุตบอล อาจเกิดอันตรายจากรถยนต์และอันตรายกับหน้าต่างกระจกของ

ห้องสมดุได้ ปัญหาเกี�ยวกบัรูปลกัษณ์ของเครื�องเล่นและเครื�องออกกําลงักายที�ไม่เข้ากบับริบทของ

คเูมือง องค์ประกอบทางภูมิทศัน์บางอย่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกบัพื $นที� แต่กลบัสร้างความ

ขดัแย้งทางทศันียภาพกับสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ เช่น ประติมากรรมบางชิ $นกับแสงไฟสีจดั

จ้านตา่งๆ Street Furniture บางอย่าง เช่น ที�นั�งเพื�อการพกัคอย อาจจะต้องมีการสร้างสรรค์เพิ�ม 

แม้ในปัจจบุนัจะมีการใช้งานที�สร้างสรรค์จากลุ่มผู้ เข้าใช้พื $นที�วยัเด็กก็ตามแตก็่ไม่เพียงพอสําหรับ

ผู้ ใช้งานบางกลุ่ม โดยอาจปรับปรุงพฒันาจากลกัษณะการใช้งานที�นั�ง 3 แบบ คือ กลุ่มผู้ปกครอง

หรือบคุคลทั�วไปที�เข้ามาเพื�อพกัคอย กลุ่มนี $ต้องการความเป็นส่วนตวัในการนั�งคอย ไม่ค่อยอยาก

ยุ่งกับใคร และมกัมาเป็นบุคคลเดี�ยวๆหรือสองคน การใช้ที�นั�งแบบทํากิจกรรมกลุ่ม เช่น นกัเรียน 

วยัรุ่น หรือผู้สูงอาย ุที�เข้ามานั�งเพื�อจบักลุ่มคยุเล่น หรือทํางานทําการบ้านใต้เงาต้นไม้ การใช้ที�นั�ง

แบบวยัเด็ก คือ นั�งตรงไหนก็ได้ที�นั�งได้โดยเฉพาะเมื�อมีผู้ เข้าใช้พื $นที�ภายในสวนเป็นจํานวนมาก 

เด็กๆก็สามารถนั�งบนพื $นได้ หรือบริเวณที�มีความต่างระดบัของพื $นที�ก็สามารถใช้เป็นที�นั�งได้  ซึ�ง

ลกัษณะการใช้ของกลุม่เดก็นี $ชี $ให้เห็นถึงข้อดีของการทําแนวซากกําแพงเมืองจําลอง ที�เด็กสามารถ

ประยุกต์ใช้เพื�อทํากิจกรรมที�หลากหลายได้ แต่ไม่เหมาะกับวัยผู้ ใหญ่ที�มักต้องการที�นั�งที�เป็น

สดัสว่น เป็นต้น  
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ภาพที� 39 การใช้พื $นที�ทํากิจกรรมของเด็กๆภายในสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ 

ปัญหาที�สําคญัประการหนึ�งของพื $นที�สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรตินี $ คือ ปัญหาเกี�ยวกับ

ไฟฟ้าแสงสว่างที�ไม่เพียงพอ เนื�องจากพื $นที�นี $มกัใช้เพื�อกิจกรรมการพกัคอยและกิจกรรมกลุ่มหรือ

ครอบครัวที�บางครั $งต้องใช้เวลาในพื $นที�จนมืดคํ�า แตเ่มื�อแสงแดดหมดไปและแสงไฟไม่เพียงพอทํา

ให้เกิดความรู้สกึที�ไม่ปลอดภยัและทําให้ปริมาณการใช้พื $นที�ลดลงทั $งๆที�ยงัมีความต้องการใช้พื $นที�

อยู ่โดยในการเพิ�มไฟฟ้าแสงสวา่งนี $ไม่จําเป็นต้องเพิ�มทั�วทั $งบริเวณสวนฯ แตอ่าจเพิ�มเฉพาะพื $นที�ที�

เป็นก้อนกิจกรรมเพื�อความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้พื $นที�เป็นหลกั เช่น บริเวณอาคารห้องสมุดและสนาม

เดก็เลน่ บริเวณลานเต้นแอโรบกิ บริเวณลานเครื�องออกกําลงักาย พื $นที�พกัคอยรถบริการสาธารณะ 

เป็นต้น สว่นบริเวณทางเดนิหรือพื $นที�อื�นๆในสวนอาจใช้ไฟฟ้าแสงสวา่งเพื�อสร้างความสวยงามและ

ความปลอดภยัจากกลุม่ผู้ใช้ที�ไมพ่งึประสงค์ได้ แตไ่ม่จําเป็นต้องมากเท่ากบับริเวณพื $นที�ที�เป็นกลุ่ม

กิจกรรม 
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ภาพที� 40 บรรยากาศตอนเริ�มคํ�าบริเวณห้องสมดุประชาชนและสนามเดก็เลน่ 

ปัญหาของสวนสาธารณะทางฝั� งตะวนัออกของประตูพลแสน คล้ายคลึงกับปัญหาของ

สวนทางฝั�งตะวนัตก คือ ปัญหาเกี�ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างเพื�อความปลอดภยัที�น้อยเกินไป ประกอบ

กบัพื $นที�สวนทางฝั�งตะวนัออกนี $มีปริมาณผู้ เข้าใช้พื $นที�น้อยกว่า เนื�องจากเป็นสวนที�มีลกัษณะเป็น

เส้นทางเดนิไมค่อ่ยมีพื $นที�ลานกิจกรรม ทําให้อาจเกิดปัญหาจากกลุ่มบคุคลที�ไม่พึงประสงค์เข้ามา

ใช้พื $นที�ได้ ดงันั $น ปัญหาสําคญัของพื $นที�นี $ คือ ความปลอดภยัในการเข้าใช้พื $นที�และการปรับปรุง

ไมใ่ห้เป็นแหลง่พกัพิงของกลุม่คนที�ไมพ่งึประสงค์ ซึ�งในการแก้ปัญหานั $นอาจเพิ�มหน้าที�ของสวนใน

ด้านการสร้างความเขียวชอุ่มให้เข้มข้นขึ $น โดยทางเดินที�จะเกิดขึ $นในสวนอาจใช้แนวของซาก

กําแพงเมืองจําลองก็ได้ ไมจํ่าเป็นต้องสร้างเป็นทางเดนิเฉพาะขึ $นมาใหม ่ทําให้ได้พื $นที�เพื�อกิจกรรม

อื�นๆเพิ�มขึ $นด้วย เป็นต้น 

ส่วนบริเวณที�ดูจะเป็นปัญหามากที�สุดของสวนทางฝั� งตะวันออกของประตูพลแสน คือ 

บริเวณซากกําแพงเมืองเก่าที�มีอาคารสร้างคร่อมอยู่ ในอดีตจดุประสงค์ของการสร้างอาคารคร่อม

ทบันั $นอาจเป็นเพื�อการรักษาสภาพของกําแพงเมืองให้คงความสมบรูณ์และใช้เป็นแหล่งในการให้

ความรู้แก่ประชาชนทั�วไป แตอ่าจเป็นเพราะรูปลกัษณ์ของอาคารที�ปิดทึบมากเกินไปประกอบกับ

กิจกรรมของผู้คนโดยรอบบริเวณไม่คึกคกั เป็นแคเ่พียงทางผ่าน ทําให้อาคารนั $นไม่มีผู้ เข้าใช้งาน 

กลายเป็นแหล่งเสื�อมโทรมและเป็นบอ่เกิดของความน่ากลวัไม่ปลอดภัยในพื $นที� อาจแก้ไขได้โดย

การรื $อปรับปรุงอาคารนั $นใหม่ให้ทําหน้าที�เป็นเพียงอนุสรณ์ของซากทางอารยธรรม เป็นจุดหมาย

ตาของพื $นที�เพื�อสร้างความเชื�อมตอ่ไปยงัพื $นที�บริเวณคเูมืองด้านตะวนัออกตอ่ไป 
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ภาพที� 41 อาคารที�สร้างคร่อมแนวกําแพงเมืองเก่า 

5.3.3 พื 1นที�คูเมืองฝั� งประตูพลล้าน (ด้านทศิตะวันออก) 

แถบพื $นที�บริเวณคเูมืองฝั�งประตพูลล้าน (ด้านทิศตะวนัออก) อาณาเขตเริ�มตั $งแตอ่าคารที�

สร้างคร่อมแนวกําแพงเมืองเดมิ สวนสาธารณะที�มีลานตะกร้อ ซุ้มประตพูลแสน ไล่ไปจนถึงบริเวณ

คเูมืองที�อยู่ติดกบัเรือนจําเก่า ลกัษณะกายภาพและบรรยากาศโดยทั�วไป คือ คเูมืองมีขนาดความ

กว้างมาก โดยเฉลี�ยอยู่ที� 40-45 เมตร ในช่วงต้น (ทิศเหนือ) ซึ�งเป็นจดุที�คเูมืองมีขนาดความกว้าง

มากที�สุด ไล่ขนาดแคบลงมาเหลือประมาณ 20 เมตรในช่วงปลาย (ทิศใต้) ด้วยขนาดความกว้าง

ของคเูมืองในช่วงต้นนี $ทําให้พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองถูกตดัขาดจากชุมชนฝั�งตรงข้ามที�อยู่ด้าน

นอกคูเมือง ประกอบกับไม่มีทางข้ามถนนในส่วนนี $ ทําให้เข้าถึงพื $นที�จากภายนอกได้ยาก ส่วน

ในช่วงปลายทางทิศใต้ก็ติดกับเชิงสะพานที�ข้ามคลองและทางรถไฟ การจราจรค่อนข้างอนัตราย

จากรถที�วิ�งด้วยความเร็วสงูเมื�อลงมาจากสะพานข้ามนั $น ถึงแม้จะมีสะพานลอยข้ามถนนสําหรับ

คนเดินทั�วไป แต่สะพานลอยนั $นก็กลับเป็นปัญหาต่อการเดินบนทางเท้าฝั� งคูเมืองด้วยเช่นกัน 

ลกัษณะทางเท้าตลอดแนวคเูมืองด้านนี $ค่อนข้างแคบ และมีปัญหาจากสิ�งกีดขวางต่างๆที�วางอยู่

บนทางเท้า ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ เสาไฟ ตีนสะพานลอย เป็นต้น เหล่านี $ล้วนเป็นสิ�งที�ทําให้การเดิน

บนทางเท้าด้านนี $ไมส่ะดวก และยงัไม่มีความปลอดภยัด้วยเนื�องจากไม่มีราวกนัตกกั $นระหว่างทาง

เท้ากับคูเมือง และตลิ�งของคูเมืองมีความชันมากทั $งยังเป็นคอนกรีตผสมหินถม ทําให้อาจเกิด

อนัตรายแก่ผู้พลดัตกลงไปได้  



 

 

ภาพที� 42 สภาพของทางเท้าริมคเูมืองฝั�งประตพูลล้

ลกัษณะอาคารและกิจกรรมโดยรอบเป็นเพียงที�อยู่อาศยัที�รกร้าง พื $นที�ดินเปิดโล่งที�ควร

เป็นที�ตั $งเดิมของแนวกําแพงเมืองเก่าและชานกําแพงขนาบยาวตามคเูมืองไม่มีความตอ่เนื�องกัน 

เนื�องจากมีอาคารของหน่วยงานรัฐและประชาชนตั $งอยู่ จะมีพื $นที�เปิดโล่งติด

เฉพาะบริเวณปลายทั $งสองฟากของคเูมือง คือ บริเวณพื $นที�ตดิคเูมืองด้านในสดุปลายด้านทิศเหนือ

กบับริเวณสดุปลายด้านทิศใต้ของคเูมืองฝั�งตะวนัออกเทา่นั $น  

ภาพที� 43 แนวอาคารที�มีขอบเขตตดิกบัขอบคเูมืองด้านในทางฝั�งประตพูลล้าน 

ในพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะที�สามารถเข้าถึงได้นั $นไม่มีความคึกคักจากการใช้พื $นที�ของ

ประชาชนเลย โดยเฉพาะพื $นที�เปิดโล่งทางด้านทิศใต้ของประตพูลล้านที�กลายเ

ว่างเปล่า มีแต่ผู้ ที�อาศยัอยู่

ลานตะกร้อเท่านั $นที�ดูว่าน่าจะมีการใช้พื $นที�ค่อนข้างคึกคกั ซึ�งบริเวณลานตะกร้อนี $เป็นส่วนของ

พื $นที�สีเขียวเปิดโล่งที�ตอ่เนื�องมาจากสวนสาธารณะทางฝั�งประตพูลแสน โดยมีอาคารที�สร้างคร่อม

สภาพของทางเท้าริมคเูมืองฝั�งประตพูลล้าน (ทิศตะวนัออก

ลกัษณะอาคารและกิจกรรมโดยรอบเป็นเพียงที�อยู่อาศยัที�รกร้าง พื $นที�ดินเปิดโล่งที�ควร

เป็นที�ตั $งเดิมของแนวกําแพงเมืองเก่าและชานกําแพงขนาบยาวตามคเูมืองไม่มีความตอ่เนื�องกัน 

เนื�องจากมีอาคารของหน่วยงานรัฐและประชาชนตั $งอยู่ จะมีพื $นที�เปิดโล่งติด

เฉพาะบริเวณปลายทั $งสองฟากของคเูมือง คือ บริเวณพื $นที�ตดิคเูมืองด้านในสดุปลายด้านทิศเหนือ

กบับริเวณสดุปลายด้านทิศใต้ของคเูมืองฝั�งตะวนัออกเทา่นั $น   

แนวอาคารที�มีขอบเขตตดิกบัขอบคเูมืองด้านในทางฝั�งประตพูลล้าน 

(คเูมืองฝั�งตะวนัออก) 

ในพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะที�สามารถเข้าถึงได้นั $นไม่มีความคึกคักจากการใช้พื $นที�ของ

ประชาชนเลย โดยเฉพาะพื $นที�เปิดโล่งทางด้านทิศใต้ของประตพูลล้านที�กลายเ

อยู่ในบริเวณนั $นเข้ามาตกปลาซึ�งเป็นข้อห้ามของคเูมือง จะมีก็แต่บริเวณ

ลานตะกร้อเท่านั $นที�ดูว่าน่าจะมีการใช้พื $นที�ค่อนข้างคึกคกั ซึ�งบริเวณลานตะกร้อนี $เป็นส่วนของ

พื $นที�สีเขียวเปิดโล่งที�ตอ่เนื�องมาจากสวนสาธารณะทางฝั�งประตพูลแสน โดยมีอาคารที�สร้างคร่อม
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ทิศตะวนัออก) 

ลกัษณะอาคารและกิจกรรมโดยรอบเป็นเพียงที�อยู่อาศยัที�รกร้าง พื $นที�ดินเปิดโล่งที�ควร

เป็นที�ตั $งเดิมของแนวกําแพงเมืองเก่าและชานกําแพงขนาบยาวตามคเูมืองไม่มีความตอ่เนื�องกัน 

เนื�องจากมีอาคารของหน่วยงานรัฐและประชาชนตั $งอยู่ จะมีพื $นที�เปิดโล่งติดกับคูเมืองด้านใน

เฉพาะบริเวณปลายทั $งสองฟากของคเูมือง คือ บริเวณพื $นที�ตดิคเูมืองด้านในสดุปลายด้านทิศเหนือ

 
แนวอาคารที�มีขอบเขตตดิกบัขอบคเูมืองด้านในทางฝั�งประตพูลล้าน  

ในพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะที�สามารถเข้าถึงได้นั $นไม่มีความคึกคักจากการใช้พื $นที�ของ

ประชาชนเลย โดยเฉพาะพื $นที�เปิดโล่งทางด้านทิศใต้ของประตพูลล้านที�กลายเป็นเพียงสวนร้าง

องคเูมือง จะมีก็แต่บริเวณ

ลานตะกร้อเท่านั $นที�ดูว่าน่าจะมีการใช้พื $นที�ค่อนข้างคึกคกั ซึ�งบริเวณลานตะกร้อนี $เป็นส่วนของ

พื $นที�สีเขียวเปิดโล่งที�ตอ่เนื�องมาจากสวนสาธารณะทางฝั�งประตพูลแสน โดยมีอาคารที�สร้างคร่อม
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แนวกําแพงเมืองเก่าเป็นจดุหมนุ แตก่ลุม่ผู้ เข้าใช้พื $นที�ก็เป็นกลุม่คนที�มีความเฉพาะมาก คือ เป็นผู้ ที�

อยู่ในละแวกนั $นซึ�งเข้ามาใช้พื $นที�เป็นประจํา บุคคลภายนอกอาจไม่กล้าที�จะเข้ามาใช้พื $นที�เพื�อ

ประกอบกิจกรรมอื�นๆได้ โดยทั�วไปพื $นที�บริเวณนี $จงึถกูใช้เป็นเพียงทางผา่นไปยงับริเวณอื�นๆเท่านั $น 

เช่น Night Plaza ซึ�งกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�มีความหลากหลายทกุเพศทกุวยัแตส่่วนใหญ่ที�เข้าใช้คือ ผู้ ที�อยู่

อาศยัในบริเวณแถบนี $และต้องใช้เส้นทางนี $เป็นทางผา่นกลบับ้าน ทั $งโดยทางรถยนต์และการเดนิ 

 
ภาพที� 44 บริเวณลานตะกร้อทางฝั�งประตพูลล้าน (พื $นที�เปิดโลง่สดุปลายด้านทิศเหนือ) 
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ภาพที� 45 บริเวณพื $นที�เปิดโลง่รกร้างทางฝั�งประตพูลล้าน (พื $นที�เปิดโลง่สดุปลายด้านทิศใต้) 

ปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ ใช้พื $นที�ยังคงมีเหมือนกับพื $นที�บริเวณอื�นๆที�ได้กล่าวถึง

แล้วข้างต้น คือ ไฟฟ้าแสงสวา่งยามคํ�าคืนไมเ่พียงพอ เป็นพื $นที�ที�ไมมี่ผู้คนคอยเฝ้ามองอย่างบริเวณ

ลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ประกอบกบัลกัษณะอาคารที�สร้างชิดขอบคเูมืองทําให้พื $นที�เปิดโล่งขาด

ความตอ่เนื�อง กิจกรรมของพื $นที�ที�ขนาบข้างคเูมืองไม่เอื $ออํานวยตอ่การสร้างแหล่งกิจกรรมให้กับ

คนในชมุชน และความเข้าถึงพื $นที�ได้ยากจากคนที�อยูน่อกพื $นที�คเูมือง ทําให้ไมมี่ผู้คนเข้ามาใช้พื $นที� 

จงึกลายเป็นพื $นที�ไมมี่ความปลอดภยัสําหรับผู้ เข้าใช้ 

5.3.4 พื 1นที�คูเมืองฝั� งประตูไชยณรงค์ (ด้านทศิใต้) 

แถบพื $นที�บริเวณคเูมืองฝั�งประตไูชยณรงค์ (ด้านทิศใต้) อาณาเขตเริ�มตั $งแตพื่ $นที�บริเวณ  

คเูมืองข้างเรือนจําเก่า ตลาดเทศบาล 5 ซุ้มประตไูชยณรงค์ บ้านพกัตํารวจ จนถึงบริเวณพื $นที�หน้า

ศาลแขวงนครราชสีมา และอาคารองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ลกัษณะของพื $นที�บริเวณคเูมืองใน

แถบนี $โดยทั�วไปมีบรรยากาศที�คอ่นข้างเงียบเหงา อาจเป็นเพราะกิจกรรมการใช้พื $นที�ที�ประกอบอยู่



 

 

โดยรอบมกัเป็นที�อยูอ่าศยัขนาดเล็กและเป็นที�ทําการของราชการ ไม่คอ่ยมีการประกอบกิจการทาง

พาณิชยกรรม จะมีก็เพียงตลาดเทศบาล 

ชมุชนตา่งๆเกาะอยู่กบัถนนที�ขนานไปกบัด้านนอกคเูมือง แตก็่เป็นเพียงทางเข้าชมุชนเท่านั $นที�หนั

หน้าเข้าหาถนน ประกอบกบัขนาดของถนนที�มีความกว้างคอ่นข้างมาก 

ถนนที�ปลอดภัย จึงเกิดการตัดขาดจากชุมชนที�อยู่บริเวณรอบนอกของพื $นที�คูเมืองไม่สามารถ

เข้าถึงพื $นที�กิจกรรมบริเวณคเูมืองได้สะดวก 

ปัญหาที�เห็นได้ชดัของพื $นที�แถบนี $ คือ ขาดความตอ่เนื�องของ

แนวคเูมือง เหมือนกบับริเวณคเูมืองทางฝั�งประตพูลล้าน เนื�องจากมีอาคารมาสร้างชิดขอบแนวคู

