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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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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของโครงการ
พื น$ ที บ ริ เ วณคู เ มื อ งนครราชสี ม าเป็ นพื น$ ที ที มี ค วามสํ า คัญ ทางด้ านประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดี ทังในแง่
$
ของการวางผังเมืองและความสําคัญขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์ อาทิ คูเมือง
กําแพงเมือง ซุ้มประตูและป้อมต่างๆ เป็ นทีตงของอนุ
ั$
สาวรี ย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ผู้เป็ นวีรสตรี ทีนบั
ถือเคารพรักของคนโคราชและบุคคลทัว ไปได้ มากราบไหว้ สกั การะ นอกจากนันพื
$ $นทีบริ เวณคูเมือง
นครราชสีมายังเป็ นบริเวณศูนย์กลางเมือง ทําหน้ าทีเป็ นย่านกิจกรรม เชือมต่อพื $นทีส่งผ่านกิจกรรม
ไปยังพื $นทีโดยรอบ ทังกิ
$ จกรรมเชิงนันทนาการ กิจกรรมเมือง การค้ าขาย เศรษฐกิจ การท่องเทียว ที
อยู่อ าศัย การศึกษา งานราชการ และการคมนาคม มี บทบาทในเชิง ระบบนิเ วศของเมื อ งใน
ลักษณะของการเป็ นส่วนหนึงของระบบระบายนํา$ ขนาดใหญ่และเป็ นพืน$ ทีสีเขียวขนาดใหญ่ใจ
กลางเมือง
เมื อ พิจ ารณาลัก ษณะกิ จ กรรมการใช้ พื น$ ที ที เ กิ ด ขึน$ ในปั จ จุบัน จะพบปั ญ หาความไม่
เหมาะสมจากการใช้ งานในบางบริเวณของพื $นทีคเู มืองนครราชสีมา ซึง นอกจากจะไม่สอดคล้ องกับ
ความสําคัญของพื $นทีในข้ างต้ นแล้ ว ยังทําให้ เกิดความไม่ปลอดภัยและความไม่สะดวกสบายต่อ
ผู้ใช้ พื $นทีอืนๆ เช่น การเล่นกิจกรรมกีฬาผาดโผนบริ เวณลานย่าโม การจัดวางสนามเด็กเล่นริ มขอบ
คูเมืองติดกับบริ เวณทีจอดรถโดยไม่มีเครื องป้องกันอันตรายสําหรับเด็ก การจัดพื $นทีจอดรถหรื อ
ทางจักรยานในบริ เวณทีไม่เหมาะสม ทําให้ เกิดความไม่ชัดเจนของขอบเขตพืน$ ทีกิจ กรรม ขาด
ความสามารถในการเชือมต่อพื $นทีและการเข้ าถึง และเป็ นการลดคุณค่าขององค์ประกอบสําคัญ
ทางภูมิทศั น์อย่างอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ด้วย
จากปั ญหาดังกล่าว เทศบาลนครนครราชสีมาในฐานะผู้ดแู ลพื $นทีและประชาชนในพื $นที
จึงประสงค์ทีจะตังนโยบายในการพั
$
ฒนาการใช้ พืน$ ทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาอย่างเหมาะสม
โดยตอบสนองต่อความต้ องการการใช้ พื $นทีของประชาชนและคุณค่าบทบาททางประวัติศาสตร์
และสังคมของพื $นที เพือให้ บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวจึงต้ องทําการสํารวจความต้ องการการใช้
พื $นทีของประชาชนซึง เป็ นผู้ใช้ พื $นทีโดยตรง และทําการประเมินศักยภาพในการรองรับกิจกรรมและ
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2

การพัฒนาของพื $นที เพือนําข้ อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล หาแนวทางเป็ นข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
พื $นทีเพือสาธารณะในลําดับต่อไป
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ความมุ่งหมายของการศึกษา
1) เพือศึกษาความต้ องการการใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
2) เพือจัดทําข้ อเสนอแนะแนวทางทีเหมาะสมต่อการพัฒนาพื $นทีสาธารณะรอบคูเมือง
นครราชสีมา
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สํารวจความต้ องการการใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1)

2) ประเมินศักยภาพของพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
3) วิเคราะห์และสรุปแนวทางทีเหมาะสมต่อการพัฒนาพื $นทีเปิ ดโล่งบริเวณคูเมือง
นครราชสีมา
1.3 คําถามของการศึกษา
ประเด็นคําถามหลัก
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ทีเหมาะสมในพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาควรเป็ นอย่างไร
ประเด็นคําถามรอง
1) ความต้ องการในการใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาเป็ นอย่างไร
2) ศักยภาพของพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาคืออะไร
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตด้ านพืน1 ที
พื น$ ที โครงการ คือ พื น$ ที บ ริ เ วณคูเ มื องนครราชสี ม า (พื น$ ที เ ปิ ดโล่ง พื น$ ที คูเ มื องและ
กํ าแพงเมื อง) โดยคูเ มื องนครราชสีม ามี ข นาดกว้ างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 1.6
กิโลเมตร
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พื น$ ที ศึกษา คือ พื น$ ที บริ เ วณคูเ มื อ งนครราชสี ม าและพื น$ ที ด้า นในกรอบของคูเ มื อ ง
นครราชสีมาประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร และพื $นทีการใช้ งานรอบนอกเขตคูเมืองนครราชสีมา
วัดระยะห่างจากเส้ นคูเมืองออกไปเป็ นระยะเดินเท้ า 200 เมตร

N

แผนภาพที 1 แสดงขอบเขตพื $นทีโครงการ (ทีมาของ Base Map: Google.com, 2555)
1.4.2 ขอบเขตด้ านเนือ1 หา
ทําการสํารวจความต้ องการการใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาประกอบกับการประเมิน
ศัก ยภาพของพื น$ ที บ ริ เ วณคู เ มื อ งนครราชสี ม า โดยพิ จ ารณาในแง่ มุ ม ของการเป็ นพื น$ ที
ประวัติศาสตร์ ภูมิสญ
ั ลักษณ์ และการเป็ นพื $นทีสาธารณะใจกลางเมือง จากนันนํ
$ ามาวิเคราะห์หา
ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื $นทีสาธารณะบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
1.4.3 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรในการศึกษา แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
1) ประชาชนทัว ไปทีเข้ ามาทํากิจกรรมในพื $นทีเปิ ดโล่งบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
2) นักท่องเทียวทีมาเยียมชมหรื อร่วมกิจกรรมบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
3) บุคลากร นักวิชาการหรื อผู้เชียวชาญทีเกียวข้ อง
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โดยกลุ่มประชากรทีใ ช้ ในการทํ าแบบสํารวจสอบถามจะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงการ
ทดสอบแบบสอบถาม และช่วงเก็บผลการสํารวจ ซึงทังสองช่
$
วงนี $จะใช้ ประชากรในกลุ่มประชาชน
ทัว ไปทีเข้ ามาใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
เหตุที เ ลื อ กประชากรกลุ่ม ประชาชนทัว ไปในการตอบแบบสอบถาม เพราะเป็ นกลุ่ม
ประชากรทีใช้ พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาโดยตรง และมีการใช้ พื $นทีเป็ นประจํา ทําให้
สามารถรับรู้ถึงปั ญหาของการใช้ พื $นทีและมีความต้ องการพัฒนาพื $นทีเพือประโยชน์ของตนเองและ
ชุม ชน โดยการเลื อ กจํ า นวนประชากรได้ ใ ช้ ห ลักการสุ่ม ตัวอย่างประชากรจากตารางการสุ่ม
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ได้ ±10% ซึงจากจํานวนประชากรของกลุ
่มประชาชนทัว ไปทีได้ ข้อมูลจากการสอบถามเทศบาล

ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเนะ (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมัน 95% และมีความคลาดเคลือน
นครนครราชสี ม าและคาดว่าเป็ นกลุ่ม ผู้ใ ช้ พื น$ ที ส่วนใหญ่ มี จํ านวนประชากรทัง$ หมดประมาณ

25,000 คน ดังนัน$ ในการกําหนดขนาดตัวอย่างประชากรเพือการสํารวจสอบถามจะต้ องทําการสุ่ม
ตัวอย่างเพือเก็บข้ อมูลทีจํานวนอย่างน้ อย 100 คน โดยในการเลือกสุ่มตัวอย่างนัน$ จะทําการเลือก
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ ไม่ใช่ใครก็ไ ด้ ทีส ามารถตอบแบบสอบถามได้ แต่ต้องเป็ นผู้ทีสังเกต
เบื $องต้ นแล้ วเห็นว่าเป็ นคนทีเข้ ามาใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาจริ ง โดยทีไม่ใช่นกั ท่องเทียว
หรื อผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ส่วนนักท่องเทียวทีเข้ ามาใช้ พื $นทีจะใช้ การเก็บข้ อมูลโดยการสังเกต และกลุ่มผู้เชียวชาญ
และบุคลากรทีเกียวข้ องจะใช้ การเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์
1.5 นิยามศัพท์
พืน1 ทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา หมายถึง พื $นทีสาธารณะตังแต่
$ ขอบฟุตบาทหรื อริ ม
ถนน (ไม่รวมพื $นผิวถนน)ฝั งติดกับแนวคูเมืองนครราชสีมาจนถึงพืน$ ทีสาธารณะอีกฝั งหนึงของคู
เมื อ งนครราชสี ม าแต่ไ ม่ เ ลยไปถึ ง พื น$ ผิ ว ถนน เป็ นพื น$ ที ที ว างตัว เกาะไปกับ แนวของคูเ มื อ ง
นครราชสีมา เช่น สวนภูมิรักษ์ ฯ เป็ นต้ น โดยรวมถึงพื $นทีในคูเมืองหรื อผิวนํ $าในคูเมืองนครราชสีมา
และหมายรวมถึงบริเวณลานย่าโมและสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ด้วย
ประชาชนทัวไปทีเข้ ามาทํากิจกรรมในพืน1 ทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา หมายถึง
กลุ่มของประชาชนโดยทัวไปทีไม่ใช่นกั ท่องเทียว หรื อผู้ทีเข้ ามาในพื $นทีเพือประกอบอาชีพสร้ าง
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รายได้ แต่เป็ นผู้ทีเข้ ามาใช้ พื $นทีเพือประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็ นส่วนใหญ่ ซึงประชาชนกลุ่มนี $
อาจเป็ นผู้ทีอาศัยอยูภ่ ายในเขตคูเมืองนครราชสีมา หรื ออยูน่ อกเขตคูเมืองนครราชสีมาก็ได้
บุคคลทีไม่ พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะกลุ่มผู้เข้ าใช้ พื $นทีสาธารณะทีดเู ป็ นอันตราย
หรื อสร้ างความรบกวนต่อประชาชนทัว ไปทีเข้ าใช้ พื $นที ซึงกลุ่มคนเหล่านันอาจไม่
$
ได้ เข้ ามาเพือทํา
อันตรายบุคคลอืนโดยตรง แต่สร้ างบรรยากาศทีไม่นา่ มอง ไม่เชื $อเชิญให้ เกิดการเข้ าใช้ พื $นที ทําลาย
บรรยากาศทีน่ารื นรมย์หรื อความศักดิ9สิทธิ9ในพื $นที และอาจทําพฤติกรรมทีผิดกฎหมาย เช่น กลุ่ม
คนติดยา คนดมกาว คนเร่ร่อน คนขายยา คนขายบริการทางเพศ เป็ นต้ น
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ส ว ไม่อยูน่ ิง มีผ้เู ล่นหรือผู้ร่วมกิจกรรมเป็ นกลุ่มใหญ่ ใช้พื $นทีในการ
การเคลือนไหวของร่างกายรวดเร็

กิจกรรม Active หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมทีคอ่ นข้ างใช้ พละกําลังมาก มีลกั ษณะ

ประกอบกิจกรรมค่อนข้ างมาก บุคคลอืนไม่สามารถใช้ พื $นทีทบั ซ้ อนกันได้ ขณะเกิดกิจกรรมประเภท
นี $ และเป็ นกิจกรรมทีอาจทําให้ เกิดมลภาวะทางเสียง และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ทีอยู่รอบข้ างได้
เช่น การเล่ น เสก็ ต บอร์ ด ขี จัก รยานผาดโผน เต้ น B-Boy

วิ ง เล่น เตะฟุต บอล เตะฟุต ซอล

เต้ นแอโรบิก กิจกรรมการชุมนุม ปราศรัย เป็ นต้ น
กิจกรรม Passive หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมทีใช้ พละกําลังน้ อย มีการเคลือนไหว
ของร่ างกายช้ าๆ หรื อแทบจะไม่เคลือนไหวเลย ค่อนข้ างนิง เป็ นกิจกรรมทีมกั เกิดกับคนกลุ่มเล็ก
หรื อคนเดียว ใช้ พื $นทีในการประกอบกิจกรรมน้ อย บุคคลอืนสามารถร่ วมใช้ พื $นทีในการประกอบ
กิจกรรมอืนๆหรื อประกอบกิจกรรมแบบเดียวกันได้ เป็ นกิจกรรมทีไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะทางเสียง
ไม่สร้ างความเสียงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้ าง เช่น การนังพัก นังรอ นังเล่น เดินเล่น
ออกกําลังกายแบบอยูก่ บั ที นัง ทํางานกลุม่ อ่านหนังสือ เดินชมธรรมชาติ เป็ นต้ น
1.6 ขัน1 ตอนและวิธีการดําเนินการศึกษา
1) ระบุปัญหาและขอบเขตของการศึกษาให้ ชดั เจน
2) ศึกษาประวัตคิ วามสําคัญของพื $นทีศกึ ษาและลักษณะทางกายภาพของพื $นที
3) ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาพื $นทีทีมีความสําคัญด้ านประวัติศาสตร์ และ
หลักการพัฒนาพื $นทีสาธารณะ
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4) ศึกษากลุ่มผู้ใช้ งานพื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาโดยการสังเกตในเบื $องต้ น จากนัน$
ทํ าการออกแบบแบบสํ ารวจความคิดเห็น เกี ย วกับความต้ อ งการในการใช้ พื น$ ที บริ เ วณคูเ มื อ ง
นครราชสีมา
5) ทําการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ทังการสั
$
งเกตการณ์ สอบถามและสัมภาษณ์
6) ทําการรวบรวมผล เรี ยบเรี ยง เปรี ยบเทียบค่าข้ อมูลทีได้ จากการลงภาคสนาม
7) นําผลการสํ ารวจมาวิเคราะห์ตามคําถามของการศึกษาร่ วมกับหลักการและทฤษฎี
ต่างๆทีได้ ทําการศึกษามา
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8) สรุปข้ อเสนอแนะในการพัฒนาพื $นทีสาธารณะเปิ ดโล่งบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
1.7 ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ
ผลของการศึกษาจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพืน$ ทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมือง
นครราชสีมาอย่างเหมาะสมกับคุณค่าในการเป็ นพื $นทีประวัติศาสตร์ ภูมิสญ
ั ลักษณ์ และการเป็ น
พื $นทีสาธารณะใจกลางเมือง โดยข้ อเสนอแนะนี $เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถนําไปปรับใช้ กบั
การจัดผังการใช้ พื $นทีและแผนพัฒนาอืนๆของเทศบาลได้ โดยผลสุดท้ ายจะตกอยู่กับประชาชนใน
พื $นทีและสถานทีอันเป็ นประวัติศาสตร์ พืน$ ทีจะถูกพัฒนาและตอบสนองอย่างเหมาะสมทัง$ กับ
บทบาท ความสําคัญ ศักยภาพของพื $นที และความต้ องการของประชาชน
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บทที 2
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี หลักการและแนวคิดทีเกียวข้ อง
2.1 ความสําคัญของพืน1 ทีคูเมือง
Feilden and Jokileht (1998) ได้ ให้ ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมไว้ ว่ามีหลาย
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ประเภท ไม่ได้ เป็ นเพียงโบราณสถาน อาคาร พื $นทีประวัติศาสตร์ และสวนเท่านัน$ แต่หมายรวมถึง
สิ ง แวดล้ อ มที ถูก สร้ างขึ น$ ทัง$ หมด รวมทัง$ ระบบนิ เ วศ ซึ ง เป็ นเครื อ งหมายแสดงกิ จ กรรมและ
ความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็ นหนึง ในทรัพยากรทีไม่สามารถสร้ างขึ $นใหม่ได้
นัน แสดงให้ เห็นว่าพื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาจัดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีควรค่าแก่
การอนุรักษ์ ในหลายบริ บท ทังซากประวั
$
ติศาสตร์ ผังเมือง เช่น กําแพงเมือง ซุ้มประตู และคูเมือง
โดยคูเมืองนอกจากจะเป็ นโบราณสถานและองค์ประกอบหนึงของกําแพงเมืองแล้ ว ยังส่งผลต่อ
ระบบนิเวศของพื $นทีบริเวณคูเมืองและย่านเมืองโดยรอบด้ วย
ในการประชุม สมัยสามัญ ขององค์การวิท ยาศาสตร์ แ ละวัฒ นธรรมแห่ง สหประชาชาติ
(UNESCO) ครัง$ ที 17 ได้ ให้ ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ไว้ หลาย
ลักษณะ ได้ แก่
1) อนุสรณ์ คือ ผลงานทางสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ส่วนประกอบหรื อ
โครงสร้ างทางโบราณคดี ทีมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มอาคาร เป็ นกลุ่มของอาคารทีแยกกันหรื อต่อเนืองกัน โดยมีจุดร่วมของลักษณะ
ทางสถาปั ตยกรรม หรื อจุดร่วมของทีตงอั
ั $ นเหมาะสมในภูมิทศั น์
3) สถานที คือ ผลงานของมนุษย์ หรื อผลงานทีเกิดจากการผสมกันระหว่างธรรมชาติ
และมนุษย์ เป็ นสถานทีซงึ ไม่มีอาคารอยูเ่ ลย แต่เป็ นสถานทีทีมีความสําคัญทางด้ านประวัติศาสตร์
สุนทรี ยภาพ ชาติพนั ธุ์วิทยา หรื อมนุษยวิทยา
โดย นิคม มูสิกะคามะ และคณะ (2533) ได้ กล่าวถึงความหมายของอนุสรณ์สถาน ซึง
บัญญัตโิ ดยสภาการอนุสรณ์สถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ไว้ วา่
7
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อนุ ส รณ์ ส ถานและแหล่ ง ประวัติ ศ าสตร์ นัน$ มิ ไ ด้ ค รอบคลุ ม เฉพาะแต่ ง านก่ อ สร้ างทาง
สถาปั ต ยกรรมอย่างเดีย วเท่ านัน$ แต่ยัง หมายถึง สถานที ตัง$ ของเมือ งหรื อ ชนบท ซึง พบหลัก ฐานของ
อารยธรรมอย่างหนึง อย่างใดเป็ นพิเศษทีนนั และเป็ นหลักฐานของความเจริ ญก้ าวหน้ าทีสําคัญ หรื อเป็ น
หลักฐานเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ ความหมายนี $มิได้ นํามาใช้ กบั งานศิลปะทียิงใหญ่เท่านัน$ แต่ยงั ใช้
กับผลงานธรรมดาสามัญทีมีผ้ สู ร้ างสรรค์ขึ $นในอดีต และมีความสําคัญทางวัฒนธรรมขึน$ เมือกาลเวลา
ล่วงเลยไปด้ วย

คําว่า “อนุสรณ์สถาน” ยังครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดีกบั แหล่งประวัติศาสตร์ ซึงไม่มี
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สิ ง ก่ อ สร้ างใดๆ หรื อ อาจรวมถึ ง ที ดิ น ซึง มี ตํ า นานประวัติ เ รื อ งราวที เ กิ ด เหตุใ นอดี ต ด้ ว ย เช่ น
ส่วนคําว่า “โบราณสถาน” ได้ ถูกให้ ความหมายไว้ เป็ นส่วนหนึงในอนุสรณ์สถาน ซึงทาง

กฎหมายได้ บญ
ั ญัติความหมายของโบราณสถานไว้ คือ “อสัง หาริ ม ทรั พย์ ซึงโดยอายุห รื อโดย
ลักษณะแห่งการก่อสร้ าง หรื อโดยหลักฐานเกียวกับประวัติของอสังหาริ มทรัพย์นนั $ เป็ นประโยชน์
ในทางศิ ล ปะ ประวัติ ศ าสตร์ หรื อ โบราณคดี ” ซึ ง โดยสรุ ป คื อ ทรั พ ย์ ที อ ยู่กับ ดิ น ไม่ ส ามารถ
เคลือนย้ ายได้ มีอายุมาก รู ปแบบลักษณะมีคณ
ุ ค่าและมีเรื องราวเกียวกับประวัติศาสตร์ ของชาติ
สามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ น “โบราณสถาน” ทังสิ
$ $น
โดย “เมืองประวัติศาสตร์ ” ก็ถูกจัดให้ เป็ น “โบราณสถาน” ประเภทหนึง ซึง ในทีนี เ$ มือง
ประวัติศาสตร์ มีเนื $อหากินความถึงพื $นทีดินทีมีความเก่าแก่มาแต่อดีต อาจเป็ นพันปี หรื อไม่กีร้อยปี
และมี สิง ก่อสร้ างทางสถาปั ตยกรรมและเรื องราวสืบต่อกัน มาหลายรู ปแบบ ตัวอย่างของเมื อง
ประวัตศิ าสตร์ เช่น นครราชสีมา ทีมีร่องรอยของคูเมือง กําแพงเมือง ป้อมปราการ มีเอกสารยืนยัน
ประวัตแิ ละเรื องราวทีสืบทอดกันมายาวนาน ทังภายในเมื
$
องยังมีถนน คูนํ $า ตลาด ย่านการค้ า และ
ย่านพาณิชย์มากมาย ลักษณะเหล่านี $เข้ าข่ายความเป็ นเมืองประวัตศิ าสตร์ ทงสิ
ั $ $น
ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมสามารถจัดประเภทของอนุสรณ์สถานออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ อนุสรณ์สถานทีเป็ นซากอารยธรรม และอนุสรณ์สถานทียงั ใช้ ประโยชน์อยู่
1) ซากอารยธรรม หมายถึง สิงก่อสร้ าง อาคาร สถาปั ตยกรรม รู ปเคารพ สระนํ $า เขือน
คันดิน ถนน โบสถ์ วิหาร ปราสาท เทวาลัย ฯลฯ ทังหลายเหล่
$
านัน$ ซึงเคยถูกใช้ สอยมาในยุคอดีต
แต่ได้ ถูกทิ $งร้ างไปด้ วยสาเหตุใดสาเหตุหนึงพร้ อมกับสังคมและประเพณีซึงไม่มีความเกียวพันกับ
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สังคมปั จจุบนั จนกระทัง สถานภาพของโบราณสถานนันมี
$ ลกั ษณะเป็ นซากหลักฐานทางอารยธรรม
ในอดีตมากกว่าการเป็ นสิงทีมีประโยชน์ใช้ สอยในปั จจุบนั เช่น คูเมืองร้ าง วัดร้ าง อาศรม ปราสาท
ฯลฯ บางครัง$ อาจเรี ยกอนุสรณ์สถานประเภทนี $ได้ วา่ เป็ น อนุสรณ์สถานทีตายแล้ ว
2) อนุสรณ์สถานทียงั ใช้ ประโยชน์ คือ มีการใช้ สอยและสืบทอดประเพณีทางศิลปะ อาจ
เป็ นทีสกั การะเคารพนับถือ โดยมีความมัน คงแข็งแรงและสวยงามตามลักษณะของสถาปั ตยกรรม
นันๆ
$
ความแตกต่างของอนุสรณ์สถานทังสองประเภท
$
คือ อนุสรณ์สถานทีตายแล้ วจะให้ คณ
ุ ค่า
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เห็นฝี มือเชิงช่างของสังคมแต่

ในเชิงวิชาการและเสริ มสร้ างบรรยากาศทางประวัติศาสตร์ ให้ กับเมือง เป็ นหลักฐานทีสะท้ อนให้
ส่วนอนุสรณ์สถานทียงั มีการใช้ ประโยชน์นนั $ ได้ ถกู ทํานุบํารุงผ่านการใช้ สอยเป็ นระยะเวลา

ที สื บ เนื องกัน มาโดยตลอด ซึง ให้ คุณ ค่า ทัง$ ทางด้ า นวิ ช าการ ความงาม และประโยชน์ ใ ช้ ส อย
สามารถเป็ นเครื องบ่งชี $ให้ เห็นถึงความเอาใจใส่ในการบํารุงรักษาจากสังคมในปั จจุบนั
จากลักษณะความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม อนุส รณ์ สถาน และโบราณสถานใน
ข้ างต้ น พื $นทีคเู มืองนครราชสีมาถูกจัดอยู่ในหมวดของอนุสรณ์สถานในลักษณะของซากหลักฐาน
ทางอารยธรรม ซึง ไม่มี การใช้ ประโยชน์ ตามแบบเดิม ในปั จ จุบัน กลายเป็ นสิง ที พึง ให้ ร ะลึกถึ ง
เรื องราวต่างๆ ทังเหตุ
$ การณ์การสร้ างบ้ านเมืองในอดีต สงคราม การร่ วมกันสร้ างเป็ นชุมชน เกิด
กิจกรรมและกลุ่มคน เรื องราวต่างๆเหล่านันถู
$ กส่งต่อจากอดีตถึงปั จจุบนั ผ่านสือทีเป็ นหลักฐาน
ยื น ยัน ความมี ตัวตนของสิ ง ที เ กิ ด ขึน$ นัน คือ ซากกํ าแพงเมื อ งและคูเ มื อง แต่ความเข้ ม ข้ น ของ
ความสํ า คัญ ในเรื อ งราวเหล่ า นัน$ อาจเปลี ย นแปลงไปตามกาลเวลาและการรั บ รู้ ของผู้ค นที
ครอบครอง ซึง เป็ นผู้เข้ ามาใช้ พื $นที
2.2 ลักษณะของเมืองประวัตศิ าสตร์
การเสนอลักษณะการใช้ ประโยชน์ทีเหมาะสมกับพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา ในทีนี $จะ
ใช้ แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ คือ การพัฒนาเมืองเก่าอย่างระมัดระวังโดยไม่ส่งผลให้ เกิดการ
ทําลายองค์ประกอบเมือง เนื $อเมือง และบรรยากาศของเมืองเก่า โดยทําการอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม
สําคัญ อัตลักษณ์ คุณลักษณะเฉพาะ บูรณภาพ และความเป็ นของเดิมแท้ ของเมืองเก่า และไม่ลืม
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ทีจะคํานึงถึงระบบนิเวศของเมืองด้ วย เช่น สายนํ $า แหล่งนํา$ ทีหล่อเลีย$ งเมือง ระบบนิเวศเกษตร
โดยรอบเมืองเก่า และระบบนิเวศธรรมชาติทีมีผลเกียวเนืองกับเมืองเก่า เพราะระบบนิเวศเหล่านี $
ย่อ มมี ผ ลในการทํ า ให้ เ มื อ งเก่ าสามารถดํ า รงอยู่ไ ด้ อ ย่า งยัง ยื น (สํ า นัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม, 2554) ดังนัน$
การศึกษาครัง$ นี $จึงใช้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็ นฐานในการสร้ างแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์
เป็ นกรอบสําคัญในการกําหนดพื $นทีและกิจกรรม โดยพิจารณาร่วมกับความต้ องการของประชาชน
และศักยภาพของพื $นที

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ทีเหมาะสม ควรรู้ถึงประวัส
ตกิ ารเติบโตของชุมชน ผู้คนและกิจกรรมทีเคยเกิดขึ $นในพื $นทีนนๆด้
ั $ วย

ในการเสนอการใช้ ประโยชน์ของพื $นทีระดับนโยบาย เพือแก้ ปัญหาและพัฒนาพื $นทีในทาง

จากความสําคัญของพืน$ ทีคเู มืองในลักษณะการเป็ นส่วนหนึงในเมืองประวัติศาสตร์ ซึง

ต้ องมีชว่ งอายุของเมืองอยูใ่ นช่วงใดช่วงหนึง หรื อหลายช่วงเวลาในอดีต หรื อตังแต่
$ ช่วงเวลาในอดีต
เรื อยมาจนถึงปั จจุบนั ทังยั
$ งมีลกั ษณะทีหลากหลาย แตกต่างกันตามขนาดของเมือง ลักษณะทาง
วัฒนธรรม รูปแบบการตังถิ
$ นฐาน และบทบาทหรื อการใช้ ประโยชน์ของเมืองนัน$ ทําให้ สามารถแบ่ง
ลักษณะของเมืองประวัตศิ าสตร์ ตามอายุของเมืองออกเป็ น 4 ประเภท (ธาดา สุทธิธรรม, 2533) ซึง
เชือมโยงให้ เห็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกายภาพของเมือง กิจกรรมในเมือง และแนวทางใน
การอนุรักษ์หรื อฟื น$ ฟูเมือง ดังนี $
1) เมืองร้ าง เป็ นเมืองทีมีความรุ่งเรื องอยู่ในช่วงเวลาหนึงหรื อหลายช่วง ก่อนถูกทิ $งร้ างไป
จนถึงปั จจุบนั จากหลายสาเหตุ เช่น สงคราม หรื อภัยพิบตั ิอืนๆ เมืองลักษณะนี $สามารถคงอยู่ตอ่ ไป
ได้ เรื อยๆ เว้ นแต่วสั ดุและโครงสร้ างอาจเสือมสลายตามกาลเวลา แต่เนืองจากไม่มีการใช้ งานอืน
เข้ าแทรกแซง จึงไม่เสียงต่อการบุบสลายมากนัก อาจต้ องการเพียงแผนงานเพือการอนุรักษ์ การ
นําเสนอและการบํารุงรักษา

แผนภาพที 2 แสดงความสัมพันธ์ของช่วงเวลากับการใช้ เมือง: เมืองร้ าง
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2) เมืองโบราณทีถกู ทิ $งร้ างและนํากลับมาใช้ ใหม่ในปั จจุบนั อาจเนืองจากพื $นทีในการตัง$
ถินฐานในปั จจุบนั ถูกจํากัดประกอบกับจํานวนประชากรทีเพิมขึ $น จึงมีการกลับไปตังถิ
$ นฐานทีเดิม
และการไปตังถิ
$ นฐานแบบนี $มักจะไปทําลายหลักฐานของเมืองโบราณเดิมโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ เกิด
การทํ า ลายโบราณสถานซึง เป็ นองค์ป ระกอบและเนื อ$ หาของเมื อ งเพื อการสร้ างอาคารใหม่ๆ
ประกอบกับความจําเป็ นในการเพิมปริ มาณของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึงหากไม่
คํ า นึ ง ถึ ง แผนผัง ของเมื อ งโบราณเดิ ม จะมี ผ ลทํ า ให้ สัด ส่ ว น ขนาด รู ป แบบการใช้ ส อยและ
บรรยากาศของเมืองเปลียนแปลงไปจากอดีต ฉะนันสิ
$ งสําคัญของมาตรการการอนุรักษ์ คือ การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส งใจให้มีการอนุรักษ์ ซึง อาจส่งผลในทางบวกและลบในเวลาเดียวกัน
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และจู

พิจารณาปรับใช้ ให้ เข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆของเมืองอย่างรอบคอบ โดยการท่องเทียวอาจมีผลในการ

แผนภาพที 3 แสดงความสัมพันธ์ของช่วงเวลากับการใช้ เมือง: เมืองถูกกลับมาใช้ ใหม่
3) เมืองทีมีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นเมืองโบราณหรื อเมืองประวัติศาสตร์
ทีมีการใช้ งานจากอดีตสืบเนืองมาจนถึงปั จจุบนั มีการพัฒนามาตามกาลเวลา มักผจญกับการ
เสือมโทรมหรื อการถูกทําลายเนื $อเมืองในหลายลักษณะ เช่น การขาดการจัดการทางเศรษฐกิจที
เหมาะสม หรื อการมี ระบบเศรษฐกิจ ทีคล่องจนเกิน ไป การปรับใช้ ประโยชน์ใ หม่ๆหรื อการเพิม
ปริ มาณสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ล้ วนส่งผลให้ รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของเมือง
เปลียนแปลง
แผนภาพที 4 แสดงความสัมพันธ์ของช่วงเวลากับการใช้ เมือง: เมืองถูกใช้ โดยตลอด
4) เมืองทีถกู ทิ $งร้ างไปในช่วงระยะเวลาหนึง และถูกนํากลับมาใช้ ใหม่ในยุคประวัติศาสตร์
ถึงปั จจุบนั เมืองลักษณะนี $มีหลักฐานของช่วงพัฒนาของเมืองในยุคโบราณแล้ วหยุดไป ต่อมามีการ
กลับเข้ าไปตังถิ
$ นฐานใหม่ อาจโดยชนกลุม่ ใหม่หรื ออารยธรรมใหม่
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แผนภาพที 5 แสดงความสัมพันธ์ของช่วงเวลากับการใช้ เมือง: กลับมาใช้ ยคุ ประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทางเอกสารประวัติศาสตร์ ตงแต่
ั $ ยุคสมัยทวาราวดี ได้ ชี $ให้ เห็นว่าพืน$ ทีเมือง
เก่าในเขตพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาเข้ าข่ายลักษณะเมืองทีมีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
การตังถิ
$  นฐานในย่านนี $ แม้ จ ะมีการย้ ายศูนย์ กลางความเจริ ญไปยังพื น$ ทีอืนบ้ าง แต่สุดท้ ายใน
ปั จจุบนั พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมากลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของเมืองและเป็ นตัวส่งต่อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง เฉพาะความเหมาะสมด้าน
ก
ั
น
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนพั
ฒ
นาพื
$นที

อ
ย่างเหมาะสมไม่
ำ
ส
การขยายเมื องใหม่ใ ห้ เ ชือมกับบริ บทของเมื องเก่า แนวทางการพัฒนาตามข้ อมูล ข้ างต้ น ควร

การใช้ ประโยชน์เพื อตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองและประชากรเท่านัน$ แต่ต้องคํานึงถึง
รู ปแบบ องค์ประกอบและความสําคัญเดิมของพื $นที โดยส่วนทีจะเกิดขึ $นภายหลังต้ องไม่ทําลาย
หรื อลดทอนคุณค่าความโดดเด่นขององค์ประกอบทีมีมาจากอดีต
2.3 สาเหตุแห่ งการเสือมและการสร้ างความยังยืนของเมืองประวัตศิ าสตร์
เมือเมืองมีการเติบโตและพัฒนาหากไม่มีแนวทางทีเหมาะสมก็อาจพัฒนาไปสู่ความเสือม
ได้ Feilden และ Jokilehto (1988) ได้ เสนอสาเหตุของการเสือมของเมืองประวัติศาสตร์ ทีถูก
พัฒนาโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาไว้ ดงั นี $
1) การเพิมขึ $นของจํานวนประชากรและการอพยพเข้ าศูนย์กลางเมือง จนกลายเป็ นย่าน
การค้ าเกิดความเบียดเสียดของการอยูอ่ าศัย ไม่มีมาตรฐาน
2) การใช้ รถยนต์ทีเพิมขึน$ เป็ นการสร้ างมลภาวะและความสันสะเทือน เป็ นการนําไปสู่
การเพิมปริมาณถนนผ่านศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์ ซงึ เป็ นการทําลายเมือง
3) การพัฒนาอาคารสูงทําให้ สภาพอากาศเฉพาะทีเปลียนแปลงไป อาคารทีพฒ
ั นาอย่าง
ขาดรากเหง้ าทางวัฒนธรรม จะเป็ นการทําลายศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์
4) การเปลียนวิธีการและขนาดของอุตสาหกรรมและการค้ า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของพื $นที
ประวัตศิ าสตร์
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5) แนวโน้ มการเปลี ย นแปลงลั ก ษณะรู ป แบบการผลิ ต จากงานฝี มื อ เข้ าสู่ ร ะบบ
อุตสาหกรรม
6) การเกิดกิจกรรมและบริการสมัยใหม่แทนทีโครงสร้ างพื $นฐานดังเดิ
$ มมากเกินไป
7) การขาดการดูแลรักษาอาคารเก่า และการไม่เข้ าใจคุณค่าของกิจกรรมทางวัฒนธรรม
สาเหตุข้ า งต้ น เป็ นปั จ จัย ที ค วรคํ า นึ ง ถึ ง ในการพัฒ นาเมื อ งหรื อ ในการจัด การการใช้
ประโยชน์ทีดนิ หรื อพื $นทีในบริเวณย่านประวัตศิ าสตร์ เพือไม่ให้ เกิดความเสือมในพื $นที
ธาดา สุทธิธรรม (2544: 28-29) ได้ กล่าวถึงความยัง ยืนของเมืองซึงสามารถเกิดขึ $นได้ จาก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส จจัยในการดํารงชีวิต สําหรับประชาชนในเมืองปั จจัยในการ
1) การไม่ ข าดแคลนปั

ปั จจัยดังต่อไปนี $

ดํารงชีวิตทีสําคัญ ได้ แก่ อาหาร ทีพักอาศัย สิงของเครื องใช้ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวมทังการเป็
$
นเมืองการผลิต การพาณิชยกรรม หรื อแหล่งทํางาน เมืองทีมีสิงเหล่านี $บริ บูรณ์ย่อม
ทําให้ ประชาชนดํารงชีวิตอยู่ได้ ก่อให้ เกิดระบบของเมืองในการสืบชีวิตของเมืองต่อไป เมือเวลา
ผ่านไป เมืองจะต้ องสามารถปรับตัวได้ ตามเทคโนโลยีและความต้ องการปั จจัยเพือการดํารงชีวิต
ของประชาชนที เ ปลี ยนไปด้ วย เมื องจึง จะมี ความรุ่ ง เรื องทียืน ยาวต่อไปได้ แต่หากเมื องใดไม่
สามารถผลิตปั จจัยในการดํารงชีวิตทังหมดได้
$
เอง ก็ต้องมีความสามารถทางเศรษฐกิจ การเมือง
หรื อการศาสนา ทีจะไม่ทําให้ ประชาชนทีอยู่ในเมืองขาดแคลนปั จจัยในการดํารงชีวิต ก็จะทําให้
ชีวิตของเมืองยืนยาวได้ เช่นกัน
2) การปราศจากเหตุบนั ทอนสภาพแวดล้ อมและคุณภาพสิงแวดล้ อม หากเหตุแห่งการบัน
ทอนสภาพแวดล้ อมของเมืองได้ รับการจัดการหรื อกําจัด เช่น การสร้ างแนวเขือนป้องกันนํ $ากัดเซาะ
ตลิง การสร้ างแนวป้องกันนํา$ ท่วมหรื อพายุ รวมทัง$ เมืองทีมีคุณภาพสิงแวดล้ อมดี คือ มีอากาศ
บริ สุทธิ9 นํ $าทีสะอาดและพอเพียง สุขอนามัยทีดี ทิวทัศน์ทีสวยงาม สภาพทางสังคมวัฒนธรรมทีดี
และปราศจากความแออัด โดยมี พื น$ ที สี เ ขี ย ว และพื น$ ที ประกอบกิ จ กรรมทางสัง คม กี ฬ าและ
วัฒนธรรม เพือรักษาสุขภาพกายและจิตของประชาชนให้ พอเพียง ย่อมจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
และความยัง ยืนของเมือง

14

3) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง เมืองทีมีความมัน คงด้ านการเมืองการปกครอง โดย
ปราศจากศัตรูทางด้ านการเมืองและการปกครอง หรื อมีความเข้ มแข็งทีศตั รูไม่สามารถทําอันตราย
ได้ ย่อมทําให้ เมืองนันมี
$ อายุยืนยาว
4) ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมืองทีมีความเป็ นหนึงในด้ านใดด้ านหนึงหรื อหลาย
ด้ านทางเศรษฐกิจ ย่อมก่อให้ เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทีเข้ มแข็ง อํานาจทางเศรษฐกิจจะส่งผล
ให้ เมืองเกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องโดยตรง แต่จะยัง ยืนเพียงใดนัน$ ย่อมขึ $นอยู่กบั ความสามารถในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเมืองนัน$
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ำ
ทางศาสนาหรื อเมืองทีได้สรับยกย่องว่ามีคณ
ุ ค่าสูง เช่น เป็ นแหล่งมรดกโลก ทําให้ เกิดมาตรการ

5) ถูกหล่อเลี $ยงด้ วยความเชือทางศาสนาหรื อมีคุณค่าเป็ นเมืองสัญลักษณ์ เมืองสําคัญ

การอนุรั กษ์ เ พื อให้ เมื องนัน$ ดํารงอยู่สื บไป อย่างไรก็ ตามเมื องที ดํารงอยู่ใ นเชิง อนุรั กษ์ นัน$ อาจ

ประสบกับปั ญหาการดํารงอยู่โดยฝื นวิถีชีวิตของเมืองปกติ คือ แทนทีเมืองจะมีพฒ
ั นาการไปตาม
กลไกการเปลียนแปลงของเมืองตามกาลเวลาและตามการเปลียนแปลงทางสังคม กลับต้ องมาถูก
จํากัดในเรื องการเปลียนแปลง แต่สิงนี $เองทีทําให้ เมืองสัญลักษณ์เหล่านี $คงอยูส่ ืบต่อได้ ตลอดไป
เจคอบและมอนโร (Jacob and Monroe) ถูกอ้ างถึงโดย ธาดา สุทธิธรรม (2544; 359)
เกียวกับองค์ประกอบของการพัฒนาทียงั ยืน ซึง ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบสําคัญ คือ
1) การประสานกันระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา
2) ความสามารถในการสนองตอบความต้ องการพื $นฐานของมนุษย์
3) การนํามาซึง ความเสมอภาคและความยุตธิ รรมในสังคม
4) การให้ ความสําคัญต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม
5) การบํารุงรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
องค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆทีกล่าวในข้ างต้ นนี $ คือสิงสําคัญทีควรพิจารณาร่ วมกับ
การหาแนวทางการรักษาและพัฒนาเมืองเพือความยัง ยืนและความผาสุกสมบูรณ์ของประชาชนที
อาศัยอยู่ในเมืองนันๆ
$ ซึงต้ องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน หรื อประชาชน ทีต้องมีความเข้ าใจในเมืองทีตนอาศัย และเข้ าใจในเหตุแห่งการอนุรักษ์ และ
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แนวทางการพัฒนาเมือง โดยไม่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็ นทีตงั $ แต่คิดถึงความอยู่รอด
อย่างยืนยาวในรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้ สามารถใช้ ทรัพยากรทีอดุ มสมบูรณ์ในทุกด้ านได้ ตอ่ ไป
2.4 องค์ ประกอบของเมืองเก่ า
จากข้ อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม (2554) ได้ ยกตัวอย่างองค์ประกอบของเมืองเก่าไว้ ได้ แก่
กํ าแพงเมื อ ง-คูเ มื อง ป้ อม ประตูเ มื อง อาคาร สวนสาธารณะ กลุ่ม อาคาร ถนน สะพาน และ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลั นาการการตั
ก
ั
าง งถิ$ นฐานได้
น
ประชาชนรู้ถึงอดีตของตน และสามารถใช้
ใ
นการศึ
ก
ษาวิ
วฒ
ำ
ส

สิง แวดล้ อ มที เ กี ย วข้ อง ซึง องค์ป ระกอบเหล่า นี เ$ ป็ นส่ว นหนึง ในภูมิ ทัศ น์ เป็ นเครื องชี เ$ ตื อ นให้
ประเภทของภูมิสถาปั ตยกรรมในย่านเมืองเก่า สามารถแบ่งตามลักษณะกายภาพและ

หน้ า ที ใ ช้ สอ ย ( สํ านั ก ง า น นโ ย บา ย แล ะ แผ น ทรั พ ยา ก รธ ร รม ช าติ แ ละ สิ ง แ ว ดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม, 2554) ได้ ดงั นี $
1) พื $นทีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม หมายถึง บริ เวณทีมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ หรื อ
โบราณคดีห รื อวัฒนธรรมที ไ ม่ใ ช่อาคารหรื อที อยู่อาศัย เช่น คูเ มือง กํ าแพงเมื อง ป้อม สระนํ า$
โบราณ ซึง ส่วนทีเป็ นทีวา่ งโดยรอบควรจะมีการรักษาและพัฒนาให้ สอดคล้ องกับสิงก่อสร้ างสําคัญ
โดยไม่สร้ างสิงก่อสร้ างอืนใดอีก และออกแบบภูมิทศั น์ให้ มีความเรี ยบง่าย มีป้ายสือความหมายถึง
ความสําคัญของแหล่งประวัตศิ าสตร์ ทีมีขนาดและตําแหน่งติดตังไม่
$ รบกวนสิงก่อสร้ างสําคัญทังใน
$
โครงสร้ างและมุมมอง
2) ทางสัญจร ควรรั กษาไว้ ทัง$ ความกว้ าง ความยาว ผังรู ปแบบโครงข่าย ทัง$ นี $ ในการ
ขยายส่วนของเมืองควรพิจารณารูปแบบผังโครงข่ายดังเดิ
$ มให้ สอดคล้ องกัน
3) สาธารณูป โภค ที มี ผ ลต่อ ภูมิ ส ถาปั ตยกรรมอาจนํ า ลงท่อ ใต้ ดิน ถ้ า ทํ า ได้ พิ จ ารณา
ตําแหน่งทีตงั $ ขนาด ความสูงไม่ให้ รบกวนมุมมองของแหล่งประวัตศิ าสตร์
4) อุปกรณ์ประดับถนน ควรให้ มีความเรี ยบง่ายไม่จําเป็ นต้ องสือถึงลักษณะในอดีตเพราะ
อาจทําให้ เกิดความสับสน
5) ทีวา่ งและพื $นทีสีเขียว ควรออกกฎหมายสงวนพื $นทีเหล่านี $ไว้ ตลอดไป และทํานุบํารุงให้
ดีอยูเ่ สมอ ควรมีการจัดพื $นทีวา่ งระดับต่างๆ ให้ เชือมโยงกับทางสัญจรทังถนน
$
ทางเดินเท้ า และการ
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ขนส่งทางราง เพือให้ ชมุ ชนเข้ าถึงได้ อย่างเท่าเทียมมากทีสดุ นอกจากนัน$ ยังจะต้ องคํานึงถึงการใช้
ต้ นไม้ พืน$ ถิน การจัดสวนตามแบบประเพณี และความเชือของพืน$ ที การให้ ร่มเงา และมุมมองที
ต้ องการส่งเสริมในบริเวณทีสําคัญของเมืองเก่า
6) พืน$ ที ว่างระหว่างอาคาร การคํานึงถึง ระยะถอยร่ นและความเป็ นระเบียบในละแวก
เดียวกัน
7) ป้ายสัญลักษณ์ คํานึงถึงความปลอดภัย ไม่บดบังมุมมองของป้ายจราจรและภูมิทศั น์ที
สําคัญ

ม
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ลาง
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แหล่งนํ $าเดิม หรื อ การพัส
ฒนาพืน$ ทีโดยรอบให้ ใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ เช่น เพือกิจกรรมทาง

8) แหล่งนํ $า อาจรักษาไว้ ด้วยกฎหมาย การคํานึงถึงสภาพนิเวศดังเดิ
$ ม การเชือมโยงกับ

วัฒนธรรม เพือป้องกันภัยพิบตั ิ

9) การเข้ าถึงของผู้พิการ เพือความสะดวกและความปลอดภัย
จากประเภทของภูมิสถาปั ตยกรรมข้ างต้ นทําให้ เห็นขอบข่ายขององค์ประกอบทีเกียวข้ อง
ในการอนุรักษ์ ซึงเมือจะทําการวางแผนเพือการอนุรักษ์ จะต้ องทําการกําหนดขอบเขตของเมืองที
จะทําการอนุรักษ์ ก่อน และบ่อยครัง$ ทีกําแพงเมืองทําหน้ าทีเป็ นตัวแบ่งขอบเขตทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม แต่เราก็ไม่สามารถกํ าหนดให้ พืน$ ทีทงั $ หมดภายในกํ าแพงเมืองเป็ นเขตพื $นทีทาง
ประวัติศาสตร์ ไ ด้ เนื องจากอาคารทางประวัติศาสตร์ ภ ายในตัวเมื องได้ ถูกทํ าลายไปหมดหรื อ
กระจัดกระจายจนไม่อาจกําหนดเป็ นเขตพื $นทีได้
2.5 กระบวนการวางแผนเพือการอนุรักษ์ เมืองประวัตศิ าสตร์
ธาดา สุท ธิ ธ รรม (2533)

ได้ ก ล่ า วถึ ง วัต ถุป ระสงค์ ข องการอนุรั ก ษ์ เ มื อ งและย่ า น

ประวัติศาสตร์ ไว้ ว่ามีจุดมุ่งหมายเพือให้ เมืองและย่านประวัติศาสตร์ นนได้
ั $ รับการปกป้องคุ้มครอง
ซ่อมแซมและบูรณปฏิสงั ขรณ์ให้ มีอายุยืนยาว สามารถสร้ างคุณค่าและประโยชน์ให้ กับสังคมได้
โดยอาจแบ่งเป็ นส่วนอนุรักษ์เร่งด่วนกับส่วนรอการขยายการอนุรักษ์
กระบวนการวางแผนเพื อ การอนุรั ก ษ์ เ มื อ งและย่ า นประวัติศ าสตร์ จะเป็ นการสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ข องเมื อ งหรื อ ย่ า นประวัติศ าสตร์ นัน$ ให้ ส อดคล้ อ งเกื อ$ หนุน และสร้ างเสริ ม กับ
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องค์ประกอบต่างๆในสัง คม เพื อการดําเนิน ชี วิตที กํ าลัง พัฒ นาต่อไปทัง$ ในด้ านรู ปธรรมและ
นามธรรม
โดยการวางแผนจะเกี ยวข้ องกับงานสาธารณะหลายประเภท ซึงจําเป็ นที จะต้ องได้ รั บ
ความร่วมมือในการประสานงานกัน เพือไม่ให้ เกิดการทํางานทีซํ $าซ้ อน จนกลายเป็ นการทําลายล้ าง
เข้ าใจผิด ซึง ทุกคนจะเป็ นผู้เสียประโยชน์ทงภาครั
ั$
ฐและประชาชน
การวางแผนงานอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วน (ธาดา สุทธิธรรม, 2533)
1) การวางแผนระดับภาค คือ เมืองหรื อย่านประวัตศิ าสตร์ นนต้
ั $ องสัมพันธ์กบั องค์ประกอบ
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พื $นทีประวัติศาสตร์ นนเป็
ั$ ส
นเขตพื $นทีพิเศษของภาค เช่น กําหนดให้ เป็ นเขตพื $นทีอนุรักษ์ ในผังเมือง

อืนๆของภาค เช่น ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยกําหนดให้ เขต
เป็ นต้ น

2) การวางแผนแม่บทเฉพาะ เป็ นการวางแผนเพือตอบสนองต่อความต้ องการของเขต
พื $นทีนนๆโดยเฉพาะ
ั$
เพือเป็ นประโยชน์ในแง่สงั คม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอาจจะเป็ นการเมือง
ของประชาชนโดยส่วนรวม
กระบวนการวางแผนเพื อ การอนุรั ก ษ์ ประกอบด้ ว ย 3
(Identification)

วิ ธี ก ารรั ก ษา (Treatment)

ขัน$ ตอนใหญ่ ๆ คื อ การระบุ

และการนํ า ไปสู่ก ารปฏิ บัติ (Implementation)

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม, 2554)
ในขันตอนการวางแผนเพื
$
อการอนุรักษ์ การระบุ จะพิจารณาประกอบกับปั จจัยหลายด้ าน
เช่น ปั จจัยด้ านประวัติศาสตร์ เกี ยวกับความสัมพันธ์ ของแหล่งสถานทีกับเหตุการณ์ หรื อบุคคล
สําคัญ ปั จจัยด้ านโบราณคดี ซึง มักอยูใ่ ต้ ดนิ แสดงถึงอดีตของอารยธรรม ปั จจัยด้ านการก่อสร้ างซึง
พิจารณาถึงโครงสร้ างของอาคารหรื อรูปแบบทีสะท้ อนถึงยุคของศิลปะและสถาปั ตยกรรม หรื ออาจ
เป็ นอาคารทีเหลืออยูน่ ้ อย หรื อเป็ นอาคารแห่งแรก ปั จจัยด้ านอายุ เป็ นต้ น เมือระบุสิงหรื อทีแล้ วทํา
การจดบันทึกเพือการประเมินคุณค่าความสําคัญในหลายๆด้ านต่อไป เหล่านี $เป็ นสิงชีใ$ ห้ เห็นถึง
ความสํ าคัญ ของสิงหรื อที ต่างๆ เพื อให้ เป็ นข้ อพิจารณาหรื อข้ อควรคํานึง ถึงในการพัฒ นา การ
อนุรักษ์ หรื อการกําหนดกิจกรรมในอนาคต
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ขันตอนของการรั
$
กษามีหลายวิธีการ สามารถเลือกใช้ วิธีใดวิธีหนึง หรื อหลายวิธีประกอบกัน
ตามคุณ ค่า และบูร ณภาพที ป ระเมิ น ได้ ใ นขัน$ ตอนของการระบุ วิ ธี ที ใ ช้ ใ นการอนุรั ก ษ์ ได้ แ ก่
การป้องกัน (Protection) ไม่ให้ เกิดการเสือมสลาย การสงวนรักษา (Preservation) การบูรณะ
(Restoration) ให้ กลับสู่สภาพเดิม การฟื น$ ฟู (Rehabilitation) โดยนํากลับมาใช้ สอยใหม่เป็ นการ
ปรั บการใช้ ส อย สามารถต่อเติมอาคารได้ มักใช้ กับพื น$ ที เ มื องเก่าที ยังมี ชี วิต การสร้ างขึน$ ใหม่
(Reconstruction)

ให้ เ หมื อ นของเดิม ที สูญ หายไป การย้ า ยที ตงั $ (Relocation) และการแปล

ความหมาย (Interpretation) โดยนําเสนอคุณ ค่าและความสํ าคัญ ของอาคารสถานที โดยไม่
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ส การจัดทําสือในรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการ โปสเตอร์ เป็ นต้น
การจัดทําป้ายสือความหมาย

ดําเนินการใดๆกับอาคารหรื อสถานที นนั $ ๆ ซึงทําได้ ห ลายรู ปแบบ เช่น การสร้ างโครงสร้ างใหม่
ขันสุ
$ ดท้ ายคือการนําไปสู่การปฏิบตั ิ ต้ องอาศัยแผนการในการปฏิบตั ิ การผนวกแผนการ

อนุรั ก ษ์ เ ข้ า กับ แผนพัฒ นาท้ องถิ น โดยอาจใช้ ก ฎหมายเป็ นตัว ควบคุม ซึง งบประมาณในการ
ปฏิบตั ิการเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึง ดังนัน$ ในการวางแผนงานการอนุรักษ์ ควรมีการระบุที
ชัดเจนถึงความเร่งด่วนของการอนุรักษ์ในแต่ละพื $นที เพือประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
2.6 หลักในการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองประวัตศิ าสตร์
หลัก การและเหตุผ ลทัว ไปในการอนุรั ก ษ์ เ มื อ งประวัติศ าสตร์ จากกฎบัต รแห่ง เวนิ ส
(The Venice Charter) ได้ กล่าวไว้ ดงั นี $
1) เพือความมีประสิทธิ ภาพสูงสุดในการอนุรักษ์ เมืองและย่านประวัติศาสตร์ จะต้ องใช้
ความร่วมมือทางด้ านการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประกอบกันในการวางแผนทุกระดับ
ขันของการวางผั
$
งเมืองและผังภาค
2) คุ ณ ลั ก ษณ ะ ที ดี ข อ ง เมื อ ง และ ย่ า น ประ วั ติ ศ า สตร์ ที ควรอ นุ รั ก ษ์ ไ ว้ ไ ด้ แ ก่
ลักษณะทางกายภาพ วัสดุและองค์ประกอบทางนามธรรม เช่น
ก. แบบแผนผังของเมือง ซึงแสดงโดยลักษณะการแบ่งพื $นทีเป็ นช่องๆ หรื อเป็ น
ผืนๆ และถนน
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับพื $นทีสีเขียวและพื $นทีเปิ ดโล่ง
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ค. ลักษณะของอาคารทัง$ ภายในและภายนอก ซึงปรากฏให้ เ ห็น ด้ วยสัดส่วน
ขนาด รูปแบบ วิธีการก่อสร้ าง วัสดุ สี และการตกแต่ง
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรื อย่านประวัติศาสตร์ กบั ตําแหน่งทีตงั $ ซึงเป็ นได้
ทังลั
$ กษณะทางธรรมชาติและทีมนุษย์สร้ างขึ $น
จ. การใช้ ง านของเมื องหรื อย่านประวัติศาสตร์ จ ะมีขึน$ ในหลายลักษณะตาม
กาลเวลาทีผา่ นไป
ซึงการปฏิบัติต่อคุณ ลักษณะทีดีเหล่านี จ$ ะต้ องโอนอ่อนให้ กับเนือ$ แท้ ของเมื องหรื อย่าน
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3) การมี ส่ว นร่ วส
มจากประชาชนซึง อาศัย อยู่ใ นพื น$ ที นัน$ เป็ นสิ ง จํ า เป็ น อัน จะนํ า ไปสู่

