54060201: สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
คําสําคัญ: คูเมืองนครราชสีมา / การใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมือง
กรองกาญจน์ อัครเอกฒาลิน: ความเหมาะสมในการใช้ ประโยชน์ พืน$ ทีเปิ ดโล่ง บริ เ วณคูเมือ ง
นครราชสีมา. อาจารย์ทีปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ: รศ.ดร.ชัยสิทธิ9 ด่านกิตติกลุ . 174 หน้ า
การศึกษาครัง$ นี $มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) สํารวจความต้ องการการใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา
2) ประเมินศักยภาพของพื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา 3) วิเคราะห์และสรุปแนวทางทีเหมาะสมต่อการพัฒนา
พื $นทีคเู มืองนครราชสีมา
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกียวกับลักษณะการใช้ พื $นทีโดยทัว ไป ปั ญหาทีพบใน
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การใช้ พื $นที และความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาพื $นที ทําการวิเคราะห์ผลเป็ นค่าร้ อยละของตัวอย่างประชากร
พิจารณาประกอบกับผลจากการสังเกตและข้ อมูลทางวิชาการ

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางทีเหมาะสมต่อการพัฒนาพื $นทีคเู มืองนครราชสีมา สามารถแบ่งได้ เป็ น
4 ประเด็น คือ
1.

การสร้ างความเชือมต่อของพื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองให้ เป็ นเนื $อเดียวกัน เพือแสดงความ

ชัดเจนของเขตพื $นทีประวัติศาสตร์ เป็ นการเน้ นยํ $าความสําคัญและสร้ างเอกลักษณ์ของพื $นทีให้ ชดั เจนยิงขึ $นตาม
หลักการอนุรักษ์ พื $นทีทางประวัติศาสตร์
2.

พื น$ ที แ ถบตะวัน ตกฝั ง ประตู ชุ ม พลควรพั ฒ นาเป็ นพื น$ ที รั บ แขกของเมื อ งที พ ร้ อมด้ วย

แหล่งข้ อมูลความรู้ เกี ยวกับท้ องที มีความร่ มรื นปลอดภัยจากลักษณะทีดีทางภูมิสถาปั ตยกรรม มีกิจกรรม
ประเภท Passive ทีไม่ทําลายความศักดิ9สทิ ธิ9ของสถานที
3.

พืน$ ทีแถบฝั งประตูพลแสนควรพัฒนาหน้ าทีห ลักให้ เ ป็ นสวนสาธารณะระดับจังหวัด เพื อ

สนองตอบความต้ องการเชิ งสุขภาวะอนามัยของประชาชน ประกอบกับหน้ าทีทางสิงแวดล้ อมและการสร้ าง
ทัศนียภาพทีดีให้ กบั เมือง โดยมีองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมทีไม่ขดั ต่อความเป็ นพื $นทีประวัติศาสตร์
4.

พื $นทีแถบฝั งประตูพลล้ านและประตูไชยณรงค์ ควรพัฒนาความเข้ มข้ นในด้ านการเป็ นพื $นที

เปิ ดโล่งเพือสิง แวดล้ อมและสร้ างทัศนียภาพทีดีให้ แก่เมือง

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
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54060201: MAJOR: LANDSCAPE ARCHITECTURE
KEY WORD: NAKHON RATCHASIMA MOAT/ CITY MOAT AREA USING GUIDELINES
KRONGKAN ARKARAEAKTALIN: GUIDELINES FOR THE USE OF OPEN SPACE OF
NAKHON RATCHASIMA MOAT. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSOCIATE. PROF. CHAIYASIT
DANKITTIKUL, Ph.D.. 174 pp.
The purposes of the study are 1) to survey the uses of Nakhon Ratchasima City Moat
2) to evaluate the potential of Nakhon Ratchasima City Moat area 3) to analyze and conclude the
guidelines for the use of open space of Nakhon Ratchasima City Moat.
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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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การค้ นคว้ าอิสระนี $สามารถดําเนินการจนสําเร็ จลุล่วง เนืองด้ วยได้ รับความกรุณาจากการ
ให้ คําปรึ กษาแนะนํา และได้ รับกําลังใจ จากเหล่าคณาจารย์สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรมทุกท่าน
ได้ แ ก่ อ.ดร.สินี น าถ ศุกลรั ตนเมธี ผศ.ดร.รุ จิโรจน์ อนามบุตร ผศ.กัตติกา กิ ตติประสาร และ
โดยเฉพาะอย่างยิงได้ รับความกรุ ณาจาก รศ.ดร.ชัยสิทธิ9 ด่านกิตติกุล อาจารย์ทีปรึ กษา ต้ องขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ขอขอบพระคุณ อ.ดร.องอาจ หุดากร และพี ๆพนักงานในเทศบาลนครนครราชสี มา ที
กรุ ณาให้ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านข้ อมู ล เบื อ$ งต้ นและแผนที ต่ า งๆที ต้ องใช้ ในการศึ ก ษา
นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง และนายชวิน ณ พัทลุง ขอขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือในการ
เก็บข้ อมูลภาคสนามและกําลังใจ
ขอบคุณเพือนร่วมชันเรี
$ ยนทุกคนทีคอยเป็ นกําลังใจให้ กนั และขอบคุณครอบครัวทีไม่เคย
ทิ $งกันไปไหนทัง$ คุณแม่ คุณพ่อ และน้ องๆ
สุดท้ าย ขอขอบคุณชาวโคราชทุกคนทีให้ ความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูลทัง$ การสอบถาม
และสัมภาษณ์เพือสิงทีดีในการพัฒนาท้ องถินต่อไป

ฉ