เมืองเช่นเดียวกัน ซึ�งกลุ่มอาคารที�สร้างชิดขอบแนวคูเมืองนี $ส่วนใหญ่เป็นอาคารของหน่วยงาน

ราชการ เช่น เรือนจําเก่า บ้านพกัตํารวจ

เป็นต้น โดยอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั $นได้สร้างทับคร่อมแนวคูเมืองเดิมด้วย 

การสร้างอาคารคร่อมทบัแนวคเูมืองนั $นเป็นการบดบงัทศันียภาพ

การเชื�อมต่อระบบนิเวศของคูเมือง 

เอกลกัษณ์ของผงัเมืองเก่าซึ�งเป็นจดุเดน่ของพื $นที�นี $ไป

บดบงัมมุมองที�จะรับรู้ถึงการมีอยูข่องคเูมืองด้วย

ภาพที� 

อยูอ่าศยัขนาดเล็กและเป็นที�ทําการของราชการ ไม่คอ่ยมีการประกอบกิจการทาง

พาณิชยกรรม จะมีก็เพียงตลาดเทศบาล 5 ที�สร้างชิดติดกับขอบคูเมืองด้านในเท่านั $น 

ชมุชนตา่งๆเกาะอยู่กบัถนนที�ขนานไปกบัด้านนอกคเูมือง แตก็่เป็นเพียงทางเข้าชมุชนเท่านั $นที�หนั

น ประกอบกบัขนาดของถนนที�มีความกว้างคอ่นข้างมาก (ถนน 

เกิดการตัดขาดจากชุมชนที�อยู่บริเวณรอบนอกของพื $นที�คูเมืองไม่สามารถ

เข้าถึงพื $นที�กิจกรรมบริเวณคเูมืองได้สะดวก  

ปัญหาที�เห็นได้ชดัของพื $นที�แถบนี $ คือ ขาดความตอ่เนื�องของพื $นที�เปิดโล่งที�อยู่ติดขนาบกบั

แนวคเูมือง เหมือนกบับริเวณคเูมืองทางฝั�งประตพูลล้าน เนื�องจากมีอาคารมาสร้างชิดขอบแนวคู

เมืองเช่นเดียวกัน ซึ�งกลุ่มอาคารที�สร้างชิดขอบแนวคูเมืองนี $ส่วนใหญ่เป็นอาคารของหน่วยงาน

ร เช่น เรือนจําเก่า บ้านพกัตํารวจ ตลาดเทศบาล 5 อาคารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

โดยอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั $นได้สร้างทับคร่อมแนวคูเมืองเดิมด้วย 

การสร้างอาคารคร่อมทบัแนวคเูมืองนั $นเป็นการบดบงัทศันียภาพความตอ่เนื�องของมมุมอง ทําลาย

ของคูเมือง เป็นการลดคุณค่าความสําคัญของพื $นที�เปิดโล่งอันเป็น

เอกลกัษณ์ของผงัเมืองเก่าซึ�งเป็นจดุเดน่ของพื $นที�นี $ไป ทั $งยงัมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตา่งๆมาตั $ง

บดบงัมมุมองที�จะรับรู้ถึงการมีอยูข่องคเูมืองด้วย 

ที� 46 บรรยากาศตลาดเทศบาล 5 (ฝั�งประตไูชยณรงค์
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อยูอ่าศยัขนาดเล็กและเป็นที�ทําการของราชการ ไม่คอ่ยมีการประกอบกิจการทาง

ดกับขอบคูเมืองด้านในเท่านั $น แม้จะมี

ชมุชนตา่งๆเกาะอยู่กบัถนนที�ขนานไปกบัด้านนอกคเูมือง แตก็่เป็นเพียงทางเข้าชมุชนเท่านั $นที�หนั

ถนน 4 เลน) ไม่มีทางข้าม

เกิดการตัดขาดจากชุมชนที�อยู่บริเวณรอบนอกของพื $นที�คูเมืองไม่สามารถ

พื $นที�เปิดโล่งที�อยู่ติดขนาบกบั

แนวคเูมือง เหมือนกบับริเวณคเูมืองทางฝั�งประตพูลล้าน เนื�องจากมีอาคารมาสร้างชิดขอบแนวคู

เมืองเช่นเดียวกัน ซึ�งกลุ่มอาคารที�สร้างชิดขอบแนวคูเมืองนี $ส่วนใหญ่เป็นอาคารของหน่วยงาน

าคารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

โดยอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั $นได้สร้างทับคร่อมแนวคูเมืองเดิมด้วย        

ตอ่เนื�องของมมุมอง ทําลาย

เป็นการลดคุณค่าความสําคัญของพื $นที�เปิดโล่งอันเป็น

ทั $งยงัมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตา่งๆมาตั $ง

 

ฝั�งประตไูชยณรงค์) 
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ภาพที� 47 ตวัอย่างอาคารที�สร้างชิดขอบคเูมืองทางฝั�งประตไูชยณรงค์ 

 
ภาพที� 48 แสดงตวัอยา่งอาคารที�สร้างทบัคเูมืองเดมิ (อาคาร อบจ.) 

 พื $นที�เปิดโล่งขนาบแนวคเูมืองฝั�งประตไูชยณรงค์นั $นหลงเหลืออยู่ที�บริเวณส่วนปลายสุด

ของคเูมืองทางฝั�งตะวนัออกของประตไูชยณรงค์ เป็นพื $นที�เปิดโล่งที�เชื�อมต่อมาจากทางฝั�งปลาย

สุดด้านทิศใต้ของคูเมืองแถบประตูพลล้าน ซึ�งเป็นพื $นที�ว่างรกร้างไม่มีการพัฒนาเพื�อใช้งานใน

กิจการสาธารณะ และไม่ส่งเสริมให้เกิดทศันียภาพที�สวยงามแก่พื $นที�ด้วย พื $นที�เปิดโล่งอีกบริเวณ
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หนึ�งของแถบคูเมืองฝั�งประตไูชยณรงค์ คือ พื $นที�สวนสาธารณะขนาดเล็กบริเวณด้านข้างตลาด

เทศบาล 5  ซึ�งอยูต่ดิกบัซุ้มประตไูชยณรงค์ทางฝั�งตะวนัออก พื $นที�สว่นนี $จะมีผู้ เข้าใช้ในช่วงเย็นโดย

เป็นผู้คนจากพื $นที�ละแวกใกล้เคียง อุปกรณ์ในพื $นที�ที�มีจดัเตรียมไว้ให้ เช่น เครื�องเล่นสําหรับเด็ก 

เครื�องออกกําลงักาย ลานกิจกรรมทั�วไป เรือถีบในคเูมือง เป็นต้น ปัญหาในพื $นที�เปิดโล่งบริเวณนี $ 

คือ การจัดการการใช้พื $นที�ไม่คุ้ มค่า ขาดความร่มรื�นและความน่าใช้งาน ไม่เกิดทัศนียภาพที�

สวยงาม ทั $งๆที�เป็นพื $นที�สาธารณะที�อยู่ติดกับตลาดและท่ารถประจําทางอันเป็นแหล่งพื $นที�

สาธารณะสําคญัที�มีผู้คนเข้ามาใช้พื $นที�มากเป็นประจํา แตก่ลบัมีกายภาพที�ไม่สามารถรองรับ หรือ

เชื $อเชิญผู้คนให้เข้ามาใช้พื $นที�ได้อย่างเต็มที� และยงัไม่ส่งเสริมให้เกิดความตระหนกัถึงคณุคา่ของ

พื $นที�คเูมืองที�เป็นพื $นที�สําคญัทางประวตัศิาสตร์ด้วย 

 
ภาพที� 49 บริเวณพื $นที�เปิดโลง่ด้านสดุปลายทิศตะวนัออกของฝั�งประตไูชยณรงค์ 
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ภาพที� 50 บริเวณพื $นที�เปิดโลง่ด้านตะวนัออกของตลาดเทศบาล 5 

 

 
ภาพที� 51 บริเวณพื $นที�เปิดโลง่ด้านตะวนัตกของตลาดเทศบาล 5 (ตดิกบัซุ้มประตไูชยณรงค์) 

 ปัญหาทางกายภาพอื�นๆของพื $นที�บริเวณคูเมืองฝั� งประตูไชยณรงค์ คือ พื $นที�ทางเท้ามี

ขนาดแคบและมีสิ�งกีดขวาง เชน่ ต้นไม้ ที�รอรับบริการสาธารณะ เป็นต้น ซึ�งการแก้ปัญหาอาจใช้วิธี
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เดียวกบัพื $นที�คเูมืองทางฝั�งประตพูลล้านด้านทิศใต้ก็ได้ คือ การปรับลกัษณะของตลิ�งคเูมืองให้เป็น

ขั $นบันไดที�สามารถลงไปเดินได้โดยสะดวก ประกอบกับการจัดภูมิทัศน์ที�ส่งเสริมทัศนียภาพที�

สวยงามและสร้างระบบนิเวศที�ดีให้กบัพื $นที�คเูมือง เป็นการขยายประโยชน์การใช้งานและเพิ�มพื $นที�

สีเขียวไปในตวัด้วย ปัญหาเกี�ยวกบัระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื�อความปลอดภยัของผู้ ใช้พื $นที�ที�มีน้อย

เกินไป ปัญหาความปลอดภยัจากการเดนิบนทางเท้าริมคเูมืองที�ไมมี่ราวกนัตก เป็นต้น 

 
ภาพที� 52 บรรยากาศทางเท้าทางฝั�งตะวนัออกของประตไูชยณรงค์ 

 
ภาพที� 53 บรรยากาศทางเท้าทางฝั�งตะวนัตกของประตไูชยณรงค์ 

 กิจกรรมที�เกิดขึ $นบริเวณพื $นที�คเูมืองฝั�งประตไูชยณรงค์ คือ การใช้เป็นพื $นที�ทางผ่าน และ

จอดรถเพื�อเข้าทํากิจกรรมตา่งๆในพื $นที�ด้านในเขตคเูมือง เช่น มาซื $อของที�ตลาดเทศบาล 5 เป็นต้น 

โดยผู้ เข้าใช้พื $นที�ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในวยัทํางานที�มีหน้าที�รับผิดชอบในการซื $อของเข้าบ้าน เช่น 

แม่บ้านทั $งหลาย เป็นต้น นอกจากนั $นยงัมีการใช้พื $นที�ไหล่ถนนในการประกอบกิจการส่วนตวั เช่น 

ใช้เป็นที�จอดรถของอู่ซ่อมรถ เป็นต้น ซึ�งเป็นพฤติกรรมที�ไม่ควรเกิดขึ $นเพราะเป็นการเบียดเบียน

สิทธิสาธารณะของผู้ อื�น 
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5.3.5 สรุปลักษณะกายภาพ กิจกรรม และปัญหาโดยทั�วไปของพื 1นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมาจากการสังเกต  

1) พื $นที�เปิดโล่งขนาบคเูมืองที�ควรเป็นแนวกําแพงเมืองเดิมไม่ตอ่เนื�องกนัทั $งหมด ทําให้

ความเดน่ชดัของเอกลกัษณ์ทางผงัเมืองลดลง บดบงัมมุมองและลดประสิทธิภาพการส่งตอ่การใช้

พื $นที�ในรูปแบบตา่งๆรอบบริเวณคเูมือง 

2) ความไม่ปลอดภัยในพื $นที�รอบบริเวณคูเมืองจากปัญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื�อ

ความปลอดภยัที�มีน้อยเกินไป 

3) ปัญหากลุ่มบุคคลที�ไม่พึงประสงค์เข้าใช้พื $นที�บริเวณสวนอนุสรณ์สถานท้าวสรุนารีที�

ควรทําหน้าที�เป็นส่วนต้อนรับแขกให้กับเมือง ทําให้พื $นที�เกิดความไม่ปลอดภัย กลายเป็นการไล่

ต้อนการทํากิจกรรมกลุ่มอื�นๆของวยัรุ่นให้ออกมาจากพื $นที�สวน แล้วไปสร้างความไม่เหมาะสมกบั

บริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีแทน 

4) ปัญหาลกัษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมไม่สอดคล้องกบัความต้องการใช้งานของผู้ เข้า

ใช้พื $นที� โดยเฉพาะบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที�เชื�อมต่อกับสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี 

ควรปรับพื $นที�ให้เกิดความลื�นไหลของมุมมองและกลุ่มกิจกรรมมากกว่านี $ หรือการเสริมสร้าง

องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกบัลกัษณะกายภาพ ความสําคญัของพื $นที� และ

การใช้งานในพื $นที�บริเวณตา่งๆรอบคเูมืองนครราชสีมา  

5) พื $นที�บริเวณตา่งๆรอบคเูมืองนครราชสีมาขาดความร่มรื�น ทศันียภาพไม่สวยงาม ไม่

สง่เสริมให้เห็นถึงคณุคา่และความสําคญัของพื $นที�บริเวณคเูมือง 

6) ปัญหาทางเท้าโดยรอบบริเวณคเูมืองนครราชสีมาที�มีขนาดแคบเกินไป  มีสิ�งกีดขวาง

ตลอดแนวทางเดนิ พื $นทางเท้าไมเ่รียบร้อยเนื�องจากผลกระทบของสิ�งกีดขวางที�ประกอบอยู่บนทาง

เท้านั $น และไมมี่ความปลอดภยัเนื�องจากไมมี่ราวกนัตกตามแนวทางเท้ารอบคเูมือง 

7) ขาดศนูย์บริการข้อมลูนกัทอ่งเที�ยว (Tourist Information Center) 

8) ปัญหาคณุภาพนํ $าในคเูมืองไมส่ะอาดพอที�จะสามารถรับประกนัถึงความปลอดภยัแก่

เดก็ที�เลน่นํ $าในคเูมืองได้ 



 

 

9) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกฎที�ห้ามจับสัตว์นํ $าในบริเวณคูเมืองกับการออกแบบ

องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ท่านํ $าที�ยื�นลงไปในคเูมือง มนัเป็นการเชื $อเชิญให้เกิดกา

จบัสตัว์นํ $าโดยปริยายไมว่า่จะด้วยจดุประสงค์ใดก็ตาม เห็นได้จากการที�เด็กๆลงไปเล่นที�ท่านํ $าแล้ว

ไปจบัสตัว์นํ $ากลบัไปเลี $ยงที�บ้าน เป็นต้น

10) ปัญหาการจัดการขยะในพื $นที�สาธารณะ โดยเฉพาะในสวนฝั�งประตูพลแสนเวลา

เด็กๆมารอผู้ปกครอง จะเกิดขยะจากการกินขนมและการเล่นกันเป็น

สร้างมลภาวะทางนํ $าในคเูมืองด้วย

 แผนภาพที� 25

11) กิจกรรมที�เกิดขึ $นโดยรอบบริเวณพื $นที�คูเมืองนครราชสีมา แบ่งตามเขตพื $นที�แต่ละ

ด้านของคเูมือง ได้แก่ ด้านฝั�งประตชูมุพล กิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการทอ่งเที�ยวจากคนตา่งถิ�น ซึ�งจะ

กระจุกตวัอยู่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารี

Active เช่น เต้น B-Boy 

อนสุาวรีย์ท้าวสุรนารีกบัสวนอนุสรณ์สถานฯ

ลานซุ้มประตูจําลองด้านหน้าวัดพายัพ ซึ�งในบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีควรเป็นกิจกรรม

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกฎที�ห้ามจับสัตว์นํ $าในบริเวณคูเมืองกับการออกแบบ

องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ท่านํ $าที�ยื�นลงไปในคเูมือง มนัเป็นการเชื $อเชิญให้เกิดกา

จบัสตัว์นํ $าโดยปริยายไมว่า่จะด้วยจดุประสงค์ใดก็ตาม เห็นได้จากการที�เด็กๆลงไปเล่นที�ท่านํ $าแล้ว

ไปจบัสตัว์นํ $ากลบัไปเลี $ยงที�บ้าน เป็นต้น 

ปัญหาการจัดการขยะในพื $นที�สาธารณะ โดยเฉพาะในสวนฝั�งประตูพลแสนเวลา

เด็กๆมารอผู้ปกครอง จะเกิดขยะจากการกินขนมและการเล่นกันเป็นจํานวนมาก และบางส่วนก็

สร้างมลภาวะทางนํ $าในคเูมืองด้วย 

25 แผนที�แสดงปัญหาในบริเวณตา่งๆรอบคเูมืองนครราชสีมา

กิจกรรมที�เกิดขึ $นโดยรอบบริเวณพื $นที�คูเมืองนครราชสีมา แบ่งตามเขตพื $นที�แต่ละ

ด้านฝั�งประตชูมุพล กิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการทอ่งเที�ยวจากคนตา่งถิ�น ซึ�งจะ

บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารี กิจกรรมของกลุ่มวยัรุ่น ซึ�งเป็นกิจกรรมประเภท 

Boy จกัรยานผาดโผน เสก็ตบอร์ด มีการกระจุกตวัอยู่บริเ

นารีกบัสวนอนุสรณ์สถานฯ ไล่กระจายตวัตามประเภทกิจกรรมไปจนถึงบริเวณ

ลานซุ้มประตูจําลองด้านหน้าวัดพายัพ ซึ�งในบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีควรเป็นกิจกรรม
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ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกฎที�ห้ามจับสัตว์นํ $าในบริเวณคูเมืองกับการออกแบบ

องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ท่านํ $าที�ยื�นลงไปในคเูมือง มนัเป็นการเชื $อเชิญให้เกิดการ

จบัสตัว์นํ $าโดยปริยายไมว่า่จะด้วยจดุประสงค์ใดก็ตาม เห็นได้จากการที�เด็กๆลงไปเล่นที�ท่านํ $าแล้ว

ปัญหาการจัดการขยะในพื $นที�สาธารณะ โดยเฉพาะในสวนฝั�งประตูพลแสนเวลา

จํานวนมาก และบางส่วนก็

นครราชสีมา 

กิจกรรมที�เกิดขึ $นโดยรอบบริเวณพื $นที�คูเมืองนครราชสีมา แบ่งตามเขตพื $นที�แต่ละ

ด้านฝั�งประตชูมุพล กิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการทอ่งเที�ยวจากคนตา่งถิ�น ซึ�งจะ

กิจกรรมของกลุ่มวยัรุ่น ซึ�งเป็นกิจกรรมประเภท 

จกัรยานผาดโผน เสก็ตบอร์ด มีการกระจุกตวัอยู่บริเวณลานเชื�อมต่อ

ไล่กระจายตวัตามประเภทกิจกรรมไปจนถึงบริเวณ

ลานซุ้มประตูจําลองด้านหน้าวัดพายัพ ซึ�งในบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีควรเป็นกิจกรรม

สญัลกัษณ์ส ี



 

 

ประเภท Passive มากกวา่  สว่น

ฝั�งตะวนัตกทั $งหมดของประตพูลแสนโดยผู้ ใช้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวยัทํางาน มีการกระจายตวั

ในบางพื $นที�ของสวนอนสุรณ์สถาน

พื $นที�เป็นทางผ่านโดยเฉพาะบริเวณพื $นที�

พาณิชยกรรมสําหรับคนในชมุชนบริเวณตลาดเทศบาล 

แผนภาพที� 26 แผนที�แสดงประเภทกิจกรรมในบริเวณตา่งๆรอบคเูมือง

5.4 ศักยภาพของพื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา

ศกัยภาพเด่นที�สําคญัของพื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาประการแรก คือ เป็นพื $นที�ที�มี

ร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ซึ�งเป็นสิ�งที�ชี $ให้เห็นถึงพฒันาการ การเจริญเติบโตของเมือง 

แสดงถึงรกราก ความคดิ ความเชื�อ และภมูิปัญญาในการสร้างบ้านเมือง ศกัยภาพด้านนี $นี�เ

ดงึมาใช้เป็นประเด็นหลกัในการสร้างนโยบายเพื�อการอนุรักษ์ และพฒันาพื $นที� โดยองค์ประกอบ

ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที�หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ซุ้ มประตูชุมพลที�ตั $งอยู่

อนสุาวรีย์ท้าวสุรนารี คเูมืองเดิมและพื $นที�ชานกําแพง

เชื�อมต่อของพื $นที�เปิดโล่งในเขตคเูมืองที�เป็นแบบตารางตามแนวทางการวางผงัแบบโบราณจาก

มากกวา่  สว่นกิจกรรมนนัทนาการทั�วไป กระจกุตวัมากในบริเวณสวนสาธารณะ

ประตพูลแสนโดยผู้ ใช้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวยัทํางาน มีการกระจายตวั