ประวัตศิ าสตร์ นนั $

ความสํ า เร็ จ ตามแผนงานอนุรั กษ์ และสมควรได้ รั บ การสนับ สนุน การอนุรั ก ษ์ เ มื อ งและย่า น
ประวัตศิ าสตร์ จะต้ องคํานึงถึงประชาชนผู้พกั อาศัยเป็ นอันดับแรกประการหนึง
4) การดําเนินการอนุรักษ์ในเมืองหรื อย่านประวัตศิ าสตร์ ต้องการความรอบคอบ ระบบการ
ทํางานทีมีระเบียบ มีแผนงาน มีการดําเนินงานทียืดหยุ่นเพือรองรับปั ญหาพิเศษเฉพาะหน้ าซึงอาจ
เกิดขึ $นได้ เสมอ
จากชุดความรู้เรื อง “แนวคิดและหลักเกณฑ์โดยทัว ไปเกียวกับการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื น$ ฟู
เมืองเก่า” ซึงจัดทําโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม (2554) ได้ อ้างถึงหลักการของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ โดย
ประสงค์ เอียมอนันต์ (2550) ไว้ ว่า ควรเป็ นการพัฒนาโดยแยกพื $นทีพฒ
ั นาเชิงเศรษฐกิจออกจาก
พื $นทีทีควรอนุรักษ์ ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้ เห็นถึงความเชือมต่อของพืน$ ที
พัฒนาทัง$ สองลักษณะ โดยให้ เห็นการคลีคลายทีค่อยๆเปลียนแปลงจากพืน$ ทีอนุรักษ์ ไปสู่พืน$ ที
พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ซึงพื $นทีอนุรักษ์ ต้องปรับปรุงให้ องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่าง
เด่นชัด ทังรู
$ ปแบบอาคาร ผังบริ เวณ สิงแวดล้ อม และบรรยากาศของทังพื
$ $นที ส่วนพื $นทีทีพฒ
ั นา
เพือเศรษฐกิจต้ องอยู่ให้ ห่างจากพื $นทีอนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพื $นทีอาจต้ องขึ $นอยู่กับอัตรา
ความเจริญเติบโตของเมืองแต่ละเมือง ทังนี
$ $ ต้ องไม่ให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ ามารบกวนในพื $นที
ทีจะทําการอนุรักษ์
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ในพืน$ ทีอนุรักษ์ เมือได้ รับการปรับปรุ งจนปรากฏเห็นเอกลักษณ์ ของพื $นทีอย่างชัดเจนใน
ระดับหนึงแล้ ว จะต้ องมีการจัดการปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ และจัดการเพือให้ ได้ บรรยากาศ
ของพื $นทีทีได้ รับการอนุรักษ์นนั $ ในการปรับปรุงจะต้ องระมัดระวังมิให้ เน้ นการตกแต่งมากเกินไปจน
ได้ รับความรู้ สึกแปลกแยก ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงสภาพแวดล้ อมเดิม หากเป็ นเช่นนันจะไม่
$
เรี ยกว่าเป็ นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ แต่เป็ นการตกแต่งเมือง
หลักในการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่า (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม, 2554) สามารถสรุปได้ ดังนี $
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1) รั ก ษาเอกลัก ษณ์ ข องเมื อ งเก่ า ทัง$ ด้ า นภู มิ ทัศ น์ โครงสร้ างของเมื อ ง อาคารและ
สิง ก่อสร้ าง วิถี ชี วิตของชุม ชน รวมทัง$ กิ จ กรรมทางสัง คมและเศรษฐกิ จ โดยการศึกษาภูมิห ลัง
ประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของเมืองเก่าตามหลักวิชาการ โดยการส่งเสริ มกิจกรรมและวิถี
ชีวิตท้ องถินทีเป็ นมรดกอันจับต้ องไม่ได้ (Intangible Heritage) นัน$ หมายรวมถึง ประเพณี อาหาร
การแต่งกาย ภาษา เทศกาล คติความเชือ และอุตสาหกรรมท้ องถิน โดยต้ องมีการฟื น$ ฟูอย่างเป็ น
ระบบ อาศัยความรู้จากประชาชนและนักวิชาการในท้ องถิน ควรมีการค้ นคว้ า เผยแพร่และสืบทอด
อย่างต่อเนือง เช่น จัดพิมพ์เป็ นเอกสารเผยแพร่ หรื อรื อ$ ฟื น$ งานเทศกาลต่างๆ ซึงจะได้ ประโยชน์
ทางการท่องเทียวด้ วย ความเข้ าใจในปฏิสมั พันธ์ระหว่างกายภาพอันเป็ นรูปธรรม กับกิจกรรมและ
การแปลความหมายทีเป็ นนามธรรม ทําให้ เกิดลักษณะเฉพาะของเมืองทีตา่ งไปจากพื $นทีอืนๆ เป็ น
จิตวิญญาณแห่งสถานที (Spirit of Place) เป็ นพื $นฐานของความเข้ าใจเพือให้ การดําเนินการ
อนุรักษ์ประสบผลสําเร็จ
2) กําหนดขอบเขตพื $นทีเพือการอนุรักษ์ พฒ
ั นาให้ ชดั เจน ได้ แก่ การกําหนดเขตพื $นทีเมือง
เก่าทีต้องอนุรักษ์ ไว้ อย่างเคร่งครัด เขตพัฒนาเมืองสมัยใหม่และพื $นทีกนั ชนเพือให้ บริ การและลด
แรงกดดันจากการพัฒนา
3) การฟื น$ ฟูองค์ประกอบหลักของเมืองเก่า อาคาร สิงก่อสร้ าง ลักษณะภูมิทศั น์ พืชพรรณ
และแหล่งธรรมชาติทีเสือมโทรมและถูกทําลายไปให้ กลับคืนสภาพ โดยไม่ลืมทีจะคํานึงถึงความ
เป็ นของแท้
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4) การเสริมสร้ างองค์ประกอบต่างๆของเมืองให้ สามารถดําเนินกิจกรรมในสังคมร่วมสมัย
ได้ โดยไม่ทําลายคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
5) กํ า หนดกฎเกณฑ์ ระเบี ย บ กฎหมาย ข้ อ บัง คับ แนวทางการพัฒ นาเมื อ ง รวมทัง$
มาตรการแรงจูงใจเพือให้ มีการดําเนินการอนุรักษ์เมืองให้ ได้ ผล
6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีทนั สมัย สะดวก และปลอดภัย แต่จะต้ อง
สอดคล้ องกับโครงสร้ างของเมืองเก่า
7) กํ า หนดหรื อ แต่ง ตัง$ คณะอนุก รรมการอนุรั ก ษ์ แ ละพัฒ นาเมื อ งเก่า ระดับ เมื อง เพื อ
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รับผิดชอบดําเนินงานเกียวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

Feilden (1993) ถูกอ้ างถึง ใน “แนวคิดและหลักเกณฑ์ โดยทัวไปเกี ยวกับการอนุรั กษ์
พัฒ นาและฟื $น ฟูเ มื องเก่า” ซึง จัดทํ าโดย สํ านักงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม (2554) ได้ ให้ แนวทางเกียวกับการรักษา
เอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื $นฟูชุม ชนในเมื องเก่า โดยมี ห ลักการในแง่ข องการวางแผนการ
อนุรักษ์เมืองประวัตศิ าสตร์ ไว้ ดงั นี $
1) การผนวกการอนุรักษ์ เข้ าไว้ ในแผนพัฒนาเมือง เนืองจากการอนุรักษ์ เมืองไม่สามารถ
พิจารณาให้ เป็ นเรื องเดียวเอกเทศได้ แต่ต้องประกอบด้ วยกลวิธีหลายประการเพือใช้ ในการวาง
แผนการพัฒนาพื $นทีประวัตศิ าสตร์ ในเมือง ประกอบด้ วย เทคนิคทางด้ านการอนุรักษ์ และฟื น$ ฟู การ
จัดหาบริ การสาธารณะ ซึงช่วยส่งเสริ มคุณภาพของพื $นทีในระยะยาว และการวางแผนอนุรักษ์ ที
ควรมีการดําเนินการร่วมกับผู้อยู่อาศัยในพื $นที ประกอบกับมีการออกกฎหมายข้ อบังคับ และการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
2) การควบคุมการเปลียนแปลง เป็ นหนึง ในวัตถุประสงค์ของการวางแผนการอนุรักษ์ เมือง
ประวัติ ศ าสตร์ โดยการควบคุม อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตหรื อ การพัฒ นาใหม่ ๆ ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที
เหมาะสม จะทําให้ สามารถรับมือกับการเปลียนแปลงในอนาคตได้ โดยสร้ างมาตรการกํ าหนด
ขนาดและรู ปแบบอาคาร การจํ ากัดปริ ม าณการจราจร และการจัดเตรี ยมโครงสร้ างพื น$ ฐานที
เหมาะสม
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3) การออกแบบสิงก่อสร้ างทดแทน อาจเป็ นการออกแบบอาคารใหม่ โครงสร้ าง หรื อสิงต่อ
เติม ทังหมดนั
$
นควรมี
$
พื $นฐานมาจากการวิเคราะห์ทีชดั เจนและเป็ นระบบ ทังจากเรื
$
 องของเนื $อเมือง
และหน้ าทีใช้ สอยของพื $นที โดยนําหลักการของการออกแบบชุมชนเมืองและความงามของเมืองมา
ประยุกต์ใช้
4) การบริ หารจัดการเมืองเก่า จะแตกต่างกันทีลกั ษณะกิจกรรมในเมือง คือ เมืองเก่าทีมี
ชีวิตมีกิจกรรม กับเมืองเก่าทีตายแล้ วไร้ กิจกรรม
เมืองเก่าทียงั มีชีวิต หมายถึง เมืองทียงั คงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ
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Instruments) มากกว่าวิส
ธีการทีหยุดนิง หรื อเน้ นเฉพาะทางด้ านเทคนิค (Static or Technical
อนุรักษ์ เมืองเก่าลักษณะนี $ ต้ องคํานึงถึงเครื องมือทางการเมืองทียงั มีพลวัตร (Dynamic Political
Means) ซึ ง จะทํ า ให้ เมื อ งหยุ ด การเจริ ญ เติ บ โต และส่ ง ผลร้ ายต่ อ พื น$ ที อ นุ รั ก ษ์ ด้ ว ย ดัง นั น$
การบริ ห ารจัด การเมื อ งเก่า ที ยัง มี ชี วิ ตอยู่ จะต้ องให้ ความสํ า คัญ กับ การเจริ ญ เติบ โตทางด้ า น
เศรษฐกิจมากกว่าการเน้ นทางด้ านกายภาพ (Feilden, 1993)
ส่วนเมืองทีตายแล้ ว จะเน้ นทีการสร้ างสรรค์หรื อออกแบบจัดเตรี ยมทีวา่ งและลักษณะทาง
ภูมิทศั น์ ให้ สอดคล้ องกับสิงก่อสร้ างทีมีการอนุรักษ์ โดยการควบคุมลักษณะภูมิทศั น์ทงหมดจะมี
ั$
ความสําคัญมาก ดังนัน$ การบริหารจัดการเมืองทีตายแล้ วควรจะให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
ทางด้ านกายภาพมากกว่าการพิจารณาด้ านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
Roy Worskett (1969) กล่าวถึงเป้าหมายและหลักของการอนุรักษ์ ไว้ ว่า การอนุรักษ์ กับ
การเปลียนแปลงเป็ นสิงทีต้องดําเนินควบคู่กันไป เราไม่สามารถทีจะปฏิเสธการเปลียนแปลงที
เกิดขึ $นในยุคสมัยต่างๆได้ เราไม่สามารถสร้ างเมืองใหม่ได้ ทงเมื
ั $ อง เราต้ องสร้ างการเปลียนแปลงที
ไม่ทําลายคุณค่าของเมืองเก่า และไม่ใช่การเปลียนแปลงพัฒนาเพือการท่องเทียวเท่านัน$ แต่ต้อง
มองถึงการรักษาสภาพแวดล้ อม ชีวิตชีวาของเมือง เพือปลุกอดีตของเมืองให้ ตืนขึ $นมาอีกครัง$
เช่น เดี ย วกับ นิ จ หิ ญ ชี ร ะนัน ทน์ ที ไ ด้ ใ ห้ แ นวทางปฏิ บัติ ใ นการอนุรั ก ษ์ ธ รรมชาติแ ละ
ศิลปกรรมในเมืองไว้ โดยส่วนทีเกียวข้ องกับการพิจารณาการกําหนดกิจกรรมทีจะเกิดขึ $นในพื $นที
สามารถสรุ ปได้ ดงั นี $ คือ ควรมีการจัดการการใช้ ประโยชน์ทีดินทีเหมาะสม ฟื น$ ฟูบูรณะชุมชนให้
กลับคื น สู่ชี วิต และจัดให้ มี ส วนสาธารณะ พยายามรั กษาลักษณะพิ เ ศษของท้ องถิ น ไว้ แม่นํ า$
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ลําคลอง หนอง บึง พื $นทีเปิ ดโล่งและเป็ นแหล่งทีงดงาม ควรรักษาไว้ ให้ เป็ นพื $นทีทีให้ ความรื นรมย์
แก่เมือง การลดการจราจรประเภทรถยนต์ในเขตพื $นทีอนุรักษ์ โดยเพิมทางเดินเท้ าและทางจักรยาน
ซึงอาจอยู่ประกอบกับกิจกรรมทางการค้ า เช่น หาบเร่ แผงลอย ทีจดั ให้ อยู่ในพื $นทีเป็ นสัดส่วน ไม่
เบี ย ดเบี ย นสิ ท ธิ ส าธารณะของผู้อื น หรื อ การจัด ทางเท้ า ใต้ ช ายคาเฉพาะย่า นพาณิ ช ยกรรม
นอกจากนัน$ ในส่วนของบริการสาธารณะ ต้ องจัดให้ มีระบบสาธารณูปการกระจายอยู่ในระยะและ
บริเวณอันเหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด สวนสาธารณะ หรื อลานกลางเมือง เป็ นต้ น
ในเรื องของภูมิสถาปั ตยกรรมซึงเป็ นองค์ประกอบหลักในการเชือมต่อความสัมพันธ์ ของ
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ส วงศ์จตุรภัทร (2533) ได้ชี $ให้เห็นถึงความจําเป็ นในการพัฒนาด้าน
ของผู้คนในปั จจุบนั วโรภาสน์
เมืองประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และพืน$ ทีอนุรักษ์ ต่างๆให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมการใช้ งาน
ภูมิสถาปั ตยกรรม ซึง เป็ นส่วนหนึง ในวัตถุประสงค์ของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คือ เพือการ
อนุรักษ์ สิงก่อสร้ างซึงเป็ นโบราณสถานและพื $นทีประวัติศาสตร์ นนๆ
ั $ และรักษาสภาพแวดล้ อมให้
เป็ นไปเพือส่งเสริมกิจกรรมด้ านต่างๆ เช่น เพือการสันทนาการ การท่องเทียว เป็ นต้ น
วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร (2533) กล่าวว่า การพัฒนาด้ านภูมิสถาปั ตยกรรม คือการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมของพื $นทีนนๆ
ั $ เป็ นการดําเนินการเพือจัดระบบ ระเบียบสร้ างความงาม และส่งเสริ ม
ความสํ าคัญ ของโบราณสถานและ/หรื อ พื น$ ที ป ระวัติศ าสตร์ ซึง เป็ นเนื อ$ หาหลัก ของพื น$ ที นัน$ ๆ
ประกอบกับการส่งเสริ มกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้ อง โดยสามารถสรุ ปจุดประสงค์หลักของการพัฒนา
ด้ านภูมิสถาปั ตยกรรมได้ เป็ น 2 ประการ คือ
1) เพือแก้ ปัญหาและส่งเสริมความสําคัญของโบราณสถานและ/หรื อพื $นทีประวัตศิ าสตร์
2) เพือส่งเสริมกิจกรรมใหม่ด้านต่างๆให้ สอดคล้ องกับนโยบายของพื $นทีนนๆ
ั$
การพัฒนาในเขตโบราณสถานหรื อพื $นทีประวัติศาสตร์ นนั $ สิงสําคัญทีสดุ คือ โบราณสถาน
หลักฐานสิงก่อสร้ าง และเนื $อหาเรื องราวประวัติศาสตร์ โบราณคดี สิงต่างๆเหล่านี $จะต้ องได้ รับการ
ดําเนินการทุกอย่างตามขบวนการอนุรักษ์ การพัฒนาจะต้ องไม่บิดเบือนหรื อทําลาย หรื อทําให้ สิง
ต่างๆเหล่านันด้
$ อยคุณค่าลงไป
อีกประการหนึงของการพิจารณาแนวทางการพัฒนาทีสําคัญ คือ ลักษณะเฉพาะตัวหรื อ
เอกลักษณ์ของพื $นทีซึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในพื $นทีนนั $ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะพิเศษด้ านประวัติศาสตร์
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โบราณคดี ธรรมชาติ หรื อกิจกรรม ความสําคัญในส่วนนี $ต้ องได้ รับการพิจารณารักษาและส่งเสริ ม
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดอย่างเหมาะสม
วโรภาสน์ วงศ์ จ ตุ ร ภั ท ร (2533) ได้ เสนอแนวทางการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบทาง
ภูมิสถาปั ตยกรรมสําหรับพื $นทีประวัตศิ าสตร์ ไว้ ดงั นี $
1) สิงก่อสร้ างและหลักฐานอืนทีเกียวข้ องทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เหล่านี $ถือ
เป็ นโครงสร้ างพื น$ ฐานหลักของพื น$ ที ประวัติศาสตร์ ประกอบด้ วยอาคารและองค์ประกอบทาง
ภูมิ ทัศ น์ เช่น คูเ มื อ ง คลองโบราณ บ่อ สระ ทางเท้ า ถนน ฯลฯ แนวทางการพัฒ นานอกจาก
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สฒนาควรจะพิจารณากําหนดระยะควบคุมสภาพแวดล้อมเฉพาะพื $นที
โบราณสถานแล้ ว ในการพั

พระราชบัญญัตคิ วบคุมโบราณสถานทีกําหนดระยะควบคุมสภาพแวดล้ อม 20 เมตร จากแนวขอบ
ด้ วย เพือการป้องกันและเตรี ยมพื $นทีเพือการศึกษาค้ นคว้ าในอนาคต และอาจเสนอข้ อมูลและ/หรื อ
เสริ มและ/หรื อสร้ างแนวโบราณสถานตามหลักฐานทีพบ หรื อตามการวิเคราะห์สนั นิษฐาน เพือให้
เห็น โครงสร้ างที ส มบูร ณ์ เ ต็ม รู ปแบบของอาคาร สิง ก่อ สร้ าง และสภาพผัง บริ เ วณหรื อผัง เมื อ ง
โบราณ
2) วั ส ดุ พื ช พรรณ เป็ นส่ ว นประกอบที สํ า คั ญ มากอี ก ส่ ว นหนึ ง ในการพั ฒ นาด้ าน
ภูมิสถาปั ตยกรรม เพราะเป็ นส่วนช่วยเสริ มคุณภาพของการมอง สามารถใช้ สร้ างความงามได้ ดี
ทีสดุ ประการหนึง และยังสามารถพิจารณาพันธุ์ไม้ เพือประโยชน์การใช้ สอยพื $นทีตา่ งๆ เช่น พื $นทีให้
ร่ ม เงา พื น$ ที ป้ องกัน การพัง ทลายของหน้ า ดิน เป็ นต้ น ซึง การพิ จ ารณาเลื อ กชนิ ด ขนาด และ
ตําแหน่งการปลูกที ไ ม่ถูกต้ องกับลักษณะการใช้ ส อยย่อมส่ง ผลเสี ยอย่างมากต่อพื น$ ทีนัน$ แนว
ทางการพัฒนาวัส ดุพืชพรรณในเบือ$ งต้ น เช่น พิจารณาปลูกตามหลักฐานสภาพพันธุ์ไ ม้ เดิมใน
สมั ย โบราณ สนองตอบต่ อ การใช้ สอยและมุ ม มอง ในพื น$ ที ร อบๆโบราณสถานและ
พื $นทีประวัติศาสตร์ ให้ พิจารณาใช้ พนั ธุ์ไม้ เฉพาะหญ้ า ไม้ ยืนต้ น และไม้ พ่มุ ขนาดใหญ่ พยายาม
หลีกเลียงการใช้ ไม้ คลุมดินและไม้ พมุ่ ขนาดเล็ก-กลาง เพราะดูแลรักษายาก ทําให้ เกิดความรกรุงรัง
ได้ ง่าย ไม้ ดอกไม้ ประดับไม่ควรปลูก เพราะจะดึงความสนใจของผู้เข้ าชม กลายเป็ นข่มความสําคัญ
ของโบราณสถาน ส่วนพื $นทีอืนๆพิจารณาปลูกได้ ตามความเหมาะสม โดยลักษณะการปลูกควร
ปลูกเป็ นกลุม่ เป็ นแนว และมีน้อยชนิด เพือความสะดวกในการดูแลรักษา
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3) อาคารและสิงก่อสร้ างอืนในองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรม หมายถึงอาคารหรื อ
สิงก่อสร้ างใหม่ทีสร้ างขึ $นเพือการดําเนินการโครงการ เพือสนองตอบต่อนโยบายโดยไม่มีเรื องราว
ความสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ถือเป็ นโครงสร้ างหรื อกิจกรรมทีเกิดขึ $นใหม่ซ้อนทับใน
พื น$ ที ประวัติศ าสตร์ แนวทางการพัฒ นาควรพิ จ ารณากํ า หนดตํ าแหน่ง ของสิง ก่อ สร้ างใหม่ใ ห้
สอดคล้ องกับการใช้ สอยและสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของโครงสร้ างใหม่ทงหมดนั
ั$
นชั
$ ดเจน
ไม่สบั สนกับโครงสร้ างโบราณของพื $นที โดยในขณะเดียวกันต้ องไม่ข่มหรื อชิงความโดดเด่นไปจาก
โบราณสถาน ไม่กีดขวางหรื อปิ ดบังมุมมองสําคัญ ในเรื องของรู ปแบบ อาจพิจารณาด้ านรู ปทรง
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ก่อสร้ างทีกลมกลืนหรื อเป็ส
นแบบเดียวกับโบราณสถานในพื $นที

วัสดุและสี ให้ ดกู ลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม พยายามเลือกใช้ วสั ดุท้องถิน โดยใช้ รูปแบบเทคนิควิธี

ส่วนรายละเอียดของการอนุรักษ์ด้านกายภาพ มีข้อควรพิจารณาในการดําเนินการอนุรักษ์
และพัฒนาสภาพแวดล้ อมของอาคารหรื อโบราณสถานทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี $
(อรศิริ ปาณินท์, 2529)
1) พยายามเก็ บ รั ก ษาสภาพเดิ ม ขององค์ ป ระกอบและภู มิ ส ถาปั ตยกรรม ซึ ง เน้ น
สภาพแวดล้ อม พร้ อมทัง$ ป้องกันการเสือมสลายหรื อชํารุ ดในเวลาเดียวกัน เพราะองค์ประกอบ
เหล่านัน$ เป็ นเครื องบ่งชี $บรรยากาศและคุณลักษณะของสถาปั ตยกรรม องค์ประกอบในทีนี $รวม
ความถึง ผิวจราจรประเภทต่างๆ ครุภณ
ั ฑ์ประกอบผังบริ เวณ คู คลอง ระบบสาธารณูปโภคดังเดิ
$ ม
ซึง องค์ประกอบในผังบริเวณหรื อภูมิสถาปั ตยกรรมเหล่านี $ แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพื $นทีแต่
ละพื $นที
2) พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตยกรรม และองค์ประกอบ รวมทัง$
พื $นทีเปิ ดโล่ง ซึง เป็ นตัวกลางเชือมต่อความต่อเนือง และบรรยากาศดังเดิ
$ ม
3) พิจารณาการจัดระบบระบายนํ $าในบริเวณอาคาร และพื $นทีรอบบริ เวณ เพือป้องกันการ
เสือมสลายของสถาปั ตยกรรมและแหล่งทีตงั $
4) ควรรักษาสภาพของลานหรื อพื $นผิวบริ เวณรอบอาคารให้ คงลักษณะเดิมมากทีสดุ เพือ
ป้องกันการเสือมสลายขององค์ประกอบและส่วนประณีตสถาปั ตยกรรม
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5) เตรี ยมการป้องกันการเสือมสลายของผิวหน้ าวัสดุตามลักษณะทางธรรมชาติของวัสดุ
นัน$ ๆ เช่น การทํ า ความสะอาดผิว หน้ า การกัดสนิม ผิว โลหะ และการกัด สี ต กแต่ง รวมทัง$ การ
เตรี ยมการป้องกัน และบํารุงรักษาองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมและภูมิสถาปั ตยกรรมอืนๆ ซึงส่งผล
มายังผิววัสดุของตัวสถาปั ตยกรรม
6) ควรมีการประเมินคุณค่าโดยทัวไปของวัสดุก่อสร้ างของอาคารทีต้องการอนุรักษ์ ว่า
นอกเหนือจากการป้องกันและบํารุงรักษาแล้ ว ยังต้ องการเสริมด้ วยเทคนิควิทยาการอืนๆอีกหรื อไม่
7) ควรซ่อมแซมองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมและผังบริเวณทีชํารุด โดยต้ องศึกษาลักษณะ
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เพิมเติมให้ พิจารณาวัสดุเส
ดิมเป็ นพื $นฐาน หากการใช้ วสั ดุเดิมไม่สามารถทําได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ จึง

เดิม ให้ ถ่องแท้ โดยให้ ชิ น$ ส่วนใหม่เ หมื อนหรื อมี ความแตกต่างน้ อยที สุด การเลื อกวัส ดุในส่วน
จะพิจารณาวัสดุใหม่ทีสร้ างความแตกต่างน้ อยทีสดุ

8) การออกแบบและการก่อสร้ างสถาปั ตยกรรมหรื อสภาพแวดล้ อม ในกรณีทีองค์ประกอบ
นัน$ เสือมสลายหรื อสูญหายไปโดยสิน$ เชิง เช่น ซุ้มประตูท างเข้ า ลาน ถนน ทางเท้ า และในการ
อนุรักษ์มีความจําเป็ นต้ องสร้ างใหม่ เพือให้ ความสัมพันธ์ของสถาปั ตยกรรมและสภาพแวดล้ อมคง
บรรยากาศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไว้ เช่นเดิม การออกแบบให้ ลกั ษณะเป็ นเหมือนเดิมควร
ศึกษาจากหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเพือความถูกต้ อง หากจําเป็ นต้ องออกแบบใหม่ ควรทําให้ มี
คุณลักษณะทีกลมกลืนกับอาคารและสภาพแวดล้ อมทีมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ เดิม
9) การเพิมเติมองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมเพือประโยชน์ในการปรับสภาพการใช้ งานใหม่
ซึงอาจรวมความถึง การเพิมบริ เวณจอดรถในพื $นที โถง หรื อทางเดินต่อเนือง ต้ องแน่ใจว่าส่วน
เพิมเติมไม่เป็ นปั ญหาต่อคุณลักษณะทัวไปของอาคารและสภาพแวดล้ อม ทัง$ ในแง่มุมของการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมและภูมิสถาปั ตยกรรมในบริเวณ
10) ในกรณีทีอาจต้ องมีการปรับการออกแบบสภาพภายนอกของสถาปั ตยกรรมบ้ าง เพือ
การใช้ งานใหม่ ต้ องพิจารณาลักษณะทีให้ ความกลมกลืนกับอาคารเดิมหรื อสภาพแวดล้ อมเดิม ทัง$
รูปแบบ วัสดุและสัดส่วน ซึงรวมความถึงองค์ประกอบของผังบริ เวณและความเชือมโยงของส่วน
เปิ ดโล่ง ซึง อาจจําเป็ นต้ องมีการออกแบใหม่เพิมเติมด้ วย
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จากหลักการข้ างต้ นได้ ชี $ให้ เห็นถึงข้ อควรตระหนักในการกําหนดลักษณะกิจกรรมและพื $นที
เพือรองรับกิจกรรมบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาว่าต้ องไม่ก่อให้ เกิดสิงก่อสร้ างหรื อลักษณะการใช้
พื $นทีทีทําลายคุณค่าและลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ เดิม ซึง
หากจําเป็ นต้ องมีการก่อสร้ างปรับปรุ งเพิมเติมก็ควรอยู่ในกรอบของความเคารพต่อองค์ประกอบ
เดิมเป็ นหลัก ไม่ทําสิงใหม่ให้ โดดเด่นหรื อบดบังคุณค่าขององค์ประกอบเดิม ซึงสามารถชี $แจง
ประเด็นทีควรคํานึงถึงจากหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัตศิ าสตร์ ได้ ดังนี $
1) ควรสร้ างปั จ จัยในการดํารงชี วิตอย่างยังยื น ให้ เ กิ ดขึน$ ในพื น$ ที โดยเฉพาะปั จ จัยสี ที
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ส อม ซึงพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาสามารถช่วยส่งเสริม
ศาสนา สภาพสังคมและสภาพแวดล้

ตอบสนองต่อความต้ องการพืน$ ฐานของมนุษย์ ตามด้ วยการจรรโลงจิตใจในด้ านต่างๆ ทัง$ จาก
ปั จจัยในด้ านการสร้ างสภาพแวดล้ อมทีดีได้ เนืองจากเป็ นพื $นทีสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
2) การรักษาองค์ประกอบของเมืองเก่าให้ มีความชัดเจน สมบูรณ์ โดยเฉพาะลักษณะและ
เอกลักษณ์ของพื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา ทียงั คงหลงเหลืออยู่ค่อนข้ างสมบูรณ์มาก
เมือเทียบกับองค์ประกอบของเมืองเก่าอืนๆในพื $นที
3) การรักษาภูมิทศั น์และโครงสร้ างอืนๆทีทําให้ เกิดความเป็ นจิตวิญญาณแห่งสถานที โดย
คํานึงถึงความเป็ นของเดิมแท้ เช่น แนวกําแพงเมือง คูเมือง ซุ้มประตู ลานต่างๆ แต่ควรตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตของประชาชนในปั จจุบนั ด้ วย
4) การสร้ างความตระหนัก และความเข้ า ใจในความสํ า คัญ ของพื น$ ที บ ริ เ วณคูเ มื อ ง
นครราชสีมาต่อประชาชนโดยทัว ไป เพือความร่วมมือในการอนุรักษ์อย่างมีสว่ นร่วมในอนาคต
5) พื $นทีทีจะมีการขยายตัวเป็ นเมืองใหม่ โดยเฉพาะการเป็ นเมืองเศรษฐกิจควรมีการรักษา
ขอบเขตและระยะห่างจากเมืองเก่าอย่างเหมาะสม ในทีนี $พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองสามารถใช้
เป็ นขอบเขตแบ่งกันระหว่
$
างพื $นทีเมืองเก่ากับพื $นทีเมืองใหม่ได้
6) การกํ าหนดแผนการอนุรักษ์ ไว้ ในแผนการพัฒนาเมือง หรื อการให้ กฎหมายมีส่วนใน
การช่วยดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานหรื อเมืองประวัติศาสตร์ เพือการควบคุมทีครอบคลุม ทังใน
$
ลักษณะของการใช้ ประโยชน์พื $นที ลักษณะสิงก่อสร้ าง หรื อลักษณะของกิจกรรมทีสามารถเกิดขึ $น
ได้ เป็ นต้ น
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2.7 การออกแบบเพือทุกคน
รายละเอียดในการออกแบบเพือแก้ ไขปั ญหาจากสิงเก่าหรื อเป็ นการออกแบบเพือสร้ างใหม่
ในพื $นทีสาธารณะ อีกสิงหนึงทีลืมไม่ได้ คือ การออกแบบเพือทุกคน ซึงเป็ นการออกแบบทีให้ คนทุก
เพศทุกวัย ทุกสถานะกายภาพ สามารถเข้ าใช้ พื $นทีสาธารณะนันๆได้
$ อย่างสะดวกสบาย เป็ นธรรม
และทัวถึง โดยมีหลักการสําคัญในการออกแบบ 7 ประการ คือ ทุกวัยใช้ ได้ (Equitable Use)
ง่ายต่อความเข้ าใจ (Perceptible Information) ใช้ งานง่าย (Simple and Intuitive) ปรับเปลียนได้
(Flexible Use) เผือให้ พลาดได้ (Tolerance for Error) ใช้ แรงน้ อย (Low Physical Effort)
ขนาดและทีว่างเหมาะกับการเข้ าถึงและใช้ สอย (Size and Space for Approach and Use)
หลักการเหล่านี $ควรปรับใช้ กับงานในทุกขนาดตังแต่
$ งานออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงระดับขนาดงาน
ออกแบบชุมชนเมือง ยกตัวอย่างการออกแบบในระดับเมืองจากภาพต่อไปนี $

แผนภาพที 6 แสดงระยะห่างของสิงอํานวยความสะดวกพื $นฐาน
(ทีมาของภาพ : http://www.kknontat.com, 2556)
จากภาพข้ างต้ นแสดงถึงลักษณะการจัดให้ มีสิงอํานวยความสะดวกพื $นฐานในการใช้ ชีวิต
ในชุมชนตามระยะห่างทีเหมาะสม เช่น ทีนังพัก ทีหยุดรถประจําทาง ทางข้ ามสําหรับคนพิการ
ห้ องส้ วมสาธารณะ โทรศัพท์ เป็ นต้ น
นอกจากการพัฒ นาเชิงอนุรักษ์ จากหน่วยงานราชการหรื อองค์กรที เกี ยวข้ องต่างๆแล้ ว
แนวคิดสําคัญอีกประการหนึงในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ คือ การบูรณาการศาสตร์ ตา่ งๆ เข้ ามาช่วย
ในด้ านการอนุรักษ์ เช่น การใช้ หลักนิติศาสตร์ ในการออกกฎหมาย การใช้ หลักรัฐศาสตร์ จดั การ
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ผลประโยชน์ให้ เกิดความยัง ยืน เสมอภาคและเป็ นธรรม การใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีคิดสร้ าง
เครื องมือและวิธีการในการจัดการปั ญหาในหลายๆด้ าน หรื อการใช้ หลักเศรษฐศาสตร์ ในการสร้ าง
แรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจ เพือให้ เกิดความร่วมมือในการจัดการ โดยส่งเสริ มให้ ท้องถินได้ มีส่วนร่วมใน
การดําเนินการมากทีสดุ เป็ นต้ น
จากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม (2554) ได้ กล่าวว่า การส่งเสริ มให้ ชมุ ชนท้ องถินมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ามีความสําคัญมาก เนืองจากความเป็ นผู้อยู่อาศัยและจะเป็ นผู้สาน
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เมืองเก่าจึงเป็ นเรื องทีต้อส
งดําเนินการอย่างต่อเนือง เพือให้ ประชาชนโดยทัวไปเกิดจิตสํานึกและ
ต่อวัฒนธรรมและความยัง ยืนของเมือง ดังนัน$ การให้ ความรู้ความเข้ าใจถึงคุณค่า ความสําคัญของ
ความตระหนักในการอนุรักษ์สภาพแวดล้ อมของเมืองเก่าต่อไป
2.8 การท่ องเทียวทางวัฒนธรรม
Robert Mcnulty (1985) ได้ ให้ ข้อคิดสําหรับการพัฒนาพื $นทีทางวัฒนธรรมเพือการ
ท่องเทียวไว้ อย่างน่าสนใจว่า “การสงวนวัฒนธรรมเป็ นงานสําคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาและ
ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี การเปิ ดวัฒ นธรรมท้ อ งถิ น เพื อการท่อ งเที ยว ก็ เ ท่า กับเป็ นการเริ ม
กระบวนการแตกสลายทางวัฒนธรรม”
ในโลกของเทคโนโลยี แ ละการปฏิ วัติอย่างในปั จ จุบัน ได้ เ กิ ดการสร้ างกฎ แนวทางการ
ปฏิ บัติแ ละบทลงโทษต่างๆมากมาย เพื อ พิทักษ์ รั ก ษามรดกทางวัฒ นธรรมไม่ใ ห้ สูญ สลายไป
เนืองจากการนําออกมาขายให้ กบั การท่องเทียว
จากกฎบัตรบรัสเซลล์ว่าด้ วยการท่องเทียวทางวัฒนธรรมของ ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites) ซึง เป็ นการสัมมนาระหว่างประเทศเกียวกับการท่องเทียวร่วม
สมัยและมนุษยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529 เกิดเป็ นข้ อตกลงดังต่อไปนี $
1) การท่องเทียว เป็ นสิงทีเปลียนแปลงไม่ได้ ทางสังคม มนุษยชาติ เศรษฐกิจ และความ
จริ ง เกี ย วกับ วัฒ นธรรม อิ ท ธิ พ ลของการท่องเที ยวต่อ ด้ านโบราณสถานและแหล่ง ต่า งๆเริ ม มี
ความสํ าคัญ เป็ นพิเ ศษและมี แ นวโน้ ม ที จ ะเพิม ขึน$ เห็น ได้ จ ากอัตราการพัฒ นาการท่องเที ยวที
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
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2) การแผ่ขยายตัวของการท่องเทียวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพื $นทีนนๆ
ั $ และกลายเป็ น
สิงทีมนุษยชาติต้องเผชิญ การท่องเทียวดูเหมือนจะมีอิทธิพลสําคัญต่อสภาพแวดล้ อมของมนุษย์
โดยทัว ไป และโดยเฉพาะอย่างยิงต่อโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ และเพือทีจะสามารถ
รักษาให้ โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเหล่านัน$ ยื น หยัดรั กษาอยู่ได้ จะต้ องมีการศึกษาถึง
อิทธิพลจากการท่องเทียวนี $อย่างรอบคอบ และควรสอดแทรกนโยบายทีมีเป้าหมายเดียวกันในทุก
ระดับขันของนโยบายการบริ
$
หาร ซึงเชือได้ ว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้ างรากฐานทีดีและเป็ นสิงทีพึง
ปรารถนาในการแก้ ปัญหาของโลก
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ส งโบราณคดีตา่ งๆ อิทธิพลของการท่องเทียวในแง่บวกจะส่งผลดีและมี
ค้ นพบโบราณสถานและแหล่

3) การท่องเทียวทางวัฒนธรรมเป็ นรูปแบบหนึงของการท่องเทียวทีมีวตั ถุประสงค์เพือการ

ส่วนช่วยในการดูแลรั กษาป้องกัน โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีเหล่านัน$ การท่องเที ยวใน
รู ปแบบนีอ$ าจกล่าวได้ ว่าเป็ นการดูแ ลรักษาป้องกันและเป็ นความต้ องการของสังคมมนุษย์ อัน
เนืองมาจากวัฒนธรรมทางสังคมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึง ส่งผลให้ กบั มวลมนุษย์ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ในเรื องนี $
4) ไม่วา่ ผลทีตามมาจะเป็ นอย่างไร การส่งเสริ มการท่องเทียวทางวัฒนธรรมต้ องพิจารณา
ผลด้ านลบทีจะเกิดขึ $นจากการปล้ นชิงและการสร้ างความเสียหาย ซึงเกิดจากการใช้ งานอย่างหนัก
และใช้ อย่างไม่มีขอบเขตจํากัดในพื $นทีโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี เหตุทีเป็ นเช่นนันเพราะ
$
โบราณสถานและแหล่ง โบราณคดี เ ป็ นสิ ง ที ต รงตามความต้ อ งการพื น$ ฐานที จ ะใช้ ดึง ดูด การ
ท่องเทียวและการศึกษาทางวัฒนธรรม ซึง ประสบความสําเร็ จเชิงการท่องเทียวและเศรษฐกิจอย่าง
เห็นได้ ชดั เจนมาแล้ วทัว โลก
อย่างไรก็ดี การพัฒนาต่างๆควรจะคํานึงถึงผลทีจะตามมาในอนาคตเป็ นหลัก ในส่วนที
เกี ยวกับมรดกทางวัฒ นธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จะต้ อ งมี ความสํ าคัญ มาก่ อนเรื องที จ ะ
พิจารณาอืนๆ ไม่วา่ เรื องนันๆจะเหมาะสมเพี
$
ยงใดในด้ านสังคม เศรษฐกิจ หรื อการเมือง
ด้ านการท่องเทียวควรมีการจัดการสิงอํานวยความสะดวกให้ กับนักท่องเทียว และดูแล
เรื องความเคลือนไหวของนักท่องเทียว ซึงจะต้ องควบคุมไม่ให้ เกิดการใช้ พื $นทีอย่างไม่จํากัด และ
ควบคุมความหนาแน่นของนักท่องเทียวไม่ให้ มีมากเกินไป
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พื $นฐานของการปฏิบตั ิจากข้ อตกลงข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ดงั นี $ คือ ฝ่ ายตัวแทนของการ
ท่องเที ยวและตัว แทนของการปกป้องรั กษามรดกทางธรรมชาติและโบราณสถาน ควรร่ วมกัน
ปกป้องรักษาและส่ง เสริ มมรดกทางธรรมชาติแ ละวัฒนธรรมเพือผลประโยชน์ของทุกฝ่ าย โดย
เป็ นไปตามระเบียบขันตอน
$
เป็ นต้ นว่า รวบรวมผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมเข้ ากับวัตถุประสงค์ทาง
สังคมและเศรษฐกิจซึง เป็ นส่วนหนึง ในแผนการจัดการทรัพยากรของรัฐ เขต และชุมชนท้ องถิน โดย
หากส่งเรื องทังหมดให้
$
กบั รัฐอาจส่งให้ เกิดผลทีรวดเร็ วและมีพลังในการประชุมระหว่างชาติสําหรับ
การปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
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ส ในเรืองผลทีได้ รับจากการพัฒนาอย่างมากมายของความต้องการ
ของสาธารณชนโดยส่วนใหญ่
การสร้ างความสํานึกถึงความต้ องการในการรักษาอย่างรี บด่วน เพือทีจะนําไปเปลียนท่าที

ทางการท่อ งเที ยว องค์ กรที เ กี ยวข้ อ งมี ค วามประสงค์ ที จ ะให้ เ ด็ก นักเรี ย นไปจนถึง วัย รุ่ น ได้ รั บ
การศึกษา เพือทีจะมีความเข้ าใจและมีความเคารพในโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และมรดก
ทางวัฒนธรรมต่างๆ
วัตถุประสงค์พื $นฐานของการท่องเทียวระดับนานาชาติ คือ ความเอาใจใส่ในเรื องของการ
ปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรม การรู้ จักเคารพ รู้ จักปกป้องรักษาความสวยงามทีแท้ จริ งและ
ความหลากหลายของคุณค่าทางวัฒนธรรมในเขตและประเทศทีกําลังพัฒนา เป็ นสิงพึงกระทํา
เช่นเดียวกับในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะมรดกทางวัฒ นธรรมของมนุษยชาตินัน$ จะมี
ชะตากรรมเหมือนกันทุกแห่งเมือมีการแผ่ขยายทางการท่องเทียว
สําหรับพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะบริ เวณคูเมืองนครราชสีมานัน$ หากจะมีการพัฒนาในด้ าน
การท่องเทียว จากหลักการข้ างต้ นก็ควรเป็ นการพัฒนาในเชิงการเป็ นพื $นทีเพือส่งเสริ มการอนุรักษ์
ลักษณะทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของท้ องถิน โดยอาจเป็ นพื $นทีทีสร้ างความตระหนักและ
ให้ ความรู้ความเข้ าใจในความสําคัญของพื $นทีประวัตศิ าสตร์ บนพื $นทีประวัติศาสตร์ จริ ง ซึงลักษณะ
ของการพัฒนาเพือการท่องเทียวในรู ปแบบนีอ$ าจต้ องมีการเพิมโครงสร้ างทางภูมิทัศน์ใหม่บาง
ประการ โดยการพัฒนานันจะต้
$ องอยูบ่ นพื $นฐานของแนวคิดการอนุรักษ์ ทางประวัติศาสตร์ เป็ นหลัก
และการพัฒนาการท่องเทียวทีเกิดขึ $นจะต้ องไม่สง่ ผลกระทบในแง่ลบต่อองค์ประกอบของเมืองเก่า
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2.9 การศึกษาทีเกียวข้ อง
เนืองด้ วยพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาเป็ นส่วนหนึงในบริ บทของพื $นทีเมืองเก่า บทบาท
และความสํ าคัญ ของพื น$ ที จึง เกี ย วข้ อ งกับ บริ เ วณย่านเมื องเก่า ด้ วย และพื น$ ที เ มื องเก่าเองก็ มี
ความสัมพันธ์ ในระดับภาค จึงขอกล่าวสรุ ปข้ อมูลทีเคยมีการศึกษาเกียวกับบริ เวณพื $นทีเมืองเก่า
จังหวัดนครราชสีมาไว้ ดงั นี $
การศึกษาส่วนใหญ่ทีเกี ยวข้ องกับพืน$ ทีเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา ทียกมาในทีนีเ$ ป็ น
การศึกษาทีเกิดขึ $นในระยะเวลาสิบปี ก่อน เพือใช้ ในการศึกษาตามหลักสูตรการออกแบบและวาง
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ส บศักยภาพของเมืองเก่า โดยเฉพาะคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์
แนวทางในการพัฒนาทีเหมาะสมกั

ผังชุมชนเมือง โดยมักมุ่งเน้ นไปในเชิงการศึกษาปั ญหาการใช้ พืน$ ทีและสภาพแวดล้ อม เพือหา
ผังเมือง สถาปั ตยกรรม และความเป็ นเอกลักษณ์ โดยใช้ กระบวนการในการสังเกตและสัมภาษณ์
ซึงพืน$ ทีทีมกั ถูกเลือกเพือทําการศึกษามีสองบริ เวณ คือ บริ เวณลานย่าโม กับพืน$ ทีทัวไปในย่าน
เมืองเก่ารวมถึงบริ เวณโดยรอบนอกเขตคูเมืองทีติดกับย่านเมืองเก่า แต่การศึกษาในครัง$ นี $จะระบุ
ขอบเขตเฉพาะพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
2.9.1 การศึกษาในระดับเมือง
ในภาพมุมกว้ าง จังหวัดนครราชสีมามีศกั ยภาพในหลายแง่มมุ ซึงเกียวเนืองกับเมืองหลวง
อย่ า งกรุ ง เทพมหานครและพื น$ ที ต่อ เนื อ งโดยรอบ เช่ น ความสํ า คัญ ทางด้ า นที ตัง$ ซึง เป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ ในการกระจายความเจริ ญและเศรษฐกิจออกสู่พื $นทีตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
เป็ นเหมือนประตูส่ภู าคอีสานและเป็ นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน (อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545) ด้ วย
ศัก ยภาพเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ที ตัง$ นี $ จึง เกิ ด ผลสื บ เนื อ งต่อ การพัฒ นาพื น$ ที ใ นด้ า นอื น ตามมา เช่น
การพัฒนาเชิงท่องเทียวโดยมีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประเพณี วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นส่วนในการสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในท้ องที และดึงดูดคนต่างถินให้ เข้ ามาหา
รายได้ ทําให้ เกิดการเพิมขึ $นของจํานวนประชากรทังประชากรหลั
$
กและประชากรแฝง
การขยายตัวของเมืองนครราชสีมา (อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545) มีแนวโน้ มในการขยายตัว
ขนานกับเส้ นทางการคมนาคม ทัง$ ทางรถไฟและถนนหลัก สังเกตได้ จากลักษณะสถาปั ตยกรรม
และกิ จ กรรมที เ กิ ด ขึน$ ในพื น$ ที การขยายตัว นี ส$ ่ง ผลต่อ การกระจายตัวทางด้ า นเศรษฐกิ จ และ
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ประชากร จุดเชือมต่อพื $นทีเมืองเก่าซึงอยู่ทางด้ านตะวันออกของเมือง และพื $นทีเมืองใหม่ซึงอยู่
ทางด้ านตะวันตกและด้ านเหนือของเมือง คือ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาอันเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่ง
สาธารณะขนาดใหญ่ ใ จกลางเมื อ ง โดยมี ล านย่า โม (ซึ ง รวมสวนอนุส รณ์ ส ถานท้ า วสุร นารี )
เป็ นพื $นทีประกอบกิจกรรมสําคัญของเมือง
กิจกรรมทีประกอบอยู่โดยรอบบริ เ วณและภายในพืน$ ทีเมื องเก่าทีสําคัญ ได้ แก่ การอยู่
อาศัย การค้ าขายพาณิชยกรรม สถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ ศูนย์ราชการและการศึกษา โดยความ
หนาแน่นของการอยูอ่ าศัยนอกเขตเมืองเก่ามีมากกว่าภายในเขตเมืองเก่าซึงอยู่ในกรอบของคูเมือง
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ส โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพซึงเป็ นถนนหลักทีเชือมต่อระดับ
เขตเมืองเก่าไปยังชุม ชนใหม่
อันเป็ นพื $นทีประวัติศาสตร์ ทีควรอนุรักษ์ และมีการผลักดันการกระจายตัวทางเศรษฐกิจออกนอก

ภูมิภาค (อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545) เหตุทีเป็ นเช่นนัน$ เนืองด้ วยการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
พื $นทีเชิงอนุรักษ์ ของหน่วยงานรัฐบาล ทีต้องการรักษาระดับความหนาแน่นและลักษณะของการ

ขยายตัวทังเศรษฐกิ
$
จและประชากรในเขตพื $นทีเมืองเก่าให้ อยู่ในปริ มาณจํากัดซึงไม่เป็ นการรบกวน
ต่อสภาพแวดล้ อมเดิมภายในพื $นที
ปั ญหาทีพบจากการศึกษาในระดับเมือง คือ ปั ญหาการคมนาคมติดขัดจากการขยายตัว
ของชุมชน ปั ญหาการระบายนํ $า การบําบัดและการกําจัดนํ $าเสียซึงส่งผลต่อสุขภาพและทัศนียภาพ
ปั ญหาการบริ การนํ $าประปาเนืองจากการอพยพเข้ าอยู่อาศัยมีปริ มาณมากและมีอัตราการเพิม
อย่างรวดเร็ ว ปั ญหาการบุกรุ กทีดิน ปั ญหาสภาพแวดล้ อมของเมืองทังจากขยะตกค้
$
าง และความ
ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของเมือง ปั ญหาการพัฒนาโดยขาดแนวทางควบคุมจนเป็ นการทําลาย
องค์ประกอบทางประวัตศิ าสตร์ ในเขตพื $นทีเมืองเก่า (อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545)
แนวทางในการแก้ ปัญหาทีถูกเสนอไว้ ได้ ม่งุ เน้ นไปในลักษณะการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เป็ น
นโยบายสําคัญ โดยมองในมุมกว้ างของการเก็บรักษาองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ ของพืน$ ที
(อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545) เช่น ลานย่าโม ประตูเมือง กําแพงเมือง ป้อม คูเมือง และทีสําคัญทีมกั
ถูกมองข้ าม คือ บริเวณเปิ ดโล่งภายในพื $นทีทีแสดงถึงโครงสร้ างและองค์ประกอบทีสําคัญของเมือง
ซึ ง สามารถใช้ เ น้ น ความสํ า คัญ ของพื น$ ที นัน$ ๆและแสดงการเชื อ มต่อ กับ พื น$ ที สํ า คัญ อื น ๆได้
(อรศิริ ปาณินท์, 2529)

34

ลัก ษณะของกิ จ กรรมที อ าจเกิ ด ขึน$ ในระดับ เมื อ งเพื อ สนองต่อ การพัฒ นาเชิ ง อนุรั ก ษ์
(อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545) ในบทบาทหลัก เช่น การเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและประเพณีของ
จังหวัด เป็ นจุดแวะพักและศูนย์ข้อมูลการท่องเทียว การรองรับชุมชนพักอาศัยขนาดใหญ่ บทบาท
รอง เช่น การเป็ นศูน ย์ ก ลางทางการค้ า และบริ การของชุม ชน (จากที เ คยกล่าวข้ างต้ น แล้ วว่า
ต้ องการกระจายการค้ าไปยังชุมชนใหม่เพือเสถียรภาพของลักษณะเศรษฐกิจในพืน$ ทีเมืองเก่า)
การเป็ นศูน ย์ ร าชการและแหล่ ง งานซึง เป็ นบทบาทเดิม ที ค งรั ก ษาอยู่ แต่ต้ อ งปรั บ รู ป แบบให้
สอดคล้ องกับการพัฒนาเมืองในอนาคต
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เกียวกับสิงทีขาดในพื $นทีส
 (อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545) ซึงประเด็นหลักทีถกู เรี ยกร้ อง คือ ขาดพื $นทีที
นอกจากนี $ยังได้ มีการศึกษาความต้ องการของคนในชุมชนเมืองนครราชสีมาในเบื $องต้ น

จะแสดงออกถึงวัฒนธรรมของคนโคราช รองลงมาเป็ นเรื องของสภาพแวดล้ อมและความเป็ นอยู่
โดยเรี ยกร้ องถึง พืน$ ที สีเ ขี ยวและสวนสาธารณะ ความสะดวกสบายในการเดิน ทางสัญ จร และ
สภาพแวดล้ อมทีปลอดจากมลพิษ
2.9.2 การศึกษาในระดับพืน1 ทีเฉพาะ: ลานย่ าโม
จากข้ อเรี ยกร้ องของความต้ องการในข้ างต้ น การแก้ ปัญหาทีเกิดขึ $นในช่วงนันได้
$ ม่งุ เน้ นไป
ยัง บริ เ วณลานย่ า โมอัน เป็ นลานกว้ างสาธารณะที มี ห ลายบทบาทสํ า คัญ ในพื น$ ที และเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญของพื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา ซึงมีผ้ ทู ําการศึกษาในรายละเอียดของ
กิจกรรม ลักษณะทางกายภาพและปั ญหาทีเกิดขึ $นในพื $นทีลานย่าโมไว้ ดงั นี $
ลักษณะของผู้ใช้ พื $นทีและกิจกรรมทีเกิดขึ $นมีหลายรูปแบบและมีความหนาแน่นของการใช้
พื $นทีแตกต่างกันตามช่วงเวลาและตามกิจกรรมพิเศษทีจดั ขึ $นในพื $นที คือ ในช่วงเวลาเช้ ามีความ
หนาแน่นของผู้ใช้ ระดับปานกลางโดยกิจกรรมทีเกิดขึน$ ส่วนใหญ่ คือ การออกกํ าลังกาย ในช่วง
เวลาสายมีความหนาแน่นของผู้ใช้ ระดับปานกลางเช่นกัน แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ การเดินผ่านไป
มายังจุดหมายต่างๆโดยรอบบริ เวณ ในช่วงเวลาบ่ายมีความหนาแน่นของผู้ใช้ น้อยถึงปานกลาง
โดยส่วนใหญ่เข้ ามาใช้ พื $นทีเพือการพักผ่อนใต้ เงาร่ มไม้ ในช่วงเวลาเย็นมีความหนาแน่นของผู้ใช้
มาก โดยกิจกรรมทีเกิดขึ $นส่วนใหญ่ คือ การออกกําลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อน และใช้ เป็ นทางผ่าน
กลับไปยังทีพกั อาศัย ในช่วงเวลากลางคืนมีความหนาแน่นของผู้ใช้ พื $นทีน้อย ซึงกิจกรรมทีเกิดขึ $น
ส่วนใหญ่ คือ การพักผ่อนและพักคอย แต่หากมีกิจกรรมพิเศษจัดขึ $นในพื $นทีจะมีความหนาแน่น

35

ของผู้ใ ช้ ม ากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ซึง กิจกรรมพิเศษทีจัดขึน$ ส่วนใหญ่ มักจะเป็ นงาน
เทศกาลประจําปี การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงดนตรี (วิรุฬ ลีวงษ์, 2545)
ในเรื อ งของการสัญ จรโดยรอบบริ เ วณเป็ นถนนที มี ก ารจราจรคับ คัง ส่ ว นในพื น$ ที
สวนสาธารณะ ลักษณะการสัญจรทีเกิดขึ $น คือ การเดิน โดยพื $นทีจะทําหน้ าทีเป็ นทางผ่านและเป็ น
จุด เชื อ มไปยัง จุด อื น ๆโดยรอบพื น$ ที เป็ นจุด เชื อ มระหว่ า งพื น$ ที เ มื อ งเก่ า และพื น$ ที เ มื อ งใหม่
นอกจากนันยั
$ งเป็ นพื $นทีทีมีการใช้ การเดินเท้ ามากทีสดุ ของเมืองด้ วย (วิรุฬ ลีวงษ์, 2545)
ปั ญ หาที พ บคื อ ความสามารถในการเข้ าถึ ง พื น$ ที ใ ช้ ง านไม่ส ะดวก ทัง$ จากปั ญ หาของ
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จุดหมายตาทีไม่ชดั เจนทํส
าให้ เอกลักษณ์และความโดดเด่นของพื $นทีลดลง และการขาดสิงอํานวย

การจราจรคับ คัง โดยรอบบริ เ วณทํ า ให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภัย การเชื อ มต่อ พื น$ ที ที ไ ม่ต่อ เนื อ ง
ความสะดวกทีเหมาะสมสําหรับผู้ใช้ พื $นทีซงึ มีความหลากหลายทางกายภาพ ทังเพศ
$
วัย และความ

สมบูรณ์ของร่ างกาย (วิรุฬ ลีวงษ์ , 2545) ปั ญหาในระดับพื $นทีย่อยเหล่านีม$ ีความสอดคล้ องกับ
ปั ญหาในระดับเมืองดังทีได้ กล่าวแล้ วในข้ างต้ น แสดงถึงการเน้ นยํ $าความสัมพันธ์และความสําคัญ
ของพื $นทีทีสามารถส่งผลกระทบต่อพื $นทีแวดล้ อมได้ ทงในระดั
ั$
บพื $นทีเล็ก ชุมชน ย่าน จนถึงระดับ
เมืองและภูมิภาค
2.9.3 หลักจินตภาพของเมืองกับพืน1 ทีศึกษา
สิงทีเกิดขึ $นในปั ญหาจากการศึกษาในระดับพื $นทีและในระดับเมืองอย่างหนึงทีสําคัญ คือ
ความไม่ชดั เจนของจุดหมายตาจากลักษณะความไม่ต่อเนืองของพืน$ ทีเปิ ดโล่งและกิจกรรมทีไม่
เหมาะสมทํ า ให้ เอกลั ก ษณ์ แ ละความโดดเด่ น ของพื น$ ที ล ดลง ทั ง$ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของพื $นทีด้วย สิงเหล่านี $เมือมองย้ อนทบทวนกับทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Image of
the City ของ Kevin Lynch) ก็จะทําให้ เข้ าใจองค์ประกอบทีควรอนุรักษ์ และพัฒนาในทางที
เหมาะสมเพือสนองต่อคุณค่าและศักยภาพของเมืองได้ อย่างเต็มที
จากการศึกษาทัง$ ในระดับพื น$ ที แ ละระดับเมือง จิน ตภาพของเมื องที เ กิดขึน$ อยู่ในพื น$ ที
เดี ย วกัน คื อ บริ เ วณเขตพื น$ ที เ มื อ งเก่ า ที มี ค วามเด่น ชัด ของภาพลัก ษณ์ ใ นเชิ ง การเป็ นพื น$ ที
ประวัติศาสตร์ ซึง สามารถแจกแจงตามหลักการจินตภาพของเมืองได้ ดงั นี $ (วิรุฬ ลีวงษ์ , 2545;
อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2545)
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ทีหมายตา (Landmark) ได้ แก่ ซุ้มประตูเมือง อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
ย่าน (District) ได้ แ ก่ ย่านพาณิช กรรมทีอยู่โดยรอบบริ เวณของพืน$ ที (เป็ นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมใหม่) และศูนย์กลางการพาณิชกรรมเดิมในเขตพื $นทีเมืองเก่า นอกจากนันยั
$ งมีย่าน
สถาบันการศึกษาทีอยู่รอบเขตเมืองเก่าทางทิศเหนือ และย่านสถานทีราชการซึงตังอยู
$ ่ในเขตเมือง
เก่าทางทิศใต้ ด้วย
ทีรวมกิจกรรม (Node) ได้ แก่ ลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี
ตลาดโพธิ9กลาง คลังพลาซ่า และสถานีขนส่งของเมือง
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ซึง ถูกล้ อมรอบด้ วยถนนอีส
กชันหนึ
$ ง