ในบางพื $นที�ของสวนอนสุรณ์สถานม้าวสุรนารีและสวนสาธารณะชมุชนฝั�งประตไูชยณรงค์ การใช้

พื $นที�เป็นทางผ่านโดยเฉพาะบริเวณพื $นที�ฝั� งประตูพลล้านและประตูไชยณรงค์

สําหรับคนในชมุชนบริเวณตลาดเทศบาล 5 ทางฝั�งประตไูชยณรงค์

แผนที�แสดงประเภทกิจกรรมในบริเวณตา่งๆรอบคเูมือง

ศักยภาพของพื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา 

ศกัยภาพเด่นที�สําคญัของพื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาประการแรก คือ เป็นพื $นที�ที�มี

ร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ซึ�งเป็นสิ�งที�ชี $ให้เห็นถึงพฒันาการ การเจริญเติบโตของเมือง 

แสดงถึงรกราก ความคดิ ความเชื�อ และภมูิปัญญาในการสร้างบ้านเมือง ศกัยภาพด้านนี $นี�เ

ดงึมาใช้เป็นประเด็นหลกัในการสร้างนโยบายเพื�อการอนุรักษ์ และพฒันาพื $นที� โดยองค์ประกอบ

ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที�หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ซุ้ มประตูชุมพลที�ตั $งอยู่

อนสุาวรีย์ท้าวสุรนารี คเูมืองเดิมและพื $นที�ชานกําแพง ซากแนวกําแพงเมืองเดิม แ

เชื�อมต่อของพื $นที�เปิดโล่งในเขตคเูมืองที�เป็นแบบตารางตามแนวทางการวางผงัแบบโบราณจาก
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กิจกรรมนนัทนาการทั�วไป กระจกุตวัมากในบริเวณสวนสาธารณะ

ประตพูลแสนโดยผู้ ใช้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวยัทํางาน มีการกระจายตวัอยู่

และสวนสาธารณะชมุชนฝั�งประตไูชยณรงค์ การใช้

ฝั� งประตูพลล้านและประตูไชยณรงค์ กิจกรรมเชิง    

ไชยณรงค์ เป็นต้น 

 
แผนที�แสดงประเภทกิจกรรมในบริเวณตา่งๆรอบคเูมืองนครราชสีมา 

ศกัยภาพเด่นที�สําคญัของพื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาประการแรก คือ เป็นพื $นที�ที�มี

ร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ซึ�งเป็นสิ�งที�ชี $ให้เห็นถึงพฒันาการ การเจริญเติบโตของเมือง 

แสดงถึงรกราก ความคดิ ความเชื�อ และภมูิปัญญาในการสร้างบ้านเมือง ศกัยภาพด้านนี $นี�เองที�จะ

ดงึมาใช้เป็นประเด็นหลกัในการสร้างนโยบายเพื�อการอนุรักษ์ และพฒันาพื $นที� โดยองค์ประกอบ

ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที�หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ซุ้ มประตูชุมพลที�ตั $งอยู่ด้านหลัง

ซากแนวกําแพงเมืองเดิม และลกัษณะการ

เชื�อมต่อของพื $นที�เปิดโล่งในเขตคเูมืองที�เป็นแบบตารางตามแนวทางการวางผงัแบบโบราณจาก
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ฝรั�งเศสในสมยัอยธุยา ธาดา สทุธิธรรม (2544: 23) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางผงัเมืองเป็น

ตารางไว้ว่า “ถ้าไม่ใช่เ พื�อเป็นสัญลักษณ์ ก็เป็นเรื� องของการจัดระบบการคมนาคมและ

สาธารณูปการเพื�อสุขอนามัยของประชาชนที�ง่ายต่อการบํารุงรักษา” สิ�งนี $ถือได้ว่าเป็นศกัยภาพ

ด้านหนึ�งของผงัเมืองเดมิที�ควรนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบักิจกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจบุนั  

จากองค์ประกอบเหล่านี $เห็นได้ว่าส่วนใหญ่สิ�งที�หลงเหลืออยู่ คือ องค์ประกอบทางภูมิ

สถาปัตยกรรม ได้แก่ คเูมือง พื $นที�ว่าง พื $นที�เปิดโล่ง ที�เป็นตวัส่งตอ่บรรยากาศ มีผลกบัระบบนิเวศ

ของเมือง ส่งต่อมุมมอง ความลื�นไหลของพื $นที� และสร้างเอกลกัษณ์ให้กับเมือง มีเพียงซุ้มประตู

เท่านั $นที�เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมซึ�งสามารถสงัเกตได้อย่างชดัเจน เป็นจดุหมายตาใน

พื $นที� แตต้่องได้รับการสนบัสนนุจากองค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมที�อยู่โดยรอบบริเวณด้วยจึง

จะสง่ผลดีตอ่การรับรู้ถึงการมีอยูข่องซุ้มประตชูมุพล องค์ประกอบทั $งหมดที�กล่าวถึงคือสิ�งที�ควรถือ

เป็นหลกัในการรักษาหรืออนรัุกษ์เอกลกัษณ์และบรรยากาศในพื $นที�ตามแนวคิดของการอนรัุกษ์เชิง

ประวตัศิาสตร์ 

สิ�งหนึ�งที�เป็นตวัแทนจากอดีตให้คนรุ่นหลงัได้ระลึกถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษ จน

กลายเป็นศกัยภาพของพื $นที�ในด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยวและเป็นจดุหมายตาสําคญัของพื $นที�

ด้วย คือ อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี ที�ตั $งตระหง่านอยู่หน้าซุ้มประตชูมุพลบนฐานที�ยกสงูกลางลานกว้าง 

แตมี่องค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมและกิจกรรมบางอย่างที�ไม่เหมาะสมประกอบอยู่ในบริเวณ

จนเป็นการลดความสง่างาม ความศกัดิ9สิทธิ9ของพื $นที�ลานอนสุาวรีย์ฯและซุ้มประตชูมุพลลงไป เช่น 

ศาลาพกัคอยขนาดใหญ่ เวทียกระดบัที�เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื $นที�เพื�อการชุมนุม เป็นต้น 

โดยกิจกรรมที�ควรประกอบอยู่กับบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้ มประตูชุมพลนี $ควรเป็น

กิจกรรมประเภท Passive ไมส่ง่เสียงดงัสร้างความรําคาญจนทําลายความศกัดิ9สิทธิ9ของพื $นที� และ

สร้างความเสียหายแก่โบราณสถานแหง่เดียวที�หลงเหลืออยูไ่ด้ นอกจากนั $นอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารียงั

เป็นส่วนสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนที�อยู่ในบริเวณด้วย ทั $งร้านอาหาร ที�พักต่างๆ 

แหล่งบนัเทิง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น กลายเป็นพื $นที�เชื�อมต่อกิจกรรมและการขยายตวัของเมือง

ใหมใ่ห้เข้ากบับริบทของเมืองเก่าได้ 

นอกจากศกัยภาพในการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวที�มาพร้อมกบัประวตัิและ

ความเลื�อมใสตอ่ท้าวสรุนารีแล้ว ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดความรัก ความเข้าใจเพื�อรักษา
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ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ�นอยา่งเพลงโคราช ก็เป็นสิ�งหนึ�งที�มาคูก่นัด้วย โดยการสร้างกลยทุธ์ที�

อาศยัความเชื�อของผู้คน เช่น การแก้บนย่าโมด้วยเพลงโคราช ประเด็นนี $ถือเป็นความสําเร็จใน

เบื $องต้นที�ช่วยรักษาเพลงโคราชให้คงอยู่ต่อไป แต่ไม่อาจรับประกันได้ถึงความยั�งยืน ความเป็น

ของเดิมแท้ของเพลงโคราชที�อาจต้องเปลี�ยนไปบ้างตามยุคสมยั ซึ�งถ้าหากต้องการผลกัดนัเพลง

โคราชให้เข้าสู่กระบวนการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม จะต้องทําการศกึษาถึงผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยวทั $งหลายให้ดีก่อน ดงัที� Robert Mcnulty (1985) ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า “การสงวนวฒันธรรม

เป็นงานสําคญัไม่น้อยไปกว่าการพฒันาและความเจริญทางเทคโนโลยี การเปิดวฒันธรรมท้องถิ�น

เพื�อการทอ่งเที�ยว ก็เทา่กบัเป็นการเริ�มกระบวนการแตกสลายทางวฒันธรรม”   

นอกจากศกัยภาพด้านการท่องเที�ยวที�เกิดจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้ว ยังมีพื $นที�ที�ถูก

สนับสนุนในเชิงการท่องเที�ยวซึ�งเกาะอยู่โดยรอบบริเวณของพื $นที�คูเมืองด้วย เช่น วัดพายัพ วัด

ศาลาลอย Night Plaza พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตมิหาวีรวงศ์ เป็นต้น นอกจากนี $ยงัมีศาลหลกัเมือง 

และวัดต่างๆภายในเขตคเูมืองที�ถูกส่งเสริมให้เป็นจุดแวะชมสําหรับการท่องเที�ยว ซึ�งหากมีการ

จดัการลกัษณะกายภาพและเนื $อหาของสถานที�แต่ละที�ให้มีความชดัเจนและเหมาะสมกับหน้าที�

ของสถานที�นั $นๆประกอบกบัการจดัการระบบการเดินทางขนส่งเพื�อการท่องเที�ยวที�เหมาะสม เช่น 

เส้นทางเดิน, เส้นทางจกัรยาน, รถราง เป็นต้น โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายแบบตารางของผัง

เมืองเดิมซึ�งมีประโยชน์ในการจดจําทางและสร้างจุดหมายตา ก็จะสามารถส่งเสริมศกัยภาพของ

พื $นที�ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชมุชนได้ ทั $งยงัสร้างทศันียภาพและสาธารณูปโภคที�ดีให้กบัคนใน

ท้องถิ�นด้วย 

ศกัยภาพในด้านต่อมาของพื $นที� คือ การเป็นพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลาง

เมืองที�ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงพื $นที� นี $ได้โดยสะดวก โดยเฉพาะจากการเดินและการใช้

รถจกัรยานยนต์ส่วนตวั ซึ�งลกัษณะของพื $นที�เปิดโล่งนี $อาจแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ พื $นที�เปิดโล่ง

บริเวณสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองฝั�งประตพูลแสน (ด้านทิศเหนือ

ของคเูมือง) พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองฝั�งประตพูลล้านและประตไูชยณรงค์ โดยรายละเอียดของ

ศกัยภาพของพื $นที�เปิดโลง่แตล่ะลกัษณะสามารถอธิบายได้ดงันี $ 

พื $นที�เปิดโล่งบริเวณสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี ด้านทิศเหนือของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

บริเวณที�เป็นผืนดินมีขนาดความกว้างประมาณ 50-60 เมตร ยาวประมาณ 330 เมตร ส่วนที�เป็น
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พื $นผิวนํ $าของคเูมือง มีขนาดกว้างประมาณ 35 เมตร ยาวประมาณ 145 เมตร ส่วนพื $นที�ทางด้าน

ทิศใต้ของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มีขนาดผืนดินข้างคเูมือง กว้างประมาณ 24 เมตร ยาวประมาณ 

135 เมตร และมีพื $นผิวนํ $าของคเูมือง กว้างประมาณ 26 เมตร ยาวประมาณ 130 เมตร ด้วย

ตําแหน่ง ขนาด และบริบทของพื $นที�โดยรอบบริเวณพื $นที�เปิดโล่งนี $ทําให้พื $นที�มีหน้าที�เพิ�มเติมจาก

การเป็นพื $นที�สาธารณะสําหรับประชาชนในท้องถิ�นทั�วไปให้ได้ใช้พกัผ่อนหย่อนใจ ยงัควรทําหน้าที�

เป็นเสมือนห้องรับแขกสีเขียว เพื�อต้อนรับเหล่านกัท่องเที�ยวผู้มาเยี�ยมเยือน ให้มีที�พกัผ่อนพกัคอย 

ซึ�งนอกจากจะมีความร่มรื�น มีบริการสาธารณะที�สะดวกสบาย เช่น ข้อมูลการท่องเที�ยว ห้องนํ $า 

เป็นต้น ยงัสามารถได้เรียนรู้ข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ของพื $นที�ในเบื $องต้นด้วย (ในที�นี $แนวคิดของ

การสร้างอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสุรนารี เป็นเรื�องที�ดี แต่การออกแบบรูปทรง

ลกัษณะอาคารและการใช้งานของอาคารควรรื $อปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

ลกัษณะของกลุม่ผู้ใช้มากกวา่นี $)  

นอกจากกิจกรรมที�สามารถเกิดขึ $นเป็นประจําทุกวันในบริเวณพื $นที�สวนอนุสรณ์สถาน

ตามที�กล่าวข้างต้นแล้ว พื $นที�นี $ยงัสามารถรองรับกิจกรรมประจําปีซึ�งจดัขึ $นเพื�อเฉลิมฉลองให้กับ 

ย่าโมได้ โดยในงานนี $เป็นการรวมตวัของกิจกรรมอื�นๆที�หลากหลาย มีประชาชนเข้าร่วมกิกจรรม

จํานวนมาก เป็นการสร้างแรงผลกัดนัให้ศกัยภาพทางการท่องเที�ยวและเศรษฐกิจได้เติบโต โดยใน

การจัดสรรพื $นที�เพื�อการจัดงานควรเลือกบริเวณที�เหมาะสมไม่ไปรบกวนโบราณสถาน ความ

ศกัดิ9สิทธิ9ในบรรยากาศของพื $นที�บริเวณอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีและซุ้มประตชูมุพล ซึ�งจากขนาดของ

พื $นผิวดินที�ทบักับแนวคเูมืองซึ�งกล่าวไว้ในข้างต้นนั $น มีขนาดใหญ่พอที�จะสามารถจดัสรรพื $นที�ให้

เป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์เพื�อรองรับกิจกรรมที�เกี�ยวกับประเพณี วฒันธรรมของท้องถิ�นได้ 

โดยอาจจะมีนโยบายในการสร้างพื $นที�ที�ไม่สนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง เพราะไม่เหมาะสมกับ

บริบทและความสําคญัของพื $นที�บริเวณคเูมือง (หากต้องการจดักิจกรรมทางการเมืองควรไปจัด

บริเวณลานของศนูย์ราชการที�เป็นพื $นที�เปิดโล่งขนาดใหญ่อย่างลานหน้าอาคารศาลากลางจงัหวดั

จะเหมาะสมกวา่ ซึ�งกิจกรรมที�เกิดขึ $นควรเป็นกิจกรรมที�อยูใ่นความสงบด้วย) 

พื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองฝั�งประตพูลแสน (ด้านทิศเหนือของคเูมือง) ลกัษณะดีที�เดน่ชดั

ของพื $นที�แถบนี $ คือ ความต่อเนื�องของพื $นที�เปิดโล่งที�เป็นพื $นที�สีเขียวยาวติดต่อกันโดยตลอดแนว

ขนาบขนานไปกับพื $นที�คูเมือง เมื�อประกอบกับกลุ่มประเภทอาคารและกิจกรรมที�อยู่รายรอบ
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บริเวณ เช่น อาคารและกิจกรรมด้านการศึกษา อาคารและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อาคารและ

กิจกรรมการอยู่อาศยั เป็นต้น เหล่านี $ล้วนเป็นสิ�งส่งเสริมกันละกันระหว่างพื $นที�โดยรอบบริเวณคู

เมืองกบัพื $นที�คเูมืองซึ�งถกูพฒันาให้เกิดศกัยภาพในด้านการเป็นพื $นที�เปิดโล่งเพื�อบริการประชาชน 

คือ เป็นพื $นที�สีเขียวที�ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื�อการพักผ่อนออกกําลังกาย และ

เสริมสร้างทศันียภาพที�สวยงามให้กับเมืองในรูปแบบของสวนสาธารณะ นอกจากนั $นยงัสามารถ

เพิ�มศกัยภาพในแง่ของการเป็นพื $นที�เปิดโลง่เพื�อสิ�งแวดล้อม คือ เป็นพื $นที�สีเขียวที�เสริมสร้างคณุคา่

ด้านสิ�งแวดล้อม เชน่ การเสริมสร้างในระดบัของการเพิ�มออกซิเจน  ลดอณุหภูมิความร้อน การเป็น

จดุเริ�มต้นของระบบนิเวศธรรมชาติเฉพาะที� การทําหน้าที�เสมือนปอดของชมุชนเมือง  เป็นต้น โดย

ความสามารถในการรองรับกลุ่มคนของพื $นที�นี $จะเน้นไปที�กลุ่มประชาชนที�ต้องการมาใช้พื $นที�เพื�อ

กิจกรรมนนัทนาการมากกวา่การรองรับกิจกรรมของนกัทอ่งเที�ยว 

ในส่วนของพื $นที�เปิดโล่งทางฝั�งประตพูลแสนนี $มีบริเวณหนึ�งที�มีการขุดค้นพบซากกําแพง

เมืองเก่าซึ�งอยูใ่นตําแหนง่ปลายสดุทางฝั�งตะวนัออกของพื $นที�ทางแถบประตพูลแสน ศกัยภาพของ

จุดนี $ที�อาจทําให้เกิดขึ $นได้ คือ การส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงเป็นอนุสรณ์จากอดีตโดยไม่

จําเป็นต้องให้ผู้คนเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัพื $นที� เพียงแตใ่ห้รับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคญัของ

พื $นที�นั $นก็เพียงพอ แล้วใช้จดุนี $เป็นจดุหมนุ (Connecting Point) ของปลายสวนสาธารณะทางฝั�ง

ประตพูลแสนเพื�อส่งต่อความลื�นไหลของพื $นที�เปิดโล่งไปยงัพื $นที�ทางฝั�งประตพูลล้านที�อยู่ติดกัน

ตอ่ไป 

พื $นที�เปิดโลง่บริเวณคเูมืองฝั�งประตพูลล้านและประตไูชยณรงค์ จากลกัษณะกายภาพของ

พื $นที�ในปัจจบุนัโดยยงัไม่พดูถึงในกรณีที�เกิดการปรับปรุง พื $นที�นี $สามารถรองรับกิจกรรมของคนใน

แง่ของการใช้เป็นเส้นทางสญัจรเพื�อผา่นไปมายงับริเวณอื�นๆที�อยูใ่นอาณาเขตใกล้เคียงได้ โดยต้อง

พฒันาแก้ไขในด้านความสะดวกและความปลอดภยัของทางสญัจรที�ขาดความร่มรื�น มีสิ�งกีดขวาง

เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะบนทางเท้า ไม่สามารถเดินได้โดยสะดวก ซึ�งในกรณีที�สามารถปรับปรุง

พื $นที�ได้ในขั $นต้น ศักยภาพด้านการพัฒนาพื $นที�ให้เป็นพื $นที�เปิดโล่งเพื�อสิ�งแวดล้อมดูจะเป็น

ประเดน็ที�นา่สนใจ ทั $งยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดทศันียภาพที�สวยงามแก่เมืองด้วย ซึ�งอาจจะปรับปรุงที�

ลกัษณะของตลิ�งทั $งสองข้างของคเูมืองให้ส่งเสริมการใช้งานทางเท้าได้สะดวกประกอบกบัส่งเสริม

สภาพแวดล้อมที�ดีไปพร้อมกัน  ซึ�งในกรณีที�สามารถปรับปรุงพื $นที�ให้เป็นไปได้อย่างที�ควรจะเป็น 
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การพฒันาปรับปรุงให้เกิดความตอ่เนื�องของพื $นที�เปิดโล่งโดยรอบบริเวณพื $นที�คเูมืองให้เชื�อมตอ่ถึง

กันได้ทั $งหมดเป็นสิ�งที�ควรกระทํา เพื�อรักษาและสร้างแนวกําแพงเมืองเก่า ส่งเสริมให้เอกลกัษณ์

ของคเูมืองมีความชัดเจนเป็นการสนบัสนุนศกัยภาพในด้านความสําคญัทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี โดยหน้าที�ของพื $นที�ที�เพิ�มขึ $นมานั $นไม่จําเป็นต้องเป็นไปเพื�อการให้บริการแก่ประชาชน 

แตจ่ะเป็นเพียงพื $นที�เปิดโลง่เพื�อส่งเสริมสิ�งแวดล้อมและทศันียภาพ ที�มีความปลอดภยัแก่กลุ่มผู้ ใช้

เดมิก็ได้ 

ในแง่ของหลกัการวางผงัเมือง พื $นที�บริเวณคเูมืองนอกจากสามารถใช้เป็นส่วนหนึ�งของ

ระบบสาธารณปูการ เช่น เป็นพื $นที�ระบายนํ $า บําบดันํ $า กกัเก็บนํ $าให้กบัเมืองได้แล้ว ยงัสามารถใช้