ขอบ (Edge) ได้ แก่ ถนน ซึงเป็ นขอบเขตทีมีความชัดเจนมาก แนวคูเมืองและกําแพงเมือง
เส้ นทาง (Path) ได้ แก่ ถนน ทางเดิน และทางสัญจรต่างๆในพื $นทีซึงมีลกั ษณะเป็ นตาราง

(Grid) แบบตารางหมากรุก อันเป็ นลักษณะเด่นทางผังเมืองซึงมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็ น
พื $นทีเปิ ดโล่งอย่างหนึง ทีสร้ างความต่อเนืองและเชือมต่อพื $นทีสําคัญต่างๆในเขตเมืองเก่า
จากโครงสร้ างทางจินตภาพของเมืองทีเกิดขึน$ นัน$ เห็นได้ ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ใน
บริเวณเขตพื $นทีเมืองเก่านครราชสีมาซึงเป็ นพื $นทีศกึ ษาในการศึกษาครัง$ นี $ โดยมีองค์ประกอบหลัก
เป็ นคูเมือง กําแพงเมือง ประตูเมือง และลานย่าโม นอกจากนันยั
$ งมีองค์ประกอบของกิจกรรมที
เกิดขึ $นในพื $นทีซึงสร้ างความเป็ นย่าน และลักษณะความเชือมต่อของพื $นทีเปิ ดโล่งในลักษณะของ
ทางสัญจรแบบตารางซึง เป็ นเอกลักษณ์หนึง ของพื $นทีด้วย
ดังนัน$ จากเป้าหมายของการศึกษาเพือหาลักษณะการใช้ ประโยชน์ทีเหมาะสมกับพื $นที
บริเวณคูเมืองนครราชสีมา จึงควรคํานึงถึงคุณค่าและความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์ และบทบาทใน
ด้ านอืนๆขององค์ประกอบเหล่านี $ โดยเฉพาะบทบาทในด้ านการเป็ นโครงสร้ างทางจินตภาพ ของ
เมืองด้ วย ไม่ใช่เสนอการใช้ ประโยชน์เพียงเพือสนองต่อความต้ องการของประชาชนเพียงด้ านเดียว
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บทที 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 วิธีวิจัย
การศึก ษาครั ง$ นี เ$ ป็ นการศึก ษาเพื อหาข้ อ เสนอแนะเกี ยวกับความเหมาะสมในการใช้
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เกียวพันกับความเป็ นพื $นทีทำางประวัติศาสตร์ เป็ นพื $นทีเอกลัากง
ส
ประโยชน์พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา ในแง่ของความเหมาะสมทางด้ านกายภาพที
ใหญ่ใจกลางเมือง ความเหมาะสมทางด้ านกิจกรรมกับความสําคัญของพื $นทีในเชิงประวัติศาสตร์

และนิเวศวิทยาของเมือง และความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความต้ องการหรื อความพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ พื $นที
วิธีทีใช้ วิจยั จะเป็ นไปในเชิงสํารวจและเชิงคุณภาพ โดยในเชิงสํารวจนันเป็
$ นการศึกษาเพือ
หาข้ อพิจารณาสําหรับการหาคําตอบด้ านความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความต้ องการของ
ประชาชนผู้ใช้ พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาเป็ นหลัก ส่วนวิธีเชิงคุณภาพจะใช้ ศกึ ษาเพือ
หาคําตอบในด้ านความเหมาะสมเกียวกับลักษณะกายภาพ ศักยภาพความสําคัญของพื $นที และ
กิจกรรมทีควรเกิดขึ $นในพื $นที
3.2 กระบวนการวิจัย
1) ระบุปัญหาและขอบเขตของการศึกษาให้ ชดั เจน ทังขอบเขตด้
$
านพื $นที เนื $อหาและ
ประชากรในการศึกษา
2) ศึกษาประวัติความสําคัญของพื $นทีศกึ ษาและลักษณะทางกายภาพควบคูไ่ ปกับการใช้
พื $นทีในแต่ละสภาพกายภาพของพื $นทีทงในอดี
ั$
ตและปั จจุบนั โดยทําการรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ
เอกสาร เว็บไซต์ สอบถามผู้เชียวชาญ ผู้ทีเกียวข้ อง และการลงพื $นทีสงั เกตการณ์ แล้ วทําการบันทึก
และเรี ย บเรี ยงให้ ส ะดวกต่อการทํ าความเข้ า ใจ โดยอาจแยกระบุสิ ง ที เ ป็ นปั ญ หากับ ข้ อ ดีห รื อ
ศักยภาพของพื $นทีทีสามารถพัฒนาได้
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3) ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาพื $นทีทีมีความสําคัญด้ านประวัติศาสตร์ และ
หลัก การพัฒ นาพื น$ ที ส าธารณะ เพื อ เป็ นพื น$ ฐานในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล สํ า หรั บ การจั ด ทํ า
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาพื $นทีสาธารณะบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาต่อไป โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ และการสอบถามผู้เชียวชาญ
4) ศึกษากลุ่มผู้ใช้ งานพื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาโดยการสังเกตในเบื $องต้ น จากนัน$
ทํ าการออกแบบแบบสํ ารวจความคิดเห็น เกี ย วกับความต้ อ งการในการใช้ พื น$ ที บริ เ วณคูเ มื อ ง
นครราชสีมาโดยในการออกแบบนันมี
$ วตั ถุประสงค์หลักเพือหาคําตอบของปั ญหาของการศึกษา
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ในช่วงทีไม่มีงานเทศกาลพิสเศษ และเป็ นช่วงเวลาทีมีผ้ เู ข้ าใช้ พื $นทีมากถึงมากทีสดุ ของแต่ละช่วงวัน

5) ทําการเก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยเลือกช่วงระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์และวันธรรมดา

ในทีนี $ คือ ช่วงเวลาเช้ า 7.00-10.00 น. และช่วงบ่ายหลังเด็กนักเรี ยนเลิกเรี ยนจนถึงช่วงเย็นถึง
หัวคํา 15.00-20.00 น. โดยใช้ วิธีการสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์ เพือถ่วงดุลคําตอบและข้ อมูล
ทีจะได้ จากการลงภาคสนาม โดยในการสังเกตจะใช้ กบั การศึกษาลักษณะกายภาพโดยทัว ไปของ
พื น$ ที ศึก ษา ลัก ษณะกลุ่ม ผู้ใ ช้ พื น$ ที พฤติก รรม และกิ จ กรรมที เ กิ ด ขึน$ ในพื น$ ที เช่น การศึก ษา
พฤติกรรมของนักท่องเทียว
จากนันนํ
$ ามาพิจารณาประกอบกับข้ อมูลทีได้ จากเอกสารในส่วนของหลักการและแนวคิด
ที เ กี ย วข้ อ ง ทํ าการวิเ คราะห์ แ สดงปั ญ หาและศัก ยภาพของพื น$ ที ต่อไป ส่วนการสอบถามและ
สัม ภาษณ์ จะใช้ กับการตอบแบบสอบถาม ซึง กลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็ นไปตามการสุ่ม
ตัวอย่างประชากรแบบเฉพาะเจาะจง
6) ทําการรวบรวมผล เรี ยบเรี ยง เปรี ยบเทียบให้ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยอาจใช้ สถิตวิ ิเคราะห์เป็ นค่าร้ อยละ ร่วมกับการสร้ างแผนภาพที
ทําให้ เห็นแนวโน้ มความสัมพันธ์ของค่าต่างๆทีได้ จากแบบสอบถาม
7) นํ า ผลการศึกษาและผลการสํ า รวจมาวิ เ คราะห์ ตามคํ า ถามของการศึก ษาร่ ว มกับ
หลักการและทฤษฎีตา่ งๆทีได้ ทําการศึกษามา เพือจัดทําข้ อเสนอแนะในการพัฒนาพื $นทีสาธารณะ
บริเวณคูเมืองนครราชสีมาต่อไป

39

8) สรุปข้ อเสนอแนะในการพัฒนาพื $นทีสาธารณะบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา สรุปปั ญหา
ในการทําการศึกษารวมทังปั
$ ญหาหรื อข้ อดีของกระบวนการ วิธีการ และเครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
ด้ วย เพือประโยชน์ตอ่ การนําข้ อมูลไปใช้ และการพัฒนาการศึกษาครัง$ ต่อไปในอนาคต
3.3 แหล่ งข้ อมูล
ในการศึกษาครัง$ นี $จะใช้ ข้อมูลจาก 2 ระดับขัน$ คือ ข้ อมูลขันปฐมภู
$
มิ โดยข้ อมูลในส่วนนี $จะ
เป็ นข้ อมูลทีได้ จากการสอบถาม สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างประชากรทีเกียวข้ องกับการศึกษา และ
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ข้ อมูลจากการสังเกต โดยผู้ศกึ ษาเป็ นผู้ทําการสังเกตเองเกียวกับลักษณะทางกายภาพ ปั ญหาของ
พื $นที และศักยภาพของพื $นที

ข้ อมูลขันทุ
$ ติยภูมิ จะเป็ นข้ อมูลทีได้ จากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร การศึกษาวิจยั
ทีเกียวข้ อง รวมทังเอกสารออนไลน์
$
จากอินเทอร์ เน็ตด้ วย เพือใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลด้ านลักษณะ
กายภาพทัว ไป ความเป็ นมา ความสําคัญของพื $นที และแนวทางในการพัฒนาพื $นทีอย่างเหมาะสม
ตามเงือนไขของการศึกษา
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
1) ประชาชนทัว ไปที เ ข้ า มาทํ า กิ จ กรรมนัน ทนาการในพื น$ ที เ ปิ ดโล่ ง บริ เ วณคูเ มื อ ง
นครราชสีม า ไม่ใช่นักท่องเทียว ซึงจากการสอบถามข้ อมูล จากเทศบาลนครนครราชสีม าใน
เบื $องต้ น พบว่า ผู้เข้ าใช้ พืน$ ทีส่วนใหญ่เป็ นผู้ทีอาศัยอยู่ภายในเขตพื $นทีคูเมืองนครราชสีมา ซึงมี
จํานวนประชากรทัง$ หมดประมาณ 25,000 คน (ข้ อมูลจากเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ.2555)
โดยในการระบุข นาดตัว อย่า งประชากรเพื อ การสํ า รวจสอบถามความคิด เห็ น ตามหลัก ของ
ทาโร่ ยามาเนะ กําหนดให้ มีระดับความเชือมัน 95% และมีความคลาดเคลือนได้ ±10% ดังนัน$
จะต้ องทําการสอบถามประชากรจํานวนอย่างน้ อย 100 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร
แบบเฉพาะเจาะจง ซึงสามารถเข้ าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ โดยรอพบบริ เวณทีทีจะเกิดกิจกรรม ตามผล
จากการสัง เกตในเบื อ$ งต้ น ได้ แ ก่ บริ เ วณสวนภู มิ รั ก ษ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ห้ อ งสมุด ประชาชน
สวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี เป็ นต้ น
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2) นักท่องเทียวทีมาเยียมชมหรื อร่วมกิจกรรมบริเวณลานย่าโม โดยปกติมีเป็ นประจําทุก
วันและตลอดวัน ชี $ให้ เห็นปริ มาณของนักท่องเทียวจํานวนมาก ซึงนักท่องเทียวเหล่านันไม่
$ ใช่ผ้ ทู ีใช้
พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาเป็ นประจํา อาจจะไม่มีความเห็นหรื อไม่รับรู้ ถึงปั ญหาและ
ความต้ อ งการในการพัฒ นาพื น$ ที ในการเก็ บ ข้ อ มูล จึ ง จะใช้ เ พี ย งการสัง เกตพฤติ ก รรมของ
นักท่องเทียวเท่านัน$
3) บุคลากร นักวิชาการหรื อผู้เชียวชาญทีเกียวข้ อง ในทีนี $จะทําการสัมภาษณ์สอบถาม
จากเจ้ าพนักงานสถาปนิกทีทํางานในเทศบาลนครนครราชสีมา ซึง เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบการ
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3.5 วิธีการเก็บข้ อมูล ส

ดําเนินงานวางแผนและพัฒนาพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา จํานวน 2 คน

ในการเก็ บ ข้ อมูล สํ า หรั บ การศึก ษาครั ง$ นี ใ$ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล หลายรู ป แบบ ทัง$ การ
สังเกตการณ์แบบทีผ้ สู งั เกตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพื $นทีบ้าง การสอบถามโดยใช้ แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชียวชาญหรื อบุคลากรทีเกียวข้ อง
ซึง สามารถแจกแจงวิธีการเก็บข้ อมูลตามลักษณะของเนื $อหาข้ อมูลได้ ดงั ตารางต่อไปนี $
ตารางที 1 แสดงวิธีการเก็บข้ อมูล
เนื $อหาของข้ อมูล

วิธีการเก็บข้ อมูล
สังเกตการณ์ สอบถาม
สัมภาษณ์

ลักษณะกายภาพโดยทัว ไปของพื $นทีเปิ ดโล่ง
บริเวณคูเมืองนครราชสีมา



ปั ญหาในการใช้ พื $นทีเปิ ดโล่ง



ศักยภาพของพื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมือง
นครราชสีมา



กิจกรรมโดยทัว ไปทีเกิดขึ $นในพื $นทีเปิ ดโล่ง
บริเวณคูเมืองนครราชสีมา



ความต้ องการของประชาชนในการพัฒนาพื $นที
เปิ ดโล่งบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
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3.6 เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
1) แบบสํารวจแผนที เพือใช้ สํารวจลักษณะกายภาพ กิจกรรมและปั ญหาทัว ไปของพื $นที
บริเวณคูเมืองนครราชสีมา โดยการสังเกต สอบถามและจดบันทึก
2) แบบสัมภาษณ์ สอบถาม เพือใช้ สอบถามลักษณะการใช้ พืน$ ที ความคิดเห็นเกี ยวกับ
ปั ญหาและความต้ องการในการพัฒ นาพืน$ ทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีม า โดยมี รายละเอียดของ
แบบสอบถาม ดังนี $
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็ นข้ อมูลทัว ไปของผู้เข้ าใช้ พื $นที เพือ
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อายุเท่าไหร่ เข้ าถึงพื $นทีโส
ครงการด้ วยวิธีใด โดยข้ อมูลทีได้ จะใช้ เป็ นส่วนประกอบในการพิจารณา
หาลักษณะย่อยของกลุม่ ผู้เข้ าใช้ พื $นที ว่าเป็ นผู้ทีอยูใ่ กล้ หรื อไกลจากพื $นทีโครงการ เป็ นเพศใดมีช่วง
การสร้ างองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมทีเอือ$ ประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมของผู้คนทีเข้ าใช้
พื $นที ทังในแง่
$
การใช้ สอยและความปลอดภัย
ในส่วนที ห นึง ยัง ทํ าการสอบถามถึง ความรู้ ความเข้ า ใจเกี ย วกับ ความสํ าคัญ ของพื น$ ที
บริ เวณคูเมือง เพือทราบถึงความเข้ าใจและความตระหนักของผู้คน ซึงหากประชาชนไม่เข้ าใจใน
ความสํ า คัญ ของพื น$ ที แ ล้ ว ก็ เ ป็ นการยากที จ ะขอความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาพื น$ ที ไ ปในทางที
เหมาะสม ทัง$ นี ก$ ็ เ ป็ นเครื อ งชี ใ$ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความขาดแคลนในความชัด เจนของความสํ า คัญ ใน
องค์ประกอบของเมืองเก่า ซึง เป็ นสิงทีต้องถูกคิดพิจารณาเสนอแนะให้ เกิดการรับรู้ได้ ชดั เจนยิงขึ $น

ส่วนทีสอง เป็ นการสอบถามถึงลักษณะการเข้ าใช้ พื $นทีโดยทัว ไปว่าเข้ าใช้ พื $นทีบริ เวณใด
เข้ าไปใช้ ทําอะไรและเข้ าไปช่วงใด โดยสถานทีทีถูกเลือกมาใช้ ในการทําแบบสอบถามนันคั
$ ดจาก
สถานที ที เ กาะอยู่กับบริ เ วณพื น$ ที คูเ มื องนครราชสี ม า และเป็ นสถานที ที ถูกกล่าวถึง ในหนัง สื อ
ท่องเทียวทัว ไป โดยข้ อมูลทีได้ จะชี $ให้ เห็นถึงปริ มาณและความถีในการเข้ าใช้ สถานทีตา่ งๆ แล้ วนํา
ข้ อมูลมาประกอบกับช่วงอายุ ก็จะทําให้ เห็นถึงความนิยมในการเข้ าใช้ พื $นทีของแต่ละช่วงวัย ซึง
สามารถนําข้ อมูลไปประกอบการพิจารณาการเสนอแนะการพัฒนาพื $นทีได้
นอกจากนัน$ ข้ อมูลส่วนนีส$ ามารถชีใ$ ห้ เห็นได้ ว่าสถานทีทีถูกกล่าวถึงและเชือ$ เชิญให้ มา
ท่องเทียวนัน$ ในความเป็ นจริ งแล้ วยังคงเป็ นสถานทีทีน่ากล่าวถึงอยู่หรื อไม่ หรื อมีการใช้ งานที
แท้ จริงเป็ นอย่างไร ซึง ปั ญหาทีเกิดขึ $นควรถูกเสนอให้ แก้ ไขอย่างเหมาะสมต่อไป
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ส่วนทีสาม สอบถามเกียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองถึงปั ญหาในการเข้ า
ใช้ ทังด้
$ านกายภาพและลักษณะกิจกรรม และสอบถามความคิดเห็นถึงความต้ องการในการพัฒนา
พื $นที โดยในการออกแบบสอบถามได้ เสนอถึงปั ญหาและความต้ องการพัฒนาเป็ นข้ อๆ จากการ
เก็บข้ อมูลในเบื $องต้ น ซึงจะทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบคําถามได้ ง่ายและชัดเจนยิงขึน$ และ
คําตอบทีได้ จะใช้ ในการพิจารณาประกอบเพือหาคําตอบของการศึกษาโดยตรง
3.7 การประมวลผลข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
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การวัดค่าแนวโน้ มเข้ าสูส่ ว่ นกลาง การหาความเบียงเบนของข้ อมูล การแจกแจงความถีเป็ นค่าร้ อย
ละ ทําการจัดลําดับตามค่าคะแนนทีได้ จากนันนํ
$ าเสนอในรูปของแผนภูมิรูปภาพและตาราง เพือ
แสดงผลการเปรี ยบเทียบและความสัมพันธ์ ระหว่างค่าตัวแปรต่างๆในแต่ละประเด็นทีต้องการ
นําเสนอ แล้ วนํามาพิจารณาประกอบกับข้ อสรุปจากผลของการสังเกต สัมภาษณ์ และหลักการทาง
ทฤษฎีทีเกียวข้ อง เพือหาข้ อเสนอแนะทีเป็ นคําตอบของการศึกษาต่อไป
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บทที 4
ข้ อมูลทัวไปเกียวกับนครราชสีมาและพืน1 ทีคูเมืองนครราชสีมา
4.1 ประวัติและความเป็ นมาของพืน1 ที
จากเอกสารประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา (2526: 55-71) กล่าวถึง
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ประวัติความเป็ นมาและเหตุการณ์สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาไว้ ว่า เป็ นเมืองเก่าแก่ทีสําคัญ
ประตูสภู่ าคอีสานหรื อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็ นชุมทางคมนาคมสู่จงั หวัดต่างๆใน
ภาคอีสานด้ วย
ในอดีตตัวเมืองเดิมตังอยู
$ ใ่ นพื $นทีของ อ.สูงเนิน ในปั จจุบนั บริ เวณทางทิศใต้ ของลําตะคอง
ประกอบด้ วยเมือง 2 เมือง คือ เมือง “โคราช” หรื อ “โคราฆะปุระ” กับเมือง “เสมา” พืน$ ทีนีใ$ น
ปั จจุบนั กลายเป็ นเมืองร้ างอยูร่ ิมฝั งลําตะคอง
เมืองเสมาตังอยู
$ ่ฝังใต้ ลําตะคอง มีเนินดินกํ าแพงเมืองและคูเมืองทัง$ 4 ด้ าน ตัวกํ าแพง
สร้ างด้ วยแลง ยังคงหลงเหลือซากอยูบ่ ้ าง ภายในเมืองมีสระและบึงใหญ่น้อยอาศัยใช้ นํ $าได้ ตลอดปี
มีโบราณวัตถุสมัยทวาราวดีแสดงอายุของเมืองนีอ$ ยู่ 2 อย่าง คือ พระพุทธรู ปทําด้ วยศิลา กับ
ธรรมจักรศิลา
เมืองโคราฆะปุระ ตังอยู
$ ่ทางฝั งเหนือลําตะคองในตําบลโคราช ห่างจากเมืองเสมาไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 2-3กิโลเมตร ในบริ เวณเมืองมีปราสาทหินย่อมๆ 2-3 แห่ง เมืองนี $ในสมัย
หนึงเชือว่าเป็ นเมืองสําคัญ ตังขึ
$ $นเพือรักษาเส้ นทางทีลงมายังแผ่นดินตําทางลุ่มแม่นํ $าเจ้ าพระยา
และลุม่ แม่นํ $าปราจีนบุรี เพราะอยู่ในทีร่วมของเส้ นทางเดิน บริ เวณช่องดงพระยาไฟ (ดงพญาเย็น)
กับดงพระยากลาง
สมัยกรุงศรี อยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให้ ตงั $
เมืองบริ เวณชายแดนโดยมีป้อมปราการประจําเมืองเพือทําหน้ าทีป้องกันรักษาราชอาณาจักร จึง
เกิดการย้ ายเมือง จากตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน มาสร้ างเป็ นเมืองทีมีป้อมปราการและคูเมือง
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ล้ อมรอบบนพื $นทีบริ เวณเมืองโคราชในปั จจุบนั และนํานามเมืองเดิมทังสองมาผู
$
กกันเป็ นชือเมือง
ใหม่ คือ เมืองเสมาผูกกับเมืองโคราฆะปุระ กลายเป็ น เมืองนครราชสีมา แต่คนส่วนใหญ่ยงั ติดปาก
กับชือเมืองเดิม คือ เมืองโคราช ในการสร้ างกําแพงเมืองนี $ก่อด้ วยอิฐ มีใบเสมาเรี ยงรายตลอดแนว
กําแพง มีป้อมตามแนวกํ าแพงเมือง 15 ป้อม มีประตู 4 ประตูสร้ างด้ วยศิลาแลง มีชือประตู
ดังต่อไปนี $
ทางทิศเหนือ

ชือประตูพลแสน หรื ออีกชือหนึง เรี ยก ประตูนํ $า

ทางทิศใต้

ชือประตูไชยณรงค์ หรื ออีกชือหนึง เรี ยก ประตูผี
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ทางทิศตะวั

ทางทิศตะวันออก ชือประตูพลล้ าน หรื ออีกชือหนึง เรี ยก ประตูตะวันออก
ประตูเมืองทัง$ 4 แห่งนีม$ ีหอรักษาการอยู่ข้างบนทําเป็ นรู ปเรื อน (คฤห) หลังคามุงด้ วย
กระเบื $องดินเผา มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันทุกแห่ง ทีเหลือซากสมบูรณ์ทีสดุ ให้ ดเู ป็ นหลักฐานคือ
ประตูชมุ พล ซึง กรมศิลปากรได้ ขึ $นบัญชีสงวนรักษาไว้ เป็ นโบราณสถานเมือ พ.ศ.2480
หลังสิ $นยุคของกรุ งศรี อยุธยา เกิดชุมนุมอิสระซึงตังตั
$ วเป็ นใหญ่ตามพืน$ ทีต่างๆ 5 ชุมนุม
ได้ แ ก่ ชุม นุม ของสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ครั ง$ ยัง เป็ นพระยาวชิ ร ปราการ เจ้ าเมื อ ง
กําแพงเพชร ชุมนุมของเจ้ าพระยาพิษณุโลก (เรื อง) ชุมนุมของพระสังฆราชา (เรื อน) ชุมนุมของ
พระปลัด และชุมนุมของกรมหมืนเทพพิพิธ ซึง มีอํานาจปกครองตลอดอาณาเขตของนครราชสีมา
เมือสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีขบั ไล่พม่าออกจากพระนครศรี อยุธยาจนหมด ก็ทําการไล่ล่า
ปราบชุมนุมอืนๆ ในครัง$ ทีเกิดการปะทะกันระหว่างทัพ กรุ งธนบุรีกับทัพฝ่ ายเจ้ าพิมายนัน$ ด้ วย
กําลังไพร่ พลของเจ้ าพิมายมีน้อยจึงไม่พอทีจะรักษาป้อมปราการ เพือยึดเมืองนครราชสีมาเป็ นที
มัน ได้ เจ้ าพิมายรู้ ว่ากองทัพเสียทีก็หลบหนีหมายจะไปอาศัยเมืองเวียงจันทน์ แต่ขนุ ชนะกรมการ
เมืองนครราชสี มาตามจับมาถวายสมเด็จ พระเจ้ ากรุ ง ธนบุรี ได้ จึง ทรงตัง$ ให้ ขุนชนะเป็ นพระยา
นครราชสีมา (ต้ นสกุลกาญจนาคม)
ตังแต่
$ นนั $ เมืองนครราชสีมาจึงกลายเป็ นเมืองขึ $นของกรุงธนบุรีในสมัยกรุงธนบุรี และเนือง
ด้ วยความพัวพันอยูก่ บั การปราบพม่าและชุมนุมต่างๆ ทําให้ ไม่ได้ มีการจัดวางรูปแบบการปกครอง
เมื อ งนครราชสี ม าให้ เ ป็ นระบบมัน คง ด้ วยเหตุนัน$ ช่วง พ.ศ.2318

เมื อ งขึน$ ต่า งๆของเมื อ ง

นครราชสีมาจึงแข็งข้ อไม่ยอมเป็ นเมืองขึ $นของเมืองนครราชสีมาอีกต่อไป สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
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จึง ให้ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกเมื อ ยัง ดํ า รงพระยศเป็ นพระยาจัก รี เสด็จ ไป
ปราบปรามเมืองทีแข็งข้ อเหล่านัน$ เมือเจ้ าพระยาจักรี ยกทัพไปเมืองนครราชสีมา ก็ทําการสืบสวน
สอบสวนจับกุมตัวผู้แข็งข้ อเหล่านัน$ และทําการตีคืนเมืองอืนต่อไป จนได้ เมืองนครจําปาศักดิ9และ
หัวเมืองทางฟากแม่นํ $าโขงฝั งซ้ ายจนถึงเมืองอัตบือ และหัวเมืองริ มแม่นํ $าโขงข้ างใต้ ตลอดแนวจน
จดแดนกัมพูชา และได้ เกลียกล่อมหัวเมืองเขมรป่ าดง คือ เมืองตะลุง เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และ
เมืองขุขนั ธ์ ก็ยอมสวามิภักดิ9ขึ $นต่อไทยทังหมด
$
ในครัง$ นันราชอาณาเขตกรุ
$
งธนบุรีขยายต่อออกไป
ตลอดแผ่นดินสูงในตอนข้ างฝ่ ายใต้ เมืองนครราชสีมาได้ ปกครองบังคับบัญชาเหล่าหัวเมืองทีได้
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ส นทร์ ในสมัยรัชกาลที 1 ทรงจัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูง
ครัง$ เข้ าสู่ยุครัตนโกสิ

ใหม่ เมืองนครราชสีมาจึงเป็ นเมืองสําคัญยิงขึ $นกว่าแต่ก่อน

ตอนริ มแม่นํ $าโขงเป็ นประเทศราช 3 เมือง คือ เมืองเวียงจันทน์ เมืองนครพนม และเมืองนครจําปา
ศักดิ9 ให้ เมืองนครราชสีมาปกครองเมืองเขมรป่ าดงและหัวเมืองดอนทีไม่ได้ ขึ $นต่อประเทศราชทัง$ 3
นัน$ และกํากับตรวจตราเมืองประเทศราชเหล่านันด้
$ วย แล้ วยกฐานะเมืองนครราชสีมาเป็ นเมืองชัน$
เอก ผู้สําเร็จราชการเมืองมียศเป็ นเจ้ าพระยา
ในสมัยรัชกาลที 2 ช่วง พ.ศ.2362 มีข่าคนหนึงชือ อ้ ายสาเกียดโง้ ง ตังตั
$ วเป็ นผู้วิเศษขึ $นที
เมืองสาลวันทางฝั งซ้ ายแม่นํ $าโขง ทําการรวบรวมพรรคพวกจนได้ จํานวนมากแล้ วยกทัพเข้ าตีเมือง
นครจํ า ปาศักดิ9 เจ้ านครจํ าปาศักดิ9 (หมาน้ อย) สู้ไ ม่ไ ด้ ต้องทิ ง$ เมื องหนี ไ ป รั ช กาลที 2 จึง ให้
เจ้ าพระยานครราชสีมายกกองทัพออกไปปราบปราม และสัง เจ้ าอนุให้ ตงกองทั
ั$
พเมืองเวียงจันทน์

ลงมาช่วยปราบปรามด้ วยอีกทางหนึง เจ้ าอนุจึงให้ ราชบุตร (โย้ ) เป็ นผู้คมุ กองทัพไปถึงเมืองจําปา
ศักดิไ9 ด้ ก่อนกองทัพของเจ้ าพระยานครราชสีมา เจ้ าราชบุตรทําการรบชนะพวกขบถ และจับตัวอ้ าย
สาเกียดโง้ งกับพรรคพวกอีกจํานวนมากได้ แล้ วส่งตัวเข้ ามาถวายยังกรุ งเทพฯ เมือเสร็ จจากการ
ปราบขบถครัง$ นัน$ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้ านภาลัยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ตังเจ้
$ าราช
บุตร (โย้ ) ให้ เป็ นเจ้ าครองนครจําปาศักดิ9 และทรงไว้ วางพระราชหฤทัยในเจ้ าอนุ เจ้ าอนุจึงมีอํานาจ
ตลอดลําแม่นํ $าโขงลงมาจนถึงฝ่ ายใต้
เมื อ เข้ า สู่ พ.ศ.2369

ในสมัย รั ช กาลที 3

พระบาทสมเด็จ พระนัง เกล้ า เจ้ า อยู่หัว

เจ้ าอนุรุทธราช (เจ้ าอนุวงศ์) ผู้ครองนครเวียงจันทน์ ได้ ขอครอบครัวลาวทีเมืองสระบุรีซึงถูกกวาด
ต้ อนมาจากเวียงจันทน์ในคราวสงครามครัง$ ทีได้ พระพุทธปฏิมากรแก้ วมรกตมาประดิษฐานไว้ ณ
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กรุ งธนบุรีนนั $ เมือไม่ได้ ดงั ประสงค์ก็ก่อการกบฏ โดยยกกองทัพจะลงมาตีกรุ งเทพมหานคร เมือ
เ จ้ า อ นุ ย ก ก อ ง ทั พ 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
(พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ9ทศทิศวิชยั ) ผู้รักษาเมืองไม่อยู่ เพราะไปปราบการจลาจลทีเมืองขุขนั ธ์
กองทหารของเจ้ าอนุจึง ตีเ มื องนครราชสี ม าได้ โดยง่ายและกวาดต้ อนกรมการเมื อง ตลอดจน
พลเมืองทังชายหญิ
$
งไปเป็ นเชลย ในระหว่างการเดินทาง คุณหญิงโมภรรยาพระปลัดได้ คิดอุบาย
กับกรมการเมืองให้ ชาวบ้ านเชือฟั งทหารผู้ควบคุม แกล้ งทําเป็ นกลัวเกรงและประจบเอาใจ จน
ทหารของเจ้ าอนุตลอดจนเพี $ยรามพิชยั ซึง เป็ นผู้ควบคุม ให้ ความไว้ วางใจ และพยายามถ่วงเวลาใน

เจ้อ
าเมืสอม
งนคราชสี
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(ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) และพระยาปลัด จนกระทัง เดินทางมาถึงทุ่งสัมฤทธิ9แขวงเมืองพิมาย ได้
การเดิน ทาง แล้ วลอบส่ง ข่าวถึง

พักตังค่
$ ายอยู่ ณ ทีนนั $ คุณหญิงโมได้ ออกอุบายให้ ชาวเมืองนําอาหารและสุราไปเลี $ยงดูผ้ คู วบคุม

อย่างเต็มที จนทหารต่างก็เมามายไม่ได้ สติหมดความระมัดระวัง พอตกดึกก็พร้ อมกันจับอาวุธไล่
ฆ่าทหารเวียงจันทน์ตายเป็ นจํานวนมาก แล้ วหาชัยภูมิตงั $ มันอยู่ ณ ทีนนั $ เจ้ าอนุทราบข่าวก็ใ ห้
เจ้ าสุทธิสาร (โป้) บุตรคนโต คุมกําลังทหารเดินเท้ าและทหารม้ ามาทําการปราบปรามทําการสู้รบ
กับทัพของคุณหญิงโมซึง ได้ ตงท่
ั $ ารอไว้ กรมการผู้ใหญ่คมุ พลผู้ชาย ตัวคุณหญิงโมคุมพลผู้หญิงออก
ตีกองทัพพวกเวียงจันทน์จนแตก พอดีกับทีเจ้ าอนุได้ ข่าวว่ากองทัพ จากกรุ งเทพฯยกขึน$ มาช่วย
ชาวเมืองนครราชสีมา จึงต้ องรี บถอนกํ าลังออกจากเมืองนครราชสีมา วีรกรรมทีคุณหญิ งโมได้
ประกอบขึน$ ที ทุ่งสัม ฤทธิ9 ใ นครั ง$ นี $ พระบาทสมเด็จ

พระนัง เกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึง ทรงพระกรุ ณ า

โปรดเกล้ าฯ สถาปนาคุณหญิงโมให้ ดํารงฐานันดรศักดิ9 เป็ น ท้ าวสุรนารี และพระราชทานเครื องยศ
ทองคําประดับเกียรติให้
ในปี พ.ศ.2383 เจ้ าพระยานครราชสีมา (ทองอิน ทร์ ณ ราชสีม า) พร้ อมด้ วยบุตร คือ
พระยาภักดีนุชิต คุมกําลังพลไปปราบกบฏนักองค์อิมทีเมืองพระตะบอง เนืองจากนักองค์อิมคิด
กบฏไปฝั กใฝ่ ฝ่ ายญวน โดยจับกุมกรมการเมื องพระตะบอง ซึง รวมทัง$ น้ องชายของเจ้ าพระยา
นครราชสีมา (พระยาราชานุชิต) ทําการกวาดต้ อนครอบครัวหนีไป ทัพจากนครราชสีมาก็เข้ าสู้รบ
จนถึงปี พ.ศ.2386 เจ้ าพระยานครราชสีมาได้ ล้มป่ วย จึงกลับมาพักรักษาตัวทีเมืองนครราชสีมา
ทําให้ การรบยืดเยือ$ ต่อไปอีก ซึงการทําสงครามกับญวนนีเ$ มืองนคราชสีมาเป็ นกํ าลังสําคัญของ
ราชการทัพมาโดยตลอด
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ช่วงสมัยรัชกาลที 4 เมืองนครราชสีมากลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าทางฝั งตะวันออก
ของประเทศ เนืองจากอยู่ในตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ ทีเหมาะสมและมีสินค้ าอันเป็ นทีต้องการของ
ท้ องตลาด เช่น หนังสัตว์ เขาสัตว์ นอแรด งาช้ าง และไหม โดยเหล่าพ่อค้ าจะรับสินค้ าไปจําหน่าย
ในกรุงเทพฯและนําสินค้ าจากกรุงเทพฯกลับมากระจายสู่หวั เมืองตะวันออก โดยมีตลาดกลางอยู่ที
เมืองนครราชสีมา
นอกจากนันในรั
$ ชสมัยนี $ เมืองนครราชสีมาเคยถูกปรารภให้ เป็ นเมืองราชธานีอีกแห่งหนึง
เนืองจากเป็ นเมืองห่างทะเลและมีภมู ิศาสตร์ เหมาะทังในเชิ
$ งยุทธศาสตร์ การรบและการค้ า จึงโปรด
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การสํ ารวจปรากฏว่า พืนส
$ ทีแ ห่งนีย$ ังไม่เ หมาะทีจะตัง$ เมืองให้ เ ป็ นราชธานี เนืองด้ วยสาเหตุจาก
เกล้ าให้ พระปิ นเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พร้ อมด้ วยสมเด็จเจ้ าพระยาศรี สรุ ิ ยวงศ์ ขึ $นไปตรวจดูภูมิประเทศ ผล
ภาวะการขาดแคลนนํ $าและการเดินทางเข้ าถึงไม่สะดวก

เมือเข้ าสูส่ มัยรัชกาลที 5 เมืองนครราชสีมายังคงเป็ นกําลังสําคัญในการสู้รบปราบกบฏฮ่อ
ทีเข้ ามารุกรานบริเวณเมืองหนองคาย
เริ มมีการเปลียนแปลงระบบการปกครองรวมหัวเมืองเป็ นมณฑล โดยมณฑลลาวกลางมี
เมืองนครราชสีมาเป็ นทีว่าการมณฑล ต่อมาเมือจัดระบบหัวเมืองเป็ นมณฑลเทศาภิบาล จึงได้
เปลียนชือมณฑลลาวกลางเป็ นมณฑลนครราชสีมา
ด้ า นการคมนาคม ได้ ส ร้ างทางรถไฟสายแรกของประเทศจากกรุ ง เทพมหานครถึ ง
นครราชสีมา สร้ างประโยชน์และความเจริญให้ กบั เมืองนครราชสีมาจนถึงปั จจุบนั
รัชสมัยรัชกาลที 7 หลังจากการเปลียนแปลงระบอบการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย
ในปี พ.ศ.2475 ได้ ยกเลิกการจัดระบบหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลเปลียนเป็ นภาค โดยมณฑล
นครราชสีมาเปลียนเป็ นภาคที 3 มีหวั เมืองอยู่ในครอบครอง 6 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีทีว่า
การตังอยู
$ ท่ ีจงั หวัดนครราชสีมา
ในปี พ.ศ.2476 เกิดกบฏบวรเดช เจ้ าบวรเดชยึดนครราชสีมาเป็ นทีมนั เพือรวบรวมกําลัง
พล ข้ าราชการในเมืองนครราชสีมาถูกคุมขัง แต่ในทีสดุ ก็หลบหนีออกมาได้ เพือยึดสถานทีสําคัญ
คืนและร่วมมือกับรัฐบาล ซึง มีหลวงพิบลู สงครามเป็ นผู้บงั คับการในการปราบปรามกบฏครัง$ นี $และ
ทําได้ สําเร็จ
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ต่อมาชาวเมืองนครราชสีมาก็ร่วมกันพัฒนาเมืองภายใต้ ระบอบประชาธิปไตยและการรู้ รัก
วัฒนธรรมประเพณีพื $นถินอย่างเข้ มแข็งจนสืบมาถึงปั จจุบนั
จากประวั ติ ศ าสตร์ ก ารตั ง$ ถิ น ฐานของเมื อ งนครราชสี ม าและพื น$ ที บ ริ เ วณคู เ มื อ ง
นครราชสีมา (คูเมืองโคราช) ทําให้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของพื $นทีในหลายแง่มุม ประเด็น
แรกที สัง เกตได้ อย่างชัดเจน คื อบทบาทของการเป็ นศูน ย์ ก ลางในด้ านต่างๆ ทัง$ ด้ านการเมื อ ง
การปกครอง ด้ านเศรษฐกิจการค้ า และการคมนาคม เหตุทีเป็ นเช่นนันอาจเนื
$
องด้ วยปั จจัยทางด้ าน
ภูมิศาสตร์ ทีตงอยู
ั $ ่ในตําแหน่งกึงกลางของประเทศและเชือมโยงสองภาคของประเทศเข้ าด้ วยกัน
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ส มีแนวโน้ มการขยายตัวเพิมสูงขึน$ และไม่ใช่การขยายตัวเฉพาะ
ด้ านการค้ าและการคมนาคมที
บทบาทในการเป็ นศูนย์กลางในด้ านต่างๆนี $ยังคงสืบเนืองมาจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ภายในประเทศ แต่เป็ นแผนการขยายตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน

ซึงหากพิจารณาเหตุการณ์ทีเคยเกิดขึ $นในสมัยรัชกาลที 4 ประกอบด้ วยนัน$ จะเห็นความ
เป็ นไปได้ และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาให้ เกิดความเจริ ญอย่างยัง ยืนสู่ภูมิภาคตะวันออกของ
ประเทศ โดยเริมจากการพัฒนาระบบสาธารณะสุขมูลฐาน ทังระบบนํ
$
$าประปา ไฟฟ้า การคมนาคม
ขนส่ง และการวางแผนการใช้ ทีดนิ สิงเหล่านี $หากได้ รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ต่อเนืองสมบูรณ์
แล้ ว เชื อ ได้ ว่าจัง หวัดนครราชสี ม าจะกลายเป็ นเมื องศูน ย์ ก ลางทางการค้ าเศรษฐกิ จ และการ
คมนาคมทีสําคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
อีกหนึงสิงทีสําคัญจากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของพืน$ ที คือ การเห็นวิถีในการตัง$
เมืองและอิทธิ พลของการออกแบบเมือง โดยเฉพาะในสมัยอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ได้ รับเอาอิทธิพลการวางผังเมืองป้อมปราการมาจากฝรังเศส เป็ นช่วงของการสร้ างเมือง
ป้อมภายในประเทศ ลักษณะผังเมืองนี $เองทีเป็ นเอกลักษณ์อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
วิชาการ ทําให้ เกิดความเข้ าใจเมืองและนําไปสู่การพัฒนาและการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม
รากฐานทางวัฒ นธรรมนี เ$ อง ไม่ว่าจะในด้ านใดก็ ตามทัง$ สถาปั ตยกรรม การปกครอง
ภาษา หรื อวิถีชีวิต หากมีเอกลักษณ์และความเข้ มแข็ง ย่อมนําไปสู่การยอมรับระดับนานาชาติ ถึง
ความเป็ นชนชาติอนั มีอารยะมาแต่อดีต โดยสร้ างการพัฒนาและความเจริ ญบนรากฐานแห่งความ
เข้ าใจและรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง
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4.2 ภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพทัวไปของจังหวัดนครราชสีมา
4.2.1 ทีตงั 1 และอาณาเขต
จากเอกสารประวัติ ม หาดไทยส่ ว นภู มิ ภ าค จั ง หวัด นครราชสี ม า (2526) กล่ า วว่ า
จัง หวั ด นครราชสี ม าอยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ ภาคอี ส านของไทย อยู่ ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร เป็ นจังหวัดทีมี
พื $นทีใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นพื $นทีทีเปรี ยบเสมือนประตูสู่
ภาคอีสาน เนืองด้ วยมีอาณาเขตพื $นทีตดิ ต่อกับหลายจังหวัดโดยรอบ ดังนี $
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ทิศใต้ สำ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรีและจั
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี
เหตุนี $ทําให้ นครราชสีมากลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ทีสําคัญ โดยในอดีตสามารถใช้ เป็ นพื $นที
เป้าหมายเพือสร้ างความแตกหักในการยุทธ์ได้ และในปั จจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
การค้ าและการคมนาคม
4.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครราชสีมาตังอยู
$ ่บนทีราบสูงโคราช มีความลาดเอียงจากทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ไหลลงสู่ท างตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ โอบล้ อมอาณาเขตด้ วยทิวเขาสลับซับซ้ อน เช่น ทิวเขาเขียว
เขากบินทร์ เขาบรรทัด เขากําแพง และทิวเขาดงพญาเย็น มีเทือกเขาใหญ่และเทือกเขาพนมดงรัก
ทางด้ านใต้ และตะวันตก ทิวเขาและเทือกเขาเหล่านี $จะบังลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ทําให้ พื $นที
กลายเป็ นทีอบั ฝนเกิดความแห้ งแล้ ง ประกอบกับดินส่วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทรายไม่อ้ ุมนํ $าและ
เป็ นดินเค็มเพราะมีชนหิ
ั $ นเกลืออยูใ่ ต้ ดนิ จึงมีประสิทธิภาพในการสร้ างผลผลิตทางการเกษตรได้ ตํา
สามารถทํ า เกษตรกรรมได้ ดี ใ นบริ เวณที ลุ่ ม เท่ า นั น$ ซึ ง พื น$ ที ลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมามีแม่นํ $าสําคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่นํ $ามูล ลําพระเพลิง
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ลําตะคอง ลําเชียงไกร ลํามาศ และลําแชะ ซึงลํานํ $าทีมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของพื $นทีจงั หวัด
นครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากทีสุด คือ ลําตะคอง อันเป็ นลําสาขา
ทีเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในอําเภอครบุรี และส่งให้ เกิดการกักเก็บนํ $าในรูปเขือนลําตะคอง
4.3 ลักษณะทางกายภาพทัวไปของพืน1 ทีคูเมืองนครราชสีมาและพืน1 ทีโดยรอบ
คูเ มืองนครราชสีม า หรื อทีเ รี ยกกัน ทัวไปว่าคูเมื องโคราชนัน$ ตังอยู
$ ่ใ นเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาในปั จจุบนั มีขนาดความกว้ างของคูโดยประมาณอยู่ที 20-45 เมตร มีระยะทางยาว
ต่อเนืองกันประมาณ 5,400 เมตร คูเมืองมักประกอบอยู่ร่วมกับกําแพงเมืองและชานกําแพง ซึง
อาจมีประตูเมืองรวมอยู่ด้วย องค์ประกอบเหล่านี $อยู่ร่วมกันเรี ยกเป็ นกําแพงเมือง ในอดีตมีหน้ าที
เป็ นองค์ประกอบในการบอกขอบเขตของอาณาจักรหรื อเมือง เป็ นส่วนทีใช้ สอดส่องปกป้องเมือง
จากเหล่าศัตรูทีเข้ ามารุ กราน แต่ในปั จจุบนั หน้ าทีของคูเมืองและกําแพงเมืองโคราชได้ เปลียนไป
คือ กลายเป็ นซากทางอารายธรรมจากบรรพบุรุษในอดีต เป็ นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
เป็ นศูนย์รวมของกิจกรรม เป็ นจุดหมายตาของพื $นที และเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองนคราชสีมา
พื $นทีบริ เวณนี $ยังมีความสําคัญมากอีกประการหนึง เนืองจากเป็ นทีประดิษฐานอนุสาวรี ย์
ท้ าวสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรี ผ้ กู อบกู้เมืองนครราชสีมาสมัยกบฏเจ้ าอนุวงศ์ บริ เวณด้ านหน้ าประตู
ชุม พล ความสํ า คัญ นี ไ$ ด้ ป รากฏอยู่บนตราประจํ า จัง หวัดนครราชสี ม าด้ ว ย ในตรานัน$ เป็ นรู ป
ท้ าวสุรนารี และซุ้มประตูชมุ พล แสดงให้ เห็นถึงการยกย่องและเห็นคุณค่าว่าสิงทีปรากฏอยู่บนตรา
นันเป็
$ นสิงสําคัญมาก

ภาพที 1 แสดงตราประจําจังหวัดนครราชสีมา
(ภาพจากหนังสือนครราชสีมาโคราชของเรา: 37)
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ในส่วนของตัวคูเมืองเองนัน$ ในอดีตมีลกั ษณะเป็ นตลิงดินมีหญ้ าและพืชพรรณต่างๆขึ $นปก

คลุม มีหน้ าทีหลัก คือ เป็ นแนวป้องกันศัตรูทงจากธรรมชาติ
ั$
และจากคนให้ กับเมือง แต่ในปั จจุบนั
ได้ มีการปรับเปลียนลักษณะตลิงของคูเมือง กลายเป็ นตลิงทีมีการปรับแต่งและเทคอนกรี ตหินทิ $ง

เพือกันแนวตลิงพัง โดยมีการปรั
การปรับเปลียนพรรณไม้ บางชนิดทีประดับอยูร่ ายรอบคูเมืองด้ วย

ภาพที 2 คูเมืองบริเวณอนุสาวรี ย์และประตูชมุ พลในอดีต
(ภาพจากหนังสือนครราชสีมา โคราชของเรา; 133)
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ภาพที 3 คูเมืองบริเวณอนุสาวรี ย์และประตูชมุ พลในปั จจุบนั
พื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราชมีการพัฒนามาอย่างต่อเนืองจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ตามกระแส
ของเทคโนโลยีและอิทธิพลการเมืองทีหลัง ไหลเข้ ามา จากเอกสารแผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทศั น์
โดยรอบคูเมือง ด้ านอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ซึงจัดทําโดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และสาขาวิชา

การจัดการผัง เมื อ ง มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน (2553) ชี ใ$ ห้ เ ห็ น ถึ ง ลัก ษณะการ
เปลี ยนแปลงการใช้ พื น$ ที แ ละกายภาพบริ เ วณคูเ มืองโดยเฉพาะด้ านประตูชุม พล ซึงเป็ นประตู
โบราณเพียงอันเดียวทีหลงเหลืออยู่ให้ เป็ นแบบในการศึกษาลักษณะของประตูเมือง บริ เวณประตู

ชุมพลจึงกลายเป็ นจุดสําคัญในการจัดตังหรื
$ อพัฒนาความสําคัญอืนๆให้ กับพื $นทีบริ เวณคูเมือง
และเป็ นเหตุหนึงทีส่งผลให้ อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ถกู ออกแบบให้ ประดิษฐานอยู่บริ เวณด้ านหน้ าซุ้ม

ประตูชมุ พลด้ วย
การพัฒนาพื $นทีทีเกิดขึ $นนันในยุ
$ คสมัยแรก พื $นทีถกู พัฒนาโดยผู้มีองค์ความรู้ ด้านวิชาการ

การจัดการผังเมือง คือ พระพรหมพิจิตร คณ
คณบดี
บดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ท่านได้ ทําการจัดวางผัง และสร้ างกิจ กรรมอันคึกคักให้ เกิ ดขึน$ ในพืน$ ที และมีความเชื อมโยงกัน
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ระหว่างพื $นทีกบั กิจกรรมทีเกิดขึ $น โดยมีลกั ษณะทางกายภาพทีร่มรื น สร้ างร่มเงาจากต้ นไม้ ใหญ่ให้
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ต่อมาเมืองขยายตัว ประชากรเพิมหนาแน่นมากขึ $น จึงมีผ้ คู นเข้ ามากระทํากิจกรรมเกิน
กําลังทีสถานทีจะรองรับไว้ ได้ พื $นทีจึงถูกพิจารณาให้ พฒ
ั นาใหม่อีกครัง$ โดยการนํากิจกรรมนันย้
$ าย
ออกจากพื $นทีเดิมไปสู่ทีแห่งใหม่ซึงมีศกั ยภาพการรองรับทีมากกว่า และสร้ างสถานทีเพือรองรับ
กิจกรรมใหม่ คือ การกลายเป็ นสวนสาธารณะใจกลางเมืองทีเขียวชอุ่มและสร้ างความต่อเนืองของ
พื $นทีเปิ ดโล่งบริเวณคูเมืองให้ เป็ นอันหนึง อันเดียวกัน ในครัง$ นี $มีอาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี เป็ นผู้วาง
แนวคิดการจัดการพื $นทีทงหมด
ั$
และโครงการก็ดําเนินไปได้ ด้วยดีจากแรงบริ จาคของชาวโคราช ทํา
ให้ เกิดพื $นทีสาธารณะทีงดงามและใช้ ประโยชน์ได้ จริง
ในระยะเวลาต่อมาไม่นานนัก อาจด้ วยอิทธิพลทางการเมืองและความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
ของผู้บริ หาร ทําให้ เกิดโครงการรื อ$ แล้ วสร้ างใหม่บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี จากเดิมทีสร้ าง
ด้ วยแรงบริ จาคและความศรัทธามีความเขียวชอุ่มชุ่มชืนเหมาะกับการเป็ นปอดของเมืองโคราช ก็
กลายเป็ นลานดาดแข็งทีเกิดองค์ประกอบของภูมิทศั น์ใหม่ๆซึงบดบังและลดคุณค่าความสําคัญ
ของอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และประตูชุมพล และไม่สามารถใช้ งานพื $นทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
กลายเป็ นข้ อกังขาต่อหลายฝ่ ายทีเกียวข้ อง
แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาหลายท่านได้ ออกมาเสนอแนวทางการปรับปรุงพื $นทีบริ เวณคูเมือง
ด้ านอนุสาวรี ย์ฯให้ มีความเหมาะสมกับคุณค่าและการใช้ งานของพื $นทีมากขึ $น ซึงส่วนใหญ่จะเน้ น
ในการสร้ างความเขียวชอุม่ ให้ กลับคืนมาสูพ่ ื $นทีและลดหรื อรื อ$ องค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทีไม่จําเป็ น
ออกไป
การศึกษาในครัง$ นี จ$ ึง ได้ เ พิม การสํารวจความต้ องการในการใช้ พืน$ ที บริ เวณคูเ มืองของ
ประชาชนเข้ ามาด้ วย เพือนําไปพิจารณาประกอบกับหลักการทางวิชาการด้ านการจัดวางผังเมือง
และการพัฒนาพื $นทีสาธารณะ เพือเสนอแนะแนวทางทีเหมาะสมในการจัดการการใช้ ประโยชน์
ของพื $นทีบริเวณคูเมืองโคราชต่อไป
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4.4 การเข้ าถึงพืน1 ทีบริเวณคูเมืองโคราช
พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาสามารถเข้ าถึงได้ หลายช่องทางทังการเดิ
$
น ปั นจักรยาน
รถรับจ้ าง รถประจําทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยการเข้ าถึงด้ วยการเดินนันมี
$ ทางเท้ าไว้ คอย
บริ ก ารในทุ ก พื น$ ที แ ต่ มัก ประสบปั ญ หาการรุ ก ลํ า$ พื น$ ที ส าธารณะเพื อ ประโยชน์ ท างการค้ า
เช่นเดียวกับหลายพื $นทีทวั ประเทศ ส่วนทางจักรยานนันยั
$ งไม่มีความชัดเจนในการให้ บริการ
การเดิ น ทางในพื น$ ที ห ากเป็ นการเดิ น ทางระหว่ า งอํ า เภอหรื อ จัง หวัด ด้ ว ยรถบริ ก าร
สาธารณะ จะเป็ นรถโดยสารขนาดใหญ่ มี จุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารหลักๆอยู่ 2 ที คือ สถานี ขนส่ง
ผู้โดยสารแห่ง ที 1 ตัง$ อยู่เ ลขที 86 ถนนบุริ น ทร์ ตําบลในเมื อง อํ าเภอเมื อง และสถานี ข นส่ง
ผู้โดยสารแห่งที 2 ตังอยู
$ ่ที ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง โดยสถานีขนส่ง
แห่งทีสองจะมีความใหญ่และขอบเขตการให้ บริ การทีกว้ างกว่าทีสถานีขนส่งแห่งที 1 แต่หาก
ต้ องการเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมือง เช่น ลานย่าโม การเดินทางจากสถานีขนส่งแห่งที 1 จะมีความ
สะดวกสบายมากกว่า เพราะสามารถใช้ การเดินเท้ าเพือเข้ าพื $นทีได้ โดยมีระยะห่างทางถนนจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 255 กิโลเมตร
ในการเดินทางระหว่างอําเภอหรื อจังหวัด สามารถใช้ การขนส่งทางรถไฟได้ เช่นกัน โดยมี
สถานีให้ บริการ 2 สถานีในเขตอําเภอเมือง คือ สถานีรถไฟนครราชสีมา และสถานีรถไฟชุมทางจิระ
ซึง อยู่ใ กล้ กับ บริ เ วณพื น$ ที คูเ มื อ งมากกว่ า สถานี ร ถไฟนครราชสี ม า โดยระยะทางรถไฟจาก
กรุงเทพมหานคร มีระยะทางโดยประมาณ 264 กิโลเมตร
ส่วนการเดินทางโดยบริการสาธารณะภายในเขตพื $นทีคเู มืองและบริ เวณโดยรอบ มีรถสอง
แถวคอยให้ บริ การ จากเดิมทีเป็ นรถโดยสารประจําทางขนาดใหญ่ เนืองจากรถสองแถวมีความ
คล่องตัวในการสัญจรภายในเขตพื $นทีคเู มืองมากกว่าจึงเปลียนการให้ บริ การในเขตพื $นทีคเู มืองเป็ น
รถสองแถวทังหมด
$
สําหรั บการเดินทางด้ วยยานพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ในการ
เดินทางระหว่างอําเภอหรื อจังหวัด มักใช้ เส้ นทางถนนมิตรภาพ-หนองคาย เป็ นเส้ นทางหลักในการ
เข้ าถึงพื น$ ที ซึง ถนนมิตรภาพนีย$ ังอยู่ติดกับพืน$ ทีคูเมืองทางด้ านทิศเหนือหรื อพื น$ ที ทางฝั งประตู
พลแสนด้ วย ทําให้ เข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองได้ สะดวกมากยิงขึ $น ส่วนทางด้ านทิศใต้ ทางฝั งประตู
ไชยณรงค์สามารถเข้ าถึงได้ ผา่ นทางถนนราชนิกลุ ซึง วางตัวขนานกับแนวคูเมืองทางด้ านทิศใต้
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การเดิน ทางภายในเขตพื น$ ที คูเ มื อ งด้ ว ยยานพาหนะส่ว นตัว นัน$ ก็ ส ามารถทํ า ได้ ง่ า ย
เนืองจากระบบผังเมืองเดิมทีวางตัวเป็ นตาราง ทําให้ สามารถจดจําทิศทาง ตําแหน่งของสถานที
และจุดหมายตาต่างๆได้ ง่ายขึ $น