เป็นส่วนหนึ�งของพื $นที�กันชนระหว่างเมืองเก่าที�อยู่ในเขตคเูมือง กับเมืองใหม่ที�กําลงัขยายตวัอยู่

นอกเขตคเูมือง ซึ�งสามารถใช้กิจกรรมเชิงนนัทนาการในสวนสาธารณะและกิจกรรมด้านพาณิชยก

รรมเป็นตวัเชื�อมตอ่ผู้คนจากทั $งสองอาณาเขตได้ 

5.5 วิเคราะห์ผลจากการสอบถาม สัมภาษณ์และสังเกต 

ในส่วนนี $จะทําการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของลกัษณะกายภาพของพื $นที�กับกิจกรรม

และกลุม่คนที�เข้ามาทํากิจกรรมประเภทนั $นๆ ประกอบกบัปัญหาและความต้องการในการปรับปรุง

พฒันาพื $นที�ของกลุ่มผู้ ใช้แต่ละช่วงวยั เพื�อหาเหตแุละผลของการเกิดพฤติกรรมการใช้พื $นที�ต่างๆ 

แล้วนํามาวิเคราะห์ร่วมกับศกัยภาพของพื $นที�เพื�อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาพื $นที�ให้

เหมาะสมกบันโยบายด้านการอนรัุกษ์เชิงประวตัศิาสตร์ตอ่ไป 

จากผลของการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ เข้าใช้พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา ความ

ต้องการในการพฒันาปรับปรุงพื $นที�ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการพื $นที�เพื�อรองรับกิจกรรมแปลกใหม่หรือ

กิจกรรมพิเศษ เพียงแต่ต้องการปรับปรุงจดัสรรพื $นที�ที�มีให้สามารถรองรับกิจกรรมที�เป็นอยู่ให้เกิด

ความสะดวกสบาย ร่มรื�น ปลอดภยั เหมาะสมกบัคณุคา่ ความสําคญัของพื $นที� ซึ�งเมื�อแนวโน้มของ

ความต้องการเป็นเช่นนี $ ก็สามารถใช้ศักยภาพของพื $นที�เป็นตวันําในการวิเคราะห์หาแนวทาง

พฒันาปรับปรุงพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาได้ โดยนําปัญหาหรือความต้องการของประชาชน

ประกอบกบัผลจากการสงัเกตมาประกอบเป็นสว่นเสริมในรายละเอียดของการออกแบบพฒันา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



138 

 

 

จากศกัยภาพของพื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาในด้านความเป็นพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะ

ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เมื�อพิจารณาดตูามลกัษณะประเภทของพื $นที�เปิดโล่ง 3 ลกัษณะ คือ พื $นที�

เปิดโล่งด้านฝั�งประตชูุมพล พื $นที�เปิดโล่งด้านฝั�งประตพูลแสน พื $นที�เปิดโล่งด้านฝั�งประตพูลล้าน

และประตไูชยณรงค์ จะเห็นลกัษณะหน้าที�และกิจกรรมเดน่ที�สามารถเกิดขึ $นในพื $นที�แตล่ะประเภท

ได้ โดยเมื�อพิจารณาร่วมกบัปัญหาด้านกายภาพที�เกิดขึ $นในปัจจบุนั ก็พอจะวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ของพฤติกรรมการใช้พื $นที�กับกายภาพของพื $นที� เพื�อหาแนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพที�ดีของ

พื $นที�ได้ตอ่ไป ดงันี $ 

บริเวณพื $นที�เปิดโล่งทางทิศตะวนัตกของคเูมือง มีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประตูชุมพล

เป็นจุดหมายตาตามหลักทฤษฎีจินตภาพของเมือง เป็นบริเวณที�มีปริมาณผู้ เข้าใช้มากที�สุดของ

พื $นที�ตา่งๆรอบคเูมือง โดยจากการสงัเกตพบวา่ ผู้ เข้าใช้พื $นที�หลกัคือ นกัท่องเที�ยว ที�ไม่คอ่ยมีความ

ผูกพนักับพื $นที� เข้ามาเพียงเพื�อสกัการะย่าโม ซื $อของฝากในบริเวณข้างเคียง กับอีกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�

หนึ�ง คือ กลุ่มวยัรุ่นที�เข้ามาเพื�อแสดงศกัยภาพความสามารถของตนให้คนภายนอกได้รับรู้ กลุ่ม

ผู้ ใช้พื $นที�สองกลุ่มนี $จึงสามารถจบัคู่กันได้ โดยกลุ่มวัยรุ่นจะทําให้เกิดกิจกรรมที�น่าสนใจในพื $นที�

เป็นการดงึดดูนกัท่องเที�ยวให้เข้ามาใช้พื $นที� ส่วนนกัท่องเที�ยวจะเป็นผู้ชมให้กบักลุ่มวยัรุ่นที�เข้ามา

แสดงความสามารถ  

พื $นที�บริเวณนี $จงึมีหน้าที�มากกวา่การเป็นพื $นที�สาธารณะสําหรับคนในท้องถิ�น แตเ่ป็นพื $นที�

ที�ทําให้เกิดศกัยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที�ยว และการเรียนรู้เอกลักษณ์ของพื $นที�ได้ โดยการ

สง่เสริมหน้าที�การเป็น “ห้องรับแขกของเมือง” เพื�อส่งเสริมลกัษณะการท่องเที�ยวเชิงประวตัิศาสตร์

ตามหลกัการพฒันาพื $นที�เพื�อการอนรัุกษ์ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม การเป็นจดุเริ�มต้นสําหรับผู้

มาเยือน สนบัสนนุให้พื $นที�มีความชดัเจน พร้อมที�จะรองรับการใช้งานมากขึ $น ซึ�งลกัษณะของพื $นที�

ในปัจจุบนักับกิจกรรมหลายอย่างที�ประกอบอยู่กบัพื $นที�ก็ทําการส่งเสริมหน้าที�ห้องรับแขกนั $นอยู ่

เช่น อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี  ซุ้มประตชูมุพล อาคารหอสมดุแห่งชาติ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมหา

วีรวงศ์, อาคารพาณิชย์ขายของฝาก สวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี อาคารแสดง แสง สี เสียงและ

วีรกรรมท้าวสรุนารี เป็นต้น แตด้่วยลกัษณะทางภมูิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบบางอย่างทําให้

พื $นที�ไม่สามารถทําหน้าที�นั $นได้โดยสมบูรณ์ตามหลักการใช้ภูมิสถาปัตยกรรมในการส่งเสริม

อนรัุกษ์พื $นที�ทางประวตัิศาสตร์ โดยประเด็นปัญหาหลกั คือ ความไม่ร่มรื�น ทศันียภาพไม่สวยงาม 
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ความไม่สอดคล้องต่อเนื�องของเส้นทาง ความไม่ชดัเจนของพื $นที� ที�ไม่ส่งตอ่การใช้งานซึ�งกนัและ

กัน ที�สําคัญ คือ ความปลอดภัยในการเข้าใช้พื $นที� ซึ�งปัญหาในด้านความปลอดภัยนี $เกิดจาก

ลกัษณะภมูิสถาปัตยกรรมที�ไมดี่ ไมส่ง่เสริมกิจกรรมของผู้คนอยา่งเหมาะสม ทําให้เกิดปัญหาลกูโซ่

ของการใช้พื $นที�ตา่งๆตามมา 

การมองในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมจึงถูกตั $งเป็นประเด็นสําคัญของปัจจัยที� ทําให้เกิด

พฤติกรรมการใช้พื $นที�ตา่งๆในบริเวณนี $  เริ�มตั $งแต่คนในท้องที�ไม่รู้จกัอาคารที�เป็นแหล่งข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์และเรื�องราวของท้องถิ�นอย่าง อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์และ

อาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้าวสุรนารี จนส่งผลถึงความไม่รู้เกี�ยวกับประวัติความ

เป็นมาและความสําคญัของพื $นที�คเูมือง ประเด็นนี $เป็นเรื�องสําคญัมากหากต้องการพัฒนาพื $นที�

โดยมีนโยบายการอนุรักษ์ประวตัิศาสตร์เป็นตวันํา  ซึ�งถ้ามองในแง่มุมของการท่องเที�ยว ผลจาก

การสงัเกตก็ไมพ่บวา่จะมีนกัทอ่งเที�ยวรู้จกัหรือแวะเข้าไปชมสถานที�เหล่านั $น ส่วนใหญ่มาเพียงเพื�อ

สกัการะยา่โม โดยที�อาจจะไม่รู้ถึงความเป็นมาของย่าโมด้วย ทั $งที�จริงแล้วการท่องเที�ยวในดินแดน

ประวัติศาสตร์สถานที�แรกๆที�ควรเยี�ยมชม คือ พิพิธภัณฑ์ของท้องถิ�นหรือสถานที�ที�สามารถให้

ความรู้พื $นฐานเกี�ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาและความสําคญัของพื $นที�ได้  

เหตขุองการไมรั่บรู้ถึงการมีอยูข่องสถานที�เหลา่นั $น อาจเป็นเพราะตําแหน่งที�ตั $งไม่สามารถ

สงัเกตได้ง่าย  ไม่ถกูให้ความสําคญัจากผู้บริหารจดัการพื $นที� เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ฯถูกนําไปอยู่

ด้านหลังอาคารขนาดใหญ่ (อาคารหอสมุดแห่งชาติ) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน หรืออาคารแสดง

วีรกรรมท้าวสุรนารี หลบอยู่ในเงามืดของต้นไม้กับรูปลกัษณ์ที�ทําเลียนแบบกําแพงเมืองเก่ามาก

จนเกินไป และอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที�มีรูปลักษณ์น่าสนใจกว่าจนไม่มีผู้ เข้าใช้จน

กลายเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ เป็นต้น  

สิ�งเหล่านี $อาจแก้ไขได้โดยการเปลี�ยนตําแหน่งที�ตั $งใหม่ หรืออาจเปลี�ยนแนวคิดในการรวม

แหล่งข้อมูลความรู้ให้โดดเด่นอยู่ในที�เดียวกนั เช่น การรวมเนื $อหาในพิพิธภัณฑ์และอาคารแสดง

วีรกรรมเข้ากบัหอสมดุแหง่ชาต ิซึ�งอาจจดัไว้ในสว่นนิทรรศการถาวรที�บคุคลทั�วไปสามารถเข้าชมได้ 

พร้อมกบับริการสาธารณปูการทั�วไป อย่างห้องนํ $า เป็นต้น ซึ�งจะจดัเก็บคา่เข้าชมด้วยก็สามารถทํา

ได้ โดยใช้พื $นที�ลานกว้างของศาลากลางจงัหวดัเป็นจดุเริ�มต้นของการเยี�ยมชมพื $นที�คเูมืองก็ได้ หรือ 

จะทําการแยกส่วนของพิพิธภัณฑ์ออกจากหอสมุดแล้วมารวมกับเนื $อหาของการแสดงวีรกรรม  
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ท้าวสรุนารีให้จดัตั $งอยูใ่นบริเวณสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี เพื�อทําหน้าที�เป็นเสมือนห้องสมดุใน

ห้องรับแขกของเมืองก็ได้ ซึ�งรูปลกัษณ์ของอาคารที�จะเกิดขึ $นควรสื�อถึงเนื $อหาที�จะจดัแสดงด้วย แต่

ต้องไม่โดดเด่นกว่าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้มประตชูุมพล โดยสามารถจดัแสดงได้ในลกัษณะ 

Indoor สําหรับเนื $อหาจากพิพิธภณัฑ์ และ Semi-Outdoor สําหรับเนื $อหาของวีรกรรมท้าวสรุนารีก็

ได้ หรือการจัดเนื $อหาของพิพิธภัณฑ์รวมกับหอสมุด แล้วแสดงเนื $อหาวีรกรรมท้าวสุรนารีใน

ลักษณะของประติมากรรมในสวน ซึ�งสามารถใช้เป็นองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื�อ

ประกอบกิจกรรม Passive อยา่งการนั�งพกัคอย เดนิเลน่ เป็นต้น 

การเพิ�มกิจกรรมให้กับพื $นที�สวนซึ�งสามารถเข้าใช้ได้จริงจะเป็นการดงึดดูนกัท่องเที�ยวให้

หันมาใช้พื $นที�และรับรู้ถึงประวัติความสําคัญของพื $นที�ไปพร้อมๆกัน ทั $งยังเป็นการเพิ�มความ

ปลอดภัยในลกัษณะ Natural Surveillance ทําให้ความน่ากลวัของพื $นที�จากกลุ่มบุคคลที�ไม่พึง

ประสงค์ลดลง  

ในแง่ของความเหมาะสมขององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมและกิจกรรมกับบริเวณ

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ จากผลการสอบถาม 

สมัภาษณ์ สังเกต และการหาข้อมูลจากนักวิชาการ มีประเด็นที�น่าสังเกตเกี�ยวกับพื $นที�เปิดโล่ง

บริเวณคูเมืองฝั� งตะวันตกนี $ คือ ความไม่เข้าใจหรือความไม่ชัดเจนในหน้าที�หรือบทบาท

ความสําคัญของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทําให้เกิดการใช้พื $นที�ที�ไม่เหมาะสม ซึ�งในสิ�งที�ควรเป็น

สําหรับบริเวณอนสุาวรีย์ท้าวสรุานารีที�อยูคู่ก่บัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์อย่างซุ้มประตชูมุพล คือ 

ความสง่างามของพื $นที�เพื�อความชัดเจนของโบราณสถานที�เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และความ

ศกัดิ9สิทธิ9ในพื $นที�เพื�อระลึกถึงวีรกรรมของย่าโม ตวัอย่างของพฤติกรรม กิจกรรมที�ไม่เหมาะสมกับ

บริเวณลานอนสุาวรีย์ เช่น การเต้น B-Boy การเร่ขายของกับนกัท่องเที�ยว การนั�งเล่นอยู่ตามฐาน

ของอนสุาวรีย์ การดดูวง การขายนกปลอ่ย การชมุนมุทางการเมืองที�อยูใ่นความไม่สงบและรบกวน

ผู้ อื�น เหลา่นี $เป็นกิจกรรมที�ทําให้ความศกัดิ9สิทธิ9และความหมายของพื $นที�เปลี�ยนไป ซึ�งเหตขุองการ

เกิดพฤตกิรรมตา่งๆสว่นใหญ่มาจากลกัษณะภูมิสถาปัตยกรรมที�ชี $นําให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั $น กบั

ลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมที�ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเข้าใช้พื $นที�บริเวณอื�นๆ 

โดยเฉพาะกบักิจกรรมของกลุม่วยัรุ่นที�เข้ามาในลานเพื�อเต้น B-Boy  
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ผู้ ใหญ่หลายฝ่ายมกัจะขบัไล่วยัรุ่นที�เข้ามาทํากิจกรรมประเภท Active ให้ออกจากพื $นที�

ลานเนื�องจากเห็นความไมเ่หมาะสมระหวา่งกิจกรรมกบัความสําคญัของพื $นที� แตไ่ม่ได้พิจารณาถึง

สาเหตุของการเข้าใช้พื $นที�จากกลุ่มวัยรุ่นเหล่านั $น โดยจากการสอบถามสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่าพื $นที�บริเวณอื�นๆโดยเฉพาะในสวนอนุสรณ์สถานฯที�สามารถเข้าไปใช้ได้โดยไม่ผิดต่อ

ความสําคัญของพื $นที� มีความไม่ปลอดภัยจากกลุ่มบุคคลที�ไม่พึงประสงค์ เช่น พวกคนดมกาว    

คนเร่ร่อน คนขายยา คนขายบริการทางเพศ เป็นต้น โดยความไม่ปลอดภัยจากบุคคลเหล่านี $

ประการหนึ�งเกิดจากการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมที�ผิดพลาดของสวนอนุสรณ์สถานฯ 

โดยเฉพาะเวทียกระดบัที�ตั $งขึ $นมาขวางการลื�นไหลตอ่เนื�องของพื $นที�กิจกรรม บดบงัมมุมองตอ่สวน

ที�อยู่ด้านหลัง และแนวแกนนํ $าพุที�ส่งต่อมุมมองไปยงัซุ้มประตจํูาลองซึ�งขวางทางสญัจรระหว่าง

พื $นที�ในเขตคเูมืองกบัพื $นที�นอกเขตคเูมือง ทําให้พื $นที�ในสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีกลายเป็นมมุ

อบั เป็นแหลง่รวมตวัของกลุม่บคุคลที�ไมพ่งึประสงค์ 

ปัจจัยทางจิตวิทยาประการหนึ�งเกี�ยวกับพฤติกรรมการใช้พื $นที�สาธารณะของวัยรุ่น คือ 

ความต้องการเป็นที�สนใจจากบคุคลภายนอก ดงันั $น พื $นที�สาธารณะที�มีบคุคลภายนอกเข้าใช้เป็น

จํานวนมากจึงมกัจะมีกลุ่มวยัรุ่นเข้าไปทํากิจกรรมเพื�อแสดงความสามารถของตนให้ผู้ อื�นเห็นและ

ยอมรับ เป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเองที�จะได้เติบโต หรือพฒันาฝีมือ หรือสร้างอาชีพจากสิ�งที�

ตนชอบ เป็นต้น ปัจจยันี $จงึเป็นสิ�งที�ควรพิจารณาร่วมด้วยในการจดัสรรพื $นที�กิจกรรมเพื�อวยัรุ่น 

แนวทางแก้ไขปัญหาในแง่ของการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม คือ การเปิดมมุมองของ

พื $นที�ให้เชื�อมต่อถึงกันทําให้ผู้ เข้าใช้พื $นที�มองเห็นกันและกันในหลายระดบัความใกล้ชิด  ลดการ

ขวางเส้นทางการสญัจรที�เกิดขึ $นเป็นประจําซึ�งต้องทําการศึกษาเกี�ยวกับพฤติกรรมการสญัจรใน

พื $นที�โดยละเอียดก่อน เช่น ผู้ คนมักใช้พื $นที�ลานที�อยู่ระหว่างพื $นที�เป้าหมายเป็นทางลัดในการ

สญัจร ประเดน็นี $ชี $ให้เห็นถึงการไมทํ่าให้ทางลดัเหล่านั $นหายไป เมื�อทางลดัไม่หายไปผู้ ใช้พื $นที�ก็จะ

กลบัมาเพราะได้รับความสะดวกจากการเข้าใช้พื $นที� การเพิ�มขึ $นของผู้ ใช้พื $นที�นั�นหมายถึงการ

เพิ�มขึ $นของจํานวนผู้ชมหรือผู้พบเห็นกิจกรรมของกลุ่มวยัรุ่น ซึ�งเป็นการสร้างความปลอดภยัให้กับ

การทํากิจกรรมในพื $นที�สาธารณะได้ทางหนึ�งด้วย 

การปรับปรุงหรือเพิ�มองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมตามหลกัของการออกแบบพื $นที�

สาธารณะที�สามารถชี $นําลกัษณะการใช้พื $นที�ได้ เช่น ขนาดของลาน องค์ประกอบในลกัษณะของที�
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นั�งแบบตา่งๆ การจดัไฟ ประตมิากรรม เป็นต้น ซึ�งขนาดลานที�ใหญ่นั $นชี $นําให้เห็นถึงความสามารถ

ในการรองรับกิจกรรมกลุ่มขนาดใหญ่ได้ โดยเมื�อพิจารณาประกอบกับความสําคัญของพื $นที�

บริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีกิจกรรมที�ควรอยู่ในบริเวณตามหลกัการอนรัุกษ์และพฒันาพื $นที�

ประวตัิศาสตร์ คือ กิจกรรมประเภท Passive ซึ�งอาจมีผู้ ทํากิจกรรมจํานวนมากจากปริมาณของ

นกัทอ่งเที�ยวที�เข้าใช้พื $นที�ตลอดทั $งวนั แตไ่มใ่ชกิ่จกรรมกลุม่ขนาดใหญ่อยา่งการชมุนมุหรือกิจกรรม

ประจําปี การชี $นําทางภูมิสถาปัตยกรรมอาจจะสร้างลกัษณะการใช้พื $นที�ดงักล่าวได้ เช่น การนํา

ประตมิากรรมแสดงเรื�องราววีรกรรมของท้าวสรุนารีมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างพื $นที�ย่อย (Sub 

Space) ใช้ประกอบกับการนั�งพกัคอยใต้เงาร่มไม้ใหญ่ แล้วค่อยๆเพิ�มขนาดของที�ว่างให้ใหญ่ขึ $น

เพื�อรองรับกิจกรรมกลุ่มที�มีขนาดใหญ่ขึ $น โดยส่งตอ่ลกัษณะกิจกรรมกลุ่มขนาดใหญ่ที�มีความเป็น 

Active ให้ออกไปยงับริเวณซุ้มประตจํูาลองเชื�อมกบัสวนทางด้านทิศเหนือของคเูมืองซึ�งเป็นบริเวณ

ที�มีความพลุกพล่าน มีความรวดเร็วของกิจกรรม ผู้คนและการสญัจร มากกว่าบริเวณอนุสาวรีย์

ท้าวสรุนารีที�ต้องการความสงบเพื�อสร้างความสง่า เป็นต้น 

เหตุการณ์ทั $งหมดที�เกิดขึ $นบริเวณพื $นที�คูเมืองฝั� งประตูชุมพลนี $ ทางแก้ไขที�น่าจะมี

ประสิทธิภาพมากประการหนึ�ง คือ การรื $อปรับปรุงภมูิทศัน์ จดัสรรพื $นที�กิจกรรมและการสญัจรใหม่

ทั $งหมด ซึ�งนั $นหมายถึงการลงทนุที�คอ่นข้างสงูแตไ่ด้ผลดีในระยะยาว 

บริเวณพื $นที�เปิดโล่งทางฝั�งประตพูลแสน (ด้านทิศเหนือของพื $นที�คเูมือง) เป็นบริเวณที�มี

ผู้คนเข้ามาใช้พื $นที�มาก โดยไม่ได้มาเพื�อกิจกรรมการท่องเที�ยว แตม่าเพื�อกิจกรรมนนัทนาการตาม

หน้าที�ของสวนสาธารณะ โดยกลุ่มผู้ ใช้ส่วนใหญ่ คือ เด็กและวยัทํางาน จากศกัยภาพเดิมที�เป็น

พื $นที�เปิดโล่งต่อเนื�องตลอดแนวขนาบคูเมือง ประกอบกับกิจกรรมของพื $นที�โดยรอบที�มีความ

พลกุพล่านของผู้คนค่อนข้างมากและมีความใกล้ชิดกบัชมุชนสงู เช่น โรงเรียน วดั อาคารพาณิชย์ 

ที�อยู่อาศยั ทําให้พื $นที�แถบนี $เหมาะกบัการใช้ประโยชน์เพื�อรองรับกิจกรรมของชมุชน มากกว่าการ

เป็นที�ต้อนรับแขกของเมือง โดยสามารถรองรับกิจกรรมได้ทั $งในลักษณะที�เป็น Active และ 

Passive ซึ�งสรุปลักษณะการใช้งานออกมาในรูปของสวนสาธารณะระดับเมืองที�มีหน้าที�เชิง

สิ�งแวดล้อมพ่วงอยู่ด้วยตามหลกัการของการพฒันาเมืองอย่างยั�งยืน โดยไม่ลืมหน้าที�สําคญัคือ 

การสร้างความตระหนกัถึงการดํารงอยู่ของประวตัิศาสตร์ในพื $นที� ซึ�งในเชิงกายภาพองค์ประกอบ

ของเมืองที�เห็นได้ชดั คือ คูเมือง และกําแพงเมืองเก่าที�หลงเหลืออยู่ในบริเวณด้านทิศตะวนัออก
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ของสวน โดยอาจใช้ห้องสมดุประชาชนที�มีอยู่แล้วในพื $นที�เป็นศนูย์กลางกิจกรรมในการให้ความรู้

แก่ประชาชนโดยทั�วไป ซึ�งลักษณะของสื�อความรู้อาจอยู่ในรูปแบบขององค์ประกอบทางภูมิ

สถาปัตยกรรมก็ได้  

จากการสอบถาม สมัภาษณ์ ปัญหาและความต้องการโดยส่วนใหญ่ในการพฒันาพื $นที�ที�

เกี�ยวข้องกบับริเวณสวนทางฝั�งประตพูลแสน คือ ความร่มรื�น ทศันียภาพที�สวยงาม ความปลอดภยั

ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดทางองค์ประกอบของกิจกรรมและพื $นที�ภายใน

สวน ดงันี $   

พื $นที�ด้านสุดปลายทิศตะวันตกของสวนที�อยู่ใกล้กับซุ้ มประตูเมืองจําลอง ในขณะที�

ทําการศกึษานั $นพื $นที�อยูใ่นสภาพกําลงัถกูปรับปรุง แตไ่มท่ราบวา่จะถกูปรับปรุงไปในทิศทางใด แต่

ด้วยลกัษณะทางกายภาพที�มีขนาดผืนดนิตดิคเูมืองคอ่นข้างกว้าง มีตําแหน่งที�ตั $งของพื $นที�เชื�อมตอ่

กับสวนที�เป็นพื $นที�ต้อนรับแขกของเมือง อีกทั $งยงัมีย่านโรงเรียนและชุมชนที�อยู่อาศยัในบริเวณ

ละแวกนั $นเป็นกลุ่มผู้ ใช้พื $นที�ที�สําคัญ ทําให้สามารถพัฒนาพื $นที�บริเวณนี $เพื�อรองรับกิจกรรม

ประเภท Active ของกลุ่มวัยรุ่นที�ต้องการความสนใจจากบุคคลภายนอกได้ สามารถพฒันาให้

รองรับกิจกรรมกลุม่ขนาดใหญ่ตอ่เนื�องจากพื $นที�ของสวนทางฝั�งด้านหน้าวดัพายพัได้ด้วย     

หากนําเรื�องลกัษณะของกิจกรรมเข้ามาจบักบับริเวณของแหลง่หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์

โบราณคดี ในเบื $องต้นตามหลกัการอนรัุกษ์พื $นที�ประวตัิศาสตร์ ในบริเวณที�มีแหล่งหลกัฐานจะต้อง

ไมถ่กูรบกวนจากกิจกรรมประเภท Active ที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หลกัฐานเหล่านั $นได้ ซึ�ง

สําหรับพื $นที�บริเวณคเูมืองแถบฝั�งประตชูุมพลและประตูพลแสนมีแหล่งหลกัฐานทางโบราณคดี

หลงเหลืออยู่ ลักษณะของการจัดสรรพื $นที�กิจกรรมในเบื $องต้นจึงใช้ลักษณะเดียวกัน คือ ให้

กิจกรรมประเภท Active อยู่ห่างจากแหล่งหลกัฐานมากที�สดุ ซึ�งในที�นี $เป็นประจวบเหมาะที�พื $นที�

สําหรับกิจกรรมประเภท Active จะมาอยู่ในบริเวณใกล้กันคือบริเวณด้านหน้าและด้านข้างวัด

พายพั เป็นการส่งตอ่ความเข้มข้นของรูปแบบกิจกรรมให้กระจายตวัออกไปสู่ทั $งสองข้างของพื $นที� 

คือ บริเวณอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีกบัประตชูมุพลและบริเวณซากกําแพงเมืองเก่า      

จากการสงัเกตลกัษณะกิจกรรมที�เกิดขึ $นในปัจจบุนัของพื $นที�สวนทางฝั�งประตพูลแสนนั $น

เป็นไปตามหลกัของการจดัสรรกิจกรรมในเบื $องต้น แตมี่ปัญหาที�บริเวณซากกําแพงเมืองเก่าที�การ

อนุรักษ์ในรูปแบบเดิมเป็นการทําลายกิจกรรมที�ควรเกิดขึ $นในพื $นที� นั�นคือ การสร้างอาคารคร่อม
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แนวกําแพงเมืองเก่าโดยเลียนแบบรูปทรงของกําแพงเมืองเดิม ด้วยรูปแบบภายในที�อับทึบและ

กิจกรรมโดยรอบบริเวณที�เป็นเพียงที�อยู่อาศยัที�มีความหนาแน่นน้อย ทําให้พื $นที�นี $ไม่ได้รับความ

นิยมในการเข้าใช้จากบคุคลทั�วไป ควรเปลี�ยนวิธีการอนรัุกษ์ซากกําแพงในรูปแบบใหม่ที�ทําให้เกิด

ความโปร่ง มองเห็นได้จากภายนอก สนบัสนนุให้เป็นพื $นที�อนสุรณ์จากอดีต โดยประกอบกบัการให้

ความรู้เพื�อสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัของพื $นที�คเูมืองเดมิ 

ในสว่นรายละเอียดของลกัษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมนั $นสามารถปรับปรุงตาม “หลกัการ

สร้างความปลอดภัยในพื $นที�สาธารณะ” เพื�อสนบัสนนุการใช้งานของพื $นที�ให้ดีขึ $นได้ เช่น การเพิ�ม

ความปลอดภยัของพื $นที�ด้วยระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ซึ�งปัญหาเกี�ยวกบัความปลอดภยันี $ถกูพดูถึงเป็น

อันดับต้นๆจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที�เข้าใช้พื $นที� ซึ�งเมื�อเริ�มรู้สึกถึงความไม่

ปลอดภัยกิจกรรมต่างๆที�ดําเนินอยู่จะหยุดชะงักลงแม้ว่าจะยังคงมีความต้องการในการดําเนิน

กิจกรรมตอ่ก็ตาม ซึ�งการเพิ�มความปลอดภยัให้กบัพื $นที�นั $น นอกจากเรื�องระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว 

การเพิ�มกิจกรรมหรือเพิ�มผู้ เฝ้ามองพื $นที�ให้เกิดขึ $นตลอดเวลาก็เป็นหนทางหนึ�งที�ใช้เพิ�มความ

ปลอดภัยได้ ลกัษณะที�เป็นอยู่ในปัจจุบนั เช่น กลุ่มรถเข็นขายของที�มาขายของต่างๆให้กับเด็กๆ

หลงัเวลาเลิกเรียนก็มกัจะรออยู่จนกว่าเด็กๆจะกลบับ้านไปแล้วทั $งหมด นี�เป็นข้อดีอย่างหนึ�งของ

การเพิ�มกิจกรรมในพื $นที� ซึ�งในวนัหยดุสุดสปัดาห์จะไม่มีการเฝ้ามองจากคนขายของเหล่านี $เพราะ

โรงเรียนหยดุ ดงันั $น กลุม่เดก็ที�มาเลน่วนัหยดุมกัจะมาเป็นกลุ่มหรือมีผู้ปกครองมาด้วย เป็นต้น แต่

ในการพัฒนาเราสามารถเสนอให้เกิดพื $นที�เฉพาะบริเวณเพื�อเพิ�มปริมาณของผู้ เฝ้ามองได้ เช่น 

พฒันาพื $นที�ในเชิงพาณิชยกรรมโดยไม่ขัดกับบริบททางประวตัิศาสตร์  โดยการจัดพื $นที�สําหรับ

รถเข็นขายของหรือหาบเร่แผงลอยให้มีพื $นที�เป็นสดัส่วนไม่เบียดเบียนพื $นที�สาธารณะ โดยเฉพาะที�

จอดรถอนัเป็นสิ�งขาดแคลนในย่านนี $ หรือการกําหนดให้พื $นที�เป็นแหล่งที�อยู่อาศยัความหนาแน่น

ปานกลางเพื�อเพิ�มผู้คนที�จะผ่านไปมาในพื $นที� เป็นต้น โดยลกัษณะของการเพิ�มความหนาแน่นใน

การอยู่อาศยันี $ควรใช้กับบริเวณส่วนตะวันออกของสวนที�มีซากกําแพงเมืองเก่าอยู่ จะทําให้เกิด

กิจกรรมที�สนับสนุนการมีอยู่ของกันและกัน ไม่กลายเป็นพื $นที�รกร้างว่างเปล่าให้บุคคลไม่พึง

ประสงค์เข้ามาใช้พื $นที� 

ลกัษณะของการออกแบบพื $นที�สวนสาธารณะทางฝั� งตะวนัตกจากปัญหาที�พบจากการ

สงัเกต สอบถาม สมัภาษณ์ อาจต้องพิจารณาในเรื�องวสัดทีุ�ใช้ในพื $นที�กิจกรรมสําหรับเด็กให้เกิด
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ความปลอดภยัมากกวา่นี $ ประกอบกบัพิจารณาเพิ�มเติมในเรื�องของลกัษณะที�นั�งสําหรับกลุ่มผู้ ใช้ที�

ไมใ่ชว่ยัเดก็ โดยไมส่ง่เสริมให้เกิดการใช้งานจากกลุม่บคุคลที�ไมพ่งึประสงค์ การพิจารณาการใช้พืช

พรรณให้เหมาะกบักลุ่มพื $นที�กิจกรรม เช่น พื $นที�นั�งพกัผ่อนพกัคอยควรใช้ต้นไม้ไม่ผลดัใบเพื�อการ

สร้างร่มเงาที�เกิดขึ $นได้ตลอดเวลา เป็นต้น องค์ประกอบอื�นๆ เช่น ประติมากรรม หรือเครื�องเล่น

สําหรับเด็กหรือเครื�องออกกําลงักายควรพิจารณาในแง่ของการสร้างทศันียภาพให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะความสําคญัของพื $นที�ด้วย คือ นอกจากสามารถใช้เพื�อการเล่นหรือการออกกําลงักายหรือ

การประดบัตกแต่งพื $นที�แล้ว ยงัสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที�สื�อถึงความสําคญัหรือลกัษณะเดิมของ

พื $นที�ได้ เพื�อเน้นยํ $าให้เห็นถึงคณุค่าความเป็นมาเดิมของพื $นที� ตวัอย่างที�ดีปัจจุบนัคือแนวกําแพง

เมืองจําลองที�ถูกสร้างขึ $นเพื�อให้เห็นถึงลกัษณะเดิมของพื $นที� แนวกําแพงนี $ในบางพื $นที�กิจกรรม

สามารถเป็นได้มากกวา่การเป็นอนสุรณ์ เช่น กําแพงเมืองจําลองที�อยู่ในบริเวณพื $นที�สนามเด็กเล่น 

จะถูกเด็กๆใช้เป็นส่วนหนึ�งของการเล่นด้วย แต่ก็ไม่ทราบว่าเด็กๆจะสามารถรับรู้ถึงประวตัิและ

ความสําคญัของกําแพงเมืองได้หรือไม่  อาจจะต้องมีการสื�อความหมายด้วยวิธีอื�นประกอบ เช่น 

ป้ายข้อมลูที�ออกแบบให้เหมาะสมกบัลกัษณะของกําแพงเมืองจําลอง หรือเป็นส่วนหนึ�งในอปุกรณ์

การเล่นสําหรับเด็ก เป็นต้น นอกจากนั $นยงัมีท่านํ $าที�ถกูจดัเตรียมไว้ ซึ�งเป็นที�ที�เด็กๆนิยมลงไปเล่น

กบันํ $าในคเูมือง ดงันั $น เพื�อความปลอดภัยของเด็กนอกจากการออกแบบที�เตรียมไว้สําหรับท่านํ $า

แล้วยงัต้องคํานงึถึงความสะอาดของนํ $าในคเูมืองด้วย และยงัสามารถเพิ�มกิจกรรมทางนํ $าประเภท

อื�นๆเข้าไปในพื $นที�ได้เพื�อสนองตอ่ความต้องการของเด็กที�เป็นกลุ่มผู้ ใช้หลกั เช่น เรือถีบ พื $นที�เล่น

นํ $าในคเูมือง เป็นต้น โดยพิจารณาเรื�องความปลอดภยัเป็นที�ตั $ง  

พื $นที�สวนทางด้านตะวันออกของประตูพลแสนมีขนาดที�ดินแคบกว่าทางฝั� งตะวันตก

สามารถใช้ลกัษณะกายภาพนี $ในการเบลอความเข้มข้นของกิจกรรมจาก Active ให้เป็น Passive 

ได้ ซึ�งในปัจจุบันลักษณะพื $นที�ที� เกิดขึ $นสามารถประกอบกิจกรรมได้เพียงการเดินหรือใช้เป็น

ทางผ่าน ควรเพิ�มหน้าที�ในการสร้างทศันียภาพที�สวยงามและการส่งเสริมสิ�งแวดล้อมเข้าไปด้วย 

ลกัษณะทางเดินที�เกิดขึ $นในพื $นที�นี $ คือ ทางเท้าริมถนน ทางเดินเป็นเส้นตรงในพื $นที�สวน และแนว

กําแพงเมืองจําลองที�วางตวัเป็นเส้นตรงขนานไปกับขอบของคเูมือง ปัญหาที�เกิดขึ $นควรแก้ที�การ

ออกแบบพื $นที� โดยแนวกําแพงเมืองจําลองไมจํ่าเป็นต้องทําหน้าที�เป็นเพียงอนสุรณ์ สามารถใช้เป็น

ทางเดินและที�นั�งพกัตามรายทางในสวนได้ เมื�อทางเดินที�เป็นเส้นตรงในสวนหายไปก็สามารถเพิ�ม
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พื $นที�ในการใช้พืชพรรณเพื�อประโยชน์ทางทศันียภาพและสิ�งแวดล้อมได้ พร้อมทั $งได้พื $นที�กิจกรรม

เป็น Pocket Area สง่เสริมให้เกิดการใช้พื $นที�อื�นๆตามมา 

ในส่วนของพื $นที�คูเมืองบริเวณฝั� งประตูพลล้านและประตูไชยณรงค์จะพบลักษณะ

กายภาพ ปัญหาและรูปแบบของการใช้งานที�คล้ายคลงึกนั คือ มีการใช้งานในพื $นที�น้อย การใช้งาน

บริเวณพื $นที�คูเมืองจะอยู่ในรูปแบบของการเป็นทางผ่านด้วยการเดินหรือการใช้รถยนต์ จะมี

กิจกรรมพิเศษประเภทพาณิชยกรรมเฉพาะบริเวณ เช่น Night Plaza ตลาดเทศบาล 5 ซึ�งทั $งสอง

พื $นที� นี $ก็ เป็นส่วนหนึ�งในปัญหาของการพัฒนาตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนาพื $นที�ทาง

ประวตัิศาสตร์ คือ เป็นส่วนหนึ�งในการทําลายความต่อเนื�องของพื $นที�เปิดโล่งที�ควรมีขนาบแนวคู

เมือง ซึ�งเป็นพื $นที�ของกําแพงเมืองเดิมและชานกําแพงที�ควรอนุรักษ์ไว้ตามหลักการอนุรักษ์พื $นที�

ประวตัิศาสตร์ เนื�องจากความไม่ต่อเนื�องนี $เองที�ทําให้เกิดกิจกรรมแค่ใช้เป็นเพียงทางผ่าน  ทั $งที�

บริเวณพื $นที�ด้านในเขตคเูมืองแถบนี $มีชมุชนที�หนัหน้าเข้าหาคเูมือง คือ สามารถเข้าถึงพื $นที�คเูมือง

ได้ง่าย ทําให้พื $นที�เปิดโล่งมีหน้าที�ในการเป็นพื $นที�สีเขียวเพื�อสุขภาวะของคนในชุมชนโดยไม่ทิ $ง

หน้าที�ทางประวตัศิาสตร์และสิ�งแวดล้อมด้วยเชน่เดียวกบับริเวณฝั�งประตพูลแสน  

ตวัอย่างพื $นที�ที�มีแนวโน้มในการพฒันาให้เกิดความตอ่เนื�องของพื $นที�เปิดโล่งเพื�อสขุภาวะ

ของคนในชุมชน เช่น พื $นที�เปิดโล่งที�อยู่ติดกับประตไูชยณรงค์บริเวณตลาดเทศบาล 5 กิจกรรม

นันทนาการเดิมที�สังเกตได้ในพื $นที� คือ การมีเครื�องเล่นสําหรับเด็ก เครื�องออกกําลังกาย ลาน

กิจกรรมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก และเครื�องเล่นเพื�อกิจกรรมนันทนาการทางนํ $าอย่างเรือถีบ สิ�ง

เหล่านี $ชี $ให้เห็นถึงปริมาณและความต้องการในการใช้งานพื $นที�ในเชิงสวนสาธารณะ แต่พื $นที�ที�

เป็นอยู่เป็นเพียงลานดาดแข็งที�นําองค์ประกอบเหล่านั $นไปโปรยทิ $งไว้ ไม่ได้ถกูจดัสรรให้เกิดความ

เป็นสดัส่วน กลมกลืนกับความสําคญัของพื $นที� หรือสร้างบรรยากาศที�ดีในการทํากิจกรรม แทนที�

จะสามารถใช้รองรับผู้ คนที�มาจับจ่ายซื $อของในย่านตลาดในตอนกลางวันก็ไม่สามารถทําได้