แผนภาพที 7 แสดงตําแหน่งสถานีรถไฟทังสองแห่
$
ง (แถบสีส้ม)
และชี $ให้ เห็นถึงโครงข่ายการสัญจรแบบตารางในเขตพื $นทีคเู มือง
4.5 การใช้ ประโยชน์ ท ดี นิ บริเวณคูเมืองโคราชและพืน1 ทีโดยรอบในปั จจุบัน
พื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราชอยู่ในเขตการดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา เป็ นพืน$ ทีทีมี
ความหนาแน่น ในการอยู่อาศัยค่อนข้ างสูง และเป็ นแหล่ง งานสํ าคัญ ทํ าให้ เกิ ดการอพยพของ
แรงงานเข้ ามาประกอบอาชีพมาก ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ ามาอยู่ประจําหรื อเข้ ามาแบบจร ทําให้ เกิด
ความหลากหลายของผู้คนและความหลากหลายในการใช้ พื $นทีมาก ซึงหากไม่มีการควบคุมจะทํา
ให้ ระบบของเมืองเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของพื $นทีบริ เวณคูเมืองได้ ทางเทศบาล
นครนครราชสีมาได้ จดั ทําผังเมืองรวมเฉพาะในเขตเทศบาลในปี พ.ศ.2547-2555 ไว้ ดงั นี $
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ภาพที 4 แสดงผังสีการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ.2547-2555
จากภาพผังเมืองรวมข้ างต้ นจะเห็นลักษณะการกําหนดให้ เกิดการกระจายความหนาแน่น
ทางเศรษฐกิจและกลุ่มประชากรออกเป็ นวงแหวน โดยมีศนู ย์กลางของการกระจายตัวอยู่บริ เวณ
พื $นทีคเู มืองโคราช (คูเมืองนครราชสีมา) และพื $นทีบริ เวณสถานีรถไฟนครราชสีมา ซึงถูกจัดให้ เป็ น
เขตสีแดงพื $นทีพาณิชยกรรมและพื $นทีอยูอ่ าศัยหนาแน่น โดยในเขตพื $นทีคเู มืองจะมีการกระจายตัว
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ของอาคารทางศาสนาในมุมเมืองต่างๆและกลางเมือง ตามลักษณะการวางผังเดิมในสมัยอยุธยา
และมีอาคารราชการกระจายตัวอยู่บริ เวณด้ านทิศใต้ ของคูเมือง ไม่ว่าจะเป็ น ศาลากลางจังหวัด
อาคารองค์การบริ หารส่วนจัง หวัด ศาล เป็ นต้ น ส่วนทางด้ านทิศเหนื อนอกเขตคูเ มื องติดถนน

มิตรภาพเส้ น 224 จะเป็ นทีตงของสถาบั
ั$
นการศึกษาหลายแห่งเรี ยงตัวต่อเนืองกัน ไม่ว่าจะเป็ น
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า โรงเ
โรงเรีรี ย นอนุ บ าลนครราชสี ม า โรงเรี ยนสุ ร นารี วิ ท ยา
โรงเรี ยนเมืองนครราชสีมา เป็ นต้ น
ลักษณะของทีตงของอาคารสถานที
ั$
ดงั กล่าวในข้ างต้ นสามารถชี $ให้ เห็นถึงการอพยพและ
การกระจุกตัวของความหนาแน่นของประชากรในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันได้ เหล่านี $อาจเป็ นส่วน

หนึงของปั ญหาการจราจรในเขตเมืองทีมีความหนาแน่นของยานพาหนะมากในแต่ละวัน ในช่วง
เช้ าและเย็น ซึงการจราจรทีคบั คัง ก็เป็ นหนึงในหลายสาเหตุของปั ญหามลภาวะทีเกิดขึ $นในพื $นที
ด้ วย

N

แผนภาพที 8 แสดงความหนาแน่นของกลุม่ อาคารและทีว่วา่ งในเขตพื $นทีคเู มืองนครราชสีมา
(ภาพจากเทศบาลนครนครราชสีมา)
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การใช้ ประโยชน์ทีดนิ ทีสําคัญอย่างหนึงในเขตพื $นทีบริ เวณคูเมือง คือ การจัดการให้ พื $นทีคู
เมืองและพื $นทีวา่ งสาธารณะรอบคูเมือง เป็ นพื $นทีสีเขียวเพือการนันทนาการทัว ไป ทําให้ พื $นทีนี $เป็ น
พื $นทีเปิ ดโล่งสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองทีเดียวทีตงอยู
ั $ ่ท่ามกลางความหนาแน่นของการอยู่
อาศัยและความหนาแน่นทางเศรษฐกิจ ข้ อดีอีกประการหนึงของการประกาศให้ พื $นทีคเู มืองเป็ น
พื $นทีเปิ ดโล่งเพือการนันทนาการทัว ไป คือ สามารถใช้ เป็ นเงือนไขในการสร้ างความเหมาะสมให้ กบั
การอนุรักษ์ซากโบราณสถานและเอกลักษณ์ของพื $นทีได้

ภาพที 5 บรรยากาศกิจกรรมนันทนาการทัว ไปบริเวณพื $นทีคเู มืองฝั งประตูพลแสน
นอกจากนี พ$ ื น$ ที เ ปิ ดโล่ง รอบคูเ มื องอาจทํ าหน้ าที เ ปรี ยบเสมื อนเข็ม ขัดที คอยกัน ความ
วุ่น วายจากภายนอกเข้ าสู่เ ขตคูเ มื องด้ วย นัน ทํ าให้ ลักษณะความหนาแน่น ทางเศรษฐกิ จ มี ข้ อ
แตกต่างกันระหว่างพื $นทีในและนอกเขตคูเมือง โดยในเขตคูเมืองจะเป็ นลักษณะเศรษฐกิจทีเกิด
จากการสร้ างอาชี พ ของคนในชุม ชน เป็ นธุร กิ จ ขนาดเล็กที อยู่กัน อย่า งหนาแน่น ส่วนลักษณะ
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เศรษฐกิจนอกเขตคูเมืองจะมีขนาดใหญ่ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ซึงเป็ นการลงทุนจากบุคคลภายนอก
พื $นที เป็ นต้ น
โดยลักษณะของเศรษฐกิจข้ างต้ นได้ ส่งผลสะท้ อนกลับไปกลับมากับลักษณะทางกายภาพ
ของพื $นทีในเขตคูเมือง อย่างลักษณะทางสถาปั ตยกรรมด้ วย จะเห็นได้ ว่าอาคารในเขตคูเมืองจะมี
ลักษณะส่วนใหญ่เป็ นอาคารพาณิชย์ 2-5 ชัน$ มีน้อยมากทีจะเป็ นอาคารสูง ซึงหากเป็ นอาคารสูงก็
มักจะเป็ นโรงแรมทีทําหน้ าทีสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้ กบั พื $นที

ภาพที 6 แสดงแผนทีบอกตําแหน่งของกิจการพาณิชยกรรมประเภทโรงแรมและร้ านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
(ภาพจาก http://tourcenter.netii.net/show_data_nakhonratchasima.php)
จากภาพแสดงให้ เ ห็ น การกระจุก ตัว ของพื น$ ที พ าณิ ช ยกรรมที มัก กระจุกตัว อยู่บ ริ เ วณ
รอยต่อระหว่างพื $นทีเมืองใหม่กบั พื $นทีเมืองเก่า ซึงมีลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และประตูชมุ พลเป็ น
จุดเชือมพื $นทีตรงกลาง แสดงศักยภาพของการเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้ าและ
การท่องเทียวของพื $นทีได้
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ภาพที 7 โรงแรมเมืองทอง โรงแรมเก่าในเขตพื $นทีคเู มืองโคราช
การใช้ ทีดินบริ เวณเขตพื $นที คเู มือง ไม่ได้ มีการประกาศให้ เขตคูเมื
เมืองเป็ นเขตอนุรักษ์ หรื อ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรื อการประกาศให้ เป็ นเขตควบคุมสภาพแวดล้ อม หรื อการเป็ นเขตทีมีการ
ควบคุมความหนาแน่นของกิจกรรมและประชากรทีมีความพิเศษ
ธาดา สุทธิธรรม (2544: 23) ได้ กล่าวถึง ทฤษฎีด้านประโยชน์ใช้ สอยไว้ ว่า การสร้ างและ
การวางผังเมืองเพือตอบสนองประโยชน์ใช้ สอยในอดีต มักจะเป็ นไปเพือประกอบการผลิต โดยใน
การวางผังเมืองเป็ นตารางนัน$ ถ้ ามิใช่เพือเป็ นสัญลักษณ์ ก็เป็ นเรื องของการจัดระบบการคมนาคม
และสาธารณูปการ เพือสุขอนามัยของประชาชนทีง่ายต่อการบํารุงรักษา
ภายใต้ แรงกดดันจากการพัฒนาเมืองในระบบเศร
งในระบบเศรษฐกิ
ษฐกิจแบบทุนนิยมในปั จจุบนั แผนผัง
เมืองมีเจตนาทีต้องการให้ การส่งถ่ายสินค้ าและแรงงานให้ เป็ นไปได้ โดยสะดวก เนืองจากเวลาและ
ทุนมีความสัมพันธ์กนั โดยตรง เมืองจึงได้ รับการออกแบบเพือประโยชน์ใช้ สอยเป็ นหลัก
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จากลัก ษณะการใช้ พื น$ ที ใ นปั จ จุบัน และหลัก ทฤษฎี ข้ า งต้ น อาจชี ใ$ ห้ เ ห็ น ถึ ง สิ ง ที ค วร
พยายามทําเพือหลอมรวมลักษณะเอกลักษณ์ทางกายภาพเดิมของพื $นทีให้ เข้ ากับความต้ องการใช้
พื $นทีของเมืองในปั จจุบนั ซึงโดยหลักทางการอนุรักษ์ แล้ ว หากเมืองมีชุมชนโบราณทีอยู่ร่วมกับ
สถาปั ตยกรรมดังเดิ
$ ม ก็ควรมีการจํากัดความหนาแน่นของประชากรและการสัญจรไม่ให้ มีมาก
เกินไปเพือให้ เป็ นผลดีกบั พื $นทีอนุรักษ์ แต่หากพื $นทีนนไม่
ั $ เหลืออะไรให้ อนุรักษ์ นอกจากเอกลักษณ์
ของพื $นทีเปิ ดโล่งแล้ ว การรักษาสภาพและบรรยากาศของพื $นทีเปิ ดโล่งนันจึ
$ งเป็ นเรื องสําคัญมาก

ภาพที 8 บรรยากาศในเขตพื $นทีคเู มืองบริเวณศาลหลักเมือง
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ภาพที 9 อาคารเก่าและองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมแบบเก่าทีหลงเหลืออยูใ่ นเขตพื $นทีคเู มือง
จากภาพข้ างต้ นหากรู้จกั การจัดสรรการใช้ งานพื $นทีอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้ เป็ นการใช้

งานตามยถากรรม สิง ที ห ลงเหลื อ อย่างโดดเดีย วจะถูกดูแ ลรั ก ษาและได้ รั บการอนุรั ก ษ์ อ ย่า ง
เหมาะสมเพือประโยชน์ทางการศึกษา สร้ างทัศนียภาพและบรรยากาศทีดีให้ กับเมือง และเป็ นที
ระลึกให้ คนรุ่นหลังได้ ตระหนักถึงอดีตความเป็ นมาของตนได้
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4.6 ลักษณะประชากร
ธวัช ปุณโณทก ผู้เรี ยบเรี ยงบทความเรื อง “ชาวโคราชกลุ่มวัฒนธรรมไทยภาคกลาง” ใน
หนังสือ “นครราชสีมา โคราชของเรา” (2542: 132-138) ได้ กล่าวถึงความเป็ นมาในการตังถิ
$ นฐาน
ของผู้คนโคราชอัน เป็ นที ม าของวัฒ นธรรมเฉพาะถิ น ว่า จากหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ แ ละ
โบราณคดีนนั $ เมืองโคราชเจริญรุ่งเรื องมาตังแต่
$ สมัยอาณาจักรขอม แต่กลุ่มชนทีเข้ ามาทํามาหากิน
ตังรกรากในบริ
$
เวณนี $น่าจะเป็ นชุมชนรุ่นใหม่สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ในช่วงสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ทีทรงให้ ย้ายเมืองโคราชมาตัง$ ณ บริ เวณเมืองโคราชในปั จจุบนั ทําการสร้ าง

ม
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นครราชสีมา” จากนันได้
$ สส่งพระยายมราช (สังข์) มาปกครองเป็ นพระยามหานคร ในครัง$ นันจึ
$ งเกิด

กํ า แพงเมื อ งขนาดใหญ่ มี ป้ อมค่ า ยหอรบแบบตะวั น ตก และพระราชทานนามว่ า “เมื อ ง
การอพยพเหล่ า ขุ น นาง ทหาร พลเรื อ นจากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามาเป็ นข้ าราชการประจํ า เมื อ ง
นครราชสีมา เพือดูแลหัวเมืองบริ วาร ดังนัน$ จึงพบว่าวัฒนธรรมหลักของพื $นทีมีลกั ษณะคล้ ายกับ
วัฒ นธรรมทางภาคกลาง เช่น ภาษาพูด ประเพณี พิธี กรรม อักษรศาสตร์ (ในด้ านวรรณกรรม
ฉันทลักษณ์ ใช้ อกั ษรขอมเขียนเรื องราวทางพุทธศาสนา ใช้ อกั ษรไทยอยุธยาเขียนเรื องราวคดีโลก)
สมัยกรุงธนบุรี เมืองนครราชสีมาก็เป็ นทีมนั สําคัญของเจ้ านายไทย เช่น ก๊ กเจ้ าพิมาย หรื อ
กรมหมื นเทพพิพิธ มาทํ าการตัง$ มันอยู่ที เ มื องพิม าย เมื อกรุ งศรี อยุธ ยาเสี ยแก่พ ม่า ชาวกรุ ง ศรี
อยุธ ยาทัง$ เจ้ านาย ขุน นางและชาวบ้ าน ต่างอพยพย้ ายมาพึงเจ้ าพิมายเป็ นจํานวนมาก ต่อมา
พระเจ้ าตากสินมหาราชปราบเจ้ าพิมายได้ จึงได้ แต่งตังพระยานครราชสี
$
มาทําการรักษาราชการ
เมืองแทน จนถึงสมัยพระยากําแหงสงคราม (ปิ น) เป็ นเจ้ าเมืองนครราชสีมา ชุมชนชาวไทยภาค
กลางทีอพยพมาจากกรุงศรี อยุธยาเมือกรุงแตกครัง$ ที 2 นันก็
$ ยงั ตังมั
$ น อยูใ่ นพื $นทีนนสื
ั $ บต่อเรื อยมา
นอกจากนี $ ในสมัย เกิ ด เมื อ งเป็ นกรุ ง เทพมหานคร ก็ ไ ด้ มี ก ารส่ ง ข้ า ราชการ ขุ น นาง
ผลัดเปลียนกันไปปกครองเมืองนครราชสีมาและเมืองบริวาร เกิดการตังหลั
$ กแหล่งเป็ นชุมชนทีเมือง
นครราชสีมาและเมืองบริ วารสืบต่อมา จึงเกิดการรักษาวัฒนธรรมไทยภาคกลางไว้ อย่างครบถ้ วน
โดยเฉพาะภาษาพูดจะเป็ นภาษาไทยภาคกลางทีมีสําเนียงเพี $ยนเหน่อไปเล็กน้ อย มีคําภาษาลาว
หรื อภาคอีสานปะปนอยูบ่ ้ าง นํ $าเสียงค่อนข้ างห้ วนสัน$ แต่คําพื $นฐานทัว ไปตรงกับคําภาคกลาง และ
มีการเรี ยกแทนตนเองว่า ไทยโคราช ไทยเบิ $ง หรื อ ไทยเกิ $ง
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ลักษณะในการตังถิ
$ นฐานของชาวโคราชนัน$ มีการตังหมู
$ ่บ้านเป็ นกลุ่ม มีวดั เป็ นศูนย์กลาง
ของหมู่บ้าน จารี ตประเพณียึดแนวภาคกลางโดยอาจมีส่วนปลีกย่อยต่างไปบ้ าง ไม่ค่อยนับถือผี
วิญญาณเหมือนอย่างวัฒนธรรมไทย-ลาว
อีกแนวคิดหนึง จาก “นายรอบรู้ นครราชสีมา” (2553: 48) เกียวกับทีมาของวัฒนธรรมและ
ประชากรในเมืองนครราชสีมา คือ บรรพบุรุษของคนโคราชเป็ นคนแถบเมืองชายทะเลตะวันออก
คือ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง รวมถึงปราจีนบุรีและนครนายกด้ วย กลุ่มคนเหล่านี $ถูกเกณฑ์มาเป็ นกอง
กําลังทีเมืองนครราชสีมาและเมืองพิมายตังแต่
$ ก่อนกรุ งศรี อยุธยาแตก แล้ วตังถิ
$ นฐานมีครอบครัว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส กษณ์ซงึ ผสมผสานสําเนียงของคนแถบชายทะเลตะวันออกไว้ด้วย การ
เช่น สําเนียงพูดอันเป็ นเอกลั
ผสมกลมกลืนวัฒนธรรมของตนกับวัฒนธรรมท้ องถินดังเดิ
$ ม เกิดเป็ นวัฒนธรรมใหม่แบบคนโคราช
กินข้ าวเจ้ าเป็ นหลัก ซึง แตกต่างจากชาวอีสานทัว ไป เป็ นต้ น

จากข้ อมูลทีมาของประชากรในพื $นทีจงั หวัดนครราชสีมาข้ างต้ น ซึงมีความแตกต่างกันอยู่
แต่ป ระเด็น ที ส ามารถมองเห็น ได้ คื อ ลัก ษณะทางวัฒ นธรรมที ถูก ผสมกลมกลื น จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์อย่างในปั จจุบนั แต่อย่างไรก็ตามด้ วยความทีจงั หวัดนครราชสีมามีพื $นทีกว้ างขวาง มี
ลักษณะภูมิประเทศทีแตกต่างกันในแต่ละท้ องที ประกอบกับมีการอพยพของราษฎรในจังหวัด
ใกล้ เคียงเข้ ามาประกอบอาชีพหากินจํานวนมาก จึงทําให้ ประชาชนมีภาษาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีแตกต่างกันไปในรายละเอียด จากหนังสือนครราชสีมา โคราชของเรา (2542: 41) อาจ
แบ่งประชากรได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
1) กลุม่ สังคมเก่า หรื อกลุม่ คนไทยโคราช ภาษาทีใช้ คือภาษาโคราช
2) กลุม่ สังคมใหม่ เป็ นกลุม่ ทีเข้ าอยูใ่ หม่ ภาษาทีใช้ ก็สดุ แต่วา่ มาจากทีใด
3) กลุม่ คนไทยอีสาน มีลกั ษณะสังคมไทยกึงลาว ภาษาทีใช้ สว่ นใหญ่จะเป็ นภาษาลาว
นอกจากนี $ยังมีชนกลุม่ น้ อยอีกหลายกลุ่ม เช่น มอญ กุยหรื อส่วย จีน ไทยวนหรื อไทยโยนก
ญวน และแขก
แต่ไม่วา่ จะมีความหลากหลายทางชนชาติและเชื $อชาติมากเพียงใด ก็สามารถอยูร่ ่วมบน
ผืนดินเดียวกันได้ ด้วยความเข้ าใจในพื $นฐานทางวัฒนธรรมของกันและกัน เปิ ดใจยอมรับมีความ
พร้ อมและร่วมมือในการพัฒนาพื $นทีเพือประโยชน์ของส่วนรวม
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4.7 ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเล่ นพืน1 เมือง
จากเอกสารประวัตมิ หาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา (2526: 33-34)
และสํานักงานจังหวัดนครราชสีมาออนไลน์
(http://www.nakhonratchasima.go.th/nakhonrat/index.php) ได้ กล่าวถึงงานประเพณีและ
การละเล่นในเขตพื $นทีเมืองโคราชไว้ ดังนี $
1) งานฉลองวันแห่ง ชัยชนะท้ าวสุรนารี จัดเป็ นงานใหญ่ประจําปี ของชาวนครราชสีม า
บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ตังแต่
$ วนั ที 23 มีนาคม (ซึงเป็ นวันทีคณ
ุ หญิงโมได้ รับชัยชนะจาก
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ข้ าศึก) จนถึงวันที 3 เมษายน ของทุกปี ภายในงานประกอบไปด้ วยมหรสพสมโภชและการประกวด
ต่างๆ

2) งานแห่เ ที ย นเข้ า พรรษา เป็ นงานบุญ แสดงความเคารพสัก การะบูช าพุท ธศาสนา
ประชาชนช่วยกันจัดทําเทียนเข้ าพรรษาด้ วยการหล่อเทียนซึงใช้ ขีผ$ ึ $งล้ วน และจัดขบวนแห่อย่าง
สวยงาม มีการประกวดเทียนและขบวนแห่ด้วย โดยจัดงานบริเวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
3) งานตรุ ษจีนนครราชสีมา เป็ นกิจกรรมเชือมความสัมพันธ์ ระหว่างชาวไทยและชาวจีน
จัดงานฉลองวันขึ $นปี ใหม่ของชาวจีนอย่างยิงใหญ่ ณ บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และสวน
อนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี
4) งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ $นระหว่างวันที 13-15 เมษายน ของทุกปี บริ เวณสนาม
หน้ าศาลากลางจังหวัด และลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ในงานมีการประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์
พิธี ทํ า บุญ ตัก บาตรเช้ า พิธี ร ดนํ า$ ดํา หัว ผู้ใ หญ่ การละเล่น พื น$ เมื อ ง การแสดงดนตรี ข องศิล ปิ น
การละเล่นนํ $าสงกรานต์แบบไทย บริ เวณถนนในเขตเทศบาล เช่น ถนนราชดําเนิน ถนนโพธิ9 กลาง
และถนนสุรนารี
5) งานประเพณีลอยกระทง กําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันขึ $น 15 คํา เดือน 12
ณ บริ เวณคูเมืองหน้ าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีการประกวดกระทงสวยงาม และอนุรักษ์
สิงแวดล้ อมเป็ นประจําทุกปี
6) งานเอื $องกุหลาบเหลืองโคราช จัดขึ $นระหว่างวันที 8 - 11 พฤษภาคม บริ เวณลานอนุสาวรี ย์
ท้ าวสุรนารี สวนอนุสรณ์สถาน ในงานมีการประกวดกล้ วยไม้ การจําหน่ายกล้ วยไม้ และการแสดง
ดนตรี
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7) งานเทศกาลอาหารย่างโคราช จัดขึ $นเดือนพฤศจิกายน บริ เวณสนามหน้ าศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ชมขบวนพาเหรดแฟนซีสไตล์คาวบอย การแสดงดนตรี และ การแสดงโชว์
การออกร้ านอาหารย่างนานาชนิด เลือกซื $อสินค้ าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของฝากของทีระลึกจากวิสาหกิจ
ชุมชนกว่า 100 ร้ านค้ า
8) การเล่นกระบีกระบอง เคยเป็ นทีนิยมกันมากในจังหวัดนครราชสีมา ในวันเปิ ดงาน
ฉลองวันแห่งชัยชนะท้ าวสุรนารี คณะกรรมการจัดงานได้ จดั ให้ มีการแสดงกระบีกระบองบริ เวณ
อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เพือเป็ นการสักการะ
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ซึง นิยมเล่นกันระหว่างหนุส
ม่ สาวในคราวตรุษสงกรานต์เป็ นการสามัคคี

9) การเล่นสะบ้ า มีอยู่ 2 อย่าง คือ สะบ้ าตี (มีหลัก 5 หลัก) กับสะบ้ าเมน หรื อสะบ้ าเขมร
10) มวยโคราช เป็ นกีฬาทีขึ $นหน้ าขึ $นตามาช้ านาน เป็ นการฝึ กนิสยั ให้ เป็ นคนกล้ าหาญ มี

ไหวพริบในเชิงต่อสู้ด้วยกําลัง การต่อยใช้ เชือกด้ ายคาดหมัด เพราะเชือว่าเมือต่อยถูกคูต่ อ่ สู้แล้ วจะ
แตก และต่อยกันจนถึงเลือด กําหนดต่อยกัน 3 ยก แต่ปัจจุบนั เปลียนเป็ นสวมนวมแทน โดยมีการ
ฝึ กฝนตามแบบสมัยใหม่ คือ ห้ ามกินเหล้ าและสูบบุหรี ทําให้ นกั มวยชาวโคราชมีชือเสียงหลายท่าน
11) พวงมาลัย เป็ นกลอนเพลงชนิ ด สัน$ บางกลอนเอามาต่อ กัน เป็ นเพลงโคราชหรื อ
เพลงฉ่อยก็ได้ การเล่นร้ องและรํ าเหมือนเพลงพวงมาลัยของจังหวัดอืนๆ หรื อคล้ ายกับการเล่นลํา
ตัด คือ เล่นแบ่งเป็ น 2 พวก ร้ องแก้ กนั และรํ าทําท่าเข้ าจังหวะไปด้ วย ส่วนทํานองนันเพี
$ $ยนไปบ้ าง
12) เพลงโคราช มี ทัง$ การร้ องการรํ าพร้ อมกัน ไป การเล่น เพลงเป็ นการแสดงเชาว์ เ ชิ ง
สติปัญญา ผู้ทีจะเล่นเพลงโคราชได้ ดีต้องเป็ นคนมีไหวพริ บ หรื อด้ นกลอนสดแก้ กับคู่แข่งขันได้
เพลงโคราชนี $เป็ นศิลปะการแสดงทีแปลกทีสุดชนิดหนึง คือ มีแต่การร้ องและการรํ า แต่ไม่มีดนตรี
ประกอบ ซึง ตามหลักสากลศิลปะการแสดงทุกอย่างจะต้ องมีดนตรี ประกอบด้ วย เช่น ลําตัด ร้ องรํ า
ก็มีรํามะนาให้ จังหวะ ฯลฯ กํ าเนิดของเพลงโคราชกับเพลงฉ่อยนันก็
$ มาจากอันเดียวกัน เพราะ
ลักษณะกลอนเพลงสันยาวเท่
$
ากัน แต่เมือแยกกันไปก็มีวิธีเล่นต่างๆกันไป เวลานี $ยังมีผ้ นู ิยมเล่นกัน
มาก
ประเพณี แ ละการละเล่ น ต่ า งๆข้ างต้ นล้ วนเป็ นของดัง$ เดิ ม ที ถื อ กํ า เนิ ด ในท้ องถิ น
นครราชสีมา เป็ นสิงควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ให้ คนรุ่นหลังได้ เรี ยนรู้สืบต่อ
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เกียวกับรายละเอียดของตํานานเพลงโคราชอันเป็ นการละเล่นขึ $นชือและเป็ นเอกลักษณ์
ของท้ องถิ น นัน$ ถาวร สุบงกช และคณะ ได้ เ รี ยบเรี ยงไว้ ใ นหนังสื อนครราชสี ม า โคราชของเรา
(2542: 140-154) ว่าการเล่นเพลงโคราชเริ มเมือใดไม่ได้ ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ทราบจากคําบอก
เล่าต่อๆกันว่า คุณย่าโมชืนชอบเพลงโคราชมาก ซึง ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ.2313 – 2395 ต่อมามี
บัน ทึ ก หลั ก ฐานชั ด เจนในปี พ.ศ.2456

เมื อ สมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ

พระราชชนนีพนั ปี หลวง เสด็จนครราชสีมาทรงเปิ ดถนนจอมสุรางค์ยาตร์ และเสด็จพิมาย ครัง$ นัน$
หมอเพลงรุ่นเก่าได้ มีโอกาสเล่นเพลงถวาย
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เขมร เมือไทยเป็ นฝ่ ายชนะสชาวบ้ านจะเฉลิมฉลองชัยชนะด้ วยการขับร้ องและรํ ากันในหมู่บ้านสก ที

จากคําเล่าของหมอเพลงทีเล่าต่อกันมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ ครัง$ สงครามระหว่างไทยกับ

เขาเรี ยกว่า “ชุมบ้ านสก” ใกล้ ๆกับชุมทางรถไฟถนนจิระ และเริ มเล่นเพลงโคราชกันทีหมู่บ้านนี $
ท่าทางการรํ ารุกรํ าถอยและการป้องหู มีผ้ สู นั นิษฐานว่าประยุกต์มาจากการเล่นเจรี ยง ซึงเป็ นเพลง
พื $นบ้ านของชาวสุรินทร์ ผสมผสานกับเพลงทรงเครื องของภาคกลาง
นอกจากนี $ยังมีตํานานกําเนิดเพลงโคราชอืนๆอีก แต่โดยสรุ ปความของตํานานทีตรงกัน
คือ เพลงโคราชระยะแรกเล่นแบบเพลงก้ อม โดย “ก้ อม” เป็ นภาษาโคราชและภาษาอีสาน แปลว่า
“สัน$ ” เพลงก้ อม หมายถึง เพลงสัน$ ๆ ว่าโต้ ตอบกล่าวลอยๆ ทัง$ ที มี ค วามหมายลึก ซึง$ หรื อ ไม่มี
ความหมายเลยก็ได้
ในการจัดเตรี ยมลักษณะทางกายภาพเพือส่งเสริ มกิจกรรมเพลงโคราชนัน$ ควรทราบถึง
ข้ อมูลเบื $องต้ นเกียวกับความเชือในการเล่นเพลงและลักษณะของเวทีหรื อพื $นทีแสดงทีเหมาะสม
ด้ วย โดยลักษณะของเวทีเพลงโคราชในสมัยก่อนนันไม่
$ จํากัดสถานทีเล่นทีใดก็ได้ บนบ้ านหรื อลาน
บ้ านก็ได้ เพียงแต่ให้ มีทีวางถังตักนํ $าให้ หมอเพลงได้ ดืมแก้ คอแห้ ง ในสมัยทียงั ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ชาวบ้ านมักจะทําไต้ ช้างหรื อไต้ รุ่ง ทําด้ วยไม้ ไผ่ยาวประมาณ 5 ศอก ปลายข้ างหนึงจักด้ วยมีดแผ่
ออก สานด้ วยไม้ ไผ่เป็ นรู ปกระทะ ใส่ดินกรุ ใส่ชนั ผสมไม้ ผุๆหรื อแกลบ จุดให้ แสงสว่าง ปลายอีก
ข้ างหนึงฝั งดินใกล้ ๆกับครกทีตงถั
ั $ งตักนํ $า ต่อมาใช้ ตะเกียงเจ้ าพายุหรื อตะเกียงลานจัดแทนไต้ รุ่ง
เวทีก็เปลียนมาเป็ นลําดับ คือ มีเสา 4 เสา ยกพื $นปูกระดาน สูงจากพื $นดินประมาณ 1 เมตรหลังคา
มุงด้ วยก้ านมะพร้ าว ทีกลางพื $นเวทีก็ยงั มีถงั ใส่นํ $าอยูเ่ ช่นเดิม
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ความเชื อ ในการเล่ น เพลงโคราช ส่ ว นใหญ่ ห มอเพลงจะมี ค วามเชื อ ในเรื อ งโชคลาง
พอสมควร เช่นในการก้ าวขึน$ โรงเพลงจะมีการดูทิศทางตามฤกษ์ รับก้ าวแรกทีขึ $น จะต้ องเลือกดู
ตามทิศทางโดยการหายใจ ถ้ าข้ างซ้ ายคล่องก็ก้าวขาซ้ ายขึ $น ถ้ าข้ างขวาหายใจสะดวกก็ก้าวข้ าง
ขวาขึ $น เป็ นต้ น เมือขึ $นเวทีไปแล้ วก็มีการเป่ าคาถามหานิยม เพือให้ ผ้ ฟู ั งชืนชมตนก็มี หมอเพลงบาง
คนเชื อว่าหลัง คาโรงเพลงนัน$ ถ้ าหากมี การมัดด้ วยตอกหรื อสิงอื น ใด จะทํ าให้ คาถาอาคมหรื อ
สติปัญญาในการว่าเพลงเสือมลงไปด้ วย ก็จะขอร้ องให้ แก้ มดั ตอกออกก็มี เหล่านี $เป็ นสิงพึงระวัง
สําหรับผู้ออกแบบสถานทีทีจะใช้ ในการจัดกิจกรรมเพลงโคราช เพือความสบายใจของทุกๆฝ่ าย
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ความสนุกสนานจากสิงบัส
นเทิงในยุคสมัยใหม่ ทําให้ เยาวชนรุ่นหลังไม่ค้ นุ เคยและไม่เข้ าใจในความ
ปั ญหาในการสืบสานอนุรักษ์เพลงโคราชในปั จจุบนั มีหลายปั จจัย ทีสําคัญคือ อิทธิพลและ

บันเทิงแบบเก่า เป็ นผลให้ ขาดความสนใจจากคนรุ่ นใหม่ผ้ ซู ึงสมควรทําการสืบต่อเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมนันๆ
$
จากความเชือทีวา่ ท้ าวสุรนารี (คุณหญิงโมหรื อคุณย่าโม) ชอบเพลงโคราชในสมัยทีท่านยัง
มีชีวิตอยู่ จึงมีผ้ หู าเพลงโคราชไปเล่นให้ ท่านฟั งเป็ นการแก้ บน ณ บริ เวณใกล้ ๆกับอนุสาวรี ย์ของ
ท่านเป็ นประจํา นีจงึ อาจเป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้ คนรุ่นใหม่ได้ ร้ ู จกั เพลงโคราช และทําให้ หมอเพลงมี
รายได้ ประจํา แต่ก็มีผ้ สู นใจไปฟั งไม่มากนัก
เหล่านีค$ ือปั จจัยร่ วมในการพิจารณาเพือหาแนวทางในการอนุรักษ์ พฒ
ั นาวัฒนธรรมอัน
เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิน อย่างเพลงโคราชให้ ดํารงอยูไ่ ด้ สืบไป
4.8 พืชพรรณสําคัญในย่ านคูเมืองนครราชสีมา
จากทฤษฎีและหลักการปฏิบตั ิในการอนุรักษ์ พื $นทีทางประวัติศาสตร์ ทีเคยศึกษามาก่อน
หน้ านี $ ในแง่ของการพัฒนาปรับปรุ งองค์ประกอบทางภูมิทศั น์เพือส่งเสริ มบรรยากาศและการใช้
งานในบริ เวณพื $นทีโบราณสถานหรื อย่านประวัติศาสตร์ องค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทีสําคัญอย่าง
หนึง คือ วัสดุและพืชพรรณ ซึง เป็ นสิงทีเมือนํามาใช้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมแล้ ว นอกจากจะให้ ความ
ร่ ม รื น น่ า ใช้ สอย ยัง สร้ างความสวยงามแก่ บ ริ เ วณและส่ ง เสริ ม ให้ โบราณสถานหรื อ ย่ า น
ประวัตศิ าสตร์ มีบรรยากาศทีดี สร้ างความประทับใจและน่าจดจําให้ กบั สถานทีนนๆได้
ั$
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การเลือกพืชพรรณเป็ นสิงสําคัญประการหนึงทีควรคํานึงถึง โดยเฉพาะการใช้ พืชพรรณใน
ท้ องถินเดิม เพราะนอกจากจะสามารถทนต่อภูมิประเทศภูมิอากาศทีแห้ งแล้ งในบริ เวณนัน$ ๆได้
และดูแลบํารุ งรักษาได้ ง่ายแล้ ว ยังเป็ นตัวช่วยในการสร้ างบรรยากาศแบบเดิมๆทีมีเอกลักษณ์ให้
กลับคืนมา แต่ทงนี
ั $ $ทังนั
$ นต้
$ องพิจารณาร่วมกับลักษณะกิจกรรม และกลุ่มผู้ใช้ พื $นทีในแต่ละบริ เวณ
ทีต้องการพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์ให้ มีความสอดคล้ องกัน สามารถใช้ งานพื $นทีได้ จริงด้ วย

ภาพที 10 แสดงพืชพรรณเดิมบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
(ทีมาของภาพ : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351003&page=83)
จากภาพในอดีต จะเห็นพืชพรรณ 2 ชนิด คือ ต้ นมะพร้ าว และต้ นตาล เป็ นพืชทีพบเห็นได้
ทัวไปบริ เ วณคูเ มื องนครราชสี ม า แต่เ หตุที ม าของพื ช พรรณเหล่านี ย$ ัง ไม่ท ราบแน่ชัดว่าเป็ นมา
อย่างไร จึง ถูกปลูกเป็ นแนวขนานไปกับแนวคูเมื องได้ ซึงทัง$ ต้ น มะพร้ าวและต้ น ตาลต่างก็ใ ห้
ประโยชน์ในแง่ของการสร้ างผลิตภัณฑ์ในการบริ โภคทังทานผลสดและการนํ
$
าไปแปรรูป แต่การใช้
งานในเชิงกิจกรรมนันทนาการอาจจะไม่เหมาะสมเนืองจากสามารถเกิดอันตรายจากการหลุดร่วง
ของผลและก้ านใบได้
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อี ก ต้ นหนึ ง ที ค วรให้ ความสํ า คัญ โดยเฉพาะกั บ พื น$ ที ที เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
นครราชสีมา คือ ต้ นสาธร พันธุ์ไม้ มงคลพระราชทานประจําจังหวัดนครราชสีมา ถูกกล่าวไว้ ใน
หนังสือ นครราชสีมา โคราชของเรา (2542: 82)
เนืองในโอกาสทีสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ9พระบรมราชินีนาาถถ เสด็จเป็ นองค์ประธานในงาน
รณรงค์ โครงการปลูก ป่ าถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว เนื อ งในวโรกาสทรง
ครองราชย์ปีที 50 เมือวันที 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ9 ได้ ทรงโปรดพระราชทาน
กล้ าไม้ มงคลให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานเอกชนทีเข้ าร่ วมโครงการ
นําไปปลูกเพือเป็ นสิริมงคล สําหรั บจังหวัดนครราชสีมา ได้ รับพระราชทานกล้ าไม้ สาธร ให้ เป็ นพันธุ์ไม้
มงคลพระราชทานประจําจังหวัด และได้ ทําพิธีปลูกเมือวันที 9 มิถุนายน 2537 โดยนายดํารง รัตนพานิช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครร าชสีมา ณ บริ เวณหน้ าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึงตรงกับวันเสด็จขึน$
ครองราชย์เป็ นปี ที 48 ในรัชกาลปั จจุบนั

ภาพที 11 ต้ นสาธร จาก http://www.ilovemyshopping.com/th/
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ต้ น สาธรนัน$ มี ชือพืน$ เมื องหลากหลายตามแต่ภูมิภ าค เช่น ขะเจ๊ าะ (ภาคเหนื อ) สาธร
(ภาคกลาง) กระพี เ$ ขาควาย (ประจวบคี รี ขัน ธ์ ) ขะแมบ คําแมบ (เชี ยงใหม่) ต้ น สาธรมี การ
กระจายพันธุ์ตามป่ าดงดิบและป่ าเบญจพรรณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดย
ลักษณะทัว ไป เป็ นไม้ ยืนต้ นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ผลัดใบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมี
ขนอ่อนนุ่มคล้ ายเส้ นไหม เปลือกสีเทาเรี ยบ หรื อแตกเป็ นสะเก็ดเล็กๆตื $นๆ กระพี $สีขาวอมนํ $าตาล
เนือ$ ไม้ เมือตัดใหม่ๆมีสีอมม่วง พอถูกอากาศนานเข้ าเปลียนเป็ นสีนํา$ ตาลอมม่วงถึงสีนํา$ ตาลปน
ช็อกโกแลต สีพื น$ สลับกัน มีล วดลายสวยงามเสี ย$ นตรงเนือ$ ละเอี ยดแข็ง เหนี ยว เลื อยผ่าไสกบ
ตกแต่งและชักเงาได้ ดี การใช้ ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ ในงานโครงสร้ างและการทําเครื องเรื อน เช่น
ทําเสาเรื อน ขือ รอด ตง ล้ อเกวียน เพลาเกวียน บัวรองฝา ใช้ ทําครก สาก กระเดือง กระสวย ดินสอ
ไม้ เท้ า ด้ ามร่ม และหีบส่วนต่างๆของเกวียน เป็ นต้ น
ประเภทของพืชพรรณเหล่านี $อาจใช้ เป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาเพือปรับภูมิทศั น์บริ เวณ
พื $นทีรอบคูเมืองได้ และจากคุณสมบัตขิ องไม้ ข้างต้ น หากมีการวางแผนพัฒนาในทางทีเหมาะสม ก็
สามารถสร้ างงานสร้ างอาชีพอันเป็ นเอกลักษณ์ทางหัตถศิลป์ให้ กบั ชุมชนในท้ องถินได้ ด้วย
4.9 สถานทีสาํ คัญและสถานทีน่าสนใจบริเวณย่ านคูเมืองนครราชสีมา
สถานทีสํ าคัญต่างๆในบริ เวณคูเ มืองโคราช หลายทีมี บทบาทมากกว่าการเป็ นสถานที
ท่ อ งเที ย ว บางแห่ ง เป็ นที ที ทํ า ให้ ผู้ คนตระหนั ก ถึ ง อดี ต ของการก่ อ ร่ า งสร้ างเมื อ ง และเป็ น
องค์ ป ระกอบของเมื อ งซึ ง มี ค วามสํ า คัญ ในแง่ ป ระวัติ ศ าสตร์ โ บราณคดี ด้ ว ย เช่ น อนุส าวรี ย์
ท้ าวสุรนารี กําแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง และป้อมต่างๆ เป็ นต้ น
ซึงเราอาจจะวางแผนพัฒนาย่านเมืองเก่าในลักษณะของการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เพือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ กบั คนในชุมชน เกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมและรายได้ ช่วยให้ ผ้ คู นในชุมชน
กลายเป็ นผู้ทีทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรมและเมืองโดยตรง
การรู้ ถึง ตํา แหน่ง ที ตงั $ และความสํ าคัญ ของสถานที ต่า งๆที ส ามารถเปิ ดให้ เ ป็ นสถานที
ท่องเทียวได้ นนั $ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ หลายประการ เช่น การสร้ างเส้ นทาง
ท่องเทียวด้ วยวิธีอนุรักษ์ โดยการเดินหรื อการใช้ จักรยานลัดเลาะไปตามสถานทีต่างๆ สร้ างเป็ น
ศูนย์กลางหรื อ Node ของการเปลียนถ่ายการสัญจร เป็ นการช่วยลดปริ มาณรถยนต์บนผิวจราจร
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สามารถช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดได้ อีกทัง$ Node นัน$ อาจเป็ นศูนย์รวมและกระจาย
กิจกรรมไปยังสถานทีตา่ งๆ ซึง Node ดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องตังอยู
$ ใ่ นบริเวณเขตพื $นทีคเู มืองก็ได้
จากเอกสารประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา (2526: 259-270) และ
หนังสือท่องเทียว “นายรอบรู้ ” นครราชสีมา (2553: 57-68) ได้ กล่าวถึงสถานทีทีน่าสนใจเพือการ
ท่องเทียวในพื $นทีเขตย่านเมืองเก่านครราชสีมาไว้ ดงั นี $

N

แผนภาพที 9 แสดงตําแหน่งสถานทีสําคัญต่างๆบริเวณคูเมืองโคราช
1) อนุ ส าวรี ย์ ท้ าวสุ ร นารี ตั ง$ อยู่ บ ริ เ วณถนนราชดํ า เนิ น เขตเทศบาลเมื อ งโคราช
กรมศิลปากรเป็ นผู้รับผิดชอบโดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ออกแบบปั น$ ร่ วมกับ
พระเทวาภินิมิต โดยสร้ างเป็ นรูปหล่อทองแดงรมดํา สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม แต่งกาย
ด้ วยเครื องยศพระราชทานแบบโบราณ คือ นุ่งผ้ ายกทอง ห่มด้ วยสไบกรองทอง สวมตุ้มหู อยู่ใน
ลักษณะมื อขวากุม ดาบชี ล$ งพื น$ มือซ้ ายเท้ าสะเอว หัน หน้ าไปทางทิศตะวัน ตกซึง เป็ นที ตงั $ ของ
กรุ ง เทพฯ อนุส าวรี ย์นี ส$ ร้ างสํ า เร็ จ เมื อ พ.ศ.2477 และลงทะเบียนเป็ น
วันที 3 มกราคม พ.ศ.2480

ปูช นี ย วัตถุเ มื อ
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ภาพที 12 บริเวณอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
2) ซุ้มประตูชมุ พล เป็ นส่วนหนึงของกําแพงเมืองเก่าด้ านตะวันตก เป็ นเครื องแสดงอาณา
เขตของตัวเมือง ถูกสร้ างขึ $นในสมัยพระนารายณ์มหาราชโดยมีช่างชาวฝรังเศสเป็ นผู้วางผังเมือง
ประตูชมุ พลก่อด้ วยอิฐก้ อนใหญ่เป็ นรูปเชิงเทิน ตอนบนมีหอรบทําด้ วยไม้ แก่น หลังคามุงกระเบื $อง
ประกอบด้ วยช่อฟ้าใบระกา มีกําแพงต่อจากประตูไปทังสองข้
$
างก่อด้ วยอิฐ ด้ านนอกสูงประมาณ 8
ศอก หนาประมาณ 2 ศอก ด้ านในถมดินลาดลงไป ซึงทางราชการได้ รือ$ กําแพงออกคงเหลือไว้ ข้าง
ละ 10 ใบเสมา ซุ้ม ประตูชุม พลนี ก$ รมศิล ปากรได้ ล งทะเบียนเป็ นโบราณสถาน เมื อวัน ที 27
กันยายน พ.ศ.2479

ภาพที 13 แสดงบรรยากาศบริเวณซุ้มประตูชมุ พล
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3) กําแพงเมืองเก่า ขุดพบใน พ.ศ.2541 เป็ นแนวศิลาแลงเรี ยงกันเป็ นฐานของกําแพงเมือง
และป้อมปราการ กรมศิลปากรได้ เข้ ามาบูรณะปรับแต่งและสร้ างอาคารเลียนแบบแนวกําแพงเมือง
เดิมคร่ อมทับแนวฐานกําแพงทีขดุ พบ โดยมีป้ายบรรยายประกอ
ายบรรยายประกอบอยู
บอยู่ในภูมิทศั น์ และปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ โดยรอบให้ เป็ นพื น$ ที สีเ ขียว และเป็ นพื น$ ที สาธารณะให้ แ ก่ผ้ ูคนที อาศัยอยู่ในชุม ชนบริ เวณ

ใกล้ เคียง

ภาพที 14 แสดงบรรยากาศบริเวณซากกําแพงเมืองเก่า

4) อาคารแสดงแสง สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี ตังอยู
$ ่ในบริ เวณสวนอนุสรณ์สถาน
ท้ าาวสุ
วสุรนารี โดยจัดแสดงเกียวกับวีรกรรมของท้ าวสุรนารี และบรรพบุรุษชาวโคราช

ภาพที 15 แสดงบรรยากาศบริเวณอาคารแสดงวีรกรรมท้ าวสุรนารี
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5) ศาลเจ้ าพ่อหลักเมือง ตังอยู
$ ่กลางเมืองบริ เวณวัดพระนารายณ์ มหาราช ตัวศาลและ
เสาหลักเมืองทีเป็ นของเดิมทําด้ วยไม้ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ต่อมาสมัย
ศึกเจ้ าอนุวงศ์รุกราน เสาหลักเมืองจึงถูกโค่นล้ มทําลาย จึงมีผ้ ูทําเสาหลักเมืองขึน$ ใหม่ด้วยไม้ มี
รูปลักษณะคล้ ายของเดิมมาตังไว้
$ แทน ต่อมา พ.ศ.2506 ข้ าราชการ พ่อค้ าประชาชน ได้ ร่วมสร้ าง
ศาลใหม่แทนของเดิม กลายเป็ นศาลาแบบจตุรมุข แล้ วนําเสาหลักเมืองเดิมตังไว้
$ เป็ นการถาวร
ส่วนเสาหลักเมืองทีทําขึ $นใหม่ได้ นําไปเก็บไว้ ทีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ โดยในตอน
กลางคืนมักจะมีลิเกเล่นแก้ บนบริเวณศาลอยูเ่ สมอ

ภาพที 16 บรรยากาศบริเวณศาลเจ้ าพ่อหลักเมือง
6) ศาลเจ้ าพ่อช้ างเผือก ตังอยู
$ ่ริมคูเมืองด้ านทิศเหนือ ตรงมุมถนนมนัสตัดกับถนนพลแสน
ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า เป็ นศาลเจ้ า สร้ างครอบหลัก ตะเคี ย นหิ น

ตาม

ประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เป็ นหลักซึง กรมการเมื องภูเ ขี ยวนํ าช้ างเผื อกมาผูกไว้ เพื อให้ พ นักงาน
กรมคชบาลตรวจดูลกั ษณะช้ างก่อนทีจะกราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช เพือทรงรับไว้ เป็ นพระราชพาหนะ

76

ภาพที 17 บรรยากาศบริเวณศาลเจ้ าพ่อช้ างเผือก
7) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ตังอยู
$ ใ่ นวัดสุทธจินดา ตรงข้ ามศาลากลางจังหวัด
ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา เป็ นอาคารโถงชันเดี
$ ยว จัดเก็บโบราณวัตถุสําคัญหลาย
อย่า งที พ บในเขตจัง หวัด นครราชสี ม าและจัง หวัด อื น ในภาคอี ส าน โดยจัด เป็ นหมวดหมู่เ รี ย ง
ตามลํ าดับยุคสมัย โบราณวัตถุบางส่วนที จัดแสดง เคยเป็ นสมบัติส่วนตัวของสมเด็จ พระมหา
วี ร วงศ์ (อ้ วน ติส โส) อดีตเจ้ าอาวาสวัด สุท ธจิน ดา ต่อมาได้ ม อบให้ กรมศิล ปากรเพื อจัดแสดง
เผยแพร่เป็ นความรู้ แก่สาธารณชน จึงได้ สร้ างอาคารขึ $นตังเป็
$ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้ อมนํา
โบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีอืนๆและทีประชาชนบริจาคเพิมเติมมาจัดแสดงไว้ ณ ทีนี $

ภาพที 18 บรรยากาศบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
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8) วัดพายัพ ตังอยู
$ บ่ ริเวณถนนชุมพล ตําบลในเมือง ไม่ไกลจากอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เป็ น
วัดเก่าแก่เขตกําแพงเมือง สร้ างพร้ อมกับการสร้ างเมือง โดยชือวัดมาจากตําแหน่งทีตงซึ
ั $ งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรื อทิศพายัพของเสาหลักเมือง ภายในบริเวณวัดมีถํ $าหินงอกหินย้ อยทีสร้ าง
จากแรงคน และเป็ นทีตงของโรงเรี
ั$
ยนปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี ประจําจังหวัดนครราชสีมา

ภาพที 19 บรรยากาศบริเวณหน้ าวัดพายัพ
9) วัด ศาลาลอย อยู่บริ เ วณถนนรอบเมื อง ตํา บลในเมื อ ง อยู่ห่า งจากตัว เมื อ งไปทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ห่างจากทางแยกถนนรอบเมืองเข้ าไปประมาณ 400 เมตร อยู่ติดกับ
ลําตะคอง เป็ นวัดทียา่ โมสร้ างไว้ และเป็ นทีบรรจุอฐั ิ ของย่าโมในเวลาต่อมา ทีนียงั คงมีการกราบไหว้
แก้ บนด้ วยเพลงโคราชเช่นเดียวกับบริ เวณอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ในตัวเมืองโคราช สิงน่าสนใจของ
ทีนี เช่น อุโบสถหลังใหม่ ซึง มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมทีตา่ งจากอุโบสถทัว ไป คือ เป็ นอาคารคอนกรี ต
ลักษณะคล้ ายเรื อ สํ าเภากํ าลัง โต้ ค ลื น ที ผ นัง ด้ า นนอกเป็ นภาพนูน ตําทํ าด้ ว ยกระเบื อ$ งดิน เผา
ด่านเกวียน ผนังด้ านหน้ าเป็ นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ด้ านหลังเป็ นภาพพระพุทธเจ้ าเสด็จ
จากสวรรค์ชนดาวดึ
ั$
งส์ บานประตูโดยรอบประดับด้ วยแผ่นโลหะดุนลายเป็ นภาพ เวสสันดรชาดก
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อุโบสถหลังนี $ได้ รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ
รางวัลจากมูลนิธิเสฐี ยรโกเศศและนาคะประทีปในปี พ.ศ.2516

ภาพที 20 บรรยากาศในเขตวัดศาลาลอย
10) ตลาดแม่กิมเฮง อยู่บริ เวณย่านอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี บนถนนสุรนารี ในเขตอําเภอ
เมืองนครราชสีมา เป็ นตลาดขนาดใหญ่มีสินค้ าจําหน่ายหลากหลายเหมือนตลาดทัว ไป แต่มีสินค้ า
เด่นคือผักพื $นบ้ านทีไม่ได้ พบเห็นได้ ทวั ไป ทังยั
$ งเป็ นแหล่งของฝากของเมืองโคราชด้ วย

ภาพที 21 บรรยากาศบริเวณด้ านหน้ าตลาดแม่กิมเฮง
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ลักษณะของสถานทีทีน่าสนใจส่วนใหญ่จะเกี ยวข้ องกับหลักฐานและเรื องราวความเชือ
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็ น อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี กําแพงเมืองซุ้มประตู ศาลต่างๆ
วัดต่างๆในบริ เวณ สถานทีเ หล่านี ส$ ามารถส่ง ผลกระทบทางด้ านจิตใจต่อผู้คนทีมี ความเคารพ
เลือมใสในสิง ต่างๆได้ ทงั $ สิน$ การพัฒ นาหรื อการแก้ ปัญหาทีอาจสร้ างความเปลี ยนแปลงให้ กับ
สถานทีเหล่านี $จึงต้ องพิจารณากระบวนการและวิธีการอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงมือปฏิบตั ิ
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บทที 5
ผลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และการวิเคราะห์ ผล
5.1 สรุปกระบวนการ วิธีการ เงือนไขและปั ญหาในการศึกษา
ในการศึกษาเพือหาความต้ องการในการใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาของประชาชน

รู ป แบบ คื อ ใช้ ก ารสัง เกต สอบถามโดย
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
แบบสอบถาม และการสัมสภาษณ์
ำนพกั ดู คุย เหตุทีเลือกใช้ทงั $ ล3 าวิธงีเพือเป็ นการตรวจสอบข้อมูลของกัน
ผู้ใ ช้ พื น$ ที ผู้ทํ า การศึก ษาได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารทัง$ หมด 3

และกัน ให้ มี ความถูกต้ องมากที สุด กลุ่มประชากรที ถูกเลื อกให้ ตอบแบบสอบถามโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ทีเข้ ามาใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาเพือการนันทนาการ
หรื อการอืนทีไม่ใช่การเข้ ามาเพือการท่องเทียว โดยหวังถึงข้ อมูลทีเกิดจากผู้ทีเข้ าใช้ เป็ นประจํา เห็น
ปั ญหาและสิงทีควรพัฒนาในท้ องที โดยทําการสอบถามกับผู้ใช้ พื $นทีจํานวนอย่างน้ อย 100 คน
ช่วงเวลาทีเข้ าไปทําการสอบถาม จากการเก็บข้ อมูลโดยการสังเกตและการสอบถามใน
เบือ$ งต้ น ได้ ความว่า ผู้ค นมักเข้ าใช้ พื น$ ที ม ากในช่ว งเวลาเย็น ถึง หัวคํ า ส่ว นช่วงเช้ าจะมี ความ
หนาแน่นรองลงมา และในการเก็บข้ อมูลได้ ทําการลงพื $นทีทงในช่
ั $ วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 2 วัน และ
วันทําการธรรมดา 2 วัน รวมทังสิ
$ $น 4 วัน โดยลงพื $นทีเก็บข้ อมูลในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน
เมือได้ ผลการสํารวจมาแล้ วจะนําไปวิเคราะห์ประกอบกับศักยภาพของพื $นทีซึงได้ ข้อมูล
จากการอ่านหนังสือ เอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์บุคคลในหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการสังเกต
ด้ วยตนเอง พร้ อมกับข้ อมูลการศึกษาจากทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทีเกียวข้ อง เกียวกับแนวทาง
และวิธีการในการอนุรักษ์และพัฒนาพื $นทีทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เพือหาข้ อสรุปสําหรับ
การเสนอแนะแนวทางทีเหมาะสมในการใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาต่อไป
ในการลงภาคสนามจริง ปั ญหาในการเก็บข้ อมูลประการหนึง คือ ความสามารถของผู้ตอบ
แบบสอบถามทีไม่สามารถอ่านแบบสอบถามแล้ วเข้ าใจคําถามของแบบสอบถามได้ เช่น เด็กวัยตํา
กว่าระดับมัธยม ซึงในภาพรวมเป็ นกลุ่มผู้ใช้ หลักของพื $นทีบริ เวณคูเมือง มีจํานวนการเข้ าใช้ พื $นที
มาก โดยเฉพาะทางสวนสาธารณะทางฝั งประตูพลแสน เนืองจากเป็ นพื $นทีรอผู้ปกครองของเด็กซึง
80
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เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนฝั งตรงข้ ามกับเขตคูเมือง เป็ นต้ น หรื อความกลัว ไม่กล้ าให้ ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามของวัยรุ่ นบางกลุ่ม ส่วนผู้สูงอายุทีอนุญาตให้ ทําการสอบถามได้ จะใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์พดู คุยแล้ วจดบันทึกแทนการให้ ทําด้ วยตนเองเนืองจากปั ญหาทางสายตา
ปั ญหาทีสําคัญในการสอบถาม คือ การคุ้นชิน หรื อเคยชิน กับพื $นทีของผู้เข้ าใช้ พื $นที โดย
ไม่เ ห็น ว่าสิง นัน$ ๆเป็ นปั ญ หา “แค่นี ก$ ็ ดีแ ล้ ว” โดยไม่คิด ว่ามัน สามารถทํ าให้ ดีขึน$ เพื อเพิม ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในการเข้ าใช้ พื $นทีได้ มากขึ $น
ปั ญหาในการเก็บแบบสอบถามอีกประการหนึง คือ จํานวนของกลุ่มเป้าหมายทีมีคอ่ นข้ าง