เนื�องจากขาดความร่มรื�นในพื $นที�และไม่มีสดัส่วนของพื $นที�กิจกรรมที�จะทําให้เกิดความกล้าในการ

เข้าไปใช้งาน ซึ�งหากจะเกิดการพฒันาพื $นที�ในบริเวณนี $ก็สามารถใช้หลกัการเดียวกบัพื $นที�สวนทาง

ฝั�งประตพูลแสนได้ 
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ส่วนกิจกรรมที�เกิดทางฝั� งประตูพลล้าน 

ทางผ่าน แตปั่ญหาที�เกิดขึ $นคือ ความไม่ปลอดภยัแก่ผู้ ใช้พื $นที�ที�สญัจรไป

เท้าและผู้ใช้จกัรยาน ซึ�งจกัรยานนั $น

บนท้องถนนด้วย ส่วนคนเดินบนทางเท้านั $นนอกจากจะไม่ปลอดภัยจากการตกลงไปในคูเมือง

เนื�องจากไม่มีองค์ประกอบที�จะกนัตก  ทางเท้าที�มีขนาดแคบ 

ประสงค์ด้วย การแก้ปัญหาเกี�ยวกบัขนาดทางเท้าอาจต้องใช้วิธีการในการออกแบบเพื�อใช้พื $นที�ใน

แนวตลิ�งคเูมืองให้คุ้มค่า ส่วนเรื�องความปลอดภัยอาจเพิ�มเรื�องระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการเฝ้า

มองจากผู้คนเช่นเดียวกับบริเวณสวนทางฝั�งประตพูลแสน แต่กา

จากพื $นที�ฝั� งตรงข้ามกับคเูมือง

สําหรับคนในพื $นที�และพฒันาเป็นแหลง่ที�อยูอ่าศยัที�มีความหนาแนน่สงูได้

     แผนภาพที� 27 แสดงความหนาแนน่ของกลุม่ประชากรในกา

 

ส่วนกิจกรรมที�เกิดทางฝั� งประตูพลล้าน (ทิศตะวันออกของคูเมือง) 

ทางผ่าน แตปั่ญหาที�เกิดขึ $นคือ ความไม่ปลอดภยัแก่ผู้ ใช้พื $นที�ที�สญัจรไปมา โดยเฉพาะกบัคนเดิน

เท้าและผู้ใช้จกัรยาน ซึ�งจกัรยานนั $นไมมี่ทางเฉพาะที�ปลอดภยัให้ขี�  ต้องเผชิญกบัรถที�มีความเร็วสงู

บนท้องถนนด้วย ส่วนคนเดินบนทางเท้านั $นนอกจากจะไม่ปลอดภัยจากการตกลงไปในคูเมือง

งจากไม่มีองค์ประกอบที�จะกนัตก  ทางเท้าที�มีขนาดแคบ กงัวลกบัความมืดและบคุคลที�ไม่พึง

ประสงค์ด้วย การแก้ปัญหาเกี�ยวกบัขนาดทางเท้าอาจต้องใช้วิธีการในการออกแบบเพื�อใช้พื $นที�ใน

แนวตลิ�งคเูมืองให้คุ้มค่า ส่วนเรื�องความปลอดภัยอาจเพิ�มเรื�องระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการเฝ้า

มองจากผู้คนเช่นเดียวกับบริเวณสวนทางฝั�งประตพูลแสน แต่การเฝ้ามองจากผู้คนนั $นอาจทําได้

จากพื $นที�ฝั� งตรงข้ามกับคเูมือง (พื $นที�นอกเขตคมืูอง) ที�สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งพาณิชยกรรม

สําหรับคนในพื $นที�และพฒันาเป็นแหลง่ที�อยูอ่าศยัที�มีความหนาแนน่สงูได้ 

แสดงความหนาแนน่ของกลุม่ประชากรในการเข้าใช้พื $นที�รอบบริเวณคเูมืองฯ

หมายเหต:ุ สญัลกัษณ์
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) อาจเป็นได้แค่เพียง

มา โดยเฉพาะกบัคนเดิน

ต้องเผชิญกบัรถที�มีความเร็วสงู

บนท้องถนนด้วย ส่วนคนเดินบนทางเท้านั $นนอกจากจะไม่ปลอดภัยจากการตกลงไปในคูเมือง

บความมืดและบคุคลที�ไม่พึง

ประสงค์ด้วย การแก้ปัญหาเกี�ยวกบัขนาดทางเท้าอาจต้องใช้วิธีการในการออกแบบเพื�อใช้พื $นที�ใน

แนวตลิ�งคเูมืองให้คุ้มค่า ส่วนเรื�องความปลอดภัยอาจเพิ�มเรื�องระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการเฝ้า

รเฝ้ามองจากผู้คนนั $นอาจทําได้

ที�สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งพาณิชยกรรม

 

รเข้าใช้พื $นที�รอบบริเวณคเูมืองฯ 

สญัลกัษณ์
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อย่างไรก็ตามการทําให้เกิดความต่อเนื�องของพื $นที�เปิดโล่งโดยรอบคเูมืองเป็นสิ�งจําเป็นที�

จะเน้นให้เห็นถึงคุณลักษณะสําคัญเดิมของพื $นที�ประวัติศาสตร์ ตามแนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมสําหรับพื $นที�ประวตัิศาสตร์ ตามหลักการอนุรักษ์และพฒันา

เมืองประวัติศาสตร์ แต่หากไม่สามารถจัดการกับความไม่ต่อเนื�องนี $ได้ อย่างน้อยพื $นที�เปิดโล่ง

บริเวณคเูมืองควรได้ทําหน้าที�มากกว่าการเป็นส่วนหนึ�งของระบบระบายนํ $าของเมือง คือ การทํา

หน้าที�ในเชิงสิ�งแวดล้อม ระบบนิเวศและสร้างทศันียภาพที�สวยงามให้แก่เมืองได้ โดยพิจารณาการ

ออกแบบตลิ�งของคเูมืองใหม่รวมทั $งทางเท้าที�เกาะอยู่กับขอบคเูมือง พร้อมทั $งการปรับปรุงพฒันา

แนวกําแพงที�หนัหลงัให้กบัคเูมืองด้วย 
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บทที� 6 

สรุปผลการศึกษา 

 

6.1 สรุปความต้องการของประชาชนในการใช้พื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา 

 จากการสอบถามและสมัภาษณ์เกี�ยวกบัปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้

พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา ได้ข้อสรุป 10 ลําดบัความต้องการของประชาชนในการพฒันา

พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา โดยพิจารณาจากคา่เฉลี�ยความต้องการของทกุชว่งอาย ุได้ดงันี $ 

1) มีความร่มรื�น มีร่มเงา มีทศันียภาพสวยงาม คดิเป็นร้อยละ 90.64 

2) มีความปลอดภยัในการประกอบกิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 78.96 

3) มีพื $นที�จอดรถยนต์ ที�เพิ�มขึ $น คดิเป็นร้อยละ 76.06 

4) มีพื $นที�สง่เสริมความรู้ทั�วไปให้กบัประชาชน คดิเป็นร้อยละ 47.26 

5) มีพื $นที�ออกกําลงักายทั�วไป คดิเป็นร้อยละ 46.16 

6) ผู้พิการเข้าถึงได้ง่าย คดิเป็นร้อยละ 43.38 

7) มีพื $นที�ในการเผยแพร่วฒันธรรมพื $นถิ�น คดิเป็นร้อยละ 38.94 

8) มีพื $นที�กิจกรรมนนัทนาการทางนํ $าบริเวณคเูมือง คดิเป็นร้อยละ 37.76 

9) มีเส้นทางจกัรยานเพื�อการทอ่งเที�ยว คดิเป็นร้อยละ 35.88 

10) มีพื $นที�สําหรับกีฬา Extreme คดิเป็นร้อยละ 32.41 

โดยลําดบัที� 1-3 ได้แก่ ความต้องการบรรยากาศที�ร่มรื�น มีร่มเงา มีทศันียภาพสวยงาม มี

ความปลอดภยัในการประกอบกิจกรรมตา่งๆรอบบริเวณพื $นที�คเูมือง การเพิ�มปริมาณที�จอดรถ เป็น

ความต้องการที�มีปริมาณมากในทกุระดบัอาย ุสว่นลําดบัที� 4-6 คือ การมีพื $นที�ส่งเสริมความรู้ทั�วไป

ให้กบัประชาชน มีพื $นที�ออกกําลงักายทั�วไป ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นกลุ่มความต้องการที�

มีปริมาณคอ่นข้างมากในเกือบทุกระดบัอายเุฉลี�ยกนัไป ส่วนลําดบัที� 7-10 เป็นความต้องการที�มี

ปริมาณมากในบางกลุ่มช่วงอายุ ได้แก่ ความต้องการให้มีพื $นที�ในการเผยแพร่วัฒนธรรมพื $นถิ�น 

เป็นความต้องการจากกลุม่ชว่งอาย ุ26-45 ปี ความต้องการให้มีเส้นทางจกัรยานเพื�อการท่องเที�ยว 

149 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 

 

 

เป็นความต้องการที�มีมากในกลุม่อาย ุ13-45 ปี ความต้องการให้มีพื $นที�กิจกรรมนนัทนาการทางนํ $า

บริเวณคเูมือง เป็นความต้องการที�มีมากในช่วงอายุ 0-12 ปี และความต้องการให้มีพื $นที�สําหรับ

กีฬา Extreme เป็นความต้องการที�มีมากในชว่งอาย ุ13-25 ปี  

ในรายละเอียดของการจัดสรรพื $นที�และการออกแบบเพื�อคุณลักษณะ บรรยากาศและ

กิจกรรมต่างๆที�เหมาะสม ต้องพิจารณาร่วมกับเงื�อนไขการอนุรักษ์ทางประวตัิศาสตร์โบราณคดี

เป็นที�ตั $ง ประกอบกบัศกัยภาพในด้านตา่งๆของพื $นที�ด้วย  

6.2 สรุปศักยภาพของพื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา 

 ด้วยข้อมูลจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารหลักฐานต่างๆ และการลงเก็บข้อมูล

ภาคสนามในพื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา สามารถสรุปศักยภาพของพื $นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมาได้ ดงันี $ 

1) ศกัยภาพในด้านการเป็นพื $นที�ที�มีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์ 

2) ศักยภาพในด้านการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว 

โดยเฉพาะบริเวณลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีและพื $นที�ตอ่เนื�อง 

3) ศกัยภาพในการพัฒนาการสู่การท่องเที�ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จาก

ทรัพยากรที�หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น ซากกําแพงเมือง ซุ้ มประตูเก่า เรื�องราวเรื�องเล่าทาง

ประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและประเพณีประจําปีในท้องถิ�น เป็นต้น  

4) ศกัยภาพของการเป็นพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที�กําลงัขยายตวั

ออกเป็นรัศมีล้อมรอบเมืองเก่า 

5) ศกัยภาพในการพัฒนาพื $นที�ให้เป็นห้องรับแขกของเมืองที�พร้อมด้วยลักษณะของ

ความร่มรื�น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัความเป็นมาในท้องถิ�น สามารถรองรับการพฒันาใน

ด้านการทอ่งเที�ยวเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม 

6) ศกัยภาพในการส่งเสริมสิ�งแวดล้อมและสร้างทศันียภาพที�สวยงามให้แก่เมือง โดย

พฒันาจากลกัษณะของการเป็นพื $นที�เปิดโลง่สาธารณะขนาดใหญ่ 

7) ศกัยภาพในการเป็นพื $นที�กันชนระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ โดยสามารถพฒันา

ประกอบกบัศกัยภาพในการสง่เสริมสิ�งแวดล้อมและสร้างทศันียภาพที�สวยงามให้แก่เมืองได้ 
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จากศกัยภาพทั $งหมดที�กล่าวมาข้างต้นนั $น เป็นศกัยภาพที�เน้นเฉพาะบริเวณพื $นที�คเูมือง

นครราชสีมา ไม่ได้กล่าวล่วงถึงพื $นที�ในเขตหรือนอกเขตคูเมืองนครราชสีมา เป็นศักยภาพที�

พิจารณาโดยคํานงึถึงหลกัในการอนรัุกษ์ทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดีของพื $นที�เป็นหลกั 

6.3 ข้อเสนอแนะแนวทางที�เหมาะสมต่อการพัฒนาพื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา 

 จากประเด็นคําถามของการศกึษาที�ต้องการเสนอแนวทางในการใช้พื $นที�อย่างเหมาะสม

กบัพื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมาในแง่มุมด้านกายภาพ กิจกรรม และความสามารถใน

การตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนผู้ ใช้พื $นที� โดยเน้นนโยบายตามหลกัการอนรัุกษ์พื $นที�

ทางประวตัิศาสตร์เป็นหลกั ซึ�งข้อเสนอแนะจะเป็นผลที�พิจารณาประกอบจากประเด็นการศึกษา

ย่อย 3 ประการ คือ การศึกษาลกัษณะการใช้งานเดิมในพื $นที� การศึกษาความต้องการในการใช้

พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาของประชาชนทั�วไป กับการศึกษาถึงศกัยภาพของพื $นที�บริเวณคู

เมืองนครราชสีมาโดยเน้นในเชิงการอนรัุกษ์ทางประวตัศิาสตร์  

ผลจากแบบสอบถาม สมัภาษณ์ และการสงัเกต เมื�อทําการศกึษาวิเคราะห์ สามารถสรุป

เป็นประเด็นในการเสนอแนะการใช้พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาประกอบกับหลกัการ ทฤษฎี 

และแนวคิดที�เกี�ยวข้องอนัได้แก่ หลกัการอนรัุกษ์และพฒันาเมืองประวตัิศาสตร์ การพฒันาเมือง

ประวตัิศาสตร์อย่างยั�งยืน การพฒันาภูมิสถาปัตยกรรมเพื�อเมืองประวตัิศาสตร์ การท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม และการออกแบบเพื�อทุกคน ข้อมูลเหล่านี $ส่งผลตอ่การเสนอแนวความคิดหลกัสําหรับ

แนวทางการพฒันาพื $นที�เปิดโล่งบริเวณคเูมืองนครราชสีมา คือ  การสนบัสนุนให้เกิดการเผยตวั

ของพื $นที�บริเวณคูเมืองอันเป็นพื $นที�ทางประวัติศาสตร์ สร้างให้เกิดการรับรู้อาณาเขตของพื $นที�

ประวัติศาสตร์ที�ชัดเจน แล้วทําการจัดสรรพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะโดยรอบบริเวณคูเมืองให้

เหมาะสมกับลกัษณะของกิจกรรมเดิมที�มีอยู่ในพื $นที� จากนั $นทําการเพิ�มหน้าที�ที�ควรจะเป็นในแง่

ของการเป็นพื $นที�เปิดโล่งสาธารณะในบริบททางประวตัิศาสตร์ให้แก่พื $นที�โดยรอบบริเวณคเูมือง  

โดยในการเสนอแนะนี $ไมส่ามารถเสนอแยกเป็นประเด็นเดี�ยวๆตามหวัข้อของการศกึษาในส่วนของ

การทบทวนวรรณกรรมหรือตามประเด็นของความเหมาะสมได้ เนื�องจากการพฒันาพื $นที�ต้องเกิด

จากการบรูณาการองค์ประกอบหลายด้านไปพร้อมๆกนั ซึ�งรายละเอียดของลกัษณะการใช้พื $นที�ใน

แตล่ะบริเวณรอบคเูมืองมีดงันี $ 
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1) เสนอให้สร้างความต่อเนื�องของพื $นที�ที�เป็นขอบเขตของแนวคเูมืองเดิม แนวกําแพง

เมืองเดมิ และพื $นที�ชานกําแพงเดมิ (พื $นที�ที�อยูร่ะหวา่งกําแพงเมืองกบัคเูมือง) ให้มีความตอ่เนื�องถึง

กนัโดยตลอด เพื�อเสนอให้เห็นถึงขอบเขตของพื $นที�ทางประวตัิศาสตร์ที�ชดัเจนตามหลกัการอนรัุกษ์

พื $นที�ประวตัิศาสตร์ เป็นการเน้นคณุคา่และความสําคญัของพื $นที�ให้สามารถเปิดเผยตวัได้อย่าง

สง่างาม ส่งผลให้คนทั�วไปสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ขององค์ประกอบจากประวตัิศาสตร์ได้ง่ายขึ $น 

ส่งผลให้เกิดการพฒันาการใช้พื $นที�แบบอื�นๆที�สนองตอ่การอนรัุกษ์เชิงประวตัิศาสตร์ตอ่ไป แตใ่น

ปัจจุบนัพื $นที�ที�เป็นแนวกําแพงและชานกําแพงเดิมขาดความต่อเนื�องถึงกัน พื $นที�คเูมืองบางส่วน 

ถูกทบัถม เนื�องจากปัญหาการรุกลํ $าของอาคารที�สร้างทับกับเขตพื $นที�ดงักล่าว ซึ�งส่วนใหญ่เป็น

อาคารของทางราชการ เช่น อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ลานหน้าอาคารศาลากลาง

จังหวัด อาคารที�พักของตํารวจ รั $วขอบเขตของเรือนจําเก่า ตลาดเทศบาล 5 เป็นต้น ซึ�งหากไม่

สามารถจดัการปัญหาดงักล่าวได้ก็จะไม่สามารถเป็นตวัอย่างที�ดีให้แก่ประชาชนในการทําหน้าที�

อนรัุกษ์แหลง่หลกัฐานประวตัศิาสตร์ โบราณคดี อนัเป็นรากฐานถิ�นกําเนิดของตนเองได้ 

 
แผนภาพที� 28 แสดงตวัอยา่งความตอ่เนื�องของพื $นที�เปิดโลง่โดยรอบบริเวณคเูมือง 

2) เสนอให้มีการพัฒนาการใช้พื $นที�บริเวณพื $นที� เ ปิดโล่งหรือพื $นที�บริเวณคูเมือง

นครราชสีมาฝั�งประตชูมุพลในการเป็นพื $นที�รับแขกของเมืองตามหลกัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
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โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มนักท่องเที�ยวจากต่างถิ�น ซึ�งลักษณะการท่องเที�ยวในพื $นถิ�นที�มีรากฐาน

ความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดีคอ่นข้างเข้มข้นอย่างในพื $นที�จงัหวดันครราชสีมานั $น 

สิ�งหนึ�งที�ควรนําเสนอให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจคือ รากฐานที�มาของเมืองและชมุชนนั�นเอง  

ในที�นี $เรื�องราวที�อาจถูกนําเสนอสามารถเป็นได้ทั $งเรื�องราววีรกรรมของท้าวสุรนารี หรือ   

ยา่โม ผู้ เป็นบรรพบรุุษที�สร้างชื�อให้เมืองโคราชเป็นที�รู้จกัแก่บคุคลภายนอกทั�วไป หรือเป็นเรื�องราว

เกี�ยวกับความเป็นมาของการก่อร่างสร้างเมืองโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาที�ทําให้พื $นที�มีการ

เปลี�ยนแปลงไปและยงัคงเหลือร่องรอยหลักฐานอยู่ในปัจจุบนั เช่น ซุ้มประตูชุมพล คูเมือง ซาก

กําแพงเมืองเก่า เป็นต้น หรืออาจเป็นเรื�องราวเกี�ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนโคราชพื $นถิ�น เรื�องราวเหล่านี $ควรถูกนําเสนอให้ผู้มาเยือนเยี�ยมชมสามารถรับรู้ 

เข้าถึง เข้าใจได้ง่าย โดยอาจถูกสื�อออกมาในรูปของ พิพิธภัณฑ์ทั $งในร่ม กึ�งกลางแจ้ง หรือ

กลางแจ้ง หรืออาจอยู่ในรูปของประติมากรรมหรือองค์ประกอบทางภูมิทศัน์ในพื $นที�ที�สามารถใช้

ประโยชน์และเข้าถึงได้ง่าย สิ�งเหล่านี $ยงัเป็นการสร้างความตระหนกัรู้ถึงความสําคญัของประวตัิ

และพื $นที�ให้แก่คนในท้องถิ�นด้วย 

ในการจัดสรรเนื $อหาเรื�องราวลงในพื $นที�บริเวณคเูมืองฝั� งประตูชุมพลอาจทําได้ดงันี $ คือ 

เรื� องราวจากวัตถุทางประวัติศาสตร์ที�ควรจัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑ์ถาวรซึ�งเดิมมีอยู่ใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ควรถูกเพิ�มความเข้มข้นของเนื $อหาเรื�องราวให้สื�อถึงความ

เป็นมาและลกัษณะของพื $นที�ให้มากขึ $น โดยสามารถจดัเป็นนิทรรศการถาวรประกอบอยู่ในส่วน