ม
ส
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สได้ จากการสอบถามในครัง$ นีเ$ ป็ นคําตอบตัวแทนของผู้ทีเข้ าใช้ พืน$ ที
จึง อาจบอกได้ ว่าคํ าตอบที

น้ อยเมือเทียบกับจํานวนนักท่องเทียวและกลุ่มผู้ค้าขายทีเข้ ามาหารายได้ ในบริ เวณพื $นทีโครงการ
บริเวณคูเมืองนครราชสีมาจริงๆ จากกระบวนการสุม่ เลือกตัวอย่างประชากรในข้ างต้ น
5.2 ผลจากการสอบถาม
ในแบบสอบถามได้ แบ่งประเด็นคําถามออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1) ส่ว นสอบถามข้ อ มูล ทัว ไปเกี ย วกับ ผู้ต อบแบบสอบถาม และความเข้ า ใจเกี ย วกับ
ความสําคัญของพื $นทีคเู มือง
2) ส่วนสอบถามลักษณะการเข้ าใช้ ความถีในการเข้ าใช้ และกิจกรรมทีเกิดขึ $นในบริ เวณ
ต่างๆของพื $นทีบริเวณคูเมือง
3) ส่วนสอบถามเกี ยวกับปั ญหาต่างๆทีพบในการเข้ าใช้ พืน$ ทีและความต้ องการในการ
พัฒนารอบบริเวณพื $นทีคเู มืองนครราชสีมา
โดยการนําเสนอผลของแบบสอบถามนัน$ จะเสนอตามลําดับส่วนของแบบสอบถามโดย
ชี $ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของเงือนไขและปั จจัยทีใช้ เป็ นคําถามในแบบสอบถาม และแนวโน้ มของ
การแก้ ปัญหาหรื อการพัฒนาในส่วนนันๆ
$
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5.2.1 ผลการสอบถามส่ วนที 1
จํานวนผลของแบบสอบถามทีสามารถเก็บได้ ในการประเมินผลครัง$ นี $มีจํานวนทังหมด
$
110
ชุดเทียบเป็ น 100% เป็ นชาย 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.55 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
$
และ
เป็ นหญิง 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.45 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
$
โดยมีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งตามช่วงอายุ พร้ อมกับเทียบค่าร้ อยละจากผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
$
ได้ ดงั นี $
ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 0-12 ปี

คิดเป็ นร้ อยละ 7.27

ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 13-25 ปี

คิดเป็ นร้ อยละ 39.09

ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 26-45 ปี

คิดเป็ นร้ อยละ 31.82

ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 46-60 ปี

คิดเป็ นร้ อยละ 9.09

ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 60 ปี ขึ $นไป

คิดเป็ นร้ อยละ 12.73

แผนภาพที 10 แผนภูมิแสดงปริมาณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามตามช่วงอายุ
หากแบ่งประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามตามเขตทีอยู่อาศัย ซึงแบ่งเป็ นผู้ทีอยู่อาศัยใน
เขตพื $นทีคเู มืองโคราชกับผู้ทีอยู่อาศัยนอกเขตพื $นทีคเู มืองโคราช ร้ อยละของผู้ทีอาศัยอยู่นอกเขต
พื $นทีคเู มืองโคราชมีคา่ มากกว่า คือ ร้ อยละ 63.64 ส่วนผู้ทีอาศัยอยู่ในเขตคูเมืองคิดเป็ นค่าร้ อยละ
36.36 ชี $ให้ เห็นถึงกลุม่ ผู้ใช้ พื $นทีสว่ นใหญ่เป็ นผู้ทีมาจากนอกเขตพื $นทีคเู มืองโคราช
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แผนภาพที 11 แสดงจํานวนเปรี ยบเทียบผู้ตอบแบบสอบถามทีอาศัยอยูน่ อกคูเมืองกับในคูเมือง
เมื อ สอบถามเกี ย วกั บ ความรู้ ความเข้ าใจในความสํ า คั ญ ของพื น$ ที คู เ มื อ งในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ แ ละผัง เมื อง ผลปรากฏว่า มี ผ้ ูทีร้ ู ถึง ความสํ าคัญ ของพื น$ ที คูเมื องคิดเป็ นร้ อยละ
48.18 ส่วนผู้ทีไม่ร้ ูถึงความสําคัญของพื $นทีคเู มืองมีมากกว่า คิดเป็ นร้ อยละ 51.82 ข้ อมูลนี $ชี $ให้ เห็น
ถึงความบกพร่ องบางประการในการสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจให้ แก่ประชาชนทัว ไป เป็ นสิงที
ควรพิจารณาในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เพือส่งเสริมเอกลักษณ์ของพื $นทีให้ มีความชัดเจนอย่างลึกซึ $ง

แผนภาพที 12 แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ทีร้ ู ถึงความสําคัญของคูเมืองนครราชสีมาเทียบกับผู้ทีไม่ร้ ู
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ในด้ านลักษณะการเดินทางเข้ าสู่พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา โดยส่วนใหญ่เลือกการ
เดินทางเพือเข้ าถึงโดยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมาคือการใช้ บริ การรถโดยสารสาธารณะประจําทาง
ส่วนประเภททีเลือกใช้ น้อยทีสดุ คือ การใช้ จกั รยาน

แผนภาพที 13 แผนภูมิแสดงปริมาณการเลือกใช้ ประเภทยานพาหนะเพือเข้ าถึงพื $นทีคเู มือง
ส่วนระดับความสะดวกสบายในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองด้ วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ใน
แบบสอบถามได้ แบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 4 ขัน$ คือ สะดวกมากทีสุด สะดวกมาก สะดวก
ปานกลาง และสะดวกน้ อยทีสุด โดยผลทีได้ จากการสอบถามมีความน่าสนใจอยู่ที ประเภทของ
ยานพาหนะทีสามารถเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองได้ สะดวกทีสุด คือ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ลําดับ
รองลงมา คือ การเดิน แต่ในส่วนของประเภทยานพาหนะทีมกั ถูกเลือกเพือการเข้ าถึงมากทีสดุ คือ
รถยนต์สว่ นตัวและรถโดยสารสาธารณะดังแผนภูมิในข้ างต้ น แต่กลับถูกระบุถึงความสะดวกสบาย
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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แผนภาพที 14 แผนภูมิแสดงแนวโน้ มของระดับความสะดวกสบาย
ในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาด้ วยรถยนต์ส่วนตัว
จากแผนภูมิข้างต้ นแสดงให้ เห็นถึงระดับความสะดวกสบายจากการใช้ รถยนต์ส่วนตัวใน
การเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราชว่ามีแนวโน้ มค่อนไปในทางบวก คือ อยู่ทีระดับปานกลาง-มาก
โดยความพึงพอใจสูงสุดอยูท่ ีระดับปานกลาง

แผนภาพที 15 แผนภูมิแสดงแนวโน้ มของระดับความสะดวกสบาย
ในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาด้ วยรถจักรยานยนต์สว่ นตัว
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จากแผนภูมิข้างต้ นแสดงให้ เห็นถึงระดับความสะดวกสบายจากการใช้ รถจักรยานยนต์
ส่วนตัวในการเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราชว่ามีแนวโน้ มไปในทางบวก คือ อยู่ทีระดับมาก-มาก
ทีสดุ แสดงให้ เห็นถึงการมีปัจจัยทีดีในการส่งเสริมการใช้ งานและความสะดวกสบายในพื $นที

แผนภาพที 16 แผนภูมิแสดงแนวโน้ มของระดับความสะดวกสบาย
ในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาด้ วยจักรยาน
จากแผนภูมิแสดงให้ เห็นถึงระดับความสะดวกสบายจากการใช้ จกั รยานในการเข้ าถึงพื $นที
บริ เวณคูเมืองโคราชว่ามีแนวโน้ มค่อนไปในทางลบ คือ อยู่ทีระดับน้ อยทีสุด-ปานกลาง แสดงถึง
ความไม่เหมาะสมจากปั จจัยหลายด้ านต่อการใช้ งาน ทําให้ เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้
จักรยานเพือเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราช ซึงเป็ นปั จจัยทีส่งผลในภาพรวมต่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่
กับเฉพาะกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง
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แผนภาพที 17 แผนภูมิแสดงแนวโน้ มของระดับความสะดวกสบาย
ในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาด้ วยการเดิน
จากแผนภูมิข้างต้ นแสดงให้ เห็นถึงระดับความสะดวกสบายจากการเดินในการเข้ าถึงพื $นที
บริ เวณคูเมืองโคราชว่ามีแนวโน้ มค่อนไปในทางบวก คือ อยู่ทีระดับปานกลาง-มากทีสุด แต่ผล
ระดับความสะดวกสบายอยูใ่ นช่วงกว้ างซึง อาจจะมีปัจจัยอืนๆทีมีผลกับตัวบุคคลในการสร้ างความ
สะดวกสบายโดยการเดินเข้ าสูพ่ ื $นทีบริเวณคูเมืองโคราชทังจากที
$
อยูอ่ าศัย ระยะทาง ทีเป้าหมาย

แผนภาพที 18 แผนภูมิแสดงแนวโน้ มของระดับความสะดวกสบาย
ในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาด้ วยรถโดยสารสาธารณะประจําทาง
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จากแผนภูมิแสดงให้ เห็นระดับความสะดวกสบายจากการใช้ รถโดยสารสาธารณะประจํา
ทาง ในการเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราชว่ามีแนวโน้ มอยู่ในช่วงกลางๆ คือ อยู่ทีระดับ มากค่อน
มาทางปานกลาง ซึง ปั จจัยสําหรับความสะดวกสบายมีได้ หลายประการ เช่น เป็ นผู้ทีไม่มีรถส่วนตัว
ไม่อยากเดิน เส้ นทางเดินอันตราย ไม่มีทางจักรยานเฉพาะ เป็ นต้ น

แผนภาพที 19 แผนภูมิแสดงแนวโน้ มของระดับความสะดวกสบาย
ในการเข้ าถึงพื $นทีคเู มืองนครราชสีมาด้ วยรถรับจ้ างไม่ประจําทาง
จากแผนภูมิข้างต้ นแสดงให้ เห็นถึงระดับความสะดวกสบายจากการใช้ บริ การรถรับจ้ างไม่
ประจําทาง ในการเข้ าถึงพื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราชว่ามีแนวโน้ มอยู่ในช่วงกลางๆเช่นกัน แต่อยู่ที
ระดับปานกลางค่อนไปทางมาก แสดงถึงความสะดวกสบายทีได้ รับมีมากกว่าการใช้ บริ การจากรถ
โดยสารสาธารณะประจําทาง
5.2.2 ผลการสอบถามส่ วนที 2
จุดประสงค์ของแบบสอบถามในส่วนที 2 คือ ต้ องการทราบถึงประเภทหรื อลักษณะของ
กิจกรรมทีเกิดขึ $นในแต่ละบริเวณรอบพื $นทีคเู มืองโคราชประกอบกับความถีและช่วงเวลาในการเข้ า
ใช้ พื $นที โดยจะนํามาวิเคราะห์ประกอบกับช่วงอายุ เพือดูความสัมพันธ์ของวัย กิจกรรมและสถานที
ส่วนความถี และช่วงเวลาในการเข้ าใช้ สามารถพิจารณาผลในแง่ข องการสร้ างทัศนียภาพ การ
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ปรับปรุ งกายภาพเพือการรองรับกิจกรรมทีเหมาะสมกับพืน$ ที และอาจรวมไปถึงการสร้ างความ
ปลอดภัยให้ เ กิดขึน$ ในพืน$ ทีได้ โดยใช้ ลักษณะของคนทัว ไปทีทํ ากิจกรรมหรื อผู้อยู่อาศัยในพืน$ ที
โดยรอบเป็ นผู้สอดส่องความปลอดภัยภายในอาณาบริเวณทีครอบคลุมถึง เป็ นต้ น
สถานทีทีถูกเลือกมาใช้ ในแบบสอบถามนีเ$ ป็ นสถานทีสําคัญทีอยู่โดยรอบบริ เวณพื $นทีคู
เมืองโคราช และบางแห่งเป็ นสถานทีทีถูกอ้ างถึงในหนังสือแนะนําการท่องเทียวของอําเภอเมือง
โคราชด้ วย ส่วนช่วงเวลาทีกําหนดไว้ ในแบบสอบถามมาจากช่วงเวลาการเข้ าเรี ยนและเลิกเรี ยน
ของเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนบริ เวณตรงข้ ามกับฝั งคูเมือง ซึงถือเป็ นกลุ่มผู้ใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองทีมี
ปริ มาณมาก มีความต้ องการความเหมาะสมทางกายภาพของพื $นทีและความปลอดภัยเป็ นพิเศษ
สําหรับการประกอบกิจกรรมในพื $นทีบริเวณคูเมืองโคราช

N

แผนภาพที 20 แผนทีแสดงตําแหน่งสถานทีตา่ งๆบริเวณคูเมืองทีใช้ ในแบบสอบถาม
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ตารางที 2: ตารางแสดงผลจากการสอบถามในส่วนที 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถีในการ
เข้ าใช้ สถานทีตา่ งๆรอบบริเวณคูเมืองกับช่วงกลุม่ อายุของผู้เข้ าใช้

สถานที

0-12
13-25
26-45
46-60
60 ปี ขึ $นไป
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ลานย่าโม

✽

✽

สวนอนุสรณ์

✽

อาคารแสดงวีรกรรม

✽
✽

พิพิธภัณฑ์ฯ

✽

ศาลเจ้ าพ่อช้ างเผือก
ฝั งประตูพลแสน

✽

✽

✽

✽

✽
✽

✽

✽
✽

ฝั งประตูพลล้ าน

✽

✽

ฝั งประตูไชยณรงค์

✽

✽

หมายเหตุสญ
ั ลักษณ์ของตาราง:

✽

✽
✽
✽

✽

✽
✽

✽
✽
✽

✽

✽

✽
✽

✽

✽
✽

✽
✽

✽
✽

✽

✽

✽

✽

✽
✽
✽

✽

✽

✽

✽

✽

✽

✽

หมายถึง มีปริมาณผู้เข้ าใช้ ในช่วงความถีนนมากกว่
ั$
าช่วง
ความถีอืนๆในสถานทีนนั $

✽

หมายถึง สถานทีหรื อพื $นทีนนมี
ั $ ปริมาณผู้เข้ าใช้ พื $นทีทกุ วัน
ั $ งกว่าสถานทีอืนๆทังหมด
$
ในช่วงอายุนนๆสู

✽

หมายถึง สถานทีหรื อพื $นทีนนมี
ั $ ปริมาณผู้เข้ าใช้ พื $นทีอย่าง
น้ อย ปี ละครัง$ ในช่วงอายุนนๆสู
ั $ งกว่าสถานทีอืนๆ

1 หมายถึง เข้ าใช้ สถานทีหรื อพื $นทีทกุ วัน
2 หมายถึง เข้ าใช้ สถานทีหรื อพื $นทีอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง$
3 หมายถึง เข้ าใช้ สถานทีหรื อพื $นทีอย่างน้ อยเดือนละครัง$
4 หมายถึง เข้ าใช้ สถานทีหรื อพื $นทีอย่างน้ อยปี ละครัง$
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จากตารางแสดงผลในข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าพื $นทีทีมีการเข้ าใช้ โดยกลุ่มคนในท้ องทีซึงไม่ใช่
นักท่องเทียวหรื อผู้ทีเข้ ามาเพือประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่จะเข้ าใช้ ในบริ เวณพื $นทีเปิ ดโล่งสีเขียวทาง
ฝั งประตูพลแสนหรื อสวนภูมิรักษ์ เป็ นประจําทุกวัน โดยกลุ่มช่วงอายุทีมาเข้ าใช้ ส่วนใหญ่คือวัยเด็ก
ในระดับอนุบาลและประถม ซึงจะมารอผู้ปกครองรับกลับบ้ านเป็ นประจํา ดังนันกลุ
$ ่มคนช่วงวัย
ทํางานทีเป็ นผู้ปกครองก็จะเป็ นกลุ่มผู้ใช้ ทีเข้ ามาประกอบกัน กลุ่มผู้ใช้ ถัดมาคือกลุ่มผู้สูงอายุที
มักจะมาเพือการพักผ่อนออกกําลังกาย หรื อพาหลานๆมาเล่นของเล่นทีอยูใ่ นบริเวณสวนฯ
พื $นทีทีมีความถีในการเข้ าใช้ รองลงมา คือ พื $นทีบริ เวณลานย่าโมซึงในบริ เวณนี $กลุ่มอายุที
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ส$ คือ ไหว้ ย่าโม ซ้ อมเต้น ปันจักรยาน มาเดินตามงานเทศกาล หรือเป็ น
วัยรุ่ นมักมาทําในบริ เวณนี
เข้ ามาใช้ พื $นทีเป็ นประจําทุกวัน คือ กลุ่มวัยรุ่น ระดับเด็กมัธยมถึงมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมทีกลุ่ม
ทางผ่าน

ส่วนพืน$ ที ทีมีการเข้ าใช้ น้ อยทีสุดในบริ เ วณพื น$ ทีคูเมื องโคราช โดยทุกช่วงอายุมีผลการ
สอบถามใกล้ เคียงกัน คือ อาคารแสดงแสง สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี ซึงตังอยู
$ ่ในบริ เวณสวน
อนุสรณ์ สถานท้ าวสุรนารี อีกแห่งหนึงคือ อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ซึงตังอยู
$ ่
ด้ านหลังอาคารหอสมุดแห่งชาติ สิงทีน่าสังเกตประการหนึงในหัวข้ อนี $ คือ อาคารทังสองแห่
$
งเป็ น
อาคารทีบริ การให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของเรื องเล่า และ
พื $นทีโคราช แต่กลับไม่ได้ รับความนิยมในการเข้ าใช้ โดยส่วนใหญ่ผลจากการสัมภาษณ์อ้างว่า ไม่
รู้ จกั สถานทีเหล่านันว่
$ าอยู่ทีใด หรื อไม่ทราบว่ามีสถานทีเหล่านัน$ อยู่ด้วย ทังที
$ สถานทีทงสองแห่
ั$
ง
ตังอยู
$ ่ใกล้ กับบริ เวณลานย่าโม ทีมีการเข้ าใช้ ค่อนข้ างเป็ นประจํา แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาของการ
สร้ างการรับรู้ ต่อประชาชนทัว ไปทังด้
$ านกายภาพ ทัศนียภาพของพื $นทีและการเผยแพร่ ข้อมูลการ
ท่องเทียว นอกจากนัน$ ผลจากส่วนนี $ยังสอดคล้ องกับผลการสอบถามในส่วนที 1 ทีถามเกียวกับ
ความรู้ ความเข้ า ใจถึง ความสํ าคัญ ของพื น$ ที คูเ มื องในเชิ ง ประวัติศ าสตร์ แ ละผัง เมื อ ง ที ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามเกินกว่าร้ อยละ 50 ไม่ร้ ู และไม่เข้ าใจในความสําคัญนัน$ การไม่ทราบถึงแหล่งเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ ทําให้ ไม่ทราบถึงประวัติศาสตร์ และความสํ าคัญของพืน$ ที ประเด็น นีอ$ าจมีความ
เกียวเนืองกันไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม เพราะอาจมีปัจจัยร่วมอืนๆอีกทีทําให้ เกิดผลลัพธ์ดงั ทีกล่าวมา
หากจะดูในรายละเอียดของกิจกรรมและความสัมพันธ์ กับช่วงอายุในแต่ละสถานทีจาก
ตารางแสดงผลและการสอบถามสัมภาษณ์ สามารถสรุปลักษณะกิจกรรมทีเกิดขึ $นได้ ดงั นี $
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บริเวณลานย่าโม ความถีในการเข้ าใช้ โดยเฉลียจากทุกวัยอยู่ทีเดือนละครัง$ จนถึงทุกวัน ซึง
กลุ่ม ผู้ใช้ พืน$ ที บริ เ วณนีน$ อกจากนักท่องเที ยวที มีเป็ นจํานวนมาก และผู้เข้ ามาค้ าขายให้ บริ การ
นักท่องเทียวแล้ ว กลุม่ วัยรุ่นกลายเป็ นกลุม่ ผู้ใช้ หลักของพื $นทีในบริ เวณนี $ โดยเข้ าใช้ พื $นทีในช่วงเย็น
ถึงหัวคํา เข้ ามาเพือซ้ อมเต้ น ปั นจักรยานและทํากิจกรรมต่างๆดังทีกล่าวแล้ วในข้ างต้ น ส่วนเด็กจะ
เข้ าใช้ พื $นทีในช่วงบ่ายถึงเย็น เพือมาวิงเล่น ส่วนผู้สูงอายุมกั จะมาในช่วงเช้ าและเย็นเพือเดิน วิง
ออกกํ าลังกาย และพักผ่อนดูผ้ ูคนทีเข้ ามาใช้ และผ่านไปมา ซึงกิจกรรมทีมกั เกิดในบริ เวณนี $ คือ
การมาไหว้ สกั การะย่าโม ใช้ เป็ นทางผ่าน มาร่วมงานเทศกาล ฟั งเพลงโคราชและนัง พักผ่อน มีเพียง
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ส าวสุรนารี ความถีในการเข้าใช้โดยเฉลียอยูท่ ีเดือนละครัง$ จนถึงสัปดาห์
สวนอนุสรณ์สถานท้

กลุม่ ของวัยรุ่นเท่านันที
$ มีการประกอบกิจกรรม Active ทีมีลกั ษณะเฉพาะพิเศษในบริเวณนี $

ละครั ง$ ซึง เป็ นช่วงความถี ปานกลาง ทัง$ ที มีตําแหน่งอยู่ติดกับบริ เ วณลานย่าโมที มีผ้ ูเข้ าใช้ เ ป็ น
ประจําทุกวัน ลักษณะของกิจกรรมทีเกิดขึ $นโดยส่วนใหญ่คือ ใช้ เป็ นทางผ่าน เดินเล่น นัง พักคอย
โดยกลุม่ ผู้สงู อายุมกั จะมาเดินออกกําลังกายในช่วงเช้ า ส่วนกลุ่มวัยรุ่นจะเข้ ามาปั นจักรยานในช่วง
เย็นถึงหัวคํา
อาคารแสดงแสง สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี แทบจะไม่มีผ้ เู ข้ าใช้ ซึงส่วนใหญ่กล่าวว่า
ไม่ร้ ู ว่าอยู่ตรงไหน หรื อไม่แ น่ใจว่ามี สถานทีนีอ$ ยู่ด้วย โดยอาคารนีต$ งอยู
ั $ ่ใ นบริ เ วณสวนอนุสรณ์
สถานท้ าวสุร นารี ซึง เป็ นพื น$ ที ที มีผ้ ูคนเข้ าใช้ ค่อนข้ างประจํ า ชี ใ$ ห้ เ ห็น ถึง ความขัดแย้ ง ในการใช้
ประโยชน์พื $นทีและการรับรู้ของประชาชนต่อสถานทีนี $
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จากแบบสอบถามทุกช่วงอายุมีความถีในการเข้ าใช้
สูงสุดอยูท่ ี “เข้ าใช้ อย่างน้ อยปี ละครัง$ ” ซึงเรี ยกได้ ว่าแทบจะไม่มีใครเข้ าใช้ หรื ออันทีจริ งผลจากการ
สัมภาษณ์ ชีว$ ่า แทบจะไม่มี ใครรู้ จักสถานทีแ ห่ง นีเ$ ลย ปั จจัยทีทําให้ เ กิดผลดัง กล่าวอาจมาจาก
หลายสาเหตุ จะกล่าวถึงต่อไปในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล
ศาลเจ้ าพ่อช้ างเผือก มีความถีในการเข้ าใช้ โดยเฉลียค่อนข้ างน้ อย อยู่ทีระดับ “เข้ าใช้ อย่าง
น้ อยสัปดาห์ละครัง$ ถึงเข้ าใช้ อย่างน้ อยปี ละครัง$ ” ซึงผลจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า มักจะ
มาใช้ พื $นทีบริเวณรอบๆศาลฯมากกว่าการเข้ าไปสักการะภายในศาล
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พื $นทีเปิ ดโล่งสีเขียวทางฝั งประตูพลแสน หรื อทีเรี ยกว่า สวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม
ผู้ใช้ ในช่วงวัยเด็ก วัยทํางานและวัยผู้สงู อายุ มีลกั ษณะความถีในการเข้ าใช้ เหมือนกัน คือ เข้ าใช้
พื $นทีทกุ วัน โดยกิจกรรมทีเกิดขึ $นจากกลุ่มเหล่านี $ เช่น เด็ก มักมารอผู้ปกครองมารับ มาวิงเล่น มา
ห้ องสมุด วัยทํ างานมารอรั บลูก มารอหาหมอซึง เปิ ดเป็ นคลินิกให้ บริ การอยู่ใ นบริ เ วณนัน$ มา
พักผ่อนออกกํ าลัง กาย กลุ่มผู้สูง อายุมักจะมานังเล่น ออกกํ าลัง กาย พาหลานมาวิง เล่น มารอ
หาหมอ มาห้ อ งสมุด ประชาชน เป็ นต้ น กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกิ จ กรรมนัน ทนาการในพื น$ ที
สวนสาธารณะ ซึง ในพื $นทีบริ เวณนี $ กลุ่มผู้ใช้ พื $นทีทีถือว่ามีจํานวนมาก คือ กลุ่มวัยเด็ก ทีมาเพือรอ
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กาย กลุ่มทีพบได้ น้อย คือสกลุ่มวัยรุ่น ซึงส่วนใหญ่เข้ าใช้ พื $นทีเพือการนัง รอ เป็ นทางผ่าน และเข้ า
ผู้ปกครอง และมาวิงเล่นตามปกติ รองลงมา คือ กลุม่ วัยทํางาน ทีมารอรับลูกและมาเพือออกกําลัง
ห้ องสมุดทีมีบริการอินเทอร์ เน็ต และคอมพิวเตอร์

พื น$ ที เ ปิ ดโล่ง บริ เ วณคูเ มื อ งฝั ง ประตูพ ลล้ า น (ทิ ศ ตะวัน ออก) และฝั ง ประตูไ ชยณรงค์
(ทิศใต้ ) ความถีในการเข้ าใช้ พื $นทีของแต่ละช่วงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ทีอย่างน้ อยเดือนละครัง$ ถึงอย่าง
น้ อยปี ละครัง$ สิงทีนา่ สนใจคือ มีเฉพาะช่วงกลุม่ อายุ 26-45 ปี ซึง เป็ นวัยทํางาน มีความถีในการเข้ า
ใช้ พื $นทีคอ่ นข้ างสูง คือ เข้ าใช้ อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง$ เพือมาจ่ายตลาดทีตลาดเทศบาล 5 ทางฝั ง
ประตูไชยณรงค์ และจับจ่ายในพื $นที Night Plaza ทางฝั งประตูพลล้ าน แต่ Night plaza นัน$ ไม่ได้
อยู่ในบริ เวณพื $นทีคเู มืองโคราชโดยตรง แต่อยู่ในบริ เวณทีติดกันหรื อใกล้ เคียง โดยกินพื $นทีเข้ ามา
ทางฝั งด้ านในของเขตคูเมือง ส่วนตลาดเทศบาลนันตั
$ งทั
$ บอยู่บนพื $นทีทีเป็ นชานกําแพง ซึงติดกับ
ขอบของคูเมือง กิจกรรมอืนๆโดยทัว ไปทีเกิดขึ $นบริ เวณนี $ คือ เป็ นทางผ่าน หรื อไปเดินเล่น โดยทาง
ฝั งประตูพลล้ านมีสวนทีมีลานตะกร้ อ จะมีผ้ คู นเข้ าไปใช้ เพือออกกําลังกายบ้ างแต่ก็เป็ นส่วนน้ อย
กว่ามาก เมือเทียบกับทางฝั งประตูพลแสน ทีอยูต่ รงข้ ามกับแนวโรงเรี ยน
โดยสรุปเกียวกับผลจากแบบสอบถามในส่วนที 2 นี $ กล่าวได้ ว่า พื $นทีทีมีผ้ คู นเข้ าไปใช้ เป็ น
จํานวนมาก คือ พื $นทีเปิ ดโล่งสีเขียวทางฝั งประตูพลแสน หรื อสวนภูมิรักษ์ ฯ ซึงวางตัวยาวขนาน
ตลอดแนวของคูเมือง โดยกลุ่มผู้ใช้ พื $นทีบริ เวณนี $ส่วนใหญ่คือเด็กและวัยทํางาน กิจกรรมทีเกิดขึ $น
เป็ นลัก ษณะกิ จ กรรมนัน ทนาการในสวนสาธารณะทัว ไปประกอบร่ ว มกับ กิ จ กรรมที เ กิ ด จาก
ห้ องสมุดประชาชนซึง ตังอยู
$ ใ่ นบริ เวณสวนด้ วย พื $นทีทีมีความหนาแน่นของการเข้ าใช้ รองลงมา คือ
พื $นทีบริเวณลานย่าโม (ในทีนี $ไม่นบั ความหนาแน่นของกลุ่มนักท่องเทียวทีเข้ ามากราบไหว้ สกั การะ
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ย่าโม) โดยกลุ่มผู้เข้ าใช้ พื $นทีส่วนใหญ่คือวัยรุ่น ซึงมักจะเข้ ามาประกอบกิจกรรมประเภท Active ที
อาจจะไม่เหมาะกับคุณค่าและลักษณะของพื $นทีบริ เวณลานย่าโม กลุ่มผู้เข้ าใช้ ลําดับรองลงมาคือ
กลุม่ ผู้สงู อายุ ทีมกั เข้ ามาเพือนัง พักผ่อนและมองดูผ้ คู นทีเข้ ามาทํากิจกรรมต่างๆ ส่วนพื $นทีทีมีการ
เข้ าใช้ น้อยทีสุดคือ อาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี กับอาคารพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติมหาวีรวงศ์ ซึง เหตุทีเป็ นเช่นนันอาจด้
$
วยปั จจัยหลายอย่าง เช่น กายภาพของพื $นที ลักษณะ
ภูมิทัศน์ เป็ นต้ น ซึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของการวิเคราะห์ผลต่อไป ทางด้ านพืน$ ทีฝัง
ประตูพลล้ านและประตูไชยณรงค์กิจกรรมโดดเด่นของพืน$ ทีคือ การซื $อขายสินค้ าเฉพาะบริ เวณ
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ส ให้
กําลังกายในพื $นทีทีเตรี ยมไว้

โดยกลุม่ ผู้ใช้ หลัก คือ ช่วงวัยทํางาน ส่วนกิจกรรมทีเกิดขึ $นโดยทัว ไป คือ การเป็ นทางผ่าน และออก

5.2.3 ผลการสอบถามส่ วนที 3
แบบสอบถามในส่วนที 3 นี $ เป็ นการถามเกียวกับความคิดเห็นของผู้เข้ าใช้ พื $นทีในบริ เวณ
ต่างๆของคูเมืองโคราช ถึงปั ญหาในการเข้ าใช้ พื $นที หรื อความต้ องการในการพัฒนาปรับปรุงพื $นที
ซึง ในแบบสอบถามจะมีตวั เลือกให้ เลือกตอบ ซึงสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ โดยตัวเลือกที
นํามาใช้ นนเกิ
ั $ ดจากการสํารวจ สังเกต และสอบถามเกียวกับปั ญหาในบริ เวณต่างๆเบื $องต้ นก่อน
จากนัน$ จึงนํามาคิดวิเคราะห์ถึงลักษณะการพัฒนาและการปรับปรุ งพืน$ ทีในเบื $องต้ นเพือใช้ เป็ น
ข้ อเสนอในแบบสอบถาม
ผลจากการสอบถามในส่วนนี $จะแบ่งความสัมพันธ์ตามกลุ่มช่วงอายุ เพือให้ เห็นถึงปั ญหา
และสิงทีคนในแต่ละช่วงอายุต้องการ จากนันจะนํ
$
ามาหาความสัมพันธ์ กับลักษณะกิจกรรมและ
การใช้ พื $นทีจากผลของแบบสอบถามในส่วนที 2 ต่อไป
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ตารางที 3: ตารางแสดงผลจากการสอบถามในส่วนที 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาการเข้ า
ใช้ พื $นทีกบั แต่ละช่วงอายุ
ประเภทของปั ญหา

ค่ าร้ อยละของความเห็นตามช่ วงอายุ
0-12 ปี

13-25 ปี

26-45 ปี

46-60 ปี

60 ปี ขึน1 ไป

ทีจอดรถยนต์ไม่เพียงพอ

75

60

89

80

64

ทีจอดจักรยานไม่เพียงพอ

13

44

34

40

14

ขาดเส้ นทางจักรยานทีตอ่ เนือง

25

30

23

40

29

ผิวทางจักรยานไม่ปลอดภัย

25

28

11

30

7

เส้ นทางเดินเท้ าไม่ตอ่ เนือง

38

30

17

0

14

เส้ นทางเดินเท้ ามีสิงกีดขวาง

0

30

20

50

43

ผิวทางเดินเท้ าไม่ปลอดภัย

25

30

9

10

36

ทีจอดรถและทางสัญจร

ประเภทของปั ญหา

ค่ าร้ อยละของความเห็นตามช่ วงอายุ
0-12 ปี

13-25 ปี

26-45 ปี

46-60 ปี

60 ปี ขึน1 ไป

ขาดทีนงั พักตามเส้ นทางรอบคู
เมืองในตําแหน่งทีเหมาะสม

75

44

51

70

43

สนามเด็กเล่นอยูใ่ นตําแหน่งที
ไม่เหมาะสม

13

16

17

0

21

ไม่มีพื $นทีเฉพาะสําหรับกีฬา
Extreme

38

40

34

40

21

ไม่มีพื $นทีทีเหมาะสมในการทํา
กิจกรรมทีต้องการ

13

28

20

10

21

พืน1 ทีกิจกรรม
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ประเภทของปั ญหา

ค่ าร้ อยละของความเห็นตามช่ วงอายุ
0-12 ปี

13-25 ปี

26-45 ปี

46-60 ปี

60 ปี ขึน1 ไป

บริเวณลานย่าโมร้ อนเกินไป
ขาดร่มเงา

75

81

89

80

86

ทางเท้ าขาดร่มเงา ความร่มรื น

25

53

46

40

43

ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณไม่
สวยงาม

63

53

31

30

14

ผู้พิการไม่สามารถเข้ าถึงพื $นที
ใช้ งานได้

25

37

34

20

29

สนามเด็กเล่นขาดรัว$ รอบเพือ
ความปลอดภัยจากท้ องถนน
และขาดการกันเด็กตกนํ $าลงคู
เมือง

50

33

57

50

14

ขาดความปลอดภัยในยามคํา
คืน

63

67

83

80

43

พื $นทีคเู มืองทางฝั งประตูพล
ล้ าน (ด้ านทิศตะวันออก) น่า
กลัว เปลียว ดูอนั ตราย

13

16

54

40

21

พื $นทีคเู มืองทางฝั งประตูไชย
ณรงค์ (ด้ านทิศใต้ ) น่ากลัว
เปลียว ดูอนั ตราย

0

19

40

30

29

ความร่ มรืน ทัศนียภาพ
และความปลอดภัย

หมายเหตุตาราง : ตัวเลขสีแดงคือ ค่าร้ อยละทีมีค่ามากกว่า ร้ อยละ 50 แสดงถึงกลุ่ม
ความคิดเห็นทีเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนแถบสีแดง แสดงถึงความคิดเห็นทีมีจํานวนมาก 5 อันดับแรกของ
แต่ละช่วงอายุ

97

จากตารางสรุ ปผลจากแบบสอบถามส่วนที 3 เกี ยวกับปั ญ หาในการเข้ าใช้ พื น$ ที เ พื อ
ประกอบกิจกรรมต่างๆบริเวณพื $นทีคเู มืองโคราช ผลในภาพรวมตามลักษณะประเภทของปั ญหาใน
เรื องทีจอดรถและทางสัญจร พบว่าปั ญหาการขาดแคลนทีจอดรถมีมากเป็ นอันดับ 1 โดยมี
ความเห็นจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ประกอบว่า ปั ญหามักจะเกิดในช่วงเย็นทีโรงเรี ยนเลิกแล้ วผู้ปกครอง
ต่างก็นํารถส่วนตัวมารับบุตรหลานของตน โดยมักจะจอดรถเพือเข้ าไปรับนักเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อ
จอดรถแล้ วให้ นกั เรี ยนเดินมาหา ปั ญหาทีมีความเห็นมากในลําดับต่อมา คือ เส้ นทางเดินเท้ ามีสิง
กี ดขวาง ทํ าให้ เดินได้ ไม่สะดวก ส่วนเรื องอื นๆทีมี แนวโน้ มค่อนข้ างสูง คือ เส้ น ทางจักรยานไม่
ต่อเนืองและทีจอดจักรยานไม่เพียงพอ
ส่วนประเภทของปั ญหาเกียวกับพื $นทีกิจกรรม เรื องทีมีค่าความเห็นสูงสุดในทุกช่วงอายุ
คือ การขาดทีนงั พักตามเส้ นทางรอบคูเมืองในตําแหน่งทีเหมาะสม โดยเป็ นปั ญหาระดับต้ นๆของ
วัยเด็กและวัยสูงอายุ ปั ญหาลําดับรองลงมาคือ ไม่มีพื $นทีเฉพาะสําหรับกีฬา Extreme ซึงปั จจุบนั มี
การเล่นกระจายตัวอยูท่ วั ไปในสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี
เกียวกับปั ญหาความร่มรื น ทัศนียภาพและความปลอดภัย เป็ นส่วนของปั ญหาทีมีความ
คิดเห็นตรงกันมากทีสุดว่าควรปรับปรุ งแก้ ไข โดยข้ อปั ญหาทีมีความเห็นมากเป็ นอันดับหนึง คือ
ปั ญหาเรื องบริ เวณลานย่าโมร้ อนเกินไปขาดร่ มเงาและขาดความปลอดภัยในยามคําคืน ปั ญหานี $
เป็ นสิงทีนา่ สังเกตวิเคราะห์ประกอบกับลักษณะกิจกรรมและกลุ่มผู้ใช้ งานในพื $นที ข้ อปั ญหาอืนๆที
มีความเห็นมากเป็ นลําดับรองลงมา คือ ทัศนียภาพโดยรอบบริ เวณไม่สวยงาม สนามเด็กเล่นขาด
รัว$ รอบเพือความปลอดภัยจากท้ องถนน และขาดการกันเด็กตกนํ $าลงคูเมือง และปั ญหาทางเท้ า
ขาดร่มเงา ความร่มรื น
โดยปั ญหาทีพบประปรายจากผลของแบบสอบถาม คือ เส้ นทางเดินเท้ าไม่ตอ่ เนือง ผู้พิการ
ไม่สามารถเข้ าถึงพื $นทีได้ สะดวก และพื $นทีคเู มืองทางฝั งประตูพลล้ าน (ด้ านทิศตะวันออก) น่ากลัว
เปลียว ดูอนั ตราย
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ตารางที 4: ตารางแสดงผลจากการสอบถามในส่วนที 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการ
ในการปรับปรุงพัฒนาพื $นทีบริเวณคูเมืองกับแต่ละช่วงอายุ

มีความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรม

ค่ าร้ อยละของความเห็นตามช่ วงอายุ
0-12 13-25 26-45 46-60 60 ปี ขึน1
ปี
ปี
ปี
ปี
ไป
63
84
91
100
57

มีความร่มรื น มีร่มเงา มีทศั นียภาพสวยงาม

100

86

91

90

86

ผู้พิการเข้ าถึงได้ ง่าย

38

44

54

60

21

มีพื $นทีจอดรถยนต์ ทีเพิมขึ $น

88

63

86

80

64

มีพื $นทีจอดจักยาน ทีเพิมขึ $น

13

47

43

40

14

มีเส้ นทางจักรยานเพือคนในชุมชน

25

37

34

40

14

มีเส้ นทางจักรยานเพือการท่องเทียว

25

56

51

40

7

มีรถรางเพือการท่องเทียว

50

40

46

20

21

มีสะพานลอยข้ ามถนน

63

44

40

20

7

มีพื $นทีออกกําลังกายทัว ไป

50

47

46

60

29

มีพื $นทีสําหรับกีฬา Extreme

25

44

31

40

21

มีพื $นทีขายของจากชุมชน นักเรี ยน นศ.

13

35

40

30

36

มีพื $นทีในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมพื $นถิน
มีพื $นทีกิจกรรมนันทนาการทางนํ $าบริเวณคู
เมือง
มีพื $นทีสง่ เสริมความรู้ทวั ไปให้ กบั ประชาชน

38

37

57

20

43

63

35

40

30

21

63

40

60

60

14

การพัฒนาปรับปรุงพืน1 ที

หมายเหตุตาราง : ตัวเลขสีแดงคือ ค่าร้ อยละทีมีค่ามากกว่า ร้ อยละ 50 แสดงถึงกลุ่ม
ความคิดเห็นทีเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนแถบสีแดง แสดงถึงความคิดเห็นทีมีจํานวนมาก 5 อันดับแรกของ
แต่ละช่วงอายุ
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จากตารางแสดงผลข้ างต้ น ความคิดเห็นของผู้ใช้ พื $นทีในความต้ องการพัฒนาปรับปรุ ง
พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา อันดับ 1 คือ ต้ องการพื $นทีทีมีความร่มรื น มีร่มเงา มีทศั นียภาพ
สวยงาม ลํ า ดับ รองลงมาซึง มี ค วามต้ อ งการใกล้ เ คี ย งกัน คื อ ต้ อ งการความปลอดภัย ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆและมีพื $นทีจอดรถทีเพิมขึ $น ส่วนข้ อทีมีความเห็นตรงกันค่อนข้ างมากในแต่
ละกลุ่มช่วงอายุ ได้ แก่ การมีพื $นทีส่งเสริ มความรู้ ทวั ไปให้ กบั ประชาชน มีพื $นทีออกกําลังกายทัว ไป
เพิม ขึน$ เช่น ที เ ล่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมิน ตัน เป็ นต้ น และการมี พื น$ ที เ พื อการเผยแพร่
วัฒนธรรมพื $นถินด้ วย
โดยหากจํ าแนกผลตามช่วงอายุแ ล้ ว จะพบความต้ องการเฉพาะของคนในแต่ล ะวัยที
นอกเหนือจากความคิดเห็นทีตรงกันเป็ นส่วนใหญ่จากข้ างต้ น ดังนี $ ในช่วงอายุ 0-12 ปี มีความ
ต้ อ งการเกี ย วกับ พื น$ ที กิ จ กรรมนัน ทนาการทางนํ า$ สะพานลอยข้ า มถนนและรถรางเพื อ การ
ท่องเทียว ในช่วงอายุ 13-25 ปี ต้ องการเพิมหรื อปรับปรุงในเรื องเส้ นทางจักรยานเพือการท่องเทียว
และทีจอดจักรยาน พื $นทีสําหรับกิจกรรมการเต้ นประเภทต่างๆ เช่น การเต้ น B-Boy, Cover Dance
และกี ฬา Extreme ช่วงอายุ 26-45 ปี มีความเห็นว่าควรปรับปรุ งพัฒ นาเกี ยวกับเรื องความ
สะดวกสบายของผู้พิการในการเข้ าถึงพื $นที และเส้ นทางจักรยานเพือการท่องเทียว ช่วงอายุ 46-60
ปี ก็มีความเห็นเกียวกับเรื องความสะดวกสบายในการเข้ าถึงพื $นทีของผู้พิการเช่นกัน ส่วนช่วงอายุ
60 ปี ขึ $นไป มีความเห็นเกียวกับการสร้ างกิจกรรมขายของจากชุมชน นักเรี ยน นักศึกษาหรื อถนน
คนเดิน เพือสร้ างความคึกคักให้ กบั พื $นที
นอกจากนี $ในแบบสอบถามยังมีข้อคําถามปลายเปิ ดให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามได้ แสดงความ
คิดเห็นเพิมเติมเกี ยวกับปั ญหาการเข้ าใช้ พื $นทีและความต้ องการในการพัฒนาปรับปรุ งพืน$ ที ซึง
สามารถสรุปผลได้ ดงั นี $ คือ ปั ญหาเกียวกับกลุม่ บุคคลไม่พงึ ประสงค์ทีเข้ ามาใช้ พื $นทีทําให้ เกิดความ
ไม่ปลอดภัยและไม่กล้ าเข้ าใช้ พื $นที เช่น คนจรจัดเร่ร่อน คนติดยา ดมกาว เป็ นต้ น ซึงในเรื องนี $เกือบ
ทุกช่วงอายุให้ ข้อมูลเพิมเติมตรงกัน ปั ญหาเกียวกับความสะอาดและขยะในพื $นที คุณภาพนํ $าในคู
เมืองควรปรับปรุงให้ ใสสะอาด ปั ญหาเกียวกับลักษณะกิจกรรมบางอย่างทีเกาะอยู่กบั บริ เวณลาน
ย่าโมและสวนอนุสรณ์สถานไม่เหมาะสมกับคุณค่า บทบาท และความสําคัญของพื $นที โดยเรื องนี $
กลุ่มทีให้ ข้อมูลเพิมเติมจะอยู่ในช่วงวัยทํางานจนถึงวัยสูงอายุ ปั ญหาเกียวกับความปลอดภัยของ
นักเรี ยนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินข้ ามถนนจากโรงเรี ยนมารอผู้ปกครองทีสวนฝั ง
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ตรงข้ าม การรอผู้ปกครองในสวนจนมืด ซึงมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรื อพื $นทีสนามเด็กเล่นควรมีคน
คอยสอดส่องดูแล เป็ นต้ น ซึง ในส่วนนี $กลุ่มช่วงอายุวยั ทํางานจนถึงวัยสูงอายุเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเช่นกัน
ปั ญหาเกียวกับการไม่กล้ าขีจกั รยานเพราะรถบนท้ องถนนวิงเร็ วและเยอะเกินไป ห้ องนํ $าสาธารณะ
ไม่เพียงพอ และการสร้ างกิจกรรมในสวนให้ เพิมขึ $น เช่น งานดนตรี ในสวน เป็ นต้ น
5.3 ผลจากการสังเกต
ในการศึกษาพื $นทีโครงการได้ ทําการลงพื $นทีเพือทําการสังเกตเก็บข้ อมูล 2 ครัง$ คือ การ
สังเกตเก็บข้ อมูลเบื $องต้ นเพือใช้ ประกอบในการออกแบบแบบสอบถาม และครัง$ ทีสองเพือศึกษาใน
รายละเอียดเกียวกับลักษณะทางกายภาพ ปั ญหา ความสัมพันธ์กบั กลุ่มผู้ใช้ และกิจกรรมทีเกิดขึ $น
ในพื $นที ศักยภาพด้ านต่างๆของพื $นที เป็ นต้ น
ส่วนนีจ$ ะทําการชี แ$ จงผลจากการสังเกตเป็ นประเด็นเกี ยวกับ ลักษณะกายภาพ การใช้
พื $นทีทวั ไป และปั ญหาด้ านต่างๆทีเกิดขึ $นในพื $นที ดังนี $
ลักษณะโดยทัว ไปของพื $นทีบริ เวณคูเมืองโคราช คือ เป็ นพื $นทีสีเขียวสาธารณะ เป็ นพื $นที
เปิ ดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง นํ $าในคูเมืองสามารถไหลเชือมต่อกันได้ เป็ นทางระบายนํ $าหลัก
ของชุมชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตคูเมือง ตลิงของคูเมืองเป็ นตลิงหินผสมคอนกรี ตเทยาวตลอดแนวคูเมือง
ทุกด้ าน เพือป้องกันการพังทลายของขอบคูเมือง ความกว้ างโดยประมาณของคูเมืองอยู่ที 20-45
เมตร พื $นทีสาธารณะเปิ ดโล่งทีอยู่ขนานติดไปกับคูเมืองไม่ได้ เชือมต่อกันโดยตลอดทังหมด
$
จะมี
อาคารพาณิชย์ และอาคารราชการเข้ ามายึดเกาะบนทีดินติดขอบคูเมืองในบางตําแหน่ง ซึงอาจ
เป็ นสาเหตุของความไม่ชดั เจนในการรับรู้ถึงความสําคัญและการมีอยูข่ องพื $นทีคเู มือง
ในการกล่าวถึงข้ อมูลด้ านลักษณะกายภาพ การใช้ พื $นทีและปั ญหาโดยทัว ไป ในทีนี $จะขอ
กล่าวไล่ไปตามตําแหน่งของพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา จากแถบพื $นทีทางด้ านทิศตะวันตกฝั ง
ประตูชมุ พล วนไปทางทิศเหนือแถบพื $นทีฝังประตูพลแสน ตามด้ วยแถบพื $นทีทางทิศตะวันออกฝั ง
ประตูพลล้ าน และสุดท้ ายแถบพื $นทีทางทิศใต้ ฝั งประตูไชยณรงค์
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ั $ ด้าน
แผนภาพที 21 แผนทีแสดงเขตพื $นทีบริเวณคูเมืองโคราชและซุ้มประตูทงสี
5.3.1 พืน1 ทีคูเมืองฝั งประตูชุมพล (ด้ านทิศตะวันตก)
แถบพืน$ ทีทางด้ านทิศตะวันตกฝั งประตูชุมพลเริ มตังแต่
$ พืน$ ทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองข้ าง
ศาลากลางจังหวัด บริ เวณด้ านหน้ าวัดสุทธจินดา อาคารหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติมหาวีรวงศ์ ไล่มาถึงลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี อาคารแสดง
แสง สี เสียงวีรกรรมท้ าวสุรนารี และซุ้มประตูจําลองทีสร้ างขึ $นบริเวณมุมเมืองด้ านหน้ าวัดพายัพ
ลักษณะทางกายภาพบริ เวณพื $นทีด้านข้ างศาลากลางจังหวัดจะมีหอนาฬิกาเป็ นจุดหมาย
ตา มีอาคารหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์เป็ นอาคารสําคัญในบริ เวณ
ใกล้ เคียง เขตพื $นทีศาลากลางจังหวัดอยู่ติดขอบคูเมืองด้ านใน มีพื $นทีสีเขียวเกาะอยู่ทีขอบคูเมือง
ด้ านนอกขนานติดกับทางเท้ า ซึงมีความกว้ างค่อนข้ างแคบและมีสิงกีดขวาง เช่น ตู้ควบคุมไฟ เสา
ไฟฟ้า เป็ นต้ น มีความร่มรื นในบริเวณพอสมควร กิจกรรมทีเกิดในบริ เวณนี $คือ ใช้ เป็ นทางผ่านไปยัง
บริเวณใกล้ เคียง เช่น ลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัด หรื อหอสมุดแห่งชาติ เป็ นต้ น
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ปั ญหาทีพบในส่วนนี $ คือ ทางเท้ ามีขนาดแคบและมีสิงกี ดขวางทําให้ ไม่สามารถเดินได้
โดยสะดวก ตําแหน่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ไม่เด่นชัด เนื $อหาการจัดแสดงงานไม่
น่าสนใจพอทีจะใช้ เป็ นจุดแวะชมของนักท่องเทียวได้ แม้ แต่กบั ประชาชนในพื $นทีเองยังไม่อาจรับรู้
ได้ ถึงการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ฯ ทัง$ ทีวางตัวเกาะอยู่กับอาคารหอสมุดแห่งชาติอันเป็ นสถานทีให้
ความรู้ แก่ประชาชนโดยทัว ไป แสดงถึงการขาดความใส่ใจในการจัดการเพือพัฒนาบุคคลากรใน
ท้ องทีเกียวกับความเข้ าใจและการเห็นคุณค่าในรากฐานความเป็ นมาของตนเอง
อีกประเด็นหนึงสําหรับพิพิธภัณฑ์ฯ คือ ตําแหน่งทีไปเกาะอยู่กับด้ านหลังอาคารหอสมุด
แห่ง ชาตินัน$ ไม่เ หมาะสม ทัง$ ๆที พิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติฯ สามารถเป็ นแหล่ง ความรู้ เกี ยวกับ
ประวัติรากฐานความเป็ นมาของประชาชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในท้ องที ควรเป็ น
สถานทีแห่งแรกๆทีนกั ท่องเทียวต่างถินมาเยียมเยือนเพือสร้ างความเข้ าใจในรากฐานของชุมชน ที
สําคัญ คือ ประชาชนในท้ องทีเองควรได้ เรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ทีมีคณ
ุ ค่าเพือเข้ าใจความเป็ นมาใน
วิถีชีวิตและพื $นที กล้ าทีจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชนมากกว่าการหลบซ่อนตัวแล้ วหายลับไป

ภาพที 22 บรรยากาศคูเมืองด้ านข้ างศาลากลางจังหวัดและหอนาฬิกา
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ั$ ่
ภาพที 23 อาคารหอสมุดแห่งชาติทีมีป้ายชือพิพิธภัณฑ์อยูด่ ้ านหน้ า และภาพพิพิธภัณฑ์ทีตงอยู
ด้ านหลังอาคารหอสมุดแห่งชาติ
พื $นทีถดั มา คือ บริเวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ลักษณะกายภาพในบริ เวณนี $ทีเห็นได้ ชดั
คือ ส่วนใหญ่เป็ นพื $นทีดาดแข็ง ปูพื $นด้ วยแกรนิตขัดผิวมัน ซึงอาจสร้ างปั ญหาเวลาฝนตก หรื อเมือ
พื $นเปี ยกนํา$ จะทําให้ ลืนได้ ง่ายเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ พืน$ ที ในช่วงกลางวันพืน$ จะสะท้ อนแสงและ
ความร้ อน ประกอบกับในบริเวณพื $นทีขาดความร่มเงาจากต้ นไม้ ใหญ่ ทําให้ เกิดความร้ อนสะสมใน
ปริ มาณมาก ส่งผลต่อความไม่น่าใช้ งานของพื $นที ประชาชนทีเข้ ามาเพือสักการะอนุสาวรี ย์ย่าโม
มักจะมาแล้ วรี บจากไปยังพื $นทีทีอากาศเย็นกว่า เช่น ใต้ ร่มไม้ ในสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี หรื อ
ห้ างสรรพสินค้ าทีมีการปรับอากาศ เป็ นต้ น
นอกจากนัน$ ในบริ เ วณลานอนุส าวรี ย์ ยัง มี ศ าลาพัก คอยและศาลาเพลงโคราชเป็ น
องค์ประกอบทางภูมิทศั น์อยู่ในผังบริ เวณ โดยมีอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี อยู่บนฐานทีเป็ นศูนย์กลาง
ของพื $นที และด้ านหลังอนุสาวรี ย์เป็ นซุ้มประตูชมุ พล อันเป็ นซุ้มประตูเพียงแห่งเดียวทีหลงเหลือมา
จากอดี ต องค์ ป ระกอบทางภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมเหล่ า นี ห$ ากมองในแง่ ข องบทบาทหน้ า ที กั บ
ความสําคัญของพื $นทีโดยเฉพาะอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ซึงเป็ นสิงทีควรมีความโดดเด่นทีสดุ ในพื $นที
นัน$ แต่เมือมีองค์ประกอบบางอย่างแทรกเข้ ามา เช่น ศาลาพักคอยทีมีขนาดใหญ่เกินไปและอยู่ใน
ตําแหน่งทีไม่เหมาะสม ทําให้ ความโดดเด่นของอนุสาวรี ย์ทีควรเป็ นจุดหมายตาทีสง่างามลดความ
ตืนตาลง และไม่เกิดการส่งเสริ มให้ ประตูชุมพลเผยตัวได้ อย่างเด่นชัด แต่กลับกลืน หายไปกับ
สภาพแวดล้ อมทีรายรอบอนุสาวรี ย์ฯอยู่
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ความชัด เจนของการรั บ รู้ ถึ ง ที ตัง$ ของซุ้ ม ประตูชุม พลดูล ดลงเมื อ มี ล านดาดแข็ ง และ
อนุสาวรี ย์ที ยกระดับจนสูงท่วมฐานกํ าแพงเมื องวางขวางอยู่ด้านหน้ า เหตุที เกิ ดเช่นนี อ$ าจเป็ น
เพราะความไม่เข้ าใจในหน้ าทีและความสําคัญขององค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
$ ม
ของพื $นที แล้ วเกิดการปรับปรุงพัฒนาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เดิมทําหน้ าทีใน
แง่ข องการเป็ นตัว แทนจากเหตุการณ์ ใ นอดีตให้ ช นรุ น หลัง ได้ ร ะลึกถึง เป็ นศูน ย์ กลางของพื น$ ที
เชือมต่อระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ แต่เมือพฤติกรรมของการระลึกถึงเหตุการณ์ ในอดีตของ
ผู้คนเปลียนไป การปรับปรุงพื $นทีซงึ ไม่ได้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวจึงเกิดขึ $น เกิดเป็ นลานขวางการ
เชื อ มต่อ ขนาดใหญ่ และตามมาด้ ว ยพฤติก รรมและกิ จ กรรมการใช้ พื น$ ที ที ไ ม่ เ หมาะสมโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกเช่นกัน ดังทีจะกล่าวในส่วนต่อไป
ขอบตลิง คูเ มื องที ติดกับศาลาพักคอยมี ส่วนที ทํ าเหมื อนท่านํ า$ ยื น ลงไปในคูเ มื อง ส่ว น
อาคารในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ นอาคารพาณิชย์สองถึงสีชนั $ เป็ นย่านทีประกอบกิจการค้ าขายคึกคัก
กิจกรรมหลักทีเกิดขึ $นในบริ เวณนี $ คือ การกราบไหว้ สกั การะย่าโม (อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ) ซึงผู้คน
ทีมาทํากิจกรรมมักเป็ นนักท่องเทียวจากต่างถิน เป็ นผู้ทีอาศัยอยู่นอกเขตพืน$ ทีคเู มือง มากันเป็ น
ครอบครัวจนถึงหมู่คณะ และในบริ เวณระหว่างลานอนุสาวรี ย์กับศาลาพักคอยจะมีผ้ ทู ีเข้ ามาหา
รายได้ โดยการดูดวง ขายนกปล่อย เป็ นต้ น ส่วนอาชีพทีเข้ ามาประกอบกิจการโดยได้ รับอนุญาต
จากเทศบาล คือ การขายเครื องสักการะ และการเล่นเพลงโคราชเพือแก้ บน
นักท่องเทียวทีเข้ ามาในบริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี มักจะมาเพียงเพือสักการะย่าโม
เท่านัน$ ไม่ได้ ไ ปเยี ยมชมสถานที อืนใดในบริ เ วณลานอี ก โดยเฉพาะบริ เ วณสวนอนุส รณ์ ส ถาน
ท้ าวสุรนารี ทีอยูต่ ดิ กัน นอกจากการสักการะย่าโมแล้ ว ก็ยงั มีการปล่อยนกปล่อยปลา และแก้ บนย่า
โมด้ วยเพลงโคราช ซึงมีศาลาตังให้
$ บริ การเล่นเพลงโคราชอยู่เยื $องไปทางด้ านหลังของอนุสาวรี ย์
ท้ าวสุรนารี ซึงเพลงโคราชนี $ถือเป็ นวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถินโคราช การแก้ บนด้ วย
เพลงโคราชเป็ นหนึง ในกลยุท ธ์ ทีจ ะสามารถช่วยอนุรั กษ์ เ พลงโคราชให้ อยู่สื บต่อไปได้ แต่ห าก
สามารถปลูกฝั งความรักในวัฒนธรรมท้ องถินเดิมให้ กบั เยาวชนรุ่นหลัง การอนุรักษ์ โดยไม่เพิงการ
อ้ างอิงเชิงเศรษฐกิจก็อาจมีความเป็ นไปได้
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แผนภาพที 22 แผนทีแสดงบริเวณกระจุกตัวและกิจกรรมของนักท่องเทียวบริเวณคูเมือง
นอกจากนัน$ ในช่วงเวลาเย็น ถึง หัวคําพื น$ ที บริ เวณลานย่าโมโดยเฉพาะบริ เวณฐานของ
อนุสาวรี ย์ทีมีลกั ษณะเป็ นขันบั
$ นได จะถูกใช้ เพือการนัง คุย นัง พักผ่อน นัง มองคน วางของเพือไปทํา
กิจกรรมในบริเวณใกล้ เคียง จากกลุม่ ผู้ใช้ ทกุ เพศทุกวัย ซึง ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน
พื $นทีบริ เวณลานย่าโมนี $จะมีผ้ เู ข้ าใช้ พื $นทีครอบคลุมช่วงเวลาของวันกว้ างมาก เรี ยกได้ ว่าเกือบทัง$
วันทังคื
$ นตังแต่
$ เช้ าตรู่จนถึงเวลาดึก โดยในช่วงเทศกาลประจําปี พื $นทีนี $จะมีความคึกคักเต็มไปด้ วย
ร้ านค้ าต่างๆและผู้คนมากมาย
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แผนภาพที 23 แผนทีแสดงตําแหน่งการประกอบกิจกรรมของกลุม่ วัยรุ่น
ปั ญ หาหนึง สํ า หรั บ นัก ท่องเที ย วโดยเฉพาะนัก ท่อ งเที ยวชาวต่า งชาติที เ ข้ า มาในพื น$ ที
บริ เวณคูเมืองหรื อลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี คือ ขาดบริ การ Tourist Information สิงนี $คือปั ญหาที
ประสบมาโดยตรงกับผู้สงั เกตการณ์ จากการทีมีนกั ท่องเทียวต่างชาติเข้ ามาถามเกียวกับสถานที
ท่องเทียวและการเข้ าถึงพืน$ ทีต่างๆในจังหวัดนครราชสีม า ซึงผู้สังเกตการณ์ ไม่สามารถตอบได้
ทังหมดเนื
$
องจากเป็ นคนต่างถินเช่นกัน แต่ก็ไม่มีสถานทีหรื อบุคคลทีจะให้ สอบถามได้

ภาพที 24 บริเวณลานย่าโมทีประกอบด้ วยศาลาด้ านข้ าง และภาพท่านํ $าริมศาลา

107

ภาพที 25 ตัวอย่างกิจกรรมบริเวณลานย่าโมช่วงหัวคํา และบรรยากาศช่วงกิจกรรมพิเศษ

ภาพที 26 บรรยากาศแบบดังเดิ
$ มบริเวณอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ปี พ.ศ.2500

ภาพที 27 ผังบริเวณคูเมืองฝั งประตูพลแสน
(ทิศตะวันตก) พ.ศ. 2502
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พื $นทีบริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เชือมต่อกับสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ด้วยลาน
กิ จ กรรมที เ คยเป็ นถนนเดิม แต่ปั จ จุบัน ปรั บ แบ่ง บางส่ว นของพื น$ ที เ ป็ นเวที ย กระดับ มี ห้ อ งนํ า$
สาธารณะอยูข่ ้ างใต้ วางตัวกันแบ่
$ งเขตระหว่างลานอนุสาวรี ย์ฯกับสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ซึง
การจัดให้ ห้องนํ $าอยูใ่ ต้ เวทีแบบนี $จะทําให้ เกิดความอับทึบภายในห้ องนํ $า อาจเกิดปั ญหานํ $าท่วมขัง
ได้ และผู้คนไม่กล้ าเข้ าใช้ ลักษณะโดยทัว ไปของลานกิจกรรมเป็ นพืน$ แกรนิตขัดมันเช่นเดียวกับ
บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ซึงอาจเกิดปั ญหาการลืนและร้ อนจากการใช้ พื $นแกรนิตโดยไม่มี
ร่มเงาได้ เช่นเดียวกัน ในบริ เวณลานมีไฟ Sport Light ให้ แสงสว่างยามคําคืน ประกอบกับแสง
สว่างจากจอมอนิเตอร์ ของเทศบาลและแสงไฟจากอาคารโดยรอบ ทําให้ พื $นทีบริ เวณลานเชือมต่อนี $
มีความสว่างไสวเพียงพอและสร้ างความรู้สกึ ปลอดภัยให้ แก่ผ้ ทู ีเข้ ามาทํากิจกรรมได้

แผนภาพที 24 แผนทีแสดงตําแหน่งองค์ประกอบโครงสร้ างภูมิทศั น์ในสวนอนุสรณ์สถานฯ
กิจกรรมทีเกิดขึ $นบนลานเชือมต่อส่วนนี $ ในตอนกลางวันจะถูกใช้ ในลักษณะของการเป็ น
ทางผ่านของนักท่องเทียวเพือเข้ าไปสักการะย่าโม ไม่มีการนัง พักผ่อน พักคอยอยู่ในบริ เวณลาน
เนืองจากขาดร่ มเงาและมีความร้ อนสะสมสูง ส่วนในช่วงเย็นถึงหัวคําจะกลายเป็ นพื น$ ทีทีมีคน
พลุกพล่านค่อนข้ างมาก มีกิจกรรมและกลุ่มคนทีหลากหลายทังที
$ เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับ
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บริ บทโดยรอบ เช่น กิจกรรมการเต้ นของเหล่าวัยรุ่น ทีมกั จะมาเต้ นอยู่ข้างๆฐานบันไดบริ เวณลาน
อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ซึงเป็ นกิจกรรมทีไม่เหมาะสมกับพื $นทีเมือมองในแง่มมุ ด้ านความสําคัญของ
อนุสาวรี ย์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี จึงควรจัดให้ มีพื $นทีทีเหมาะสมและปลอดภัยเพือรองรับ
กิจกรรมของวัยรุ่นเหล่านี $ แต่เหตุผลประการหนึงของการทีเหล่าวัยรุ่นมาประกอบกิจกรรมบริ เวณนี $
อาจเป็ นเพราะความปลอดภัยทีได้ รับมีมากกว่าในบริ เวณอืนๆ กิจกรรมทีนอกเหนือจากการเต้ น
ของวัยรุ่น เช่น การนัง เล่นพูดคุย นัง ตามขันบั
$ นไดของเวทียกระดับเพือมองผู้คนทีทํากิจกรรมต่างๆ
เด็กๆมาวิงเล่นกับเพือน ผู้คนเดินผ่านไปมา โดยกลุม่ ผู้ใช้ พื $นทีสว่ นใหญ่คือวัยรุ่นและวัยทํางาน

ภาพที 28 บรรยากาศการใช้ พื $นทีบริเวณลานกิจกรรมข้ างลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
ในเวลากลางวันและกลางคืน
สวนอนุสรณ์ สถานท้ าวสุรนารี มีความกว้ างเท่ากับความกว้ างของคูเมืองเดิม เนืองจาก
สร้ างคร่อมทับพื $นทีคเู มืองเดิมอยู่ มีความยาวตังแต่
$ เวทียกระดับทีเป็ นพื $นทีเชือมต่อกับลานย่าโมไป
จนถึงซุ้มประตูเมืองจําลอง โดยมีถนนสุรนารี ทีบรรจบกับถนนอัษฎางค์คนั กลาง พื $นทีสวนอนุสรณ์
สถานฯนี $ จากบันทึกการเปลียนแปลงปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณคูเมืองฝั งประตูชมุ พลทําให้ ทราบว่า
ได้ ป รั บ ลัก ษณะกายภาพมาแล้ ว 2

ครั ง$ ใหญ่ ในครั ง$ แรกบริ เ วณสวนนี ถ$ ูก ปรั บ เป็ นพื น$ ที

สวนสาธารณะมีความร่มรื นเขียวชอุ่ม ทําหน้ าทีเป็ นลานรับคนจากอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เพือเข้ าสู่
ตลาดเก่า ส่วนครัง$ ทีสองถูกปรับให้ เป็ นสวนสาธารณะทีเป็ นพื $นแกรนิต สร้ างแนวแกนนํ $าพุในทาง
ยาวทับขนานไปบนคูเมือง โดยแกนนํ $าพุนี $วางตัวยาวตลอดแนวตรงกลางสวนและกลายเป็ นตัวแบ่ง
พื $นทีให้ แยกเป็ นสวนยาวเล็กๆสองเส้ นซึงไม่สามารถข้ ามไปมาหาสู่ระหว่างพื $นทีสวนยาวเล็กๆทัง$
สองได้ และกลายเป็ นการตัดขาดพื $นทีในทีสดุ ซึงในปั จจุบนั เกิดการแก้ ปัญหาการตัดขาดของพื $นที
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โดยการนําสะพานเหล็กทีไม่เข้ ากับลักษณะใดๆของสวนมาวางคร่ อมแนวนํ $าพุเป็ นระยะๆเพือใช้
เป็ นทางข้ าม และนํา$ พุก็ไม่ได้ ถูกเปิ ดใช้ อีกต่อไปทําให้ บรรยากาศของสวนเหมือนเป็ นสวนร้ างที
ไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่สวยงามไม่สง่า ไม่สมกับเป็ นสวนทีอยู่ข้างอนุสาวรี ย์ย่าโม และไม่สม

กับเป็ นสวนเพือการพักผ่อนของประชาชนในพื $นที

ภาพที 29 ซุ้มประตูจําลองซึง ตังอยู
$ ท่ ีปลายถนนราชดําเนินเชือมกับถนนประปา

ภาพที 30 สวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ในปั จจุบนั (2556) มีแนวนํ $าพุเป็ นแกนสําคัญของสวน
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พื $นทีบริ เวณสวนนี $ยังประกอบด้ วยอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี ซึง
เป็ นอาคารที ทํ ารู ปลัก ษณ์ เ ลี ย นแบบกับป้อมกํ าแพงเมื องเก่า ทาสี ข าวทัวทัง$ อาคาร ปั จ จุบัน ดู
เหมื อนไม่มีการเปิ ดใช้ ง านตามจุดประสงค์เ ดิม ของอาคาร คือ การใช้ เ ป็ นอาคารเพือให้ ความรู้
เกียวกับวีรกรรมของท้ าวสุรนารี แก่ประชาชนทัวไป บริ เวณด้ านหน้ าออาคารในระนาบแกนนํ
าคารในระนาบแกนนํา$ พุมี
อนุสาวรี ย์ขนาดใหญ่ของเหล่าวีรชนผู้กล้ าในครัง$ ศึกเจ้ าอนุวงศ์ร่วมกับคุณย่าโมตังตระหง่
$
านอยู่
ด้ านข้ างอาคารมีต้นไม้ ใหญ่ให้ ร่มเงาขึ $นครึม$ องค์ประกอบทังหมดไม่
$
ว่าจะเป็ นลานนํ $าพุ อนุสาวรี ย์
ขนาดใหญ่ด้านหน้ า ต้ นไม้ กบั ความรกครึม$ รอบข้ างอาคาร เห
เหล่ล่านี $อาจเป็ นส่วนหนึงทีทําให้ ผ้ คู นไม่
สามารถรับรู้ ได้ ถึงการมีอยู่ของอาคารแสดง แสง สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี ทําให้ ไม่เกิดการ
เข้ าใช้ อาคาร ส่งผลต่อการไม่สามารถสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั ผู้คนทีเข้ ามาเยียมเยือนโคราช
จนอาคารต้ องปิ ดฉากการแสดงลงในทีสดุ

ภาพที 31 บริเวณอาคารแสดงวีรกรรมท้ าวสุรนารี

(ทีมีอนุสาวรี ย์เหล่าผู้กล้ าขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้ าอาคาร
อาคาร))
องค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมอืนๆในพื $นทีสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ได้ แก่ เครื อง

เล่นสําหรับเด็ก ซึงตังเรี
$ ยงรายอยู่ในแนวริ มทางเท้ าด้ านทีติดกับถนนราชดําเนิน การวางตัวของ
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เครื องเล่นทีกระจายเป็ นแนวยาวนี $ทําให้ ควบคุมดูแลความปลอดภัยของเด็กได้ ยากผู้ปกครองต้ อง
วิงตามเด็กตลอดเวลา อีกทังยั
$ งอยู่ติดกับฝั งทีสามารถออกสู่ถนนได้ ง่ายซึงหากเด็กมาเล่นฟุตบอล
แล้ วลูกฟุตบอลหลุดออกนอกพื $นทีไปบนถนนก็อาจเกิดอันตรายกับเด็กได้ ส่วนรูปลักษณ์ของเครื อง
เล่นก็ไม่เหมาะสมกับทัศนียภาพและลักษณะของสวนฯ ควรออกแบบเครื องเล่นทีมีความเฉพาะ
สําหรับสวนและมีความปลอดภัยสําหรับเด็กด้ วย ทีนงั พักคอยตามใต้ ต้นไม้ ซึงใช้ แกรนิตทําผิวทีนงั
ล้ อมรอบโคนต้ นไม้ กระจายตัวอยู่ในแนวริ มขอบของสวนฯโดยต้ นไม้ เหล่านันเป็
$ นต้ นไม้ ทีสามารถ
เติบใหญ่ให้ ร่มเงากับพื $นทีได้ แต่มีอยูเ่ ฉพาะบริเวณขอบของพื $นทีซึงติดอยู่กบั เขตทางเท้ าเท่านัน$ ทํา
ให้ บริ เวณสวนขาดความร่มรื นไม่น่าเข้ าใช้ งาน และลักษณะของทีนงั ควรส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ งาน
ในหลายรูปแบบซึงอาจทําเป็ นเครื องเล่นสําหรับเด็กไปในตัวด้ วยก็ได้ ไม่ใช่ทําเพราะเป็ นผลพลอย
ได้ จากการล้ อมโคนต้ นไม้ เท่านัน$ ขอบของบ่อแนวแกนนํ $าพุซึงมีผิวเป็ นแกรนิตมีระดับความสูงที
สามารถใช้ เป็ นทีนงั ได้ แต่จะมีความร้ อนของผิววัสดุมากในเวลากลางวัน ประกอบกับแนวแกนนํ $าพุ
ไม่มีร่มเงาในเวลากลางวัน ทําให้ ไม่มีใครอยากนัง เป็ นต้ น

ภาพที 32 การจัดวางและลักษณะเครื องเล่นสําหรับเด็ก กับการใช้ งานบริเวณแนวแกนนํ $าพุ
ปั ญ หาสํ าคัญ อี กประการหนึงของสวนอนุส รณ์ ส ถานฯนี ค$ ือ การขาดความเชื อมต่อกับ
บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี โดยปั ญหาด้ านกายภาพทีเห็นได้ ชดั คือ เวทียกระดับทีสร้ างขึ $น
เป็ นตัวทีทําให้ เกิดการตัดขาดจากกันของพื $นทีทงสอง
ั$
เนืองจากบดบังมุมมองและตัดขาดคุณภาพ
พื $นที ไม่สามารถเชือมต่อถึงกันได้ โดยง่าย ในขณะทีสวนควรเป็ นพื $นทีต้อนรับ รองรับเหล่าบรรดาผู้
ทีมาเยียมเยียนกราบไหว้ สกั การะย่าโม เหมือนเป็ นพื $นทีรับแขกให้ กบั เมือง
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กลุม่ คนทีเข้ ามาทํากิจกรรมภายในสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี มีมีหลายช่วงอายุ ส่วนใหญ่
คือวัยรุ่นและวัยทํางานซึงมักเข้ ามานัง พักคอยเพือรอไปต่อยังสถานทีอืนๆ กลุ่มวัยเด็กมักจะเข้ ามา

เพือวิงเล่นในช่วงเย็น ส่วนกลุม่ ผู้สงู อายุมกั จะเข้ ามาเดินหรื
นหรื อวิงออกกําลังกายในช่วงเช้ า วัยรุ่นบาง
กลุ่มเข้ ามาเพือเล่นกีฬา Extreme เช่น เสก็ตบอร์ ด จักรยานผาดโผน เป็ นต้ น โดยมีการนําอุปกรณ์
การเล่นมาจัดวางในสถานทีด้วยตนเอง เข้ ามาเล่นเป็ นกลุ่มๆเป็ นประจําทุกวัน นอกจากนัน$ ยังมี

กลุ่มร้ านค้ ารถเข็นทีเข้ ามาขายของให้ บริ การแก่นกั ท่องเทียวทีเข้ ามานัง พักคอยอยู่ในบริ เวณสวน
อนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ดด้้ วย
ปั ญหาที สําคัญ ประการหนึง เกี ยวกับกลุ่ม ผู้ใ ช้ ง านในสวน
านในสวนอนุ
อนุสรณ์ ส ถานท้ าวสุรนารี คือ

กลุ่มบุคคลที ไม่พึงประสงค์ เช่น หญิ งขายบริ การ คนขายยา ดมกาว คนเร่ ร่ อน เป็ นต้ น บุคคล
เหล่านี $ทําให้ บรรยากาศในสวนฯดูน่ากลัว ไม่ปลอดภัยสําหรับบุคคลทัว ไปทุกเพศทุกวัย และทําให้
พื $นทีดเู สือมโทรมไม่สมกับการเป็ นพื $นทีต้อนรับผู้มาเยือน ซึง อยูใ่ กล้ กบั ลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
ส่วนปลายสุดของลานในสวนนี $ไม่มีท่านํ $าจากตลิงยืนลงไปใ
ลงไปในคู
นคูเมืองอย่างปลายฝั งด้ าน
อนุส าวรี ย์ท้ าวสุร นารี ทัง$ ๆที อี กด้ า นของตลิง คูเ มื อง คื อ ซุ้ ม ประตูจํ า ลองซึง มี ล านที ส ามารถใช้
ประกอบกิจกรรมได้ อยู่ เป็ นลานดาดแข็งจากแกรนิตทังหมด
$
ไม่มีต้นไม้ ใหญ่ให้ ร่มเงาในบริ เวณมี
แต่ต้นตาล ต้ นมะพร้ าว และไม้ ต้นให้ ดอกซึงผลัดใบเกาะอยูตามขอบตลิ
่ตามขอบตลิงคูเมือง ไม่มีองค์ประกอบ
ทางภูมิสถาปั ตยกรรมอืนทีช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ พื $นทีมากขึ $น มีเพียงเด็กวัยรุ่ นมาใช้ พื $นทีลาน
ซุ้มประตูจําลองเล่นเสก็ตบอร์ ดเท่านัน$

ภาพที 33 พื $นทีและอุปกรณ์การเล่นเสก็ตบอร์ ดของวัยรุ่น
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5.3.2 พืน1 ทีคูเมืองฝั งประตูพลแสน (ด้ านทิศเหนือ)
แถบพืน$ ทีบริ เวณคูเมืองฝั งประตูพลแสน (ด้ านทิศเหนือ) อาณาเขตเริ มตังแต่
$ บริ เวณซุ้ม
ประตูเมืองจําลอง พื $นทีเปิ ดโล่งด้ านข้ างวัดพายัพ สวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ อาคารห้ องสมุด
ประชาชน ศาลเจ้ าพ่อช้ างเผือก ซุ้มประตูพลแสน ไล่ไปจนถึงแนวกํ าแพงเมืองเดิมทีมีการสร้ าง
อาคารคร่ อมทับอยู่ โดยลักษณะกายภาพทัวไปของพื $นทีแถบนี $ คือ เป็ นพื $นทีสีเขียวในรู ปแบบ
สวนสาธารณะยาวต่อเนืองขนานไปตลอดแนวคูเมืองด้ านทิศเหนือ โดยในช่วงต้ นของสวนบริ เวณ
ข้ างวัดพายัพและด้ านหน้ าแนวโรงเรี ยนซึงมีอาคารห้ องสมุดประชาชนประกอบอยู่จะเป็ นพื $นทีสวน
ทีมีความกว้ างค่อนข้ างกว้ างมากกว่าบริ เวณส่วนปลาย คือบริ เวณด้ านตะวันออกของประตูชมุ พล
ซึงสวนทางฝั งตะวันออกจะมีลกั ษณะเป็ นทางเดินในสวนมากกว่าเป็ นพื $นทีกิจกรรมในสวน โดย
ตลอดแนวสวนจะมีเครื องออกกํ าลังกายและเครื องเล่นสําหรั บเด็กวางกระจายตัวอยู่เป็ นระยะ
ยกเว้ นบริ เวณสวนทางฝั งตะวันออกของประตูพลแสนทีมีเพียงแนวกําแพงเมืองจําลอง ทางเดิน
และทีนงั รอรถบริ การสาธารณะเท่านัน$ จะมีเครื องออกกําลังกายอีกครัง$ บริ เวณช่วงปลายของสวน
ฝั งตะวันออกของประตูพลแสนซึง อยูใ่ นบริเวณเดียวกับอาคารทีสร้ างคร่อมแนวกําแพงเมืองเดิม

ภาพที 34 บรรยากาศของสวนภูมิรักษ์ (ฝั งตะวันตกของประตูพลแสน)
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ภาพที 35 บรรยากาศของสวนฝั งตะวันออกของประตูพลแสน

ภาพที 36 เครื องออกกําลังกายบริเวณ สุดปลายสวนฝั งตะวันออกของประตูพลแสน
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ภาพที 37 บริเวณอาคารทีสร้ างคร่อมแนวกําแพงเมืองเดิม
(อยูส่ ดุ ปลายสวนฝั งตะวันออกของประตูพลแสน)
ในขณะทีไปเก็บข้ อมูลภาคสนาม พื $นทีช่วงต้ นของสวน คือ ด้ านข้ างวัดพายัพกําลังมีการ
ก่อสร้ างปรับปรุ งภูมิทศั น์จึงไม่สามารถระบุลกั ษณะกายภาพและกิจกรรมทีชดั เจนได้ แต่จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ทู ีอาศัยอยู่ในบริ เวณนัน$ จึงทราบว่า พืน$ ทีส่วนนีเ$ ป็ นสวนค่อนข้ างใหญ่ทีมีผ้ เู ข้ ามาใช้
พื $นทีทํากิจกรรมค่อนข้ างมากเป็ นประจําทุกวัน โดยจะเข้ ามาเพือนัง เล่นพักผ่อน ออกกํ าลังกาย
หรื อรอรับลูก ซึง กิจกรรมลักษณะนี $จะคล้ ายๆกับทางฝั งสวนภูมิรักษ์ ฯ ทีมีอาคารห้ องสมุดประชาชน
เนืองจากพื $นทีฝังตรงข้ ามกับคูเมืองเป็ นย่านโรงเรี ยน กลุ่มผู้ใช้ สวนช่วงต้ น (สวนทางฝั งตะวันตก
ของประตูพลแสน) จึงมักจะเป็ นนักเรี ยนทังระดั
$ บอนุบาล ประถม และมัธยม โดยนักเรี ยนระดับ
อนุบาลและประถมจะใช้ พื $นทีในการวิงเล่นกับเพือนๆรอผู้ปกครอง ดังนัน$ กลุ่มผู้ใช้ งานทีจะเข้ ามา
ประกอบกัน คือ กลุ่ม ผู้ปกครองซึง อยู่ใ นวัยทํ า งานและมักจะขับรถยนต์ ส่วนตัวเพื อมารั บ เด็ก
นักเรี ยน ทําให้ เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดและทีจอดรถขาดแคลนทุกวันโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ า
ก่อนเข้ าเรี ยนและช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรี ยน เนืองจากปริ มาณนักเรี ยนจํานวนมาก มีโรงเรี ยนใน
ย่านมากกว่าสามแห่ง ส่วนนักเรี ยนระดับมัธยมมักจะมาเพือรอเจอเพือน หรื อเข้ าห้ องสมุดทีมี
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บริ การคอมพิวเตอร์ หรื อมาเพือนัง รอไปเรี ยนพิเศษกับเพือน ซึงจะมีมากในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์

กลุ่มผู้ใช้ อืนๆ เช่น วัยทํางานและวัยสูงอายุมักจะเข้ ามาใช้ พืนที
$$นทีเพือพักผ่อน นังคุยกับเพือน พา
ลูกหลานมาวิงเล่น หรื อมาออกกําลังกาย ซึงการมาเพือออกกําลังกายในพื $นทีนี $มักจะเป็ นช่วงเย็น
มีทงการมาเดิ
ั$
น วิง ขีจกั รยาน เล่นเครื องออกกําลังกาย และเต้ นแอโรบิก นอกจากนันยั
$ งมีการพา

สุนขั มาเดินเล่นด้ วย
จากลักษณะการใช้ พืนที
$$นทีในเบื $องต้ นนี $ ประเด็นทีนา่ สนใจประการหนึงของพื $นทีสวนภูมิรักษ์

เฉลิมพระเกียรติ คือ อาคารห้ องสมุด ทีสามารถปรับปรุ งพัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การ
สาธารณะสําหรับประชาชนผู้เข้ ามาใช้ พื $นทีได้ ซึง ในปั จจุบนั ก็มีการให้ บริ การในแนวทางนี $อยู่ แต่ยงั

สามารถทําให้ ดีขึ $นกว่าเดิมได้ อีก ไม่ว่าจะเป็ นการให้ บริ การในลักษณะของการเป็ นทีพกั คอยทีมี
ความรู้ มีห้องนํ $าให้ บริการ มีบริการนํ $าดืม ใช้ เป็ นทีสงั เกตการณ์เด็กๆทีเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น หรื อ
การพัฒนาให้ เป็ นส่วนหนึงของการให้ บริ การข้ อมูลการท่องเทียว โดยอาจปรับปรุงลักษณะทางภูมิ
ทัศน์ให้ มีความสวยงาม ร่มรื น ทําให้ สงั เกตและเข้ าถึงได้ ง่ายขึ $นแต่ไม่โดดเด่นกว่าคูเมือง เป็ นต้ น

ภาพที 38 การใช้ พื $นทีในสวนภูมิรักษ์เมือมองจากฝั งตรงข้ ามของคูเมือง
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ปั ญหาโดยทัว ไปของพื $นทีสวนสาธารณะทางฝั งตะวันตกของประตูพลแสน คือ ความร่มรื น
หรื อการให้ ร่มเงาจากต้ นไม้ ใหญ่น้อยเกินไป ควรเลือกใช้ ต้นไม้ ทีไม่ผลัดใบในบางบริ เวณเพือการ
สร้ างร่มเงาให้ เกิดขึ $นตลอดเวลา เป็ นการเพิมความสามารถในการเข้ าใช้ พื $นที ปั ญหาเกียวกับวัสดุ
พื $นดาดแข็งบริ เวณสนามเด็กเล่นทีไม่ปลอดภัยกับเด็ก ทําให้ เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นได้ ง่าย
ความปลอดภัยบริ เวณท่านํ $าทียืนลงไปในคูเมืองอาจน้ อยเกินไป ไม่มีราวกันตกสําหรับขอบคูเมือง
ด้ านนอกทีติดกับถนนใหญ่ ปั ญหาเกียวกับตําแหน่งของลานว่างข้ างอาคารห้ องสมุดทีอยู่ติดถนน
ซึง เด็กๆมัก ใช้ เ ล่น ฟุต บอล อาจเกิ ด อัน ตรายจากรถยนต์ แ ละอัน ตรายกับ หน้ า ต่างกระจกของ
ห้ องสมุดได้ ปั ญหาเกียวกับรูปลักษณ์ของเครื องเล่นและเครื องออกกําลังกายทีไม่เข้ ากับบริ บทของ
คูเมือง องค์ประกอบทางภูมิทศั น์บางอย่างไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆกับพื $นที แต่กลับสร้ างความ
ขัดแย้ งทางทัศนียภาพกับสวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ เช่น ประติมากรรมบางชิ $นกับแสงไฟสีจดั
จ้ านต่างๆ Street Furniture บางอย่าง เช่น ทีนงั เพือการพักคอย อาจจะต้ องมีการสร้ างสรรค์เพิม
แม้ ในปั จจุบนั จะมีการใช้ งานทีสร้ างสรรค์จากลุ่มผู้เข้ าใช้ พื $นทีวยั เด็กก็ตามแต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับ
ผู้ใช้ งานบางกลุ่ม โดยอาจปรับปรุงพัฒนาจากลักษณะการใช้ งานทีนงั 3 แบบ คือ กลุ่มผู้ปกครอง
หรื อบุคคลทัว ไปทีเข้ ามาเพือพักคอย กลุ่มนี $ต้ องการความเป็ นส่วนตัวในการนัง คอย ไม่ค่อยอยาก
ยุ่งกับใคร และมักมาเป็ นบุคคลเดียวๆหรื อสองคน การใช้ ทีนงั แบบทํากิจกรรมกลุ่ม เช่น นักเรี ยน
วัยรุ่น หรื อผู้สูงอายุ ทีเข้ ามานัง เพือจับกลุ่มคุยเล่น หรื อทํางานทําการบ้ านใต้ เงาต้ นไม้ การใช้ ทีนงั
แบบวัยเด็ก คือ นังตรงไหนก็ได้ ทีนงั ได้ โดยเฉพาะเมือมีผ้ เู ข้ าใช้ พื $นทีภายในสวนเป็ นจํานวนมาก
เด็กๆก็สามารถนัง บนพื $นได้ หรื อบริ เวณทีมีความต่างระดับของพืน$ ทีก็สามารถใช้ เป็ นทีนงั ได้ ซึง
ลักษณะการใช้ ของกลุม่ เด็กนี $ชี $ให้ เห็นถึงข้ อดีของการทําแนวซากกําแพงเมืองจําลอง ทีเด็กสามารถ
ประยุกต์ ใ ช้ เ พื อทํ ากิ จ กรรมที ห ลากหลายได้ แต่ไ ม่เ หมาะกับวัยผู้ใ หญ่ ที มักต้ องการที นัง ที เ ป็ น
สัดส่วน เป็ นต้ น
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ภาพที 39 การใช้ พื $นทีทํากิจกรรมของเด็กๆภายในสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ
ปั ญหาทีสําคัญประการหนึงของพื $นทีสวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรตินี $ คือ ปั ญหาเกียวกับ
ไฟฟ้าแสงสว่างทีไม่เพียงพอ เนืองจากพื $นทีนี $มักใช้ เพือกิจกรรมการพักคอยและกิจกรรมกลุ่มหรื อ
ครอบครัวทีบางครัง$ ต้ องใช้ เวลาในพื $นทีจนมืดคํา แต่เมือแสงแดดหมดไปและแสงไฟไม่เพียงพอทํา
ให้ เกิดความรู้สกึ ทีไม่ปลอดภัยและทําให้ ปริ มาณการใช้ พื $นทีลดลงทังๆที
$ ยงั มีความต้ องการใช้ พื $นที
อยู่ โดยในการเพิมไฟฟ้าแสงสว่างนี $ไม่จําเป็ นต้ องเพิมทัว ทังบริ
$ เวณสวนฯ แต่อาจเพิมเฉพาะพื $นทีที
เป็ นก้ อนกิจกรรมเพือความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ พื $นทีเป็ นหลัก เช่น บริ เวณอาคารห้ องสมุดและสนาม
เด็กเล่น บริเวณลานเต้ นแอโรบิก บริเวณลานเครื องออกกําลังกาย พื $นทีพกั คอยรถบริ การสาธารณะ
เป็ นต้ น ส่วนบริเวณทางเดินหรื อพื $นทีอืนๆในสวนอาจใช้ ไฟฟ้าแสงสว่างเพือสร้ างความสวยงามและ
ความปลอดภัยจากกลุม่ ผู้ใช้ ทีไม่พงึ ประสงค์ได้ แต่ไม่จําเป็ นต้ องมากเท่ากับบริ เวณพื $นทีทีเป็ นกลุ่ม
กิจกรรม
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ภาพที 40 บรรยากาศตอนเริ มคําบริเวณห้ องสมุดประชาชนและสนามเด็กเล่น
ปั ญหาของสวนสาธารณะทางฝั งตะวันออกของประตูพลแสน คล้ ายคลึงกับปั ญหาของ
สวนทางฝั งตะวันตก คือ ปั ญหาเกียวกับไฟฟ้าแสงสว่างเพือความปลอดภัยทีน้อยเกินไป ประกอบ
กับพื $นทีสวนทางฝั งตะวันออกนี $มีปริ มาณผู้เข้ าใช้ พื $นทีน้อยกว่า เนืองจากเป็ นสวนทีมีลกั ษณะเป็ น
เส้ นทางเดินไม่คอ่ ยมีพื $นทีลานกิจกรรม ทําให้ อาจเกิดปั ญหาจากกลุ่มบุคคลทีไม่พึงประสงค์เข้ ามา
ใช้ พื $นทีได้ ดังนัน$ ปั ญหาสําคัญของพื $นทีนี $ คือ ความปลอดภัยในการเข้ าใช้ พื $นทีและการปรับปรุ ง
ไม่ให้ เป็ นแหล่งพักพิงของกลุม่ คนทีไม่พงึ ประสงค์ ซึง ในการแก้ ปัญหานันอาจเพิ
$
มหน้ าทีของสวนใน
ด้ านการสร้ างความเขียวชอุ่ม ให้ เข้ มข้ นขึน$ โดยทางเดินทีจ ะเกิดขึน$ ในสวนอาจใช้ แนวของซาก
กําแพงเมืองจําลองก็ได้ ไม่จําเป็ นต้ องสร้ างเป็ นทางเดินเฉพาะขึ $นมาใหม่ ทําให้ ได้ พื $นทีเพือกิจกรรม
อืนๆเพิมขึ $นด้ วย เป็ นต้ น
ส่วนบริ เ วณที ดูจะเป็ นปั ญหามากที สุดของสวนทางฝั งตะวัน ออกของประตูพลแสน คือ
บริ เวณซากกําแพงเมืองเก่าทีมีอาคารสร้ างคร่อมอยู่ ในอดีตจุดประสงค์ของการสร้ างอาคารคร่อม
ทับนันอาจเป็
$
นเพือการรักษาสภาพของกําแพงเมืองให้ คงความสมบูรณ์และใช้ เป็ นแหล่งในการให้
ความรู้ แก่ประชาชนทัว ไป แต่อาจเป็ นเพราะรู ปลักษณ์ของอาคารทีปิดทึบมากเกินไปประกอบกับ
กิจกรรมของผู้คนโดยรอบบริ เวณไม่คึกคัก เป็ นแค่เพียงทางผ่าน ทําให้ อาคารนันไม่
$ มีผ้ เู ข้ าใช้ งาน
กลายเป็ นแหล่งเสือมโทรมและเป็ นบ่อเกิดของความน่ากลัวไม่ปลอดภัยในพื $นที อาจแก้ ไขได้ โดย
การรื อ$ ปรับปรุงอาคารนันใหม่
$
ให้ ทําหน้ าทีเป็ นเพียงอนุสรณ์ของซากทางอารยธรรม เป็ นจุดหมาย
ตาของพื $นทีเพือสร้ างความเชือมต่อไปยังพื $นทีบริเวณคูเมืองด้ านตะวันออกต่อไป
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ภาพที 41 อาคารทีสร้ างคร่อมแนวกําแพงเมืองเก่า
5.3.3 พืน1 ทีคูเมืองฝั งประตูพลล้ าน (ด้ านทิศตะวันออก)
แถบพื $นทีบริ เวณคูเมืองฝั งประตูพลล้ าน (ด้ านทิศตะวันออก) อาณาเขตเริ มตังแต่
$ อาคารที
สร้ างคร่อมแนวกําแพงเมืองเดิม สวนสาธารณะทีมีลานตะกร้ อ ซุ้มประตูพลแสน ไล่ไปจนถึงบริ เวณ
คูเมืองทีอยู่ติดกับเรื อนจําเก่า ลักษณะกายภาพและบรรยากาศโดยทัว ไป คือ คูเมืองมีขนาดความ
กว้ างมาก โดยเฉลียอยู่ที 40-45 เมตร ในช่วงต้ น (ทิศเหนือ) ซึงเป็ นจุดทีคเู มืองมีขนาดความกว้ าง
มากทีสุด ไล่ขนาดแคบลงมาเหลือประมาณ 20 เมตรในช่วงปลาย (ทิศใต้ ) ด้ วยขนาดความกว้ าง
ของคูเมืองในช่วงต้ นนี $ทําให้ พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองถูกตัดขาดจากชุมชนฝั งตรงข้ ามทีอยู่ด้าน
นอกคูเมือง ประกอบกับไม่มีทางข้ ามถนนในส่วนนี $ ทําให้ เข้ าถึงพืน$ ทีจ ากภายนอกได้ ยาก ส่วน
ในช่วงปลายทางทิศใต้ ก็ติดกับเชิงสะพานทีข้ามคลองและทางรถไฟ การจราจรค่อนข้ างอันตราย
จากรถทีวิงด้ วยความเร็ วสูงเมือลงมาจากสะพานข้ ามนัน$ ถึงแม้ จะมีสะพานลอยข้ ามถนนสําหรับ
คนเดิน ทัวไป แต่ส ะพานลอยนัน$ ก็ กลับเป็ นปั ญ หาต่อการเดิน บนทางเท้ าฝั ง คูเ มื องด้ วยเช่น กัน
ลักษณะทางเท้ าตลอดแนวคูเมืองด้ านนี $ค่อนข้ างแคบ และมีปัญหาจากสิงกีดขวางต่างๆทีวางอยู่
บนทางเท้ า ไม่ว่าจะเป็ น ต้ นไม้ เสาไฟ ตีนสะพานลอย เป็ นต้ น เหล่านี $ล้ วนเป็ นสิงทีทําให้ การเดิน
บนทางเท้ าด้ านนี $ไม่สะดวก และยังไม่มีความปลอดภัยด้ วยเนืองจากไม่มีราวกันตกกันระหว่
$
างทาง
เท้ ากับคูเมื อง และตลิงของคูเมื องมีความชันมากทัง$ ยังเป็ นคอนกรี ตผสมหิน ถม ทําให้ อาจเกิ ด
อันตรายแก่ผ้ พู ลัดตกลงไปได้
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ภาพที 42 สภาพของทางเท้ าริมคูเมืองฝั งประตูพลล้ าน (ทิศตะวันออก)
ลักษณะอาคารและกิจกรรมโดยรอบเป็ นเพียงทีอยู่อาศัยทีรกร้ าง พืน$ ทีดินเปิ ดโล่งทีควร
เป็ นทีตงเดิ
ั $ มของแนวกําแพงเมืองเก่าและชานกําแพงขนาบยาวตามคูเมืองไม่มีความต่อเนืองกัน
เนืองจากมีอาคารของหน่วยงานรั ฐและประชาชนตัง$ อยู่ จะมีพืน$ ทีเปิ ดโล่งติด กับคูเมืองด้ านใน
เฉพาะบริเวณปลายทังสองฟากของคู
$
เมือง คือ บริเวณพื $นทีตดิ คูเมืองด้ านในสุดปลายด้ านทิศเหนือ
กับบริเวณสุดปลายด้ านทิศใต้ ของคูเมืองฝั งตะวันออกเท่านัน$

ภาพที 43 แนวอาคารทีมีขอบเขตติดกับขอบคูเมืองด้ านในทางฝั งประตูพลล้ าน
(คูเมืองฝั งตะวันออก)
ในพื น$ ที เ ปิ ดโล่ง สาธารณะที ส ามารถเข้ าถึง ได้ นัน$ ไม่มี ความคึกคักจากการใช้ พื น$ ที ข อง
ประชาชนเลย โดยเฉพาะพื $นทีเปิ ดโล่งทางด้ านทิศใต้ ของประตูพลล้ านทีกลายเป็ นเพียงสวนร้ าง

ว่างเปล่า มีแต่ผ้ ทู ีอาศัยอยู่ในบริ เวณนันเข้
$ ามาตกปลาซึงเป็ นข้ อห้ ามของคูเมือง จะมีก็แต่บริ เวณ
ลานตะกร้ อเท่านัน$ ทีดูว่าน่าจะมีการใช้ พืน$ ทีค่อนข้ างคึกคัก ซึงบริ เวณลานตะกร้ อนี $เป็ นส่วนของ
พื $นทีสีเขียวเปิ ดโล่งทีตอ่ เนืองมาจากสวนสาธารณะทางฝั งประตูพลแสน โดยมีอาคารทีสร้ างคร่อม
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แนวกําแพงเมืองเก่าเป็ นจุดหมุน แต่กลุม่ ผู้เข้ าใช้ พื $นทีก็เป็ นกลุม่ คนทีมีความเฉพาะมาก คือ เป็ นผู้ที
อยู่ในละแวกนัน$ ซึงเข้ ามาใช้ พืน$ ทีเป็ นประจํา บุคคลภายนอกอาจไม่กล้ าทีจะเข้ ามาใช้ พืน$ ทีเพือ
ประกอบกิจกรรมอืนๆได้ โดยทัว ไปพื $นทีบริเวณนี $จึงถูกใช้ เป็ นเพียงทางผ่านไปยังบริ เวณอืนๆเท่านัน$
เช่น Night Plaza ซึงกลุ่มผู้ใช้ พื $นทีมีความหลากหลายทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนใหญ่ทีเข้ าใช้ คือ ผู้ทีอยู่
อาศัยในบริเวณแถบนี $และต้ องใช้ เส้ นทางนี $เป็ นทางผ่านกลับบ้ าน ทังโดยทางรถยนต์
$
และการเดิน

ภาพที 44 บริเวณลานตะกร้ อทางฝั งประตูพลล้ าน (พื $นทีเปิ ดโล่งสุดปลายด้ านทิศเหนือ)
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ภาพที 45 บริเวณพื $นทีเปิ ดโล่งรกร้ างทางฝั งประตูพลล้ าน (พื $นทีเปิ ดโล่งสุดปลายด้ านทิศใต้ )
ปั ญหาด้ านความปลอดภัยของผู้ใช้ พืน$ ทียังคงมีเหมือนกับพืน$ ทีบริ เวณอืนๆทีได้ กล่าวถึง
แล้ วข้ างต้ น คือ ไฟฟ้าแสงสว่างยามคําคืนไม่เพียงพอ เป็ นพื $นทีทีไม่มีผ้ คู นคอยเฝ้ามองอย่างบริ เวณ
ลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ประกอบกับลักษณะอาคารทีสร้ างชิดขอบคูเมืองทําให้ พื $นทีเปิ ดโล่งขาด
ความต่อเนือง กิจกรรมของพื $นทีทีขนาบข้ างคูเมืองไม่เอื $ออํานวยต่อการสร้ างแหล่งกิจกรรมให้ กับ
คนในชุมชน และความเข้ าถึงพื $นทีได้ ยากจากคนทีอยูน่ อกพื $นทีคเู มือง ทําให้ ไม่มีผ้ คู นเข้ ามาใช้ พื $นที
จึงกลายเป็ นพื $นทีไม่มีความปลอดภัยสําหรับผู้เข้ าใช้
5.3.4 พืน1 ทีคูเมืองฝั งประตูไชยณรงค์ (ด้ านทิศใต้ )
แถบพื $นทีบริ เวณคูเมืองฝั งประตูไชยณรงค์ (ด้ านทิศใต้ ) อาณาเขตเริ มตังแต่
$ พื $นทีบริ เวณ
คูเมืองข้ างเรื อนจําเก่า ตลาดเทศบาล 5 ซุ้มประตูไชยณรงค์ บ้ านพักตํารวจ จนถึงบริ เวณพื $นทีหน้ า
ศาลแขวงนครราชสีมา และอาคารองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ลักษณะของพื $นทีบริ เวณคูเมืองใน
แถบนี $โดยทัว ไปมีบรรยากาศทีคอ่ นข้ างเงียบเหงา อาจเป็ นเพราะกิจกรรมการใช้ พื $นทีทีประกอบอยู่
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โดยรอบมักเป็ นทีอยู
อยูอ่ าศัยขนาดเล็กและเป็ นทีทําการของราชการ ไม่คอ่ ยมีการประกอบกิจการทาง
พาณิชยกรรม จะมีก็เพียงตลาดเทศบาล 5 ทีสร้ างชิดติดกั
ดกับขอบคูเมืองด้ านในเท่านัน$ แม้ จะมี
ชุมชนต่างๆเกาะอยู่กบั ถนนทีขนานไปกับด้ านนอกคูเมือง แต่ก็เป็ นเพียงทางเข้ าชุมชนเท่านันที
$ หนั

หน้ าเข้ าหาถนน ประกอบกับขนาดของถนนทีมีความกว้ างค่อนข้ างมาก (ถนน 4 เลน) ไม่มีทางข้ าม
ถนนที ปลอดภัย จึง เกิ ดการตัดขาดจากชุมชนทีอยู่บริ เวณรอบนอกของพื น$ ที คูเมื องไม่ส ามารถ
เข้ าถึงพื $นทีกิจกรรมบริเวณคูเมืองได้ สะดวก
ปั ญหาทีเห็นได้ ชดั ของพื $นทีแถบนี $ คือ ขาดความต่อเนืองของ
งของพืพื $นทีเปิ ดโล่งทีอยู่ติดขนาบกับ
แนวคูเมือง เหมือนกับบริ เวณคูเมืองทางฝั งประตูพลล้ าน เนืองจากมีอาคารมาสร้ างชิดขอบแนวคู
เมืองเช่นเดียวกัน ซึงกลุ่มอาคารทีสร้ างชิดขอบแนวคูเมืองนีส$ ่วนใหญ่เป็ นอาคารของหน่วยงาน

ราชการ เช่น เรื อนจําเก่า บ้ านพักตํารวจ ตลาดเทศบาล 5 อาคารขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
เป็ นต้ น โดยอาคารขององค์การบริ ห ารส่วนจัง หวัดนัน$ ได้ ส ร้ างทับคร่ อมแนวคูเ มื องเดิม ด้ ว ย
การสร้ างอาคารคร่อมทับแนวคูเมืองนันเป็
$ นการบดบังทัศนียภาพความต่อเนืองของมุมมอง ทําลาย

การเชื อ มต่อ ระบบนิ เ วศ ของคูเ มื อ ง เป็ นการลดคุณ ค่า ความสํ า คัญ ของพื น$ ที เ ปิ ดโล่ง อัน เป็ น
เอกลักษณ์ของผังเมืองเก่าซึงเป็ นจุดเด่นของพื $นทีนี $ไป ทังยั
$ งมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตา่ งๆมาตัง$
บดบังมุมมองทีจะรับรู้ถึงการมีอยูข่ องคูเมืองด้ วย

ภาพที 46 บรรยากาศตลาดเทศบาล 5 (ฝั งประตูไชยณรงค์)
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ภาพที 47 ตัวอย่างอาคารทีสร้ างชิดขอบคูเมืองทางฝั งประตูไชยณรงค์

ภาพที 48 แสดงตัวอย่างอาคารทีสร้ างทับคูเมืองเดิม (อาคาร อบจ.)
พื $นทีเปิ ดโล่งขนาบแนวคูเมืองฝั งประตูไชยณรงค์นนหลงเหลื
ั$
ออยู่ทีบริ เวณส่วนปลายสุด
ของคูเมืองทางฝั งตะวันออกของประตูไชยณรงค์ เป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งทีเชือมต่อมาจากทางฝั งปลาย
สุดด้ านทิศใต้ ของคูเมืองแถบประตูพลล้ าน ซึงเป็ นพืน$ ทีว่างรกร้ างไม่มีการพัฒนาเพือใช้ งานใน
กิจการสาธารณะ และไม่ส่งเสริ มให้ เกิดทัศนียภาพทีสวยงามแก่พื $นทีด้วย พื $นทีเปิ ดโล่งอีกบริ เวณ
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หนึงของแถบคูเมืองฝั งประตูไชยณรงค์ คือ พื $นทีสวนสาธารณะขนาดเล็กบริ เวณด้ านข้ างตลาด
เทศบาล 5 ซึง อยูต่ ดิ กับซุ้มประตูไชยณรงค์ทางฝั งตะวันออก พื $นทีสว่ นนี $จะมีผ้ เู ข้ าใช้ ในช่วงเย็นโดย
เป็ นผู้คนจากพื $นทีละแวกใกล้ เคียง อุปกรณ์ในพื $นทีทีมีจดั เตรี ยมไว้ ให้ เช่น เครื องเล่นสําหรับเด็ก
เครื องออกกําลังกาย ลานกิจกรรมทัว ไป เรื อถีบในคูเมือง เป็ นต้ น ปั ญหาในพื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณนี $
คือ การจัดการการใช้ พื น$ ที ไ ม่ค้ ุม ค่า ขาดความร่ ม รื น และความน่า ใช้ ง าน ไม่เ กิ ดทัศนี ยภาพที
สวยงาม ทัง$ ๆที เ ป็ นพื น$ ที ส าธารณะที อ ยู่ติด กับ ตลาดและท่า รถประจํ า ทางอัน เป็ นแหล่ง พื น$ ที
สาธารณะสําคัญทีมีผ้ คู นเข้ ามาใช้ พื $นทีมากเป็ นประจํา แต่กลับมีกายภาพทีไม่สามารถรองรับ หรื อ
เชื $อเชิญผู้คนให้ เข้ ามาใช้ พื $นทีได้ อย่างเต็มที และยังไม่ส่งเสริ มให้ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
พื $นทีคเู มืองทีเป็ นพื $นทีสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ด้วย

ภาพที 49 บริเวณพื $นทีเปิ ดโล่งด้ านสุดปลายทิศตะวันออกของฝั งประตูไชยณรงค์
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ภาพที 50 บริเวณพื $นทีเปิ ดโล่งด้ านตะวันออกของตลาดเทศบาล 5

ภาพที 51 บริเวณพื $นทีเปิ ดโล่งด้ านตะวันตกของตลาดเทศบาล 5 (ติดกับซุ้มประตูไชยณรงค์)
ปั ญหาทางกายภาพอืนๆของพื น$ ทีบริ เวณคูเมืองฝั งประตูไ ชยณรงค์ คือ พืน$ ที ทางเท้ ามี
ขนาดแคบและมีสิงกีดขวาง เช่น ต้ นไม้ ทีรอรับบริการสาธารณะ เป็ นต้ น ซึงการแก้ ปัญหาอาจใช้ วิธี
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เดียวกับพื $นทีคเู มืองทางฝั งประตูพลล้ านด้ านทิศใต้ ก็ได้ คือ การปรับลักษณะของตลิงคูเมืองให้ เป็ น
ขัน$ บัน ไดที ส ามารถลงไปเดิน ได้ โดยสะดวก ประกอบกับการจัดภูมิทัศน์ ที ส่ง เสริ ม ทัศนียภาพที
สวยงามและสร้ างระบบนิเวศทีดีให้ กบั พื $นทีคเู มือง เป็ นการขยายประโยชน์การใช้ งานและเพิมพื $นที
สีเขียวไปในตัวด้ วย ปั ญหาเกียวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพือความปลอดภัยของผู้ใช้ พื $นทีทีมีน้อย
เกินไป ปั ญหาความปลอดภัยจากการเดินบนทางเท้ าริมคูเมืองทีไม่มีราวกันตก เป็ นต้ น

ภาพที 52 บรรยากาศทางเท้ าทางฝั งตะวันออกของประตูไชยณรงค์

ภาพที 53 บรรยากาศทางเท้ าทางฝั งตะวันตกของประตูไชยณรงค์
กิจกรรมทีเกิดขึ $นบริ เวณพื $นทีคเู มืองฝั งประตูไชยณรงค์ คือ การใช้ เป็ นพื $นทีทางผ่าน และ
จอดรถเพือเข้ าทํากิจกรรมต่างๆในพื $นทีด้านในเขตคูเมือง เช่น มาซื $อของทีตลาดเทศบาล 5 เป็ นต้ น
โดยผู้เข้ าใช้ พืน$ ทีส่วนใหญ่มักจะอยู่ในวัยทํางานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการซือ$ ของเข้ าบ้ าน เช่น
แม่บ้านทังหลาย
$
เป็ นต้ น นอกจากนันยั
$ งมีการใช้ พื $นทีไหล่ถนนในการประกอบกิจการส่วนตัว เช่น
ใช้ เป็ นทีจอดรถของอู่ซ่อมรถ เป็ นต้ น ซึงเป็ นพฤติกรรมทีไม่ควรเกิดขึ $นเพราะเป็ นการเบียดเบียน
สิทธิสาธารณะของผู้อืน
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5.3.5 สรุปลักษณะกายภาพ กิจกรรม และปั ญหาโดยทัวไปของพืน1 ทีบริเวณคูเมือง
นครราชสีมาจากการสังเกต
1) พื $นทีเปิ ดโล่งขนาบคูเมืองทีควรเป็ นแนวกําแพงเมืองเดิมไม่ตอ่ เนืองกันทังหมด
$
ทําให้
ความเด่นชัดของเอกลักษณ์ทางผังเมืองลดลง บดบังมุมมองและลดประสิทธิภาพการส่งต่อการใช้
พื $นทีในรูปแบบต่างๆรอบบริเวณคูเมือง
2) ความไม่ปลอดภัยในพืน$ ทีร อบบริ เ วณคูเ มืองจากปั ญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื อ
ความปลอดภัยทีมีน้อยเกินไป
3) ปั ญหากลุ่มบุคคลทีไม่พึงประสงค์เข้ าใช้ พื $นทีบริ เวณสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ที
ควรทําหน้ าทีเป็ นส่วนต้ อนรับแขกให้ กับเมือง ทําให้ พืน$ ทีเกิดความไม่ปลอดภัย กลายเป็ นการไล่
ต้ อนการทํากิจกรรมกลุ่มอืนๆของวัยรุ่นให้ ออกมาจากพื $นทีสวน แล้ วไปสร้ างความไม่เหมาะสมกับ
บริเวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี แทน
4) ปั ญหาลักษณะทางภูมิสถาปั ตยกรรมไม่สอดคล้ องกับความต้ องการใช้ งานของผู้เข้ า
ใช้ พื $นที โดยเฉพาะบริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ทีเชือมต่อกับสวนอนุสรณ์ สถานท้ าวสุรนารี
ควรปรั บพื น$ ที ใ ห้ เ กิ ดความลื น ไหลของมุม มองและกลุ่ม กิ จ กรรมมากกว่านี $ หรื อการเสริ ม สร้ าง
องค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมให้ เหมาะสมกับลักษณะกายภาพ ความสําคัญของพื $นที และ
การใช้ งานในพื $นทีบริเวณต่างๆรอบคูเมืองนครราชสีมา
5) พื $นทีบริ เวณต่างๆรอบคูเมืองนครราชสีมาขาดความร่มรื น ทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่
ส่งเสริมให้ เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของพื $นทีบริเวณคูเมือง
6) ปั ญหาทางเท้ าโดยรอบบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาทีมีขนาดแคบเกินไป มีสิงกีดขวาง
ตลอดแนวทางเดิน พื $นทางเท้ าไม่เรี ยบร้ อยเนืองจากผลกระทบของสิงกีดขวางทีประกอบอยู่บนทาง
เท้ านัน$ และไม่มีความปลอดภัยเนืองจากไม่มีราวกันตกตามแนวทางเท้ ารอบคูเมือง
7) ขาดศูนย์บริการข้ อมูลนักท่องเทียว (Tourist Information Center)
8) ปั ญหาคุณภาพนํ $าในคูเมืองไม่สะอาดพอทีจะสามารถรับประกันถึงความปลอดภัยแก่
เด็กทีเล่นนํ $าในคูเมืองได้
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9) ปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างกฎทีห้ามจับสัตว์ นํา$ ในบริ เวณคูเมื องกับการออกแบบ
องค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรม เช่น ท่านํ $าทียืนลงไปในคูเมือง มันเป็ นการเชื $อเชิญให้ เกิดการ
จับสัตว์นํ $าโดยปริยายไม่วา่ จะด้ วยจุดประสงค์ใดก็ตาม เห็นได้ จากการทีเด็กๆลงไปเล่นทีท่านํ $าแล้ ว
ไปจับสัตว์นํ $ากลับไปเลี $ยงทีบ้าน เป็ นต้ น