ของหอสมดุแห่งชาติ หรือหากเป็นไปได้ควรจดัการวางผงัการประกอบกันของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

กบัอาคารหอสมดุฯใหม่เพื�อความสามารถในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของอาคารทั $งสองที�ดีขึ $น เรื�องราว

เกี�ยวกับลักษณะของผังเมือง พื $นที�เปิดโล่งแบบตารางสามารถแสดงเกริ�นนําได้ก่อนในส่วน

นิทรรศการของเมือง แล้วชี $ชวนให้เห็นสภาพความเป็นจริงได้จากการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษ์ ไม่ว่าจะด้วยการเดิน จกัรยาน หรือรถสามล้อถีบรับจ้าง ให้ผู้ คนที�มาเยือนได้รับรู้ความ

เชื�อมตอ่ที�ตอ่เนื�องของพื $นที�เปิดโล่งอนัเป็นเอกลกัษณ์เหล่านั $นประกอบไปกบัสถานที�สําคญัตา่งๆที�

อยู่ภายในเขตคเูมือง ทั $งศาลหลกัเมือง วดัสําคญัๆตามตําแหน่งมมุเมืองตา่งๆ หรือแม้กระทั�งสระ

นํ $าโบราณ เป็นต้น ซึ�งในการนี $สามารถพัฒนาพื $นที�ทั $งในเขตคูเมืองและนอกเขตคูเมืองให้

ตอบสนองต่อศกัยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวภายใต้กรอบแห่งการอนุรักษ์พื $นที�
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ประวตัิศาสตร์ได้ โดยอาจมีจดุเริ�มต้นจากพื $นที�เชื�อมต่อระหว่างบริเวณอาคารหอสมุดแห่งชาติกับ

ลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี จดัให้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นจดุหมายแรกของเส้นทางการท่องเที�ยว

เชิงอนรัุกษ์นี $ เรื�องราวเกี�ยวกบัวีรกรรมท้าวสรุนารีตามแนวคิดเดิมที�ถกูแสดงในอาคารแสดงแสง สี 

เสียง และวีรกรรมท้าวสรุนารีนั $น เป็นสิ�งที�ดี แตรู่ปแบบทางกายภาพของอาคารและองค์ประกอบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณไม่เอื $ออํานวยต่อการเชื $อเชิญให้เข้าใช้ จึงควรทําการปรับปรุง

วิธีการนําเสนอและองค์ประกอบของพื $นที�ใหม่ เช่น เสนอเรื�องราวในรูปแบบประติมากรรมเล่าเรื�อง 

โดยแสดงให้เป็นส่วนหนึ�งขององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมในสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี 

เพื�อประโยชน์ที�นอกจากใช้บอกเล่าเรื�องราวแล้ว ยงัสามารถใช้ทํากิจกรรม Passive ต่างๆ เช่น 

นั�งเล่นพูดคุย นั�งพักคอย เดินออกกําลังกาย เพลงโคราชในสวน เป็นต้น ซึ�งในการวางตําแหน่ง

องค์ประกอบต่างๆเพื�อบอกเล่าเรื� องราวก็สามารถสร้างแนวแกนหรือเส้นนําสายตาจาก

องค์ประกอบเหล่านั $นได้ คือ สามารถใช้เป็นเส้นทางหนึ�งในสวนเพื�อบอกเล่าเหตกุารณ์ตา่งๆ โดย

อาจมีเส้นทางรูปแบบอื�นประกอบซ้อนกนัก็ได้ ซึ�งพื $นที�ภายในสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีก็ควร

สร้างให้เกิดบรรยากาศที�ร่มรื�นน่าใช้งาน ให้ความเป็นกันเอง มีความปลอดภัยจากการใช้งานใน

พื $นที�และบคุคลที�ไมพ่งึประสงค์ด้วย 

3) เสนอการจดัตั $งศนูย์บริการนกัทอ่งเที�ยวโดยอาจจะอยู่ประกอบกบัอาคารพิพิธภณัฑ์ที�

เป็นจดุเริ�มต้นของเส้นทางการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม หรืออาจจะอยู่ในบริเวณใกล้กบัแหล่งขนส่ง

มวลชนที�นกัทอ่งเที�ยวมกัจะใช้บริการ หรือเกาะอยู่กบับริเวณอาคารห้องสมดุประชาชนทางฝั�งสวน

ภูมิรักษ์ ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นศนูย์บริการประชาชนในเบื $องต้นด้วย แต่เน้นที�การให้บริการด้าน

ความรู้ทั�วไป ความรู้เกี�ยวกบัคเูมืองแก่ประชาชน 

4) กิจกรรมที�สามารถเกิดขึ $นได้บริเวณพื $นที�คเูมืองฝั�งประตชูุมพล คือ กิจกรรมประเภท 

Passive เช่น เดินเล่น นั�งเล่น นั�งพูดคยุ พกัคอย กิจกรรมการศึกษาเรื�องราวทางประวตัิศาสตร์ 

กิจกรรมนนัทนาการทั�วไปในสวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ�งความ Active ของกิจกรรมสามารถเข้มข้น

ขึ $นได้ในบริเวณสวนอนสุรณ์สถานท้าวสรุนารีชว่งปลาย (บริเวณหน้าวดัพายพั หลงัซุ้มประตจํูาลอง

จนถึงช่วงที�มีถนนสรุนารีตดัผ่าน) ซึ�งกิจกรรม Active ที�เกิดขึ $นอาจเป็นกิจกรรมจากกลุ่มวยัรุ่นหรือ

กิจกรรมประจําปี เช่น การเล่นจักรยานผาดโผน เต้น B-Boy เล่นเสก็ตบอร์ด งานเฉลิมฉลอง     

ท้าวสุนารี เป็นต้น  สรุปคือ ความ Activeของกิจกรรมจะสามารถเกิดได้มากที�สุดบริเวณลาน      
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ซุ้มประตูจําลอง แล้วไล่ระดบัความเข้มข้นลงไปจนถึงกิจกรรมที�เป็น Passive ที�สุดในบริเวณ    

ลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี 

5) ลกัษณะผังและองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณลานอนุสาวรีย์และสวน

อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารีควรปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงใหม่ตามแนวทางการพัฒนาภูมิ

สถาปัตยกรรมเพื�อพื $นที�ประวัติศาสตร์ โดยเน้นที�ประโยชน์ใช้สอยจากการใช้งานจริง มีความ

ปลอดภัยในการทํากิจกรรม ปลอดภัยจากบุคคลไม่พึงประสงค์ และคํานึงถึงบริบทของพื $นที�เชิง

ประวัติศาสตร์ให้มากที�สุด เช่น แนวแกนนํ $าพุที�ยาวจนขวางทางสัญจรตามธรรมชาติของคนใน

พื $นที� ซึ�งเป็นผลจากการประเมินการออกแบบเดิมที�ต้องมีการปรับปรุงโดยการนําสะพานเหล็กมา

วางพาดเป็นระยะขวางตามแกนนํ $าพ ุถึงแม้ว่าแนวคิดของการสร้างแนวแกนอาจจะดดีู หรือแสดง

ที�มาของความเป็นพื $นที�ผิวคเูมืองเดิม แตก่ารออกแบบควรปรับปรุงให้เอื $อตอ่การใช้งานในพื $นที� ไม่

แบง่พื $นที�ออกเป็นเส้น ซึ�งใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมได้น้อยกวา่พื $นที�ที�เป็นชิ $นๆแล้วมีพื $นที�ย่อยๆ

อยูภ่ายใน ควรรักษาเส้นทางสญัจรเดิมที�คนทั�วไปใช้ในการเชื�อมตอ่ระหว่างพื $นที�ในเขตคเูมืองและ

พื $นที�นอกเขตคเูมือง เวทียกระดบัควรรื $อออกเนื�องจากบดบงัมมุมองระหว่างลานอนสุาวรีย์กบัสวน

อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี ตัดขาดความเชื�อมต่อของพื $นที� สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับสวน

อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี และเป็นการสนบัสนุนให้พื $นที�สามารถรองรับกิจกรรมการชุมนุมที�เป็น

กิจกรรมประเภท Active ซึ�งไมเ่หมาะกบับริเวณพื $นที�ลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีที�ต้องการความสงบ

และบรรยากาศที�ศกัดิ9สิทธิ9 ลานกิจกรรมเพื�อการชุมนมุอาจพิจารณาให้ตั $งอยู่ในบริเวณส่วนปลาย

ของสวนอนุสรณ์สถานที�จะเชื�อมต่อกับพื $นที�เปิดโล่งทางด้านทิศเหนือ (ฝั� งประตูพลแสน) หรือ

พิจารณาให้ตั $งอยูใ่นบริเวณลานหน้าอาคารศาลากลางจงัหวดั ควรเพิ�มความร่มรื�นให้กบัพื $นที�สวน

ด้วยไม้ยืนต้นให้สามารถใช้ประโยชน์ในลกัษณะของการใช้ร่มเงาใต้ต้นไม้ได้ เนื�องจากกิจกรรมที�

เกิดขึ $นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประเภท Passive เช่น การนั�งรอ นั�งพักคอย เป็นต้น ในพื $นที�ลาน

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีควรลดความโดดเด่นขององค์ประกอบอื�นๆที�บดบังมุมมองต่ออนุสาวรีย์    

ท้าวสรุานรีและซุ้มประตชูมุพล เช่น อาคารศาลาพกัคอยขนาดใหญ่ อาจเปลี�ยนเป็นไม้ต้นที�มีทรง

พุ่มแผ่กว้างให้ร่มเงาแทน เป็นต้น การสร้างความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างซุ้ มประตูชุมพลกับพื $นที�

โดยรอบ เพื�อเพิ�มความโดดเดน่ให้แก่อนสุรณ์สถานจากประวตัิศาสตร์เพียงแห่งเดียวที�หลงเหลืออยู ่

เนื�องจากในปัจจบุนัมีองค์ประกอบอื�นๆมากมายมาบดบงัทําให้รับรู้ถึงการมีอยู่ของซุ้มประตไูด้ยาก 
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ไม่ว่าจะเป็นรั $วที�ล้อมรอบฐานซุ้มประต ูอาจเปลี�ยนเป็นพื $นที�เปิดโล่งหรือเนินดินที�มีวสัดพืุชพรรณ

ปกคลมุแทนเพื�อป้องกนัการปีนป่าย หรือแม้แตร่ะดบัความสงูของฐานลานอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีเอง

ที�ถมจนทําลายความต่อเนื�องของพื $นที�ฐานซุ้มประตกูับลานเดิมในระดบัถนน ซึ�งอาจแก้โดยการ

ปรับระดบัความสงูของฐานลานอนสุาวรีย์ใหม ่เป็นต้น 

6) บริเวณตลิ�งคเูมืองฝั�งตรงข้ามกบัซุ้มประตจํูาลองอาจมีการปรับปรุงพื $นที�เพื�อเพิ�มพื $นที�

การใช้งานให้สามารถรองรับกิจกรรมการชมุนมุได้  

7) เสนอให้มีการพฒันาการใช้พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาฝั�งประตูพลแสนในการ

เป็นพื $นที�สาธารณะเพื�อสุขอนามยัของประชาชน ตามหลกัการสร้างปัจจยัในการดํารงชีวิตอย่าง

ยั�งยืน โดยพิจารณาจากลักษณะของสภาพแวดล้อมร่วมกับกิจกรรมการใช้พื $นที�แบบเดิม โดย

พิจารณาลกัษณะและรูปแบบขององค์ประกอบทางภมูิสถาปัตยกรรมตามแนวทางการอนรัุกษ์พื $นที�

ประวัติศาสตร์ เช่น การสร้างแนวกําแพงเมืองจําลองที�มีอยู่ในปัจจุบนัเป็นแนวคิดที�ดี แต่แนว

กําแพงเมืองจําลองนี $ไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบหรือหน้าที� เหมือนกันโดยตลอดรอบคูเมือง คือ 

นอกจากจะทําหน้าที�เพื�อผลทางการอนรัุกษ์เชิงประวตัศิาสตร์ เป็นเครื�องเตือนใจให้ผู้คนได้ระลึกถึง

แล้ว ในบางบริเวณ เช่น บริเวณห้องสมุดในสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ แนวกําแพงเมืองนี $

สามารถใช้เป็นสื�อในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับที�มา ความสําคัญ ลักษณะของคูเมือง 

กําแพงเมืองเดิม โดยสามารถใช้เป็นองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื�อเสริมสร้างกิจกรรม

นนัทนาการในสวนสําหรับเด็กๆซึ�งเป็นกลุ่มผู้ ใช้หลกัในบริเวณนี $ได้ด้วย แตใ่นบริเวณพื $นที�สวนทาง

ตะวนัออกของประตพูลแสนซึ�งมีขนาดพื $นที�ค่อนข้างแคบ การสร้างแนวกําแพงให้สามารถใช้เป็น

ทางเดินในสวนประกอบกับลักษณะบางตําแหน่งที�สามารถใช้เป็นส่วนหนึ�งของการประกอบ

กิจกรรมนันทนาการได้ดูจะเหมาะสมกว่าการสร้างให้แนวกําแพงเป็นแค่อนุสรณ์ไม่สามารถใช้

ประโยชน์อย่างอื�นได้ แล้วต้องมาสร้างเส้นทางเดินที�เป็นเส้นตรงซึ�งกลบัเป็นการแบ่งพื $นที�สวนให้

เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เช่นเดียวกับแนวแกนนํ $าพุในสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรานารี เป็นต้น 

นอกจากนั $นในเรื� ององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมอื�นๆ เช่น เครื� องเล่นเด็ก เครื� อง              

ออกกําลงักาย ที�นั�งพักคอย ไฟประดบัสวน เป็นต้น สิ�งเหล่านี $ควรได้รับการออกแบบให้มีความ

กลมกลืนกับพื $นที�โดยไม่แย่งความโดดเด่นจากพื $นที�ไป มีลกัษณะที�สามารถแยกออกได้จากแนว
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กําแพงเมืองเก่าที�เป็นโบราณสถาน มีความปลอดภยัในการใช้งาน เช่น บริเวณสนามเด็กเล่น ควร

เลือกใช้วสัดปุระกอบบริเวณที�มีความปลอดภยัตอ่การเลน่ของเดก็ ล้มแล้วไมเ่จ็บ เป็นต้น 

8) กิจกรรมที�สามารถเกิดขึ $นได้ในพื $นที�บริเวณคูเมืองฝั� งประตูพลแสน มีลักษณะ

คล้ายคลึงกบักิจกรรมที�เกิดขึ $นบริเวณฝั�งประตชูุมพล คือ ในพื $นที�ที�มีโบราณสถานจะมีความเป็น 

Passive ของกิจกรรมมากที�สุด ในที�นี $คือบริเวณพื $นที�ซากกําแพงเมืองเก่าทางทิศตะวนัออกของ

ประตูพลแสน แล้วไล่ระดบัความเข้มข้นจนมีความเป็น Active มากที�สุดในบริเวณที�เป็นแหล่ง

ชมุชนซึ�งเชื�อมตอ่กบัเมืองใหม ่ในที�นี $คือบริเวณสวนที�เชื�อมตอ่จากพื $นที�ซุ้มประตจํูาลอง 

แผนภาพที� 29 แสดงแนวคดิการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมา 

9) พื $นที�บริเวณแนวกําแพงเมืองเดิมในสวนสาธารณะทางตะวนัออกของประตพูลแสน

ควรมีการปรับปรุงลกัษณะการนําเสนอข้อมูลเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบใหม่ ซึ�งจากเดิมที�เป็นอาคาร

รูปร่างแบบแนวกําแพงเมืองเดิมซึ�งมีลักษณะทึบตนั มองไม่เห็นภายใน อาจเปลี�ยนเป็นการแค่

โครงสร้างโปร่งๆ หรือพื $นใสๆคร่อมทับเพื�อป้องกันความเสียหายจากสภาพแวดล้อม แล้วสร้าง

องค์ประกอบในบริเวณให้ส่งเสริมความเป็นอนสุรณ์สถานจากอดีต ซึ�งสามารถให้ความรู้เกี�ยวกับ

ลกัษณะของพื $นที�บริเวณคเูมืองได้ ส่งเสริมให้พื $นที�นี $เป็นจุดหมุนในการส่งต่อความสัมพันธ์ของ
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พื $นที�จากด้านทิศเหนือสู่ด้านทิศตะวันออก เป็นต้น โดยรูปลักษณ์ที�จะเกิดขึ $นสามารถใช้แบบที�

ตอ่เนื�องจากสวนสาธารณะในพื $นที�ตดิกนัได้ 

10) เสนอให้มีการพัฒนาการใช้พื $นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมาฝั�งประตพูลล้านในการ

เป็นพื $นที�เปิดโล่งหลกัเพื�อส่งเสริมสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และสร้างทศันียภาพที�ดีให้แก่เมือง 

โดยการสร้างเสริมคณุภาพนํ $าในคเูมืองให้ใสสะอาด เพิ�มความหนาแน่นของพืชพรรณบริเวณขอบ

และตลิ�งของคเูมืองให้มากขึ $น เพื�อสร้างความร่มรื�น ชุ่มชื $น เขียวชอุ่ม ซึ�งอาจปรับลกัษณะของตลิ�ง

ให้เป็นขั $นบนัไดที�สามารถใช้ปลูกพืชพรรณในบางบริเวณเพื�อสร้างความสวยงาม ช่วยในการยึด

เกาะดนิ ลดการพงัทลายของตลิ�งได้ และเป็นการเพิ�มพื $นผิวของทางเท้าได้ด้วย  

11) เสนอให้มีการพฒันาการใช้พื $นที�บริเวณคเูมืองนครราชสีมาฝั�งประตไูชยณรงค์ในการ

เป็นพื $นที�เปิดโล่งเพื�อส่งเสริมสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และสร้างทัศนียภาพที�ดีให้แก่เมือง 

เชน่เดียวกบัพื $นที�ทางฝั�งประตพูลล้าน แตเ่พิ�มการใช้งานในลกัษณะของพื $นที�เพื�อสง่เสริมสขุอนามยั

ของประชาชนในบริเวณใกล้ๆกับซุ้มประตไูชยณรงค์ซึ�งเป็นพื $นที�ศนูย์รวมของประชาชนในชุมชน 

เนื�องจากมีตลาดเทศบาล 5 และท่ารถประจําทางอยู่ในบริเวณ โดยลกัษณะของพื $นที�สาธารณะที�

จะเกิดขึ $นสามารถใช้หลกัการเดียวกบัพื $นที�สวนทางฝั�งประตพูลแสนได้     

12) ลกัษณะพืชพรรณที�ควรเลือกใช้ภายในบริเวณพื $นที�คเูมืองนครราชสีมา จากแนวทาง

การพฒันาภูมิสถาปัตยกรรมเพื�อเมืองประวตัิศาสตร์ การเลือกใช้พืชพรรณประเด็นสําคญัคือ การ

ส่งเสริมการใช้พืชพรรณท้องถิ�นซึ�งมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมในพื $นที�นั $นๆ และเป็นการช่วย

อนุรักษ์พันธุกรรมของพืชท้องถิ�นด้วย แต่ต้องพิจารณาประกอบกับลักษณะของพื $นที�ใช้งานว่ามี

ความต้องการคณุลกัษณะอย่างไรจากการใช้พืชพรรณเหล่านั $น เช่น บริเวณกิจกรรมนนัทนาการ

ทั�วไป ควรใช้พืชพรรณที�มีทรงพุ่มแผ่ ให้ร่มเงาตลอดทั $งวนัไม่ผลดัใบ เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ได้ สว่นบริเวณที�เป็นการสง่เสริมทศันียภาพที�ดีให้แก่เมืองก็สามารถเลือกใช้พืชพรรณประเภทผลดั

ใบเพื�อสง่เสริมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองพืชพรรณนั $นๆได้ บริเวณที�ต้องการเน้นความโดดเดน่ของ

องค์ประกอบของเมือง หรือหลักฐานทางประวตัิศาสตร์โบราณคดี อาจใช้หญ้าหรือไม้พุ่มขนาด

กลางถึงขนาดใหญ่ในการเป็นองค์ประกอบในพื $นที�นั $น เป็นต้น ซึ�งตามการสืบค้นเบื $องต้นเกี�ยวกับ

ลกัษณะของพืชพรรณเดมิในท้องถิ�น ได้แก่ ต้นสาธร ซึ�งเป็นพรรณไม้พระราชทาน สามารถนําไม้มา

ใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้ ต้นมะพร้าว ต้นตาล ซึ�งขึ $นอยู่ทั�วไปโดยรอบบริเวณ   
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คเูมือง ต้นไม้ประเภทนี $ต้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ให้ดีเนื�องจากสร้างความไม่ปลอดภยัในการ

ประกอบกิจกรรมตา่งๆ  ต้นคนู ซึ�งเป็นไม้ผลดัใบ และทนแล้ง เป็นต้น   

13) การปรับปรุงคณุภาพนํ $าในคูเมืองให้ใสสะอาด สามารถใช้เล่นได้ ปลอดภัยสําหรับ

เดก็ ทําให้เกิดกิจกรรมนนัทนาการทางนํ $าที�ปลอดภยั ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสขุภาวะของ

ประชาชน  ซึ�งอปุกรณ์ กระบวนการ หรือขั $นตอนที�จะใช้ในการบําบดัรักษานํ $า ควรศกึษาพิจารณา

ประกอบกบัการออกแบบให้เป็นสว่นหนึ�งขององค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมในเชิงการอนรัุกษ์

พื $นที�ทางประวตัศิาสตร์ และเพื�อสง่เสริมให้เกิดทศันียภาพที�ดีแก่เมืองด้วย 

14) การเพิ�มความปลอดภัยในพื $นที�บริเวณรอบคูเมือง โดยเฉพาะในพื $นที�สวนอนุสรณ์

สถานท้าวสรุนารี และสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยระบบไฟฟ้าแสงสว่างประกอบกบัการเพิ�ม

ความปลอดภัยจากการสร้างกิจกรรมให้มีผู้ เฝ้ามองพื $นที�ตลอดเวลา เช่น การกําหนดเขตพื $นที�

พาณิชยกรรมหรือพื $นที�อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง หรือการกําหนดแนวอาคารให้ประจนัหน้ากับ

แนวคูเมือง (Facing) ซึ�งในที� นี $หากต้องมีการสร้างอาคารใหม่หรือเพิ�มองค์ประกอบทาง             

ภูมิสถาปัตยกรรมเข้าไปใหม่อย่างเสาไฟ ควรกําหนดรูปแบบอาคารและองค์ประกอบเหล่านั $นใน

เบื $องต้นให้เหมาะสมสมัพนัธ์กับพื $นที�ประวตัิศาสตร์ด้วย โดยสามารถศกึษารูปแบบได้จากอาคาร

เก่าที�อยู่ในเขตคูเมืองหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์อื�นๆ  ทั $งนี $ถือเป็นทางหนึ�งในการส่งเสริม

เอกลกัษณ์ของพื $นที�ให้ชดัเจนยิ�งขึ $น 

15) ลักษณะทางเท้าโดยรอบบริเวณคูเมืองควรมีความร่มรื�น มีความเชื�อมต่อกันโดย

ตลอด ซึ�งในบางบริเวณที�ทางเท้ามีขนาดแคบและมีสิ�งกีดขวาง อาจพิจารณาการเพิ�มพื $นผิวทาง

เท้าโดยการปรับปรุงลักษณะของตลิ�งตลอดแนวคูเมืองใหม่ โดยให้พิจารณาประกอบกับ

ความสามารถในการใช้งานในแตล่ะบริเวณด้วย  

16) ประเภทของการสัญจรในเขตพื $นที�บริเวณคูเมือง ควรสนับสนุนให้เกิดการสัญจรสี

เขียว คือ ไมร่บกวนธรรมชาติและแหล่งโบราณสถาน ตวัอย่างของการสญัจร เช่น สนบัสนนุให้เกิด

การเดนิที�สะดวกสบายและมีความปลอดภยัมากขึ $น การสง่เสริมการใช้จกัรยาน การส่งเสริมการใช้

บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื�อลดปัญหาการจราจรจากรถยนต์ส่วนตวั และลดปัญหามลภาวะที�

เกิดในเขตพื $นที�ประวตัศิาสตร์ เป็นต้น  
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ในการพัฒนาพื $นที�ทุกด้านต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ราชการ รัฐ เอกชน ประชาชนผู้อยู่อาศยั นกัท่องเที�ยว ทกุคนต้องทําความเข้าใจเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�ของพื $นที�และบทบาทหน้าที�ของตนเอง แล้วสร้างความสมัพนัธ์ที�เกื $อหนนุซึ�งกนัและกนั 

6.4 ข้อเสนอแนะเพื�อนําผลการศึกษาไปใช้ 

 ผลของการศกึษาในครั $งนี $คือการเสนอแนะแนวทางในการใช้และพฒันาพื $นที�บริเวณคเูมือง

นครราชสีมาให้เหมาะสมกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยพิจารณาประกอบกับ

ศกัยภาพด้านอื�นๆของพื $นที� ลกัษณะการใช้งานเดิมภายในพื $นที� และความต้องการของประชาชน

ในการใช้พื $นที� ซึ�งผลสรุปนั $นมีนโยบายด้านการอนุรักษ์ทางประวตัิศาสตร์เป็นแนวคิดสําคญั เพื�อ

ส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของพื $นที�ให้เด่นชัด ทั $งยงัสามารถใช้ในการพัฒนา

และกระตุ้นศกัยภาพในด้านอื�นๆของพื $นที�ให้เตบิโตอยา่งยั�งยืนตอ่ไป 

สําหรับหน่วยงานที�สามารถนําผลการศกึษานี $ไปขยายตอ่เพื�อผลที�แน่นอน คือ หน่วยงาน

บริหารพื $นที�ทั $งระดบัหมู่บ้าน ตําบล เทศบาล อําเภอ และจงัหวดั ซึ�งในนโยบายการบริหารงานใน

แต่ละระดบัสามารถบรรจุแนวคิดเกี�ยวกับการอนุรักษ์เนื $อหาทางประวตัิศาสตร์ของเมืองไว้ได้ ใน

ที�นี�ผู้ ที�เกี�ยวข้องโดยตรง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เพราะพื $นที�เขตคเูมืองอยู่ในความดแูลของ

หน่วยงานเทศบาล แตเ่นื�องจากเป็นพื $นที�ที�มีความสําคญัระดบัจงัหวดัและภาค หน่วยงานบริหาร

อื�นๆจงึมีสว่นในการตดัสินใจและสนบัสนนุเพื�อการพฒันาพื $นที�นี $ด้วย 

สําหรับการนําแนวคิดจากผลการศกึษานี $ไปขยายตอ่อาจแบง่ช่วงการพฒันาเป็น 4 ระดบั 

คือ  

1) ช่วงแรกควรหาแนวทางและความร่วมมือในการเวนคืนหรือสร้างการเชื�อมต่อพื $นที�เปิด

โลง่บริเวณคเูมืองให้ตอ่เนื�องเป็นเนื $อเดียวกนัด้วยเหตผุลด้านการอนรัุกษ์ทางประวตัศิาสตร์  

2) ชว่งที�สองคือการพฒันาพื $นที�ในบริเวณฝั�งทิศตะวนัตกของคเูมืองให้สามารถตอบสนอง

ตอ่แนวทางในการอนุรักษ์และสามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวได้ ซึ�ง

ระดบัของการพฒันาในช่วงนี $อาจต้องใช้ระยะเวลาที�ยาวนาน ต้องทําการศกึษาถึงผลกระทบของ

การพฒันาในระดบัตา่งๆให้ลกึซึ $งยิ�งขึ $น  
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3) ช่วงที�สาม คือ การพัฒนาพื $นที�ฝั� งทิศเหนือของคูเมืองให้เป็นสวนสาธารณะใจกลาง

เมืองตามแนวทางการอนรัุกษ์ที�ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี $ โดยคํานงึถึงการเป็นพื $นที�ใช้งานที�มีขนาดการ

รองรับระดบัจงัหวดั   

4) ชว่งที�สี� คือ การพฒันาพื $นที�ด้านทิศตะวนัออกและทิศใต้ให้มีบทบาทสําคญัในด้านการ

เป็นพื $นที�เปิดโล่งเพื�อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพของเมือง โดยยึดแนวคิดของการ

อนรัุกษ์ทางประวตัศิาสตร์เชน่กนั 

โดยในการลงมือปฏิบัติควรเริ�มจากช่วงที�หนึ�งก่อนเพื�อสร้างศกัยภาพที�สมบูรณ์ในการ

พัฒนาเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แล้วจึงเริ�มดําเนินการศึกษารายละเอียดในช่วงที�สอง เมื�อ

ทําการศึกษารายละเอียดถึงวิถีการดําเนินงานและผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงคอ่ยเริ�มการปฏิบตัิ

ในช่วงที�สามและสี�ไปพร้อมๆกนัได้ ทั $งนี $การที�ให้ทําการศกึษาในช่วงที�สองโดยละเอียดก่อนการลง

มือปฏิบตัิในช่วงที�สามและสี� เพื�อป้องกนัการแก้งานที�ซํ $าซ้อนในภายหลงั ซึ�งอาจทําให้เกิดการเสีย

งบประมาณโดยเปลา่ประโยชน์ได้ 

6.5 ข้อเสนอแนะเพื�อการทาํวิจัยครั1งต่อไป 

 ในภาพรวมของขอบเขตการศึกษาสําหรับการวิจัยในครั $งต่อไปอาจเพิ�มประเด็น

ความสมัพนัธ์ในแง่มมุด้านชมุชนและสงัคมกบัพื $นที�ศกึษา โดยเฉพาะชมุชนที�อยู่ภายในเขตคเูมือง 

และ/หรือชุมชนที�อยู่ประกอบรายล้อมพื $นที�คูเมือง หรืออาจทําการศึกษาลงในรายละเอียดถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประชาชนผู้ ใช้พื $นที�  ลักษณะการใช้พื $นที�ของแต่ละพื $นที�ย่อยๆที�

ประกอบเป็นพื $นที�เปิดโลง่สาธารณะบริเวณคเูมืองนครราชสีมา ซึ�งอาจได้ข้อมลูในเชิงลึกที�น่าสนใจ

และเป็นประโยชน์ในการพฒันาพื $นที�ตอ่ไป 

 ในสว่นของกระบวนการศกึษาและวิธีการศกึษา ปัญหาในการดําเนินการวิจยัส่วนใหญ่อยู่

ในภาคส่วนของการลงภาคสนาม ได้แก่ ช่วงเวลาในการเก็บข้อมลูภาคสนามน้อยเกินไปประกอบ

กบัพื $นที�ศกึษาอยูใ่นช่วงกําลงัเปลี�ยนแปลง ทําให้ไม่สามารถสงัเกตบนัทึกพฤติกรรมการใช้พื $นที�ใน

ช่วงเวลาปกติได้เต็มที� จึงต้องเน้นที�การเก็บข้อมูลในเชิงสอบถามสัมภาษณ์ ซึ�งต้องทําการเก็บ

ข้อมูลกับลักษณะกลุ่มประชากรที�หลากหลายเพื�อหาข้อสรุปที�ตรงกัน นอกจากนั $นยังมีปัญหา
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เกี�ยวกับลักษณะของกลุ่มประชากรที�ใช้ในการเก็บข้อมูลที�อาจจะไม่เข้าใจและไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือ เชน่ เดก็และวยัรุ่น เป็นต้น 

ดงันั $น ในการเก็บข้อมูลภาคสนามอาจต้องใช้วิธีการที�หลากหลายประกอบกัน โดยใช้

ระยะเวลาที�มากพอสมควร คือ อาจใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แยกกับการสมัภาษณ์ใน

เชิงลึกจากหลายกลุ่มประชากร ประกอบกับการสงัเกตอย่างจริงจงั ซึ�งใช้ระยะเวลาพอสมควรที�

สามารถเก็บข้อมูลที�มีคณุภาพตามจุดประสงค์ของโครงการได้ โดยต้องทําการศึกษาในเบื $องต้น

ก่อนเกี�ยวกบัช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมายที�เหมาะสม ซึ�งในการศึกษานี $ได้ทําการศกึษาในเบื $องต้น

แล้วจากการสอบถาม สมัภาษณ์ และสงัเกต แตอ่าจจะใช้เวลาในการเก็บข้อมลูเบื $องต้นน้อยเกินไป

ทําให้อาจไม่ได้รับข้อมลูเชิงลึกที�ครบถ้วน ซึ�งในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั $นอาจทําซํ $าอีกรอบหนึ�ง

ในชว่งเวลาเดียวกนัแตต่า่งฤดกูาลออกไปก็ได้ เพื�อเป็นการยํ $าถึงผลที�แนช่ดั 

อีกปัญหาหนึ�งที�พบในการศกึษาคือ รูปแบบของแบบสอบถามที�ยาวและละเอียดเกินไปทํา

ให้ผู้ ตอบบางกลุ่มไม่เข้าใจและไม่อยากตอบ ส่งผลต่อคุณภาพของผลการสอบถามข้อเท็จจริง

อาจจะไม่สมบูรณ์ ในการศึกษาครั $งตอ่ไปอาจต้องทําการลองออกแบบแบบสอบถามหรือลกัษณะ

ของการเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ที�ผู้ คนทุกวัยสามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้เวลาในการทําน้อยเพื�อ

ข้อมลูที�มีคณุภาพมากขึ $น 
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สํานักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ

กระ ทรวง การพัฒน าสังคมแ ละ ความ มั�น คง ของม นุษ ย์ .  คู่ มือการออกแบบ

สภาพแวดล้อมสาํหรับคนพกิาร และคนทุกวัย. เข้าถึงเมื�อ 2 มกราคม 2556. เข้าถึงได้

จาก http://www.nep.go.th/upload/modResearch/file_1_tn-14-353.pdf%20 

อริยา อรุณินท์, ผศ.. แนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายที� ว่างของเมือง และพื 1นที�ที� ถูกละเลย

อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในกรุงปารีส ประเทศฝรั� งเศส. เข้าถึงเมื�อ 6 ตลุาคม 

2555. เข้าถึงได้จาก http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/utilize1.pdf 
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แบบสาํรวจความต้องการของประชาชนในการใช้พื 1นที�บริเวณคูเมืองนครราชสีมา  

เพื�อใช้เป็นข้อมูลประกอบในรายวิชา 264620 การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2555 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

กรุณาทาํเครื�องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที�ตรงกบัความเป็นจริงมากที�สุด  

(ข้อมูลที�ตอบแบบสาํรวจจะถกูเก็บเป็นความลบัและเสนอผลการสาํรวจเป็นภาพรวมเท่านั1น) 

 

1. ที�อยู่อาศัย                 �  เป็นผู้ที�อาศยัอยูใ่นเขตพื $นที�คเูมืองโคราช 

                       �  เป็นผู้ที�อาศยัอยูน่อกเขตพื $นที�คเูมืองโคราช  

2. เพศ        �  ชาย �  หญิง   

3. อายุ       �  0-12 ปี �13-25 ปี � 26-45 ปี   � 46-60 ปี     � 60 ปีขึ $นไป 

4. คุณรู้หรือไม่ว่าพื 1นที�บริเวณคูเมืองโคราชมีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์และผังเมือง     �  รู้           �  ไมรู้่     

 

5. ลักษณะการเดนิทาง 

5.1 ประเภทของยานพาหนะที�ท่านมักเลือกใช้เพื�อมายงับริเวณคูเมืองโคราช (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

ยานพาหนะสว่นตวั :      � รถยนต์         � รถจกัรยานยนต์          � จกัรยาน     � การเดิน 

ยานพาหนะสาธารณะ :  � รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถประจําทาง รถสองแถวประจําทาง เป็นต้น 

        � รถรับจ้างไมป่ระจําทาง เช่น แท็กซี�  สามล้อรับจ้าง  ตุ๊กๆ  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น 

5.2  ระดับความสะดวกสบายในการเข้าถงึพื 1นที�คูเมืองด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ 

(ให้ตอบทุกข้อ โดยทําเครื�องหมาย / ในชอ่งระดบัความสะดวกสบายที�ตรงกบัความเห็นของทา่น) 

ประเภทของยานพาหนะที�ใช้ใน
การเข้าถงึพื 1นที�คูเมืองโคราช 

ระดับความสะดวกสบายในการเข้าถงึพื 1นที�คูเมืองโคราช 
สะดวก 

มากที�สดุ 
สะดวกมาก สะดวก 

ปานกลาง 
สะดวก 

น้อยที�สดุ 
รถยนต์สว่นตวั     
รถจกัรยานยนต์สว่นตวั     
จกัรยาน     
เดิน     
รถโดยสารสาธารณะ     
รถรับจ้างไมป่ระจําทาง     
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7. ปัญหาทางด้านกายภาพของพื 1นที�บริเวณคเูมืองโคราชในการใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ คอือะไร  

(เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

ประเภทของปัญหา 

ที�จอดรถและทางสัญจร พื 1นที�กิจกรรม 
ความร่มรื�น ทัศนียภาพ  

และความปลอดภยั 
อื�นๆ 

� ที�จอดรถยนต์ไมเ่พียงพอ 
(กรุณาระบบุริเวณ
...........................................) 

� ที�จอดจกัรยานไมเ่พยีงพอ 
(กรุณาระบบุริเวณ
...........................................) 

� ขาดเส้นทางจกัรยานที�
ตอ่เนื�อง 

� ผิวทางจกัรยานไมป่ลอดภยั 

� เส้นทางเดินเท้าไมต่อ่เนื�อง 

� เส้นทางเดินเท้ามีสิ�งกีดขวาง 

� ผิวทางเดินเท้าไมป่ลอดภยั 

� ขาดที�นั�งพกัตามเส้นทาง
รอบคเูมืองในตาํแหนง่ที�
เหมาะสม 

� สนามเด็กเลน่อยูใ่นตําแหนง่
ที�ไมเ่หมาะสม 

� ไมม่ีพื $นที�เฉพาะสาํหรับกีฬา 
Extreme  

� ไมม่ีพื $นที�ที�เหมาะสมในการ
ทํากิจกรรมที�ต้องการ  
(โปรดระบชุนิดของกิจกรรม
.............................................
...........................................) 

� บริเวณลานยา่โมร้อนเกินไป ขาดร่มเงา 

� ทางเท้าขาดร่มเงา ความร่มรื�น 

� ทศันียภาพโดยรอบบริเวณไมส่วยงาม

� ผู้พิการไมส่ามารถเข้าถงึพื $นที�ใช้งานได้ 

� สนามเด็กเลน่ขาดรั $วรอบเพื�อความ
ปลอดภยัจากท้องถนน และขาดการกนั
เด็กตกนํ $าลงคเูมือง 

� ขาดความปลอดภยัในยามคํ�าคืน 

� พื $นที�คเูมืองทางฝั�งประตพูลล้าน (ด้าน
ทิศตะวนัออก) นา่กลวั เปลี�ยว ดอูนัตราย 

� พื $นที�คเูมืองทางฝั�งประตไูชยณรงค์ 
(ด้านทศิใต้) นา่กลวั เปลี�ยว ดอูนัตราย 

 

 

 

8. หากมีการพัฒนา ท่านต้องการให้พื 1นที�บริเวณคูเมืองโคราชเป็นอย่างไร  (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

� มีความปลอดภยัในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ 

� มีความร่มรื�น มีร่มเงา มีทศันียภาพสวยงาม 

� ผู้พิการเข้าถึงได้ง่าย 

� มีพื $นที�จอดรถยนต์ ที�เพิ�มขึ $น 

� มีพื $นที�จอดจกัยาน ที�เพิ�มขึ $น 

� มีเส้นทางจกัรยานเพื�อคนในชมุชน 

� มีเส้นทางจกัรยานเพื�อการทอ่งเที�ยว 

� มีรถรางเพื�อการทอ่งเที�ยว 

� มีสะพานลอยข้ามถนน 

 

 

 

� มีพื $นที�ออกกําลงักายทั�วไป เช่น พื $นที�เพื�อเลน่กีฬา

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

� มีพื $นที�สาํหรับกีฬา Extreme เช่น ลานเลน่เสก็ตบอร์ด  

� มีพื $นที�ขายของจากชมุชน นกัเรียน นศ. ตลาดถนนคนเดิน 

� มีพื $นที�ในการเผยแพร่วฒันธรรมพื $นถิ�น 

� มีพื $นที�กิจกรรมนนัทนาการทางนํ $าในบริเวณคเูมอืง 

� มีพื $นที�สง่เสริมความรู้ทั�วไปให้กบัประชาชน เช่น 

ห้องสมดุชมุชน 

� อื�นๆ .......................................................................
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ที�อยู ่   25/196 หมู ่2  ถ.เพชรเกษม  ต.สนามจนัทร์  อ.เมืองนครปฐม   

จ.นครปฐม  73000 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ.2554 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัทา่พระ 

พ.ศ.2554 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ที�คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัทา่พระ  

 

 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography
	appendix