10) ปั ญหาการจัดการขยะในพืน$ ทีส าธารณะ โดยเฉพาะในสวนฝั ง ประตูพลแสนเวลา
เด็กๆมารอผู้ปกครอง จะเกิดขยะจากการกินขนมและการเล่นกันเป็ นนจํจํานวนมาก และบางส่วนก็
สร้ างมลภาวะทางนํ $าในคูเมืองด้ วย

หมายเหตุ: สัญลักษณ์สี

แผนภาพที 25 แผนทีแสดงปั ญหาในบริเวณต่างๆรอบคูเมืองนครราชสีมา
11) กิจกรรมทีเกิดขึน$ โดยรอบบริ เวณพืน$ ทีคูเมืองนครราชสีมา แบ่งตามเขตพืน$ ทีแต่ละ
ด้ านของคูเมือง ได้ แก่ ด้ านฝั งประตูชมุ พล กิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นการท่องเทียวจากคนต่างถิน ซึงจะ
กระจุกตัวอยู่บบริริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรานารี กิจกรรมของกลุ่มวัยรุ่ น ซึงเป็ นกิจกรรมประเภท
Active เช่น เต้ น B-Boy จักรยานผาดโผน เสก็ตบอร์ ด มีการกระจุกตัวอยู่บริ เวณลานเชือมต่อ
อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี กบั สวนอนุสรณ์สถานฯ ไล่กระจายตัวตามประเภทกิจกรรมไปจนถึงบริ เวณ
ลานซุ้มประตูจําลองด้ านหน้ าวัดพายัพ ซึงในบริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ควรเป็ นกิจกรรม
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ประเภท Passive มากกว่า ส่วนนกิกิจกรรมนันทนาการทัว ไป กระจุกตัวมากในบริ เวณสวนสาธารณะ
ฝั งตะวันตกทังหมดของ
$
ประตูพลแสนโดยผู้ใช้ ส่วนใหญ่เป็ นเด็กและวัยทํางาน มีการกระจายตัวอยู่
ในบางพื $นทีของสวนอนุสรณ์สถานม้ าวสุรนารี และสวนสาธารณะชุ
และสวนสาธารณะชุมชนฝั งประตูไชยณรงค์ การใช้
พื น$ ที เ ป็ นทางผ่า นโดยเฉพาะบริ เ วณพื น$ ที ฝัฝั ง ประตูพ ลล้ า นและประตูไ ชยณรงค์ กิ จ กรรมเชิ ง

พาณิชยกรรมสําหรับคนในชุมชนบริเวณตลาดเทศบาล 5 ทางฝั งประตูไชยณรงค์
ไชยณรงค์ เป็ นต้ น

หมายเหตุ: สัญลักษณ์สี

แผนภาพที 26 แผนทีแสดงประเภทกิจกรรมในบริเวณต่างๆรอบคูเมืองนครราชสีมา
5.4 ศักยภาพของพืน1 ทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
ศักยภาพเด่นทีสําคัญของพืน$ ทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาประการแรก คือ เป็ นพืน$ ทีทีมี
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ซึงเป็ นสิงทีชี $ให้ เห็นถึงพัฒนาการ การเจริ ญเติบโตของเมือง
แสดงถึงรกราก ความคิด ความเชือ และภูมิปัญญาในการสร้ างบ้ านเมือง ศักยภาพด้ านนี $นีเองทีจะ
ดึงมาใช้ เป็ นประเด็นหลักในการสร้ างนโยบายเพือการอนุรักษ์ และพัฒนาพื $นที โดยองค์ประกอบ
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที ห ลงเหลื ออยู่ใ นปั จ จุบัน ได้ แก่ ซุ้ม ประตูชุม พลที ตงั $ อยู่ด้านหลัง
อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี คูเมืองเดิมและพื $นทีชานกําแพง ซากแนวกําแพงเมืองเดิม และลักษณะการ
เชือมต่อของพื $นทีเปิ ดโล่งในเขตคูเมืองทีเป็ นแบบตารางตามแนวทางการวางผังแบบโบราณจาก
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ฝรังเศสในสมัยอยุธยา ธาดา สุทธิธรรม (2544: 23) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการวางผังเมืองเป็ น
ตารางไว้ ว่ า “ถ้ าไม่ ใ ช่ เ พื อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ก็ เ ป็ นเรื อ งของการจัด ระบบการคมนาคมและ
สาธารณูปการเพือสุขอนามัยของประชาชนทีง่ายต่อการบํารุ งรักษา” สิงนี $ถือได้ ว่าเป็ นศักยภาพ
ด้ านหนึง ของผังเมืองเดิมทีควรนํามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในปั จจุบนั
จากองค์ประกอบเหล่านีเ$ ห็นได้ ว่าส่วนใหญ่สิง ทีหลงเหลืออยู่ คือ องค์ประกอบทางภูมิ
สถาปั ตยกรรม ได้ แก่ คูเมือง พื $นทีว่าง พื $นทีเปิ ดโล่ง ทีเป็ นตัวส่งต่อบรรยากาศ มีผลกับระบบนิเวศ
ของเมือง ส่งต่อมุมมอง ความลืนไหลของพื $นที และสร้ างเอกลักษณ์ ให้ กับเมือง มีเพียงซุ้มประตู
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พื $นที แต่ต้องได้ รับการสนัส
บสนุนจากองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมทีอยู่โดยรอบบริ เวณด้ วยจึง

เท่านันที
$ เป็ นองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมซึงสามารถสังเกตได้ อย่างชัดเจน เป็ นจุดหมายตาใน
จะส่งผลดีตอ่ การรับรู้ถึงการมีอยูข่ องซุ้มประตูชมุ พล องค์ประกอบทังหมดที
$
กล่าวถึงคือสิงทีควรถือ
เป็ นหลักในการรักษาหรื ออนุรักษ์เอกลักษณ์และบรรยากาศในพื $นทีตามแนวคิดของการอนุรักษ์ เชิง
ประวัตศิ าสตร์
สิงหนึงทีเป็ นตัวแทนจากอดีตให้ คนรุ่ นหลังได้ ระลึกถึงความกล้ าหาญของบรรพบุรุษ จน
กลายเป็ นศักยภาพของพื $นทีในด้ านการส่งเสริ มการท่องเทียวและเป็ นจุดหมายตาสําคัญของพื $นที
ด้ วย คือ อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ทีตงตระหง่
ั$
านอยู่หน้ าซุ้มประตูชมุ พลบนฐานทียกสูงกลางลานกว้ าง
แต่มีองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมและกิจกรรมบางอย่างทีไม่เหมาะสมประกอบอยู่ในบริ เวณ
จนเป็ นการลดความสง่างาม ความศักดิส9 ิทธิ9ของพื $นทีลานอนุสาวรี ย์ฯและซุ้มประตูชมุ พลลงไป เช่น
ศาลาพักคอยขนาดใหญ่ เวทียกระดับทีเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ พื $นทีเพือการชุมนุม เป็ นต้ น
โดยกิ จ กรรมที ควรประกอบอยู่กับ บริ เ วณอนุส าวรี ย์ ท้ าวสุร นารี แ ละซุ้ม ประตูชุม พลนี ค$ วรเป็ น
กิจกรรมประเภท Passive ไม่สง่ เสียงดังสร้ างความรํ าคาญจนทําลายความศักดิ9สิทธิ9ของพื $นที และ
สร้ างความเสียหายแก่โบราณสถานแห่งเดียวทีหลงเหลืออยูไ่ ด้ นอกจากนันอนุ
$ สาวรี ย์ท้าวสุรนารี ยงั
เป็ นส่วนสร้ างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ กับชุมชนทีอยู่ในบริ เวณด้ วย ทัง$ ร้ านอาหาร ทีพักต่างๆ
แหล่งบันเทิง ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น กลายเป็ นพื $นทีเชือมต่อกิจกรรมและการขยายตัวของเมือง
ใหม่ให้ เข้ ากับบริบทของเมืองเก่าได้
นอกจากศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและการท่องเทียวทีมาพร้ อมกับประวัติและ
ความเลือมใสต่อท้ าวสุรนารี แล้ ว ความสามารถในการกระตุ้นให้ เกิดความรัก ความเข้ าใจเพือรักษา
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ประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถินอย่างเพลงโคราช ก็เป็ นสิงหนึง ทีมาคูก่ นั ด้ วย โดยการสร้ างกลยุทธ์ที
อาศัยความเชือของผู้คน เช่น การแก้ บนย่าโมด้ วยเพลงโคราช ประเด็นนีถ$ ื อเป็ นความสําเร็ จใน
เบื $องต้ นทีช่วยรักษาเพลงโคราชให้ คงอยู่ต่อไป แต่ไม่อาจรับประกันได้ ถึงความยังยืน ความเป็ น
ของเดิมแท้ ของเพลงโคราชทีอาจต้ องเปลียนไปบ้ างตามยุคสมัย ซึงถ้ าหากต้ องการผลักดันเพลง
โคราชให้ เข้ าสู่กระบวนการการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม จะต้ องทําการศึกษาถึงผลกระทบจากการ
ท่องเทียวทังหลายให้
$
ดีก่อน ดังที Robert Mcnulty (1985) ได้ ให้ ข้อคิดไว้ ว่า “การสงวนวัฒนธรรม
เป็ นงานสําคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาและความเจริ ญทางเทคโนโลยี การเปิ ดวัฒนธรรมท้ องถิน
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ส านการท่องเทียวทีเกิดจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้ ว ยังมีพืน$ ทีทีถูก
นอกจากศักยภาพด้

เพือการท่องเทียว ก็เท่ากับเป็ นการเริมกระบวนการแตกสลายทางวัฒนธรรม”

สนับสนุนในเชิงการท่องเทียวซึงเกาะอยู่โดยรอบบริ เวณของพืน$ ทีคูเมืองด้ วย เช่น วัดพายัพ วัด
ศาลาลอย Night Plaza พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ เป็ นต้ น นอกจากนี $ยังมีศาลหลักเมือง

และวัดต่างๆภายในเขตคูเมืองทีถูกส่งเสริ มให้ เป็ นจุดแวะชมสําหรับการท่องเทียว ซึงหากมีการ
จัดการลักษณะกายภาพและเนื $อหาของสถานทีแต่ละทีให้ มีความชัดเจนและเหมาะสมกับหน้ าที
ของสถานทีนนๆประกอบกั
ั$
บการจัดการระบบการเดินทางขนส่งเพือการท่องเทียวทีเหมาะสม เช่น
เส้ นทางเดิน, เส้ นทางจักรยาน, รถราง เป็ นต้ น โดยใช้ ประโยชน์จากโครงข่ายแบบตารางของผัง
เมืองเดิมซึงมีประโยชน์ในการจดจําทางและสร้ างจุดหมายตา ก็จะสามารถส่งเสริ มศักยภาพของ
พื $นทีให้ เกิดการกระจายรายได้ ส่ชู มุ ชนได้ ทังยั
$ งสร้ างทัศนียภาพและสาธารณูปโภคทีดีให้ กบั คนใน
ท้ องถินด้ วย
ศักยภาพในด้ านต่อมาของพื $นที คือ การเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลาง
เมื อ งที ไ ม่ ว่ า ใครก็ ส ามารถเข้ าถึ ง พื น$ ที นี ไ$ ด้ โ ดยสะดวก โดยเฉพาะจากการเดิ น และการใช้
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ซึงลักษณะของพื $นทีเปิ ดโล่งนี $อาจแบ่งได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ พื $นทีเปิ ดโล่ง
บริ เวณสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองฝั งประตูพลแสน (ด้ านทิศเหนือ
ของคูเมือง) พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองฝั งประตูพลล้ านและประตูไชยณรงค์ โดยรายละเอียดของ
ศักยภาพของพื $นทีเปิ ดโล่งแต่ละลักษณะสามารถอธิบายได้ ดงั นี $
พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ด้ านทิศเหนือของอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
บริ เวณทีเป็ นผืนดินมีขนาดความกว้ างประมาณ 50-60 เมตร ยาวประมาณ 330 เมตร ส่วนทีเป็ น
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พื $นผิวนํ $าของคูเมือง มีขนาดกว้ างประมาณ 35 เมตร ยาวประมาณ 145 เมตร ส่วนพื $นทีทางด้ าน
ทิศใต้ ของอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี มีขนาดผืนดินข้ างคูเมือง กว้ างประมาณ 24 เมตร ยาวประมาณ
135 เมตร และมีพื $นผิวนํา$ ของคูเมือง กว้ างประมาณ 26 เมตร ยาวประมาณ 130 เมตร ด้ วย
ตําแหน่ง ขนาด และบริ บทของพื $นทีโดยรอบบริ เวณพื $นทีเปิ ดโล่งนี $ทําให้ พื $นทีมีหน้ าทีเพิมเติมจาก
การเป็ นพื $นทีสาธารณะสําหรับประชาชนในท้ องถินทัว ไปให้ ได้ ใช้ พกั ผ่อนหย่อนใจ ยังควรทําหน้ าที
เป็ นเสมือนห้ องรับแขกสีเขียว เพือต้ อนรับเหล่านักท่องเทียวผู้มาเยียมเยือน ให้ มีทีพกั ผ่อนพักคอย
ซึงนอกจากจะมีความร่ มรื น มีบริ การสาธารณะทีสะดวกสบาย เช่น ข้ อมูลการท่องเทียว ห้ องนํา$
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ส สี เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี เป็ นเรืองทีดี แต่การออกแบบรูปทรง
การสร้ างอาคารแสดง แสง

เป็ นต้ น ยังสามารถได้ เรี ยนรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของพื $นทีในเบื $องต้ นด้ วย (ในทีนี $แนวคิดของ
ลักษณะอาคารและการใช้ งานของอาคารควรรื อ$ ปรับปรุ งใหม่ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและ
ลักษณะของกลุม่ ผู้ใช้ มากกว่านี $)
นอกจากกิจ กรรมที สามารถเกิดขึน$ เป็ นประจํ าทุกวัน ในบริ เ วณพืน$ ทีส วนอนุส รณ์ สถาน
ตามทีกล่าวข้ างต้ นแล้ ว พื $นทีนี $ยังสามารถรองรับกิจกรรมประจําปี ซึงจัดขึ $นเพือเฉลิมฉลองให้ กับ
ย่าโมได้ โดยในงานนี $เป็ นการรวมตัวของกิจกรรมอืนๆทีหลากหลาย มีประชาชนเข้ าร่ วมกิกจรรม
จํานวนมาก เป็ นการสร้ างแรงผลักดันให้ ศกั ยภาพทางการท่องเทียวและเศรษฐกิจได้ เติบโต โดยใน
การจัดสรรพื น$ ที เ พื อการจัดงานควรเลื อกบริ เ วณที เ หมาะสมไม่ไ ปรบกวนโบราณสถาน ความ
ศักดิส9 ิทธิ9ในบรรยากาศของพื $นทีบริ เวณอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชมุ พล ซึงจากขนาดของ
พื $นผิวดินทีทบั กับแนวคูเมืองซึงกล่าวไว้ ในข้ างต้ นนัน$ มีขนาดใหญ่พอทีจะสามารถจัดสรรพื $นทีให้
เป็ นลานกิจกรรมอเนกประสงค์เพือรองรับกิจกรรมทีเกียวกับประเพณี วัฒนธรรมของท้ องถินได้
โดยอาจจะมีนโยบายในการสร้ างพื $นทีทีไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เพราะไม่เหมาะสมกับ
บริ บทและความสําคัญของพื $นทีบริ เวณคูเมือง (หากต้ องการจัดกิจกรรมทางการเมืองควรไปจัด
บริเวณลานของศูนย์ราชการทีเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งขนาดใหญ่อย่างลานหน้ าอาคารศาลากลางจังหวัด
จะเหมาะสมกว่า ซึง กิจกรรมทีเกิดขึ $นควรเป็ นกิจกรรมทีอยูใ่ นความสงบด้ วย)
พื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองฝั งประตูพลแสน (ด้ านทิศเหนือของคูเมือง) ลักษณะดีทีเด่นชัด
ของพื $นทีแถบนี $ คือ ความต่อเนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งทีเป็ นพื $นทีสีเขียวยาวติดต่อกันโดยตลอดแนว
ขนาบขนานไปกับพื น$ ที คูเ มื อง เมื อ ประกอบกับ กลุ่ม ประเภทอาคารและกิ จ กรรมที อยู่ร ายรอบ
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บริ เ วณ เช่น อาคารและกิ จ กรรมด้ า นการศึก ษา อาคารและกิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ อาคารและ
กิจกรรมการอยู่อาศัย เป็ นต้ น เหล่านีล$ ้ วนเป็ นสิงส่งเสริ มกันละกันระหว่างพืน$ ทีโดยรอบบริ เวณคู
เมืองกับพื $นทีคเู มืองซึงถูกพัฒนาให้ เกิดศักยภาพในด้ านการเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งเพือบริ การประชาชน
คือ เป็ นพื น$ ที สี เ ขี ย วที ป ระชาชนสามารถเข้ า ไปใช้ บ ริ การเพื อการพัก ผ่อ นออกกํ า ลัง กาย และ
เสริ มสร้ างทัศนียภาพทีสวยงามให้ กับเมืองในรู ปแบบของสวนสาธารณะ นอกจากนันยั
$ งสามารถ
เพิมศักยภาพในแง่ของการเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งเพือสิงแวดล้ อม คือ เป็ นพื $นทีสีเขียวทีเสริ มสร้ างคุณค่า
ด้ านสิงแวดล้ อม เช่น การเสริมสร้ างในระดับของการเพิมออกซิเจน ลดอุณหภูมิความร้ อน การเป็ น
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ความสามารถในการรองรัสบกลุ่มคนของพื $นทีนี $จะเน้ นไปทีกลุ่มประชาชนทีต้องการมาใช้ พื $นทีเพือ
จุดเริมต้ นของระบบนิเวศธรรมชาติเฉพาะที การทําหน้ าทีเสมือนปอดของชุมชนเมือง เป็ นต้ น โดย
กิจกรรมนันทนาการมากกว่าการรองรับกิจกรรมของนักท่องเทียว

ในส่วนของพื $นทีเปิ ดโล่งทางฝั งประตูพลแสนนี $มีบริ เวณหนึงทีมีการขุดค้ นพบซากกําแพง
เมืองเก่าซึง อยูใ่ นตําแหน่งปลายสุดทางฝั งตะวันออกของพื $นทีทางแถบประตูพลแสน ศักยภาพของ
จุด นี ท$ ี อ าจทํ า ให้ เ กิ ด ขึน$ ได้ คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง เป็ นอนุส รณ์ จ ากอดี ต โดยไม่
จําเป็ นต้ องให้ ผ้ คู นเข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั พื $นที เพียงแต่ให้ รับรู้ ถึงความเป็ นมาและความสําคัญของ
พื $นทีนนก็
ั $ เพียงพอ แล้ วใช้ จดุ นี $เป็ นจุดหมุน (Connecting Point) ของปลายสวนสาธารณะทางฝั ง
ประตูพลแสนเพือส่งต่อความลืนไหลของพื $นทีเปิ ดโล่งไปยังพื $นทีทางฝั งประตูพลล้ านทีอยู่ติดกัน
ต่อไป
พื $นทีเปิ ดโล่งบริเวณคูเมืองฝั งประตูพลล้ านและประตูไชยณรงค์ จากลักษณะกายภาพของ
พื $นทีในปั จจุบนั โดยยังไม่พดู ถึงในกรณีทีเกิดการปรับปรุง พื $นทีนี $สามารถรองรับกิจกรรมของคนใน
แง่ของการใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรเพือผ่านไปมายังบริเวณอืนๆทีอยูใ่ นอาณาเขตใกล้ เคียงได้ โดยต้ อง
พัฒนาแก้ ไขในด้ านความสะดวกและความปลอดภัยของทางสัญจรทีขาดความร่มรื น มีสิงกีดขวาง
เป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะบนทางเท้ า ไม่สามารถเดินได้ โดยสะดวก ซึงในกรณีทีสามารถปรับปรุ ง
พื น$ ที ไ ด้ ใ นขัน$ ต้ น ศัก ยภาพด้ า นการพัฒ นาพื น$ ที ใ ห้ เ ป็ นพื น$ ที เ ปิ ดโล่ง เพื อ สิ ง แวดล้ อ มดูจ ะเป็ น
ประเด็นทีนา่ สนใจ ทังยั
$ งช่วยส่งเสริ มให้ เกิดทัศนียภาพทีสวยงามแก่เมืองด้ วย ซึงอาจจะปรับปรุงที
ลักษณะของตลิงทังสองข้
$
างของคูเมืองให้ ส่งเสริ มการใช้ งานทางเท้ าได้ สะดวกประกอบกับส่งเสริ ม
สภาพแวดล้ อมทีดีไปพร้ อมกัน ซึงในกรณีทีสามารถปรับปรุงพื $นทีให้ เป็ นไปได้ อย่างทีควรจะเป็ น
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การพัฒนาปรับปรุงให้ เกิดความต่อเนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งโดยรอบบริ เวณพื $นทีคเู มืองให้ เชือมต่อถึง
กันได้ ทงหมดเป็
ั$
นสิงทีควรกระทํา เพือรักษาและสร้ างแนวกําแพงเมืองเก่า ส่งเสริ มให้ เอกลักษณ์
ของคูเมืองมีความชัดเจนเป็ นการสนับสนุนศักยภาพในด้ านความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี โดยหน้ าทีของพื $นทีทีเพิมขึ $นมานันไม่
$ จําเป็ นต้ องเป็ นไปเพือการให้ บริ การแก่ประชาชน
แต่จะเป็ นเพียงพื $นทีเปิ ดโล่งเพือส่งเสริ มสิงแวดล้ อมและทัศนียภาพ ทีมีความปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ใช้
เดิมก็ได้
ในแง่ของหลักการวางผังเมือง พื $นทีบริ เวณคูเมืองนอกจากสามารถใช้ เป็ นส่วนหนึงของ
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เป็ นส่วนหนึงของพื $นทีกันสชนระหว่างเมืองเก่าทีอยู่ในเขตคูเมือง กับเมืองใหม่ทีกําลังขยายตัวอยู่
ระบบสาธารณูปการ เช่น เป็ นพื $นทีระบายนํ $า บําบัดนํ $า กักเก็บนํ $าให้ กบั เมืองได้ แล้ ว ยังสามารถใช้

นอกเขตคูเมือง ซึง สามารถใช้ กิจกรรมเชิงนันทนาการในสวนสาธารณะและกิจกรรมด้ านพาณิชยก
รรมเป็ นตัวเชือมต่อผู้คนจากทังสองอาณาเขตได้
$
5.5 วิเคราะห์ ผลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต

ในส่วนนี $จะทําการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ของลักษณะกายภาพของพื $นทีกับกิจกรรม
และกลุม่ คนทีเข้ ามาทํากิจกรรมประเภทนันๆ
$ ประกอบกับปั ญหาและความต้ องการในการปรับปรุง
พัฒนาพื $นทีของกลุ่มผู้ใช้ แต่ละช่วงวัย เพือหาเหตุและผลของการเกิดพฤติกรรมการใช้ พื $นทีต่างๆ
แล้ วนํามาวิเคราะห์ร่วมกับศักยภาพของพื $นทีเพือหาแนวทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนาพื $นทีให้
เหมาะสมกับนโยบายด้ านการอนุรักษ์เชิงประวัตศิ าสตร์ ตอ่ ไป
จากผลของการสอบถามและสัมภาษณ์ ผ้ ูเข้ าใช้ พืน$ ทีบริ เ วณคูเมื องนครราชสี มา ความ
ต้ องการในการพัฒนาปรับปรุงพื $นทีส่วนใหญ่ไม่ได้ ต้องการพื $นทีเพือรองรับกิจกรรมแปลกใหม่หรื อ
กิจกรรมพิเศษ เพียงแต่ต้องการปรับปรุงจัดสรรพื $นทีทีมีให้ สามารถรองรับกิจกรรมทีเป็ นอยู่ให้ เกิด
ความสะดวกสบาย ร่มรื น ปลอดภัย เหมาะสมกับคุณค่า ความสําคัญของพื $นที ซึงเมือแนวโน้ มของ
ความต้ องการเป็ นเช่น นี $ ก็ สามารถใช้ ศักยภาพของพืน$ ที เป็ นตัวนํ าในการวิเ คราะห์ ห าแนวทาง
พัฒนาปรับปรุ งพื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาได้ โดยนําปั ญหาหรื อความต้ องการของประชาชน
ประกอบกับผลจากการสังเกตมาประกอบเป็ นส่วนเสริมในรายละเอียดของการออกแบบพัฒนา
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จากศักยภาพของพื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาในด้ านความเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะ
ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เมือพิจารณาดูตามลักษณะประเภทของพื $นทีเปิ ดโล่ง 3 ลักษณะ คือ พื $นที
เปิ ดโล่งด้ านฝั งประตูชุมพล พื $นทีเปิ ดโล่งด้ านฝั งประตูพลแสน พื $นทีเปิ ดโล่งด้ านฝั งประตูพลล้ าน
และประตูไชยณรงค์ จะเห็นลักษณะหน้ าทีและกิจกรรมเด่นทีสามารถเกิดขึ $นในพื $นทีแต่ละประเภท
ได้ โดยเมือพิจารณาร่วมกับปั ญหาด้ านกายภาพทีเกิดขึ $นในปั จจุบนั ก็พอจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมการใช้ พื $นทีกับกายภาพของพื $นที เพือหาแนวทางในการส่งเสริ มศักยภาพทีดีของ
พื $นทีได้ ตอ่ ไป ดังนี $
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เป็ นจุดหมายตาตามหลักสทฤษฎีจินตภาพของเมือง เป็ นบริ เวณทีมีปริ มาณผู้เข้ าใช้ มากทีสุดของ

บริ เวณพื $นทีเปิ ดโล่งทางทิศตะวันตกของคูเมือง มีอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และประตูชุมพล

พื $นทีตา่ งๆรอบคูเมือง โดยจากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ าใช้ พื $นทีหลักคือ นักท่องเทียว ทีไม่คอ่ ยมีความ

ผูกพันกับพืน$ ที เข้ ามาเพียงเพือสักการะย่าโม ซื $อของฝากในบริ เวณข้ างเคียง กับอีกลุ่มผู้ใช้ พื $นที
หนึง คือ กลุ่มวัยรุ่ นทีเข้ ามาเพือแสดงศักยภาพความสามารถของตนให้ คนภายนอกได้ รับรู้ กลุ่ม
ผู้ใช้ พื $นทีสองกลุ่มนี $จึงสามารถจับคู่กันได้ โดยกลุ่มวัยรุ่ นจะทําให้ เกิดกิจกรรมทีน่าสนใจในพื $นที
เป็ นการดึงดูดนักท่องเทียวให้ เข้ ามาใช้ พื $นที ส่วนนักท่องเทียวจะเป็ นผู้ชมให้ กบั กลุ่มวัยรุ่นทีเข้ ามา
แสดงความสามารถ
พื $นทีบริเวณนี $จึงมีหน้ าทีมากกว่าการเป็ นพื $นทีสาธารณะสําหรับคนในท้ องถิน แต่เป็ นพื $นที
ทีทําให้ เกิดศักยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเทียว และการเรี ยนรู้ เอกลักษณ์ของพื $นทีได้ โดยการ
ส่งเสริมหน้ าทีการเป็ น “ห้ องรับแขกของเมือง” เพือส่งเสริ มลักษณะการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ตามหลักการพัฒนาพื $นทีเพือการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม การเป็ นจุดเริ มต้ นสําหรับผู้
มาเยือน สนับสนุนให้ พื $นทีมีความชัดเจน พร้ อมทีจะรองรับการใช้ งานมากขึ $น ซึงลักษณะของพื $นที
ในปั จจุบนั กับกิจกรรมหลายอย่างทีประกอบอยู่กบั พื $นทีก็ทําการส่งเสริ มหน้ าทีห้องรับแขกนันอยู
$ ่
เช่น อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ซุ้มประตูชมุ พล อาคารหอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหา
วีรวงศ์, อาคารพาณิชย์ขายของฝาก สวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี อาคารแสดง แสง สี เสียงและ
วีรกรรมท้ าวสุรนารี เป็ นต้ น แต่ด้วยลักษณะทางภูมิสถาปั ตยกรรมและองค์ประกอบบางอย่างทําให้
พื น$ ที ไ ม่ส ามารถทํ าหน้ าที นัน$ ได้ โดยสมบูร ณ์ ต ามหลักการใช้ ภูมิส ถาปั ตยกรรมในการส่ง เสริ ม
อนุรักษ์ พื $นทีทางประวัติศาสตร์ โดยประเด็นปั ญหาหลัก คือ ความไม่ร่มรื น ทัศนียภาพไม่สวยงาม
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ความไม่สอดคล้ องต่อเนืองของเส้ นทาง ความไม่ชดั เจนของพื $นที ทีไม่ส่งต่อการใช้ งานซึงกันและ
กัน ที สํ าคัญ คือ ความปลอดภัยในการเข้ าใช้ พื น$ ที ซึง ปั ญ หาในด้ านความปลอดภัยนี เ$ กิ ดจาก
ลักษณะภูมิสถาปั ตยกรรมทีไม่ดี ไม่สง่ เสริมกิจกรรมของผู้คนอย่างเหมาะสม ทําให้ เกิดปั ญหาลูกโซ่
ของการใช้ พื $นทีตา่ งๆตามมา
การมองในเชิ ง ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมจึ ง ถูก ตัง$ เป็ นประเด็ น สํ า คัญ ของปั จ จัย ที ทํ า ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมการใช้ พื $นทีตา่ งๆในบริ เวณนี $ เริ มตังแต่
$ คนในท้ องทีไม่ร้ ู จกั อาคารทีเป็ นแหล่งข้ อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ แ ละเรื องราวของท้ องถิน อย่าง อาคารพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติม หาวี ร วงศ์แ ละ
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เป็ นมาและความสําคัญส
ของพื $นทีคเู มือง ประเด็นนีเ$ ป็ นเรื องสําคัญมากหากต้ องการพัฒนาพื $นที

อาคารแสดง แสง สี เสี ยง และวี รกรรมท้ าวสุรนารี จนส่งผลถึง ความไม่ร้ ู เกี ยวกับประวัติความ
โดยมีนโยบายการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ เป็ นตัวนํา ซึงถ้ ามองในแง่มุมของการท่องเทียว ผลจาก
การสังเกตก็ไม่พบว่าจะมีนกั ท่องเทียวรู้จกั หรื อแวะเข้ าไปชมสถานทีเหล่านัน$ ส่วนใหญ่มาเพียงเพือ
สักการะย่าโม โดยทีอาจจะไม่ร้ ู ถึงความเป็ นมาของย่าโมด้ วย ทังที
$ จริ งแล้ วการท่องเทียวในดินแดน
ประวัติศาสตร์ สถานทีแรกๆทีควรเยียมชม คือ พิพิธภัณ ฑ์ข องท้ องถิน หรื อสถานทีที สามารถให้
ความรู้พื $นฐานเกียวกับประวัตคิ วามเป็ นมาและความสําคัญของพื $นทีได้
เหตุของการไม่รับรู้ถึงการมีอยูข่ องสถานทีเหล่านัน$ อาจเป็ นเพราะตําแหน่งทีตงไม่
ั $ สามารถ
สังเกตได้ ง่าย ไม่ถกู ให้ ความสําคัญจากผู้บริ หารจัดการพื $นที เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ฯถูกนําไปอยู่
ด้ านหลังอาคารขนาดใหญ่ (อาคารหอสมุดแห่ง ชาติ) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน หรื ออาคารแสดง
วีรกรรมท้ าวสุรนารี หลบอยู่ในเงามืดของต้ นไม้ กับรู ปลักษณ์ทีทําเลียนแบบกําแพงเมืองเก่ามาก
จนเกิ น ไป และอยู่ด้า นหลัง อนุส าวรี ย์ข นาดใหญ่ ที มี รู ปลัก ษณ์ น่าสนใจกว่าจนไม่มี ผ้ ูเ ข้ าใช้ จ น
กลายเป็ นห้ องเก็บของขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
สิงเหล่านี $อาจแก้ ไขได้ โดยการเปลียนตําแหน่งทีตงใหม่
ั$
หรื ออาจเปลียนแนวคิดในการรวม
แหล่งข้ อมูลความรู้ ให้ โดดเด่นอยู่ในทีเดียวกัน เช่น การรวมเนื $อหาในพิพิธภัณฑ์และอาคารแสดง
วีรกรรมเข้ ากับหอสมุดแห่งชาติ ซึง อาจจัดไว้ ในส่วนนิทรรศการถาวรทีบคุ คลทัว ไปสามารถเข้ าชมได้
พร้ อมกับบริการสาธารณูปการทัว ไป อย่างห้ องนํ $า เป็ นต้ น ซึงจะจัดเก็บค่าเข้ าชมด้ วยก็สามารถทํา
ได้ โดยใช้ พื $นทีลานกว้ างของศาลากลางจังหวัดเป็ นจุดเริมต้ นของการเยียมชมพื $นทีคเู มืองก็ได้ หรื อ
จะทําการแยกส่วนของพิพิธภัณฑ์ออกจากหอสมุดแล้ วมารวมกับเนือ$ หาของการแสดงวีร กรรม
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ท้ าวสุรนารี ให้ จดั ตังอยู
$ ใ่ นบริเวณสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี เพือทําหน้ าทีเป็ นเสมือนห้ องสมุดใน
ห้ องรับแขกของเมืองก็ได้ ซึง รูปลักษณ์ของอาคารทีจะเกิดขึ $นควรสือถึงเนื $อหาทีจะจัดแสดงด้ วย แต่
ต้ องไม่โดดเด่นกว่าอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล โดยสามารถจัดแสดงได้ ในลักษณะ
Indoor สําหรับเนื $อหาจากพิพิธภัณฑ์ และ Semi-Outdoor สําหรับเนื $อหาของวีรกรรมท้ าวสุรนารี ก็
ได้ หรื อ การจัด เนื อ$ หาของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ร วมกับหอสมุด แล้ วแสดงเนื อ$ หาวี ร กรรมท้ า วสุร นารี ใ น
ลักษณะของประติม ากรรมในสวน ซึง สามารถใช้ เ ป็ นองค์ประกอบทางภูมิส ถาปั ตยกรรมเพื อ
ประกอบกิจกรรม Passive อย่างการนัง พักคอย เดินเล่น เป็ นต้ น
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หัน มาใช้ พื น$ ที แ ละรั บ รู้ ถึส
ง ประวัติความสํ า คัญ ของพื น$ ที ไ ปพร้ อมๆกัน ทัง$ ยัง เป็ นการเพิม ความ
การเพิมกิจกรรมให้ กับพื $นทีสวนซึงสามารถเข้ าใช้ ได้ จริ งจะเป็ นการดึงดูดนักท่องเทียวให้

ปลอดภัยในลักษณะ Natural Surveillance ทําให้ ความน่ากลัวของพื $นทีจากกลุ่มบุคคลทีไม่พึง
ประสงค์ลดลง
ในแง่ของความเหมาะสมขององค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมและกิจกรรมกับบริ เวณ
อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ตามหลักการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ จากผลการสอบถาม
สัมภาษณ์ สังเกต และการหาข้ อมูลจากนักวิชาการ มีประเด็นทีน่าสังเกตเกี ยวกับพืน$ ทีเปิ ดโล่ง
บริ เ วณคูเ มื อ งฝั ง ตะวัน ตกนี $ คื อ ความไม่ เ ข้ าใจหรื อ ความไม่ ชัด เจนในหน้ าที ห รื อ บทบาท
ความสํ าคัญของอนุส าวรี ย์ท้ าวสุร นารี ทํ าให้ เ กิ ดการใช้ พื น$ ที ที ไม่เ หมาะสม ซึง ในสิง ที ควรเป็ น
สําหรับบริเวณอนุสาวรี ย์ท้าวสุรานารี ทีอยูค่ กู่ บั หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างซุ้มประตูชมุ พล คือ
ความสง่างามของพืน$ ที เพือความชัดเจนของโบราณสถานที เหลื ออยู่เพียงแห่งเดียว และความ
ศักดิ9สิทธิ9ในพื $นทีเพือระลึกถึงวีรกรรมของย่าโม ตัวอย่างของพฤติกรรม กิจกรรมทีไม่เหมาะสมกับ
บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ เช่น การเต้ น B-Boy การเร่ ขายของกับนักท่องเทียว การนัง เล่นอยู่ตามฐาน
ของอนุสาวรี ย์ การดูดวง การขายนกปล่อย การชุมนุมทางการเมืองทีอยูใ่ นความไม่สงบและรบกวน
ผู้อืน เหล่านี $เป็ นกิจกรรมทีทําให้ ความศักดิ9สิทธิ9และความหมายของพื $นทีเปลียนไป ซึงเหตุของการ
เกิดพฤติกรรมต่างๆส่วนใหญ่มาจากลักษณะภูมิสถาปั ตยกรรมทีชี $นําให้ เกิดพฤติกรรมเหล่านัน$ กับ
ลัก ษณะทางภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมที ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภัย ในการเข้ า ใช้ พื น$ ที บ ริ เ วณอื น ๆ
โดยเฉพาะกับกิจกรรมของกลุม่ วัยรุ่นทีเข้ ามาในลานเพือเต้ น B-Boy
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ผู้ใหญ่หลายฝ่ ายมักจะขับไล่วยั รุ่ นทีเข้ ามาทํากิจกรรมประเภท Active ให้ ออกจากพื $นที
ลานเนืองจากเห็นความไม่เหมาะสมระหว่างกิจกรรมกับความสําคัญของพื $นที แต่ไม่ได้ พิจารณาถึง
สาเหตุของการเข้ าใช้ พืน$ ทีจากกลุ่มวัยรุ่ นเหล่านัน$ โดยจากการสอบถามสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ใ ห้
เหตุผลว่าพืน$ ทีบริ เวณอืนๆโดยเฉพาะในสวนอนุสรณ์ สถานฯทีสามารถเข้ าไปใช้ ได้ โดยไม่ผิดต่อ
ความสําคัญของพืน$ ที มีความไม่ปลอดภัยจากกลุ่มบุคคลทีไม่พึงประสงค์ เช่น พวกคนดมกาว
คนเร่ ร่ อน คนขายยา คนขายบริ การทางเพศ เป็ นต้ น โดยความไม่ป ลอดภัยจากบุคคลเหล่า นี $
ประการหนึง เกิ ด จากการออกแบบทางภูมิ ส ถาปั ตยกรรมที ผิ ด พลาดของสวนอนุส รณ์ ส ถานฯ
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ส $าพุทีส่งต่อมุมมองไปยังซุ้มประตูจําลองซึงขวางทางสัญจรระหว่าง
ทีอยู่ด้านหลัง และแนวแกนนํ
โดยเฉพาะเวทียกระดับทีตงขึ
ั $ $นมาขวางการลืนไหลต่อเนืองของพื $นทีกิจกรรม บดบังมุมมองต่อสวน

พื $นทีในเขตคูเมืองกับพื $นทีนอกเขตคูเมือง ทําให้ พื $นทีในสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี กลายเป็ นมุม
อับ เป็ นแหล่งรวมตัวของกลุม่ บุคคลทีไม่พงึ ประสงค์
ปั จจัยทางจิตวิทยาประการหนึงเกี ยวกับพฤติกรรมการใช้ พืน$ ทีสาธารณะของวัยรุ่ น คือ
ความต้ องการเป็ นทีสนใจจากบุคคลภายนอก ดังนัน$ พื $นทีสาธารณะทีมีบคุ คลภายนอกเข้ าใช้ เป็ น
จํานวนมากจึงมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ าไปทํากิจกรรมเพือแสดงความสามารถของตนให้ ผ้ อู ืนเห็นและ
ยอมรับ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ กับตนเองทีจะได้ เติบโต หรื อพัฒนาฝี มือ หรื อสร้ างอาชีพจากสิงที
ตนชอบ เป็ นต้ น ปั จจัยนี $จึงเป็ นสิงทีควรพิจารณาร่วมด้ วยในการจัดสรรพื $นทีกิจกรรมเพือวัยรุ่น
แนวทางแก้ ไขปั ญหาในแง่ของการออกแบบทางภูมิสถาปั ตยกรรม คือ การเปิ ดมุมมองของ
พื $นทีให้ เชือมต่อถึงกันทําให้ ผ้ เู ข้ าใช้ พืน$ ทีมองเห็นกันและกันในหลายระดับความใกล้ ชิด ลดการ
ขวางเส้ นทางการสัญจรทีเกิดขึ $นเป็ นประจําซึงต้ องทําการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการสัญจรใน
พืน$ ทีโดยละเอี ยดก่อน เช่น ผู้คนมักใช้ พื น$ ทีล านที อยู่ร ะหว่างพื น$ ที เ ป้าหมายเป็ นทางลัดในการ
สัญจร ประเด็นนี $ชี $ให้ เห็นถึงการไม่ทําให้ ทางลัดเหล่านันหายไป
$
เมือทางลัดไม่หายไปผู้ใช้ พื $นทีก็จะ
กลับมาเพราะได้ รับความสะดวกจากการเข้ าใช้ พื $นที การเพิมขึน$ ของผู้ใช้ พื $นทีนันหมายถึงการ
เพิมขึ $นของจํานวนผู้ชมหรื อผู้พบเห็นกิจกรรมของกลุ่มวัยรุ่น ซึงเป็ นการสร้ างความปลอดภัยให้ กับ
การทํากิจกรรมในพื $นทีสาธารณะได้ ทางหนึง ด้ วย
การปรับปรุ งหรื อเพิมองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมตามหลักของการออกแบบพื $นที
สาธารณะทีสามารถชี $นําลักษณะการใช้ พื $นทีได้ เช่น ขนาดของลาน องค์ประกอบในลักษณะของที
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นัง แบบต่างๆ การจัดไฟ ประติมากรรม เป็ นต้ น ซึงขนาดลานทีใหญ่นนชี
ั $ $นําให้ เห็นถึงความสามารถ
ในการรองรั บกิ จ กรรมกลุ่ม ขนาดใหญ่ ไ ด้ โดยเมื อพิจ ารณาประกอบกับความสํ า คัญ ของพื น$ ที
บริ เวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี กิจกรรมทีควรอยู่ในบริ เวณตามหลักการอนุรักษ์ และพัฒนาพื $นที
ประวัติศาสตร์ คือ กิจกรรมประเภท Passive ซึงอาจมีผ้ ทู ํากิจกรรมจํานวนมากจากปริ มาณของ
นักท่องเทียวทีเข้ าใช้ พื $นทีตลอดทังวั
$ น แต่ไม่ใช่กิจกรรมกลุม่ ขนาดใหญ่อย่างการชุมนุมหรื อกิจกรรม
ประจําปี การชี $นําทางภูมิสถาปั ตยกรรมอาจจะสร้ างลักษณะการใช้ พื $นทีดงั กล่าวได้ เช่น การนํา
ประติมากรรมแสดงเรื องราววีรกรรมของท้ าวสุรนารี มาเป็ นองค์ประกอบในการสร้ างพื $นทีย่อย (Sub
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เพือรองรับกิจกรรมกลุ่มทีส
มีขนาดใหญ่ขึ $น โดยส่งต่อลักษณะกิจกรรมกลุ่มขนาดใหญ่ทีมีความเป็ น

Space) ใช้ ประกอบกับการนัง พักคอยใต้ เงาร่ มไม้ ใหญ่ แล้ วค่อยๆเพิมขนาดของทีว่างให้ ใหญ่ขึน$
Active ให้ ออกไปยังบริเวณซุ้มประตูจําลองเชือมกับสวนทางด้ านทิศเหนือของคูเมืองซึงเป็ นบริ เวณ
ทีมีความพลุกพล่าน มีความรวดเร็ วของกิจกรรม ผู้คนและการสัญจร มากกว่าบริ เวณอนุสาวรี ย์
ท้ าวสุรนารี ทีต้องการความสงบเพือสร้ างความสง่า เป็ นต้ น
เหตุก ารณ์ ทัง$ หมดที เ กิ ด ขึ น$ บริ เ วณพื น$ ที คูเ มื อ งฝั ง ประตูชุม พลนี $ ทางแก้ ไขที น่ า จะมี
ประสิทธิภาพมากประการหนึง คือ การรื อ$ ปรับปรุงภูมิทศั น์ จัดสรรพื $นทีกิจกรรมและการสัญจรใหม่
ทังหมด
$
ซึง นันหมายถึ
$
งการลงทุนทีคอ่ นข้ างสูงแต่ได้ ผลดีในระยะยาว
บริ เวณพื $นทีเปิ ดโล่งทางฝั งประตูพลแสน (ด้ านทิศเหนือของพื $นทีคเู มือง) เป็ นบริ เวณทีมี
ผู้คนเข้ ามาใช้ พื $นทีมาก โดยไม่ได้ มาเพือกิจกรรมการท่องเทียว แต่มาเพือกิจกรรมนันทนาการตาม
หน้ าทีของสวนสาธารณะ โดยกลุ่มผู้ใช้ ส่วนใหญ่ คือ เด็กและวัยทํางาน จากศักยภาพเดิมทีเป็ น
พื น$ ที เ ปิ ดโล่ง ต่อเนื องตลอดแนวขนาบคูเ มื อง ประกอบกับกิ จ กรรมของพื น$ ที โดยรอบที มี ความ
พลุกพล่านของผู้คนค่อนข้ างมากและมีความใกล้ ชิดกับชุมชนสูง เช่น โรงเรี ยน วัด อาคารพาณิชย์
ทีอยู่อาศัย ทําให้ พื $นทีแถบนี $เหมาะกับการใช้ ประโยชน์เพือรองรับกิจกรรมของชุมชน มากกว่าการ
เป็ นที ต้อนรั บแขกของเมื อง โดยสามารถรองรั บกิ จ กรรมได้ ทัง$ ในลักษณะที เ ป็ น Active และ
Passive ซึงสรุ ปลักษณะการใช้ ง านออกมาในรู ปของสวนสาธารณะระดับเมืองที มีห น้ าทีเ ชิง
สิงแวดล้ อมพ่วงอยู่ด้วยตามหลักการของการพัฒนาเมืองอย่างยัง ยืน โดยไม่ลืมหน้ าทีสําคัญคือ
การสร้ างความตระหนักถึงการดํารงอยู่ของประวัติศาสตร์ ในพื $นที ซึงในเชิงกายภาพองค์ประกอบ
ของเมืองทีเห็นได้ ชดั คือ คูเมือง และกําแพงเมืองเก่าทีหลงเหลืออยู่ในบริ เวณด้ านทิศตะวันออก
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ของสวน โดยอาจใช้ ห้องสมุดประชาชนทีมีอยู่แล้ วในพื $นทีเป็ นศูนย์กลางกิจกรรมในการให้ ความรู้
แก่ ป ระชาชนโดยทัวไป ซึง ลัก ษณะของสื อ ความรู้ อาจอยู่ใ นรู ปแบบขององค์ ประกอบทางภูมิ
สถาปั ตยกรรมก็ได้
จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ปั ญหาและความต้ องการโดยส่วนใหญ่ในการพัฒนาพื $นทีที
เกียวข้ องกับบริเวณสวนทางฝั งประตูพลแสน คือ ความร่มรื น ทัศนียภาพทีสวยงาม ความปลอดภัย
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดทางองค์ประกอบของกิจกรรมและพื $นทีภายใน
สวน ดังนี $
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ทําการศึกษานันพื
$ $นทีอยูใ่ ส
นสภาพกําลังถูกปรับปรุง แต่ไม่ทราบว่าจะถูกปรับปรุงไปในทิศทางใด แต่
พื น$ ที ด้ า นสุด ปลายทิ ศ ตะวัน ตกของสวนที อ ยู่ใ กล้ กับ ซุ้ ม ประตูเ มื อ งจํ า ลอง ในขณะที

ด้ วยลักษณะทางกายภาพทีมีขนาดผืนดินติดคูเมืองค่อนข้ างกว้ าง มีตําแหน่งทีตงของพื
ั$
$นทีเชือมต่อ
กับสวนทีเป็ นพืน$ ทีต้อนรับแขกของเมือง อีกทัง$ ยังมีย่านโรงเรี ยนและชุมชนทีอยู่อาศัยในบริ เวณ
ละแวกนัน$ เป็ นกลุ่ม ผู้ใ ช้ พื น$ ที ที สํ าคัญ ทํ าให้ ส ามารถพัฒ นาพื น$ ที บ ริ เ วณนี เ$ พื อรองรั บกิ จ กรรม
ประเภท Active ของกลุ่มวัยรุ่ นทีต้องการความสนใจจากบุคคลภายนอกได้ สามารถพัฒนาให้
รองรับกิจกรรมกลุม่ ขนาดใหญ่ตอ่ เนืองจากพื $นทีของสวนทางฝั งด้ านหน้ าวัดพายัพได้ ด้วย
หากนําเรื องลักษณะของกิจกรรมเข้ ามาจับกับบริเวณของแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี ในเบื $องต้ นตามหลักการอนุรักษ์ พื $นทีประวัติศาสตร์ ในบริ เวณทีมีแหล่งหลักฐานจะต้ อง

ไม่ถกู รบกวนจากกิจกรรมประเภท Active ทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่หลักฐานเหล่านันได้
$ ซึง
สําหรับพืน$ ทีบริ เวณคูเมืองแถบฝั งประตูชุมพลและประตูพลแสนมีแหล่งหลักฐานทางโบราณคดี
หลงเหลื อ อยู่ ลักษณะของการจัดสรรพื น$ ที กิ จ กรรมในเบื อ$ งต้ น จึง ใช้ ลัก ษณะเดี ย วกัน คื อ ให้
กิจกรรมประเภท Active อยู่ห่างจากแหล่งหลักฐานมากทีสดุ ซึงในทีนี $เป็ นประจวบเหมาะทีพื $นที
สําหรับกิจกรรมประเภท Active จะมาอยู่ในบริ เวณใกล้ กันคือบริ เวณด้ านหน้ าและด้ านข้ างวัด
พายัพ เป็ นการส่งต่อความเข้ มข้ นของรู ปแบบกิจกรรมให้ กระจายตัวออกไปสู่ทงสองข้
ั$
างของพื $นที
คือ บริเวณอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี กบั ประตูชมุ พลและบริเวณซากกําแพงเมืองเก่า
จากการสังเกตลักษณะกิจกรรมทีเกิดขึ $นในปั จจุบนั ของพื $นทีสวนทางฝั งประตูพลแสนนัน$
เป็ นไปตามหลักของการจัดสรรกิจกรรมในเบื $องต้ น แต่มีปัญหาทีบริ เวณซากกําแพงเมืองเก่าทีการ
อนุรักษ์ ในรู ปแบบเดิมเป็ นการทําลายกิจกรรมทีควรเกิดขึ $นในพื $นที นัน คือ การสร้ างอาคารคร่ อม
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แนวกําแพงเมืองเก่าโดยเลียนแบบรู ปทรงของกําแพงเมืองเดิม ด้ วยรู ปแบบภายในทีอับทึบและ
กิจกรรมโดยรอบบริ เวณทีเป็ นเพียงทีอยู่อาศัยทีมีความหนาแน่นน้ อย ทําให้ พื $นทีนีไ$ ม่ได้ รับความ
นิยมในการเข้ าใช้ จากบุคคลทัว ไป ควรเปลียนวิธีการอนุรักษ์ ซากกําแพงในรูปแบบใหม่ทีทําให้ เกิด
ความโปร่ง มองเห็นได้ จากภายนอก สนับสนุนให้ เป็ นพื $นทีอนุสรณ์จากอดีต โดยประกอบกับการให้
ความรู้เพือสร้ างความตระหนักถึงความสําคัญของพื $นทีคเู มืองเดิม
ในส่วนรายละเอียดของลักษณะทางภูมิสถาปั ตยกรรมนันสามารถปรั
$
บปรุงตาม “หลักการ
สร้ างความปลอดภัยในพื $นทีสาธารณะ” เพือสนับสนุนการใช้ งานของพื $นทีให้ ดีขึ $นได้ เช่น การเพิม
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ส ดเห็นของประชาชนทีเข้ าใช้ พืน$ ที ซึงเมือเริมรู้สึกถึงความไม่
อัน ดับต้ นๆจากการสํ ารวจความคิ
ความปลอดภัยของพื $นทีด้วยระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึง ปั ญหาเกียวกับความปลอดภัยนี $ถูกพูดถึงเป็ น

ปลอดภัยกิจกรรมต่างๆทีดําเนินอยู่จะหยุดชะงักลงแม้ ว่าจะยังคงมีความต้ องการในการดําเนิน
กิจกรรมต่อก็ตาม ซึง การเพิมความปลอดภัยให้ กบั พื $นทีนนั $ นอกจากเรื องระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้ ว
การเพิม กิ จ กรรมหรื อเพิม ผู้เ ฝ้ ามองพื น$ ที ใ ห้ เ กิ ดขึน$ ตลอดเวลาก็ เ ป็ นหนทางหนึง ที ใ ช้ เ พิม ความ
ปลอดภัยได้ ลักษณะทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั เช่น กลุ่มรถเข็นขายของทีมาขายของต่างๆให้ กับเด็กๆ
หลังเวลาเลิกเรี ยนก็มกั จะรออยู่จนกว่าเด็กๆจะกลับบ้ านไปแล้ วทังหมด
$
นีเป็ นข้ อดีอย่างหนึงของ
การเพิมกิจกรรมในพื $นที ซึงในวันหยุดสุดสัปดาห์จะไม่มีการเฝ้ามองจากคนขายของเหล่านี $เพราะ

โรงเรี ยนหยุด ดังนัน$ กลุม่ เด็กทีมาเล่นวันหยุดมักจะมาเป็ นกลุ่มหรื อมีผ้ ปู กครองมาด้ วย เป็ นต้ น แต่
ในการพัฒนาเราสามารถเสนอให้ เกิดพืน$ ทีเฉพาะบริ เวณเพือเพิมปริ มาณของผู้เฝ้ามองได้ เช่น
พัฒนาพืน$ ทีในเชิงพาณิชยกรรมโดยไม่ขัดกับบริ บททางประวัติศาสตร์ โดยการจัดพืน$ ทีสําหรับ
รถเข็นขายของหรื อหาบเร่แผงลอยให้ มีพื $นทีเป็ นสัดส่วนไม่เบียดเบียนพื $นทีสาธารณะ โดยเฉพาะที
จอดรถอันเป็ นสิงขาดแคลนในย่านนี $ หรื อการกําหนดให้ พื $นทีเป็ นแหล่งทีอยู่อาศัยความหนาแน่น
ปานกลางเพือเพิมผู้คนทีจะผ่านไปมาในพื $นที เป็ นต้ น โดยลักษณะของการเพิมความหนาแน่นใน
การอยู่อาศัยนี $ควรใช้ กับบริ เวณส่วนตะวันออกของสวนทีมีซากกํ าแพงเมืองเก่าอยู่ จะทําให้ เกิด
กิ จ กรรมที ส นับสนุน การมี อ ยู่ข องกัน และกัน ไม่กลายเป็ นพื น$ ที ร กร้ างว่า งเปล่าให้ บุคคลไม่พึง
ประสงค์เข้ ามาใช้ พื $นที
ลักษณะของการออกแบบพืน$ ทีสวนสาธารณะทางฝั งตะวันตกจากปั ญหาทีพบจากการ
สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ อาจต้ องพิจารณาในเรื องวัสดุทีใช้ ในพื $นทีกิจกรรมสําหรับเด็กให้ เกิด
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ความปลอดภัยมากกว่านี $ ประกอบกับพิจารณาเพิมเติมในเรื องของลักษณะทีนงั สําหรับกลุ่มผู้ใช้ ที
ไม่ใช่วยั เด็ก โดยไม่สง่ เสริมให้ เกิดการใช้ งานจากกลุม่ บุคคลทีไม่พงึ ประสงค์ การพิจารณาการใช้ พืช
พรรณให้ เหมาะกับกลุ่มพื $นทีกิจกรรม เช่น พื $นทีนงั พักผ่อนพักคอยควรใช้ ต้นไม้ ไม่ผลัดใบเพือการ
สร้ างร่ มเงาทีเกิดขึ $นได้ ตลอดเวลา เป็ นต้ น องค์ประกอบอืนๆ เช่น ประติมากรรม หรื อเครื องเล่น
สําหรับเด็กหรื อเครื องออกกําลังกายควรพิจารณาในแง่ของการสร้ างทัศนียภาพให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะความสําคัญของพื $นทีด้วย คือ นอกจากสามารถใช้ เพือการเล่นหรื อการออกกําลังกายหรื อ
การประดับตกแต่งพื $นทีแล้ ว ยังสามารถใช้ เป็ นอุปกรณ์ทีสือถึงความสําคัญหรื อลักษณะเดิมของ
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เมืองจําลองทีถูกสร้ างขึน$สเพือให้ เห็นถึงลักษณะเดิมของพื $นที แนวกําแพงนีใ$ นบางพื $นทีกิจกรรม

พื $นทีได้ เพือเน้ นยํ $าให้ เห็นถึงคุณค่าความเป็ นมาเดิมของพื $นที ตัวอย่างทีดีปัจจุบนั คือแนวกําแพง
สามารถเป็ นได้ มากกว่าการเป็ นอนุสรณ์ เช่น กําแพงเมืองจําลองทีอยู่ในบริ เวณพื $นทีสนามเด็กเล่น

จะถูกเด็กๆใช้ เป็ นส่วนหนึงของการเล่นด้ วย แต่ก็ไม่ทราบว่าเด็กๆจะสามารถรับรู้ ถึงประวัติและ
ความสําคัญของกําแพงเมืองได้ หรื อไม่ อาจจะต้ องมีการสือความหมายด้ วยวิธีอืนประกอบ เช่น
ป้ายข้ อมูลทีออกแบบให้ เหมาะสมกับลักษณะของกําแพงเมืองจําลอง หรื อเป็ นส่วนหนึงในอุปกรณ์
การเล่นสําหรับเด็ก เป็ นต้ น นอกจากนันยั
$ งมีท่านํ $าทีถกู จัดเตรี ยมไว้ ซึงเป็ นทีทีเด็กๆนิยมลงไปเล่น
กับนํ $าในคูเมือง ดังนัน$ เพือความปลอดภัยของเด็กนอกจากการออกแบบทีเตรี ยมไว้ สําหรับท่านํ $า
แล้ วยังต้ องคํานึงถึงความสะอาดของนํ $าในคูเมืองด้ วย และยังสามารถเพิมกิจกรรมทางนํ $าประเภท
อืนๆเข้ าไปในพื $นทีได้ เพือสนองต่อความต้ องการของเด็กทีเป็ นกลุ่มผู้ใช้ หลัก เช่น เรื อถีบ พื $นทีเล่น
นํ $าในคูเมือง เป็ นต้ น โดยพิจารณาเรื องความปลอดภัยเป็ นทีตงั $
พื น$ ที ส วนทางด้ านตะวัน ออกของประตูพ ลแสนมี ข นาดที ดิน แคบกว่าทางฝั ง ตะวัน ตก
สามารถใช้ ลกั ษณะกายภาพนี $ในการเบลอความเข้ มข้ นของกิจกรรมจาก Active ให้ เป็ น Passive
ได้ ซึง ในปั จ จุบัน ลัก ษณะพื น$ ที ที เ กิ ดขึน$ สามารถประกอบกิ จ กรรมได้ เ พี ย งการเดิน หรื อใช้ เ ป็ น
ทางผ่าน ควรเพิมหน้ าทีในการสร้ างทัศนียภาพทีสวยงามและการส่งเสริ มสิงแวดล้ อมเข้ าไปด้ วย
ลักษณะทางเดินทีเกิดขึ $นในพื $นทีนี $ คือ ทางเท้ าริ มถนน ทางเดินเป็ นเส้ นตรงในพื $นทีสวน และแนว
กําแพงเมืองจําลองทีวางตัวเป็ นเส้ นตรงขนานไปกับขอบของคูเมือง ปั ญหาทีเกิดขึ $นควรแก้ ทีการ
ออกแบบพื $นที โดยแนวกําแพงเมืองจําลองไม่จําเป็ นต้ องทําหน้ าทีเป็ นเพียงอนุสรณ์ สามารถใช้ เป็ น
ทางเดินและทีนงั พักตามรายทางในสวนได้ เมือทางเดินทีเป็ นเส้ นตรงในสวนหายไปก็สามารถเพิม
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พื $นทีในการใช้ พืชพรรณเพือประโยชน์ทางทัศนียภาพและสิงแวดล้ อมได้ พร้ อมทังได้
$ พื $นทีกิจกรรม
เป็ น Pocket Area ส่งเสริมให้ เกิดการใช้ พื $นทีอืนๆตามมา
ในส่ ว นของพื น$ ที คูเ มื อ งบริ เ วณฝั ง ประตูพ ลล้ า นและประตูไ ชยณรงค์ จ ะพบลัก ษณะ
กายภาพ ปั ญหาและรูปแบบของการใช้ งานทีคล้ ายคลึงกัน คือ มีการใช้ งานในพื $นทีน้อย การใช้ งาน
บริ เ วณพื น$ ที คูเ มื อ งจะอยู่ใ นรู ปแบบของการเป็ นทางผ่านด้ วยการเดิน หรื อการใช้ ร ถยนต์ จะมี
กิจกรรมพิเศษประเภทพาณิชยกรรมเฉพาะบริ เวณ เช่น Night Plaza ตลาดเทศบาล 5 ซึงทังสอง
$
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พื น$ ที นี ก$ ็ เ ป็ นส่ ว นหนึ ง ในปั ญหาของการพั ฒ นาตามหลัก การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาพื น$ ที ท าง
ประวัติศาสตร์ คือ เป็ นส่วนหนึงในการทําลายความต่อเนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งทีควรมีขนาบแนวคู
เมือง ซึงเป็ นพืน$ ทีของกําแพงเมืองเดิมและชานกําแพงทีควรอนุรักษ์ ไว้ ตามหลักการอนุรักษ์ พื $นที
ประวัติศาสตร์ เนืองจากความไม่ต่อเนืองนีเ$ องทีทําให้ เกิดกิจกรรมแค่ใช้ เป็ นเพียงทางผ่าน ทังที
$ 
บริเวณพื $นทีด้านในเขตคูเมืองแถบนี $มีชมุ ชนทีหนั หน้ าเข้ าหาคูเมือง คือ สามารถเข้ าถึงพื $นทีคเู มือง
ได้ ง่าย ทําให้ พืน$ ทีเปิ ดโล่งมีหน้ าทีในการเป็ นพืน$ ทีสีเขียวเพือสุขภาวะของคนในชุมชนโดยไม่ทิง$
หน้ าทีทางประวัตศิ าสตร์ และสิงแวดล้ อมด้ วยเช่นเดียวกับบริเวณฝั งประตูพลแสน
ตัวอย่างพื $นทีทีมีแนวโน้ มในการพัฒนาให้ เกิดความต่อเนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งเพือสุขภาวะ
ของคนในชุมชน เช่น พื $นทีเปิ ดโล่งทีอยู่ติดกับประตูไชยณรงค์บริ เวณตลาดเทศบาล 5 กิจกรรม
นัน ทนาการเดิม ที สัง เกตได้ ใ นพื น$ ที คือ การมี เ ครื องเล่น สํ าหรั บเด็ก เครื องออกกํ าลัง กาย ลาน
กิจกรรมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก และเครื องเล่นเพือกิจกรรมนันทนาการทางนํา$ อย่างเรื อถี บ สิง
เหล่านีช$ ีใ$ ห้ เห็นถึงปริ มาณและความต้ องการในการใช้ งานพืน$ ทีในเชิงสวนสาธารณะ แต่พืน$ ทีที
เป็ นอยู่เป็ นเพียงลานดาดแข็งทีนําองค์ประกอบเหล่านันไปโปรยทิ
$
$งไว้ ไม่ได้ ถกู จัดสรรให้ เกิดความ
เป็ นสัดส่วน กลมกลืนกับความสําคัญของพื $นที หรื อสร้ างบรรยากาศทีดีในการทํากิจกรรม แทนที
จะสามารถใช้ ร องรั บผู้คนที ม าจับ จ่ายซื อ$ ของในย่า นตลาดในตอนกลางวัน ก็ ไ ม่ส ามารถทํ าได้
เนืองจากขาดความร่มรื นในพื $นทีและไม่มีสดั ส่วนของพื $นทีกิจกรรมทีจะทําให้ เกิดความกล้ าในการ
เข้ าไปใช้ งาน ซึง หากจะเกิดการพัฒนาพื $นทีในบริ เวณนี $ก็สามารถใช้ หลักการเดียวกับพื $นทีสวนทาง
ฝั งประตูพลแสนได้
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ส่วนกิจกรรมทีเกิดทางฝั ง ประตูพลล้ าน (ทิศตะวัน ออกของคูเมื อง) อาจเป็ นได้ แค่เพียง
ทางผ่าน แต่ปัญหาทีเกิดขึ $นคือ ความไม่ปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ พื $นทีทีสญ
ั จรไป
จรไปมา
มา โดยเฉพาะกับคนเดิน
เท้ าและผู้ใช้ จกั รยาน ซึง จักรยานนัน$ ไม่มีทางเฉพาะทีปลอดภัยให้ ขี ต้ องเผชิญกับรถทีมีความเร็ วสูง
บนท้ องถนนด้ วย ส่วนคนเดินบนทางเท้ านัน$ นอกจากจะไม่ปลอดภัยจากการตกลงไปในคูเมือง

เนืองจากไม่มีองค์ประกอบทีจะกันตก ทางเท้ าทีมีขนาดแคบ กังวลกับความมื
บความมืดและบุคคลทีไม่พึง
ประสงค์ด้วย การแก้ ปัญหาเกียวกับขนาดทางเท้ าอาจต้ องใช้ วิธีการในการออกแบบเพือใช้ พื $นทีใน
แนวตลิงคูเมืองให้ ค้ มุ ค่า ส่วนเรื องความปลอดภัยอาจเพิมเรื องระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการเฝ้า
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จากพื $นทีฝังตรงข้ ามกับคูส
เมือง (พื $นทีนอกเขตคูมือง) ทีสามารถพัฒนาให้ เป็ นแหล่งพาณิชยกรรม
มองจากผู้คนเช่นเดียวกับบริ เวณสวนทางฝั งประตูพลแสน แต่กาารเฝ
รเฝ้ามองจากผู้คนนันอาจทํ
$
าได้
สําหรับคนในพื $นทีและพัฒนาเป็ นแหล่งทีอยูอ่ าศัยทีมีความหนาแน่นสูงได้

หมายเหตุ: สัญลักษณ์

แผนภาพที 27 แสดงความหนาแน่นของกลุม่ ประชากรในกา
ประชากรในการเข้
รเข้ าใช้ พื $นทีรอบบริเวณคูเมืองฯ
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อย่างไรก็ตามการทําให้ เกิดความต่อเนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งโดยรอบคูเมืองเป็ นสิงจําเป็ นที
จะเน้ นให้ เห็ น ถึ ง คุณ ลัก ษณะสํ า คัญ เดิ ม ของพื น$ ที ป ระวัติ ศ าสตร์ ตามแนวทางการพัฒ นา
องค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมสําหรับพืน$ ทีประวัติศาสตร์ ตามหลักการอนุรักษ์ และพัฒนา
เมืองประวัติศาสตร์ แต่หากไม่สามารถจัดการกับความไม่ต่อเนืองนี ไ$ ด้ อย่างน้ อยพืน$ ทีเ ปิ ดโล่ง
บริ เวณคูเมืองควรได้ ทําหน้ าทีมากกว่าการเป็ นส่วนหนึงของระบบระบายนํ $าของเมือง คือ การทํา
หน้ าทีในเชิงสิงแวดล้ อม ระบบนิเวศและสร้ างทัศนียภาพทีสวยงามให้ แก่เมืองได้ โดยพิจารณาการ
ออกแบบตลิงของคูเมืองใหม่รวมทังทางเท้
$
าทีเกาะอยู่กับขอบคูเมือง พร้ อมทังการปรั
$
บปรุงพัฒนา
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แนวกําแพงทีหนั หลังให้ กบั คูเมืองด้ วย
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บทที 6
สรุปผลการศึกษา
6.1 สรุปความต้ องการของประชาชนในการใช้ พนื 1 ทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
จากการสอบถามและสัมภาษณ์เกียวกับปั ญหาและความต้ องการของประชาชนในการใช้
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พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา ได้ ข้อสรุ ป 10 ลําดับความต้ องการของประชาชนในการพัฒนา
1) มีความร่มรื น มีร่มเงา มีทศั นียภาพสวยงาม คิดเป็ นร้ อยละ 90.64
2) มีความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 78.96
3) มีพื $นทีจอดรถยนต์ ทีเพิมขึ $น คิดเป็ นร้ อยละ 76.06
4) มีพื $นทีสง่ เสริมความรู้ทวั ไปให้ กบั ประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 47.26
5) มีพื $นทีออกกําลังกายทัว ไป คิดเป็ นร้ อยละ 46.16
6) ผู้พิการเข้ าถึงได้ ง่าย คิดเป็ นร้ อยละ 43.38
7) มีพื $นทีในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมพื $นถิน คิดเป็ นร้ อยละ 38.94
8) มีพื $นทีกิจกรรมนันทนาการทางนํ $าบริเวณคูเมือง คิดเป็ นร้ อยละ 37.76
9) มีเส้ นทางจักรยานเพือการท่องเทียว คิดเป็ นร้ อยละ 35.88
10) มีพื $นทีสําหรับกีฬา Extreme คิดเป็ นร้ อยละ 32.41
โดยลําดับที 1-3 ได้ แก่ ความต้ องการบรรยากาศทีร่มรื น มีร่มเงา มีทศั นียภาพสวยงาม มี
ความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆรอบบริเวณพื $นทีคเู มือง การเพิมปริ มาณทีจอดรถ เป็ น
ความต้ องการทีมีปริมาณมากในทุกระดับอายุ ส่วนลําดับที 4-6 คือ การมีพื $นทีส่งเสริ มความรู้ ทวั ไป
ให้ กบั ประชาชน มีพื $นทีออกกําลังกายทัว ไป ผู้พิการสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย เป็ นกลุ่มความต้ องการที
มีปริ มาณค่อนข้ างมากในเกือบทุกระดับอายุเฉลียกันไป ส่วนลําดับที 7-10 เป็ นความต้ องการทีมี
ปริ มาณมากในบางกลุ่มช่วงอายุ ได้ แก่ ความต้ องการให้ มีพื $นทีในการเผยแพร่ วัฒนธรรมพืน$ ถิน
เป็ นความต้ องการจากกลุม่ ช่วงอายุ 26-45 ปี ความต้ องการให้ มีเส้ นทางจักรยานเพือการท่องเทียว
149
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เป็ นความต้ องการทีมีมากในกลุม่ อายุ 13-45 ปี ความต้ องการให้ มีพื $นทีกิจกรรมนันทนาการทางนํ $า
บริ เวณคูเมือง เป็ นความต้ องการทีมีมากในช่วงอายุ 0-12 ปี และความต้ องการให้ มีพื $นทีสําหรับ
กีฬา Extreme เป็ นความต้ องการทีมีมากในช่วงอายุ 13-25 ปี
ในรายละเอี ยดของการจัดสรรพืน$ ทีและการออกแบบเพือคุณลักษณะ บรรยากาศและ
กิจกรรมต่างๆทีเหมาะสม ต้ องพิจารณาร่ วมกับเงื อนไขการอนุรักษ์ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
เป็ นทีตงั $ ประกอบกับศักยภาพในด้ านต่างๆของพื $นทีด้วย
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6.2 สรุปศักยภาพของพืน1 ทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา

ด้ วยข้ อมูล จากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารหลักฐานต่างๆ และการลงเก็ บข้ อมูล
ภาคสนามในพื น$ ที บ ริ เ วณคูเ มื อ งนครราชสี ม า สามารถสรุ ปศัก ยภาพของพื น$ ที บริ เ วณคูเ มื อ ง
นครราชสีมาได้ ดังนี $
1) ศักยภาพในด้ านการเป็ นพื $นทีทีมีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
2) ศักยภาพในด้ านการส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และการท่องเที ย ว
โดยเฉพาะบริเวณลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี และพื $นทีตอ่ เนือง
3) ศักยภาพในการพัฒ นาการสู่การท่องเที ยวเชิง ประวัติศาสตร์ แ ละวัฒ นธรรม จาก
ทรั พ ยากรที ห ลงเหลื ออยู่ใ นปั จ จุบัน เช่น ซากกํ าแพงเมื อง ซุ้ม ประตูเ ก่า เรื องราวเรื องเล่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและประเพณีประจําปี ในท้ องถิน เป็ นต้ น
4) ศักยภาพของการเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองทีกําลังขยายตัว
ออกเป็ นรัศมีล้อมรอบเมืองเก่า
5) ศักยภาพในการพัฒนาพื น$ ที ใ ห้ เ ป็ นห้ องรับแขกของเมื องทีพ ร้ อมด้ วยลักษณะของ
ความร่มรื น สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับความเป็ นมาในท้ องถิน สามารถรองรับการพัฒนาใน
ด้ านการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
6) ศักยภาพในการส่งเสริ มสิงแวดล้ อมและสร้ างทัศนียภาพทีสวยงามให้ แก่เมือง โดย
พัฒนาจากลักษณะของการเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่
7) ศักยภาพในการเป็ นพื $นทีกันชนระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ โดยสามารถพัฒนา
ประกอบกับศักยภาพในการส่งเสริมสิงแวดล้ อมและสร้ างทัศนียภาพทีสวยงามให้ แก่เมืองได้
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จากศักยภาพทังหมดที
$
กล่าวมาข้ างต้ นนัน$ เป็ นศักยภาพทีเน้ นเฉพาะบริ เวณพื $นทีคเู มือง
นครราชสี ม า ไม่ไ ด้ กล่า วล่วงถึ ง พื น$ ที ใ นเขตหรื อ นอกเขตคูเ มื อ งนครราชสี ม า เป็ นศักยภาพที
พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักในการอนุรักษ์ทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีของพื $นทีเป็ นหลัก
6.3 ข้ อเสนอแนะแนวทางทีเหมาะสมต่ อการพัฒนาพืน1 ทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
จากประเด็นคําถามของการศึกษาทีต้องการเสนอแนวทางในการใช้ พื $นทีอย่างเหมาะสม
กับพื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาในแง่มุมด้ านกายภาพ กิจกรรม และความสามารถใน
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การตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนผู้ใช้ พื $นที โดยเน้ นนโยบายตามหลักการอนุรักษ์ พื $นที
ทางประวัติศาสตร์ เป็ นหลัก ซึงข้ อเสนอแนะจะเป็ นผลทีพิจารณาประกอบจากประเด็นการศึกษา
ย่อย 3 ประการ คือ การศึกษาลักษณะการใช้ งานเดิมในพื $นที การศึกษาความต้ องการในการใช้
พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาของประชาชนทัว ไป กับการศึกษาถึงศักยภาพของพื $นทีบริ เวณคู
เมืองนครราชสีมาโดยเน้ นในเชิงการอนุรักษ์ทางประวัตศิ าสตร์
ผลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการสังเกต เมือทําการศึกษาวิเคราะห์ สามารถสรุ ป
เป็ นประเด็นในการเสนอแนะการใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาประกอบกับหลักการ ทฤษฎี
และแนวคิดทีเกียวข้ องอันได้ แก่ หลักการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์ อย่างยัง ยืน การพัฒนาภูมิสถาปั ตยกรรมเพือเมืองประวัติศาสตร์ การท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม และการออกแบบเพือทุกคน ข้ อมูลเหล่านี $ส่งผลต่อการเสนอแนวความคิดหลักสําหรับ
แนวทางการพัฒนาพื $นทีเปิ ดโล่งบริ เวณคูเมืองนครราชสีมา คือ การสนับสนุนให้ เกิดการเผยตัว
ของพืน$ ที บริ เวณคูเมืองอันเป็ นพื น$ ทีทางประวัติศาสตร์ สร้ างให้ เกิดการรับรู้ อาณาเขตของพืน$ ที
ประวัติ ศ าสตร์ ที ชัด เจน แล้ ว ทํ า การจัด สรรพื น$ ที เ ปิ ดโล่ง สาธารณะโดยรอบบริ เ วณคูเ มื อ งให้
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมเดิมทีมีอยู่ในพื $นที จากนันทํ
$ าการเพิมหน้ าทีทีควรจะเป็ นในแง่
ของการเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะในบริ บททางประวัติศาสตร์ ให้ แก่พื $นทีโดยรอบบริ เวณคูเมือง
โดยในการเสนอแนะนี $ไม่สามารถเสนอแยกเป็ นประเด็นเดียวๆตามหัวข้ อของการศึกษาในส่วนของ
การทบทวนวรรณกรรมหรื อตามประเด็นของความเหมาะสมได้ เนืองจากการพัฒนาพื $นทีต้องเกิด
จากการบูรณาการองค์ประกอบหลายด้ านไปพร้ อมๆกัน ซึงรายละเอียดของลักษณะการใช้ พื $นทีใน
แต่ละบริเวณรอบคูเมืองมีดงั นี $
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1) เสนอให้ สร้ างความต่อเนืองของพืน$ ทีทีเป็ นขอบเขตของแนวคูเมืองเดิม แนวกํ าแพง
เมืองเดิม และพื $นทีชานกําแพงเดิม (พื $นทีทีอยูร่ ะหว่างกําแพงเมืองกับคูเมือง) ให้ มีความต่อเนืองถึง
กันโดยตลอด เพือเสนอให้ เห็นถึงขอบเขตของพื $นทีทางประวัติศาสตร์ ทีชดั เจนตามหลักการอนุรักษ์
พื $นทีประวัติศาสตร์ เป็ นการเน้ นคุณค่าและความสําคัญของพื $นทีให้ สามารถเปิ ดเผยตัวได้ อย่าง
สง่างาม ส่งผลให้ คนทัว ไปสามารถรับรู้ ถึงการมีอยู่ขององค์ประกอบจากประวัติศาสตร์ ได้ ง่ายขึ $น
ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาการใช้ พื $นทีแบบอืนๆทีสนองต่อการอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ ตอ่ ไป แต่ใน
ปั จจุบนั พื $นทีทีเป็ นแนวกําแพงและชานกําแพงเดิมขาดความต่อเนืองถึงกัน พื $นทีคเู มืองบางส่วน
ถูกทับถม เนืองจากปั ญหาการรุ กลํา$ ของอาคารทีสร้ างทับกับเขตพื $นทีดงั กล่าว ซึงส่วนใหญ่เป็ น
อาคารของทางราชการ เช่น อาคารขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด ลานหน้ าอาคารศาลากลาง
จังหวัด อาคารทีพักของตํารวจ รัว$ ขอบเขตของเรื อนจําเก่า ตลาดเทศบาล 5 เป็ นต้ น ซึงหากไม่
สามารถจัดการปั ญหาดังกล่าวได้ ก็จะไม่สามารถเป็ นตัวอย่างทีดีให้ แก่ประชาชนในการทําหน้ าที
อนุรักษ์แหล่งหลักฐานประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี อันเป็ นรากฐานถินกําเนิดของตนเองได้

แผนภาพที 28 แสดงตัวอย่างความต่อเนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งโดยรอบบริเวณคูเมือง
2) เสนอให้ มี ก ารพั ฒ นาการใช้ พื น$ ที บ ริ เ วณพื น$ ที เ ปิ ดโล่ ง หรื อ พื น$ ที บ ริ เ วณคูเ มื อ ง
นครราชสีมาฝั งประตูชมุ พลในการเป็ นพื $นทีรับแขกของเมืองตามหลักการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
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โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มนักท่องเทียวจากต่างถิ น ซึง ลักษณะการท่องเทียวในพื น$ ถิน ทีมีรากฐาน
ความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีคอ่ นข้ างเข้ มข้ นอย่างในพื $นทีจงั หวัดนครราชสีมานัน$
สิงหนึง ทีควรนําเสนอให้ ผ้ มู าเยือนได้ รับรู้และเข้ าใจคือ รากฐานทีมาของเมืองและชุมชนนัน เอง
ในทีนีเ$ รื องราวทีอาจถูกนําเสนอสามารถเป็ นได้ ทงเรื
ั $  องราววีรกรรมของท้ าวสุรนารี หรื อ
ย่าโม ผู้เป็ นบรรพบุรุษทีสร้ างชือให้ เมืองโคราชเป็ นทีร้ ู จกั แก่บคุ คลภายนอกทัว ไป หรื อเป็ นเรื องราว
เกี ย วกับ ความเป็ นมาของการก่ อ ร่ า งสร้ างเมื อ งโดยเฉพาะในสมัย อยุธ ยาที ทํ า ให้ พื น$ ที มี ก าร
เปลียนแปลงไปและยังคงเหลือร่ องรอยหลักฐานอยู่ในปั จจุบนั เช่น ซุ้มประตูชุมพล คูเมือง ซาก
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เป็ นอยู่ของคนโคราชพืน$ ส
ถิน เรื องราวเหล่านีค$ วรถูกนําเสนอให้ ผ้ ูมาเยือนเยียมชมสามารถรับรู้

กํ าแพงเมืองเก่า เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นเรื องราวเกี ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เข้ า ถึ ง เข้ า ใจได้ ง่ า ย โดยอาจถูก สื อ ออกมาในรู ป ของ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ทัง$ ในร่ ม กึ ง กลางแจ้ ง หรื อ
กลางแจ้ ง หรื ออาจอยู่ในรู ปของประติมากรรมหรื อองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ในพื $นทีทีสามารถใช้
ประโยชน์และเข้ าถึงได้ ง่าย สิงเหล่านี $ยังเป็ นการสร้ างความตระหนักรู้ ถึงความสําคัญของประวัติ
และพื $นทีให้ แก่คนในท้ องถินด้ วย
ในการจัดสรรเนื $อหาเรื องราวลงในพื $นทีบริ เวณคูเมืองฝั งประตูชุมพลอาจทําได้ ดงั นี $ คือ
เรื อ งราวจากวัต ถุท างประวัติศ าสตร์ ที ค วรจัด แสดงในรู ป ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ถ าวรซึ ง เดิม มี อ ยู่ใ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ควรถูกเพิมความเข้ มข้ นของเนื $อหาเรื องราวให้ สือถึงความ
เป็ นมาและลักษณะของพื $นทีให้ มากขึ $น โดยสามารถจัดเป็ นนิทรรศการถาวรประกอบอยู่ในส่วน
ของหอสมุดแห่งชาติ หรื อหากเป็ นไปได้ ควรจัดการวางผังการประกอบกันของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
กับอาคารหอสมุดฯใหม่เพือความสามารถในการรับรู้ ถึงการมีอยู่ของอาคารทังสองที
$
ดีขึ $น เรื องราว
เกี ย วกับ ลัก ษณะของผัง เมื อ ง พื น$ ที เ ปิ ดโล่ง แบบตารางสามารถแสดงเกริ น นํ า ได้ ก่ อ นในส่ว น
นิทรรศการของเมือง แล้ วชี $ชวนให้ เห็นสภาพความเป็ นจริ งได้ จากการจัดเส้ นทางการท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์ ไม่ว่าจะด้ วยการเดิน จักรยาน หรื อรถสามล้ อถี บรับจ้ าง ให้ ผ้ ูคนทีมาเยือนได้ รับรู้ ความ
เชือมต่อทีตอ่ เนืองของพื $นทีเปิ ดโล่งอันเป็ นเอกลักษณ์เหล่านันประกอบไปกั
$
บสถานทีสําคัญต่างๆที
อยู่ภายในเขตคูเมือง ทังศาลหลั
$
กเมือง วัดสําคัญๆตามตําแหน่งมุมเมืองต่างๆ หรื อแม้ กระทัง สระ
นํ า$ โบราณ เป็ นต้ น

ซึง ในการนี ส$ ามารถพัฒ นาพื น$ ที ทัง$ ในเขตคูเ มื องและนอกเขตคูเ มื อ งให้

ตอบสนองต่อศักยภาพทางด้ านเศรษฐกิ จและการท่องเทียวภายใต้ กรอบแห่ง การอนุรั กษ์ พืน$ ที
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ประวัติศาสตร์ ได้ โดยอาจมีจดุ เริ มต้ นจากพื $นทีเชือมต่อระหว่างบริ เวณอาคารหอสมุดแห่งชาติกับ
ลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี จัดให้ อนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เป็ นจุดหมายแรกของเส้ นทางการท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์ นี $ เรื องราวเกียวกับวีรกรรมท้ าวสุรนารี ตามแนวคิดเดิมทีถกู แสดงในอาคารแสดงแสง สี
เสียง และวีรกรรมท้ าวสุรนารี นนั $ เป็ นสิงทีดี แต่รูปแบบทางกายภาพของอาคารและองค์ประกอบ
ทางภูมิสถาปั ตยกรรมในบริ เ วณไม่เ อือ$ อํานวยต่อการเชือ$ เชิญ ให้ เข้ าใช้ จึง ควรทํ าการปรั บปรุ ง
วิธีการนําเสนอและองค์ประกอบของพื $นทีใหม่ เช่น เสนอเรื องราวในรูปแบบประติมากรรมเล่าเรื อง
โดยแสดงให้ เป็ นส่วนหนึงขององค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมในสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี
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นัง เล่นพูดคุย นังพักคอยสเดินออกกํ าลังกาย เพลงโคราชในสวน เป็ นต้ น ซึงในการวางตําแหน่ง

เพือประโยชน์ทีนอกจากใช้ บอกเล่าเรื องราวแล้ ว ยังสามารถใช้ ทํากิจกรรม Passive ต่างๆ เช่น
องค์ ป ระกอบต่ า งๆเพื อ บอกเล่ า เรื อ งราวก็ ส ามารถสร้ างแนวแกนหรื อ เส้ นนํ า สายตาจาก

องค์ประกอบเหล่านันได้
$ คือ สามารถใช้ เป็ นเส้ นทางหนึงในสวนเพือบอกเล่าเหตุการณ์ตา่ งๆ โดย
อาจมีเส้ นทางรูปแบบอืนประกอบซ้ อนกันก็ได้ ซึงพื $นทีภายในสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ก็ควร
สร้ างให้ เกิดบรรยากาศทีร่มรื นน่าใช้ งาน ให้ ความเป็ นกันเอง มีความปลอดภัยจากการใช้ งานใน
พื $นทีและบุคคลทีไม่พงึ ประสงค์ด้วย
3) เสนอการจัดตังศู
$ นย์บริการนักท่องเทียวโดยอาจจะอยู่ประกอบกับอาคารพิพิธภัณฑ์ที
เป็ นจุดเริมต้ นของเส้ นทางการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หรื ออาจจะอยู่ในบริ เวณใกล้ กบั แหล่งขนส่ง
มวลชนทีนกั ท่องเทียวมักจะใช้ บริ การ หรื อเกาะอยู่กบั บริ เวณอาคารห้ องสมุดประชาชนทางฝั งสวน
ภูมิรักษ์ ส่งเสริ มให้ ห้องสมุดเป็ นศูนย์บริ การประชาชนในเบื $องต้ นด้ วย แต่เน้ นทีการให้ บริ การด้ าน
ความรู้ทวั ไป ความรู้เกียวกับคูเมืองแก่ประชาชน
4) กิจกรรมทีสามารถเกิดขึ $นได้ บริ เวณพื $นทีคเู มืองฝั งประตูชุมพล คือ กิจกรรมประเภท
Passive เช่น เดินเล่น นังเล่น นัง พูดคุย พักคอย กิจกรรมการศึกษาเรื องราวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมนันทนาการทัว ไปในสวนสาธารณะ เป็ นต้ น ซึงความ Active ของกิจกรรมสามารถเข้ มข้ น
ขึ $นได้ ในบริเวณสวนอนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี ชว่ งปลาย (บริเวณหน้ าวัดพายัพ หลังซุ้มประตูจําลอง
จนถึงช่วงทีมีถนนสุรนารี ตดั ผ่าน) ซึงกิจกรรม Active ทีเกิดขึ $นอาจเป็ นกิจกรรมจากกลุ่มวัยรุ่นหรื อ
กิจกรรมประจําปี เช่น การเล่นจักรยานผาดโผน เต้ น B-Boy เล่นเสก็ ตบอร์ ด งานเฉลิมฉลอง
ท้ าวสุนารี เป็ นต้ น

สรุ ปคือ ความ Activeของกิจกรรมจะสามารถเกิดได้ มากทีสุดบริ เวณลาน
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ซุ้มประตูจํ าลอง แล้ วไล่ระดับความเข้ ม ข้ นลงไปจนถึงกิจกรรมทีเป็ น Passive ทีสุดในบริ เวณ
ลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี
5) ลักษณะผังและองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมบริ เวณลานอนุสาวรี ย์และสวน
อนุ ส รณ์ ส ถานท้ าวสุ ร นารี ค วรปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี ย นแปลงใหม่ ต ามแนวทางการพัฒ นาภู มิ
สถาปั ตยกรรมเพื อพื น$ ที ประวัติศาสตร์ โดยเน้ นที ประโยชน์ ใ ช้ ส อยจากการใช้ ง านจริ ง มี ความ
ปลอดภัยในการทํากิจกรรม ปลอดภัยจากบุคคลไม่พึงประสงค์ และคํานึงถึงบริ บทของพืน$ ทีเชิง
ประวัติศาสตร์ ให้ มากทีสุด เช่น แนวแกนนํา$ พุทียาวจนขวางทางสัญจรตามธรรมชาติของคนใน
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ส $าพุ ถึงแม้ ว่าแนวคิดของการสร้ างแนวแกนอาจจะดูดี หรือแสดง
วางพาดเป็ นระยะขวางตามแกนนํ

พื $นที ซึงเป็ นผลจากการประเมินการออกแบบเดิมทีต้องมีการปรับปรุงโดยการนําสะพานเหล็กมา
ทีมาของความเป็ นพื $นทีผิวคูเมืองเดิม แต่การออกแบบควรปรับปรุงให้ เอื $อต่อการใช้ งานในพื $นที ไม่
แบ่งพื $นทีออกเป็ นเส้ น ซึง ใช้ ประโยชน์ในการทํากิจกรรมได้ น้อยกว่าพื $นทีทีเป็ นชิ $นๆแล้ วมีพื $นทีย่อยๆ
อยูภ่ ายใน ควรรักษาเส้ นทางสัญจรเดิมทีคนทัว ไปใช้ ในการเชือมต่อระหว่างพื $นทีในเขตคูเมืองและ
พื $นทีนอกเขตคูเมือง เวทียกระดับควรรื อ$ ออกเนืองจากบดบังมุมมองระหว่างลานอนุสาวรี ย์กบั สวน
อนุส รณ์ ส ถานท้ า วสุร นารี ตัดขาดความเชื อมต่อของพื น$ ที สร้ างความไม่ป ลอดภัยให้ กับ สวน
อนุสรณ์สถานท้ าวสุรนารี และเป็ นการสนับสนุนให้ พืน$ ทีสามารถรองรับกิจกรรมการชุมนุมทีเป็ น
กิจกรรมประเภท Active ซึง ไม่เหมาะกับบริ เวณพื $นทีลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี ทีต้องการความสงบ
และบรรยากาศทีศกั ดิ9สิทธิ9 ลานกิจกรรมเพือการชุมนุมอาจพิจารณาให้ ตงอยู
ั $ ่ในบริ เวณส่วนปลาย
ของสวนอนุสรณ์ สถานที จ ะเชื อมต่อกับพืน$ ที เปิ ดโล่งทางด้ านทิศเหนื อ (ฝั ง ประตูพลแสน) หรื อ
พิจารณาให้ ตงอยู
ั $ ใ่ นบริ เวณลานหน้ าอาคารศาลากลางจังหวัด ควรเพิมความร่มรื นให้ กบั พื $นทีสวน
ด้ วยไม้ ยืนต้ นให้ สามารถใช้ ประโยชน์ในลักษณะของการใช้ ร่มเงาใต้ ต้นไม้ ได้ เนืองจากกิจกรรมที
เกิดขึ $นส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมประเภท Passive เช่น การนังรอ นัง พักคอย เป็ นต้ น ในพืน$ ทีลาน
อนุส าวรี ย์ท้ าวสุร นารี ควรลดความโดดเด่น ขององค์ประกอบอื น ๆที บดบัง มุม มองต่ออนุส าวรี ย์
ท้ าวสุรานรี และซุ้มประตูชมุ พล เช่น อาคารศาลาพักคอยขนาดใหญ่ อาจเปลียนเป็ นไม้ ต้นทีมีทรง
พุ่ม แผ่กว้ า งให้ ร่ ม เงาแทน เป็ นต้ น การสร้ างความสัม พัน ธ์ ที ดีร ะหว่างซุ้ม ประตูชุม พลกับพื น$ ที
โดยรอบ เพือเพิมความโดดเด่นให้ แก่อนุสรณ์สถานจากประวัติศาสตร์ เพียงแห่งเดียวทีหลงเหลืออยู่
เนืองจากในปั จจุบนั มีองค์ประกอบอืนๆมากมายมาบดบังทําให้ รับรู้ ถึงการมีอยู่ของซุ้มประตูได้ ยาก
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ไม่ว่าจะเป็ นรัว$ ทีล้อมรอบฐานซุ้มประตู อาจเปลียนเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งหรื อเนินดินทีมีวสั ดุพืชพรรณ
ปกคลุมแทนเพือป้องกันการปี นป่ าย หรื อแม้ แต่ระดับความสูงของฐานลานอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี เอง
ทีถมจนทําลายความต่อเนืองของพื $นทีฐานซุ้มประตูกับลานเดิมในระดับถนน ซึงอาจแก้ โดยการ
ปรับระดับความสูงของฐานลานอนุสาวรี ย์ใหม่ เป็ นต้ น
6) บริเวณตลิงคูเมืองฝั งตรงข้ ามกับซุ้มประตูจําลองอาจมีการปรับปรุงพื $นทีเพือเพิมพื $นที
การใช้ งานให้ สามารถรองรับกิจกรรมการชุมนุมได้
7) เสนอให้ มีการพัฒนาการใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาฝั งประตูพลแสนในการ
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สกษณะของสภาพแวดล้ อมร่วมกับกิจกรรมการใช้ พืน$ ทีแบบเดิม โดย
ยัง ยืน โดยพิจารณาจากลั
เป็ นพื $นทีสาธารณะเพือสุขอนามัยของประชาชน ตามหลักการสร้ างปั จจัยในการดํารงชีวิตอย่าง
พิจารณาลักษณะและรูปแบบขององค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมตามแนวทางการอนุรักษ์ พื $นที

ประวัติศาสตร์ เช่น การสร้ างแนวกํ าแพงเมืองจําลองทีมีอยู่ในปั จจุบนั เป็ นแนวคิดทีดี แต่แนว
กํ า แพงเมื อ งจํ า ลองนี ไ$ ม่จํ า เป็ นต้ อ งมี รู ป แบบหรื อ หน้ า ที เ หมื อ นกัน โดยตลอดรอบคูเ มื อ ง คื อ
นอกจากจะทําหน้ าทีเพือผลทางการอนุรักษ์เชิงประวัตศิ าสตร์ เป็ นเครื องเตือนใจให้ ผ้ คู นได้ ระลึกถึง
แล้ ว ในบางบริ เ วณ เช่น บริ เ วณห้ องสมุดในสวนภูมิ รั ก ษ์ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ แนวกํ าแพงเมื องนี $
สามารถใช้ เ ป็ นสื อในการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับที มา ความสํ าคัญ ลักษณะของคูเมื อง
กําแพงเมืองเดิม โดยสามารถใช้ เป็ นองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมเพือเสริ มสร้ างกิจกรรม
นันทนาการในสวนสําหรับเด็กๆซึงเป็ นกลุ่มผู้ใช้ หลักในบริ เวณนี $ได้ ด้วย แต่ในบริ เวณพื $นทีสวนทาง
ตะวันออกของประตูพลแสนซึงมีขนาดพื $นทีค่อนข้ างแคบ การสร้ างแนวกําแพงให้ สามารถใช้ เป็ น
ทางเดิน ในสวนประกอบกับ ลัก ษณะบางตํา แหน่ง ที ส ามารถใช้ เ ป็ นส่ว นหนึง ของการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการได้ ดูจะเหมาะสมกว่าการสร้ างให้ แนวกํ าแพงเป็ นแค่อนุสรณ์ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์อย่างอืนได้ แล้ วต้ องมาสร้ างเส้ นทางเดินทีเป็ นเส้ นตรงซึงกลับเป็ นการแบ่งพื $นทีสวนให้
เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เช่นเดียวกับแนวแกนนํา$ พุในสวนอนุสรณ์ สถานท้ าวสุรานารี เป็ นต้ น
นอกจากนั น$ ในเรื อ งองค์ ป ระกอบทางภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมอื น ๆ เช่ น เครื อ งเล่ น เด็ ก เครื อ ง
ออกกํ าลังกาย ทีนังพักคอย ไฟประดับสวน เป็ นต้ น สิงเหล่านีค$ วรได้ รับการออกแบบให้ มีความ
กลมกลืนกับพื $นทีโดยไม่แย่งความโดดเด่นจากพื $นทีไป มีลกั ษณะทีสามารถแยกออกได้ จากแนว
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กําแพงเมืองเก่าทีเป็ นโบราณสถาน มีความปลอดภัยในการใช้ งาน เช่น บริ เวณสนามเด็กเล่น ควร
เลือกใช้ วสั ดุประกอบบริเวณทีมีความปลอดภัยต่อการเล่นของเด็ก ล้ มแล้ วไม่เจ็บ เป็ นต้ น
8) กิ จ กรรมที ส ามารถเกิ ด ขึ น$ ได้ ใ นพื น$ ที บ ริ เ วณคูเ มื อ งฝั ง ประตูพ ลแสน มี ลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกับกิจกรรมทีเกิดขึ $นบริ เวณฝั งประตูชุมพล คือ ในพื $นทีทีมีโบราณสถานจะมีความเป็ น
Passive ของกิจกรรมมากทีสุด ในทีนี $คือบริ เวณพื $นทีซากกําแพงเมืองเก่าทางทิศตะวันออกของ
ประตูพลแสน แล้ วไล่ระดับความเข้ มข้ นจนมีความเป็ น Active มากทีสุดในบริ เวณทีเป็ นแหล่ง
ชุมชนซึง เชือมต่อกับเมืองใหม่ ในทีนี $คือบริเวณสวนทีเชือมต่อจากพื $นทีซ้ มุ ประตูจําลอง

แผนภาพที 29 แสดงแนวคิดการใช้ พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
9) พื $นทีบริ เวณแนวกําแพงเมืองเดิมในสวนสาธารณะทางตะวันออกของประตูพลแสน
ควรมีการปรับปรุ งลักษณะการนําเสนอข้ อมูลเชิงอนุรักษ์ ในรู ปแบบใหม่ ซึงจากเดิมทีเป็ นอาคาร
รู ปร่ างแบบแนวกํ าแพงเมืองเดิมซึงมี ลักษณะทึบตัน มองไม่เห็นภายใน อาจเปลียนเป็ นการแค่
โครงสร้ างโปร่ งๆ หรื อพืน$ ใสๆคร่ อมทับเพือป้องกันความเสี ยหายจากสภาพแวดล้ อม แล้ วสร้ าง
องค์ประกอบในบริ เวณให้ ส่งเสริ มความเป็ นอนุสรณ์สถานจากอดีต ซึงสามารถให้ ความรู้ เกียวกับ
ลักษณะของพื $นทีบริ เวณคูเมืองได้ ส่งเสริ มให้ พื $นทีนีเ$ ป็ นจุดหมุนในการส่งต่อความสัมพันธ์ ของ
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พืน$ ทีจากด้ านทิศเหนื อสู่ด้านทิศตะวันออก เป็ นต้ น โดยรู ปลักษณ์ ทีจะเกิ ดขึน$ สามารถใช้ แบบที
ต่อเนืองจากสวนสาธารณะในพื $นทีตดิ กันได้
10) เสนอให้ มีการพัฒนาการใช้ พื $นทีบริ เวณคูเมืองนครราชสีมาฝั งประตูพลล้ านในการ
เป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งหลักเพือส่งเสริ มสภาพแวดล้ อม ระบบนิเวศ และสร้ างทัศนียภาพทีดีให้ แก่เมือง
โดยการสร้ างเสริ มคุณภาพนํ $าในคูเมืองให้ ใสสะอาด เพิมความหนาแน่นของพืชพรรณบริ เวณขอบ
และตลิงของคูเมืองให้ มากขึ $น เพือสร้ างความร่มรื น ชุ่มชื $น เขียวชอุ่ม ซึงอาจปรับลักษณะของตลิง
ให้ เป็ นขัน$ บันไดทีสามารถใช้ ปลูกพืชพรรณในบางบริ เวณเพือสร้ างความสวยงาม ช่วยในการยึด
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ส ฒนาการใช้พื $นทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมาฝังประตูไชยณรงค์ในการ
11) เสนอให้ มีการพั

เกาะดิน ลดการพังทลายของตลิงได้ และเป็ นการเพิมพื $นผิวของทางเท้ าได้ ด้วย

เป็ นพื น$ ทีเปิ ดโล่งเพือส่งเสริ มสภาพแวดล้ อม ระบบนิเวศ และสร้ างทัศนียภาพทีดีให้ แก่เมือง

เช่นเดียวกับพื $นทีทางฝั งประตูพลล้ าน แต่เพิมการใช้ งานในลักษณะของพื $นทีเพือส่งเสริมสุขอนามัย
ของประชาชนในบริ เวณใกล้ ๆกับซุ้มประตูไชยณรงค์ซึงเป็ นพื $นทีศนู ย์รวมของประชาชนในชุมชน
เนืองจากมีตลาดเทศบาล 5 และท่ารถประจําทางอยู่ในบริ เวณ โดยลักษณะของพื $นทีสาธารณะที
จะเกิดขึ $นสามารถใช้ หลักการเดียวกับพื $นทีสวนทางฝั งประตูพลแสนได้
12) ลักษณะพืชพรรณทีควรเลือกใช้ ภายในบริ เวณพื $นทีคเู มืองนครราชสีมา จากแนวทาง
การพัฒนาภูมิสถาปั ตยกรรมเพือเมืองประวัติศาสตร์ การเลือกใช้ พืชพรรณประเด็นสําคัญคือ การ
ส่งเสริ มการใช้ พืชพรรณท้ องถินซึงมีความคงทนต่อสภาพแวดล้ อมในพื $นทีนนๆ
ั $ และเป็ นการช่วย
อนุรักษ์ พันธุกรรมของพืชท้ องถินด้ วย แต่ต้องพิจารณาประกอบกับลักษณะของพื $นทีใช้ งานว่ามี
ความต้ องการคุณลักษณะอย่างไรจากการใช้ พืชพรรณเหล่านัน$ เช่น บริ เวณกิจกรรมนันทนาการ
ทัว ไป ควรใช้ พืชพรรณทีมีทรงพุ่มแผ่ ให้ ร่มเงาตลอดทังวั
$ นไม่ผลัดใบ เป็ นไม้ ต้นขนาดกลางถึงใหญ่
ได้ ส่วนบริเวณทีเป็ นการส่งเสริ มทัศนียภาพทีดีให้ แก่เมืองก็สามารถเลือกใช้ พืชพรรณประเภทผลัด
ใบเพือส่งเสริมปรากฏการณ์ธรรมชาติของพืชพรรณนันๆได้
$
บริเวณทีต้องการเน้ นความโดดเด่นของ
องค์ประกอบของเมือง หรื อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี อาจใช้ หญ้ าหรื อไม้ พุ่มขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ในการเป็ นองค์ประกอบในพื $นทีนนั $ เป็ นต้ น ซึงตามการสืบค้ นเบื $องต้ นเกียวกับ
ลักษณะของพืชพรรณเดิมในท้ องถิน ได้ แก่ ต้ นสาธร ซึง เป็ นพรรณไม้ พระราชทาน สามารถนําไม้ มา
ใช้ ประโยชน์ในการสร้ างอาชีพให้ แก่ชุมชนได้ ต้ นมะพร้ าว ต้ นตาล ซึงขึ $นอยู่ทวั ไปโดยรอบบริ เวณ
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คูเมือง ต้ นไม้ ประเภทนี $ต้ องพิจารณาการใช้ ประโยชน์ให้ ดีเนืองจากสร้ างความไม่ปลอดภัยในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ต้ นคูน ซึง เป็ นไม้ ผลัดใบ และทนแล้ ง เป็ นต้ น
13) การปรับปรุ งคุณภาพนํา$ ในคูเมืองให้ ใสสะอาด สามารถใช้ เล่นได้ ปลอดภัยสําหรับ
เด็ก ทําให้ เกิดกิจกรรมนันทนาการทางนํ $าทีปลอดภัย ช่วยส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมและสุขภาวะของ
ประชาชน ซึงอุปกรณ์ กระบวนการ หรื อขันตอนที
$
จะใช้ ในการบําบัดรักษานํ $า ควรศึกษาพิจารณา
ประกอบกับการออกแบบให้ เป็ นส่วนหนึงขององค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรมในเชิงการอนุรักษ์
พื $นทีทางประวัตศิ าสตร์ และเพือส่งเสริมให้ เกิดทัศนียภาพทีดีแก่เมืองด้ วย
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สถานท้ าวสุรนารี และสวนภู
14) การเพิมความปลอดภัยในพืน$ ทีบริ เวณรอบคูเมือง โดยเฉพาะในพืน$ ทีสวนอนุสรณ์

ความปลอดภัยจากการสร้ างกิจกรรมให้ มีผ้ ูเฝ้ามองพืน$ ทีตลอดเวลา เช่น การกํ าหนดเขตพืน$ ที

พาณิชยกรรมหรื อพื $นทีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง หรื อการกําหนดแนวอาคารให้ ประจันหน้ ากับ
แนวคู เ มื อ ง (Facing) ซึ ง ในที นี ห$ ากต้ องมี ก ารสร้ างอาคารใหม่ ห รื อ เพิ ม องค์ ป ระกอบทาง
ภูมิสถาปั ตยกรรมเข้ าไปใหม่อย่างเสาไฟ ควรกําหนดรู ปแบบอาคารและองค์ประกอบเหล่านันใน
$
เบื $องต้ นให้ เหมาะสมสัมพันธ์กับพื $นทีประวัติศาสตร์ ด้วย โดยสามารถศึกษารูปแบบได้ จากอาคาร
เก่าที อยู่ใ นเขตคูเ มืองหรื อเอกสารทางประวัติศาสตร์ อืนๆ ทัง$ นีถ$ ื อเป็ นทางหนึงในการส่ง เสริ ม
เอกลักษณ์ของพื $นทีให้ ชดั เจนยิงขึ $น
15) ลักษณะทางเท้ าโดยรอบบริ เ วณคูเ มื องควรมี ความร่ ม รื น มี ความเชื อมต่อกัน โดย
ตลอด ซึงในบางบริ เวณทีทางเท้ ามีขนาดแคบและมีสิงกีดขวาง อาจพิจารณาการเพิมพื $นผิวทาง
เท้ าโดยการปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะของตลิ ง ตลอดแนวคูเ มื อ งใหม่ โดยให้ พิ จ ารณาประกอบกั บ
ความสามารถในการใช้ งานในแต่ละบริเวณด้ วย
16) ประเภทของการสัญจรในเขตพืน$ ทีบริ เวณคูเมือง ควรสนับสนุนให้ เกิดการสัญจรสี
เขียว คือ ไม่รบกวนธรรมชาติและแหล่งโบราณสถาน ตัวอย่างของการสัญจร เช่น สนับสนุนให้ เกิด
การเดินทีสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ $น การส่งเสริ มการใช้ จกั รยาน การส่งเสริ มการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ เพือลดปั ญหาการจราจรจากรถยนต์ส่วนตัว และลดปั ญหามลภาวะที
เกิดในเขตพื $นทีประวัตศิ าสตร์ เป็ นต้ น
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ในการพัฒนาพื $นทีทุกด้ านต้ องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงาน
ราชการ รัฐ เอกชน ประชาชนผู้อยู่อาศัย นักท่องเทียว ทุกคนต้ องทําความเข้ าใจเกียวกับบทบาท
หน้ าทีของพื $นทีและบทบาทหน้ าทีของตนเอง แล้ วสร้ างความสัมพันธ์ทีเกื $อหนุนซึง กันและกัน
6.4 ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้
ผลของการศึกษาในครัง$ นี $คือการเสนอแนะแนวทางในการใช้ และพัฒนาพื $นทีบริ เวณคูเมือง
นครราชสี ม าให้ เ หมาะสมกับ คุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยพิ จ ารณาประกอบกับ
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ศักยภาพด้ านอืนๆของพื $นที ลักษณะการใช้ งานเดิมภายในพื $นที และความต้ องการของประชาชน
ในการใช้ พื $นที ซึงผลสรุปนันมี
$ นโยบายด้ านการอนุรักษ์ ทางประวัติศาสตร์ เป็ นแนวคิดสําคัญ เพือ
ส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมทีเป็ นเอกลักษณ์ของพื $นทีให้ เด่นชัด ทัง$ ยังสามารถใช้ ในการพัฒนา
และกระตุ้นศักยภาพในด้ านอืนๆของพื $นทีให้ เติบโตอย่างยัง ยืนต่อไป
สําหรับหน่วยงานทีสามารถนําผลการศึกษานี $ไปขยายต่อเพือผลทีแน่นอน คือ หน่วยงาน
บริ หารพื $นทีทงระดั
ั $ บหมู่บ้าน ตําบล เทศบาล อําเภอ และจังหวัด ซึงในนโยบายการบริ หารงานใน
แต่ละระดับสามารถบรรจุแนวคิดเกียวกับการอนุรักษ์ เนื $อหาทางประวัติศาสตร์ ของเมืองไว้ ได้ ใน
ทีนีผ้ ทู ีเกียวข้ องโดยตรง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เพราะพื $นทีเขตคูเมืองอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานเทศบาล แต่เนืองจากเป็ นพื $นทีทีมีความสําคัญระดับจังหวัดและภาค หน่วยงานบริ หาร
อืนๆจึงมีสว่ นในการตัดสินใจและสนับสนุนเพือการพัฒนาพื $นทีนี $ด้ วย
สําหรับการนําแนวคิดจากผลการศึกษานี $ไปขยายต่ออาจแบ่งช่วงการพัฒนาเป็ น 4 ระดับ
คือ
1) ช่วงแรกควรหาแนวทางและความร่วมมือในการเวนคืนหรื อสร้ างการเชือมต่อพื $นทีเปิ ด
โล่งบริเวณคูเมืองให้ ตอ่ เนืองเป็ นเนื $อเดียวกันด้ วยเหตุผลด้ านการอนุรักษ์ทางประวัตศิ าสตร์
2) ช่วงทีสองคือการพัฒนาพื $นทีในบริ เวณฝั งทิศตะวันตกของคูเมืองให้ สามารถตอบสนอง
ต่อแนวทางในการอนุรักษ์ และสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวได้ ซึง
ระดับของการพัฒนาในช่วงนี $อาจต้ องใช้ ระยะเวลาทียาวนาน ต้ องทําการศึกษาถึงผลกระทบของ
การพัฒนาในระดับต่างๆให้ ลกึ ซึ $งยิงขึ $น
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3) ช่วงทีสาม คือ การพัฒนาพืน$ ทีฝังทิศเหนือของคูเมืองให้ เป็ นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองตามแนวทางการอนุรักษ์ทีได้ เสนอไว้ ก่อนหน้ านี $ โดยคํานึงถึงการเป็ นพื $นทีใช้ งานทีมีขนาดการ
รองรับระดับจังหวัด
4) ช่วงทีสี คือ การพัฒนาพื $นทีด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ให้ มีบทบาทสําคัญในด้ านการ
เป็ นพื น$ ที เ ปิ ดโล่ง เพื อส่ง เสริ ม สภาพแวดล้ อมและทัศนี ยภาพของเมื อง โดยยึดแนวคิดของการ
อนุรักษ์ทางประวัตศิ าสตร์ เช่นกัน
โดยในการลงมื อปฏิบัติควรเริ ม จากช่วงที หนึงก่อนเพื อสร้ างศักยภาพที สมบูร ณ์ ใ นการ
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สงวิถีการดําเนินงานและผลกระทบเรียบร้ อยแล้ วจึงค่อยเริมการปฏิบตั ิ
ทําการศึกษารายละเอียดถึ

พัฒ นาเชิ ง อนุรั ก ษ์ ป ระวัติศ าสตร์ แล้ ว จึง เริ ม ดํ า เนิ น การศึก ษารายละเอี ย ดในช่ว งที ส อง เมื อ
ในช่วงทีสามและสีไปพร้ อมๆกันได้ ทังนี
$ $การทีให้ ทําการศึกษาในช่วงทีสองโดยละเอียดก่อนการลง

มือปฏิบตั ิในช่วงทีสามและสี เพือป้องกันการแก้ งานทีซํ $าซ้ อนในภายหลัง ซึงอาจทําให้ เกิดการเสีย
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ได้
6.5 ข้ อเสนอแนะเพือการทําวิจัยครั ง1 ต่ อไป
ในภาพรวมของขอบเขตการศึ ก ษาสํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั ง$ ต่ อ ไปอาจเพิ ม ประเด็ น
ความสัมพันธ์ในแง่มมุ ด้ านชุมชนและสังคมกับพื $นทีศกึ ษา โดยเฉพาะชุมชนทีอยู่ภายในเขตคูเมือง
และ/หรื อชุม ชนที อยู่ประกอบรายล้ อมพื น$ ที คูเ มื อง หรื ออาจทํ าการศึกษาลงในรายละเอี ยดถึง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างชุม ชน ประชาชนผู้ใ ช้ พื น$ ที ลัก ษณะการใช้ พื น$ ที ข องแต่ล ะพื น$ ที ย่อยๆที
ประกอบเป็ นพื $นทีเปิ ดโล่งสาธารณะบริเวณคูเมืองนครราชสีมา ซึงอาจได้ ข้อมูลในเชิงลึกทีน่าสนใจ
และเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาพื $นทีตอ่ ไป
ในส่วนของกระบวนการศึกษาและวิธีการศึกษา ปั ญหาในการดําเนินการวิจยั ส่วนใหญ่อยู่
ในภาคส่วนของการลงภาคสนาม ได้ แก่ ช่วงเวลาในการเก็บข้ อมูลภาคสนามน้ อยเกินไปประกอบ
กับพื $นทีศกึ ษาอยูใ่ นช่วงกําลังเปลียนแปลง ทําให้ ไม่สามารถสังเกตบันทึกพฤติกรรมการใช้ พื $นทีใน
ช่วงเวลาปกติได้ เต็มที จึงต้ องเน้ นทีการเก็บข้ อมูล ในเชิงสอบถามสัมภาษณ์ ซึงต้ องทํ าการเก็ บ
ข้ อมูล กับลักษณะกลุ่มประชากรที หลากหลายเพื อหาข้ อสรุ ปที ตรงกัน นอกจากนัน$ ยัง มี ปัญ หา
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เกี ยวกับลักษณะของกลุ่มประชากรทีใช้ ในการเก็บข้ อมูลทีอาจจะไม่เข้ าใจและไม่ค่อยให้ ความ
ร่วมมือ เช่น เด็กและวัยรุ่น เป็ นต้ น
ดัง นัน$ ในการเก็บข้ อมูล ภาคสนามอาจต้ องใช้ วิธี การที หลากหลายประกอบกัน โดยใช้
ระยะเวลาทีมากพอสมควร คือ อาจใช้ การเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม แยกกับการสัมภาษณ์ใน
เชิงลึกจากหลายกลุ่มประชากร ประกอบกับการสังเกตอย่างจริ งจัง ซึงใช้ ระยะเวลาพอสมควรที
สามารถเก็บข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพตามจุดประสงค์ของโครงการได้ โดยต้ องทําการศึกษาในเบื $องต้ น
ก่อนเกียวกับช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมายทีเหมาะสม ซึงในการศึกษานี $ได้ ทําการศึกษาในเบื $องต้ น
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ทําให้ อาจไม่ได้ รับข้ อมูลเชิสงลึกทีครบถ้ วน ซึงในการเก็บข้ อมูลภาคสนามนันอาจทํ
$
าซํ $าอีกรอบหนึง
แล้ วจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต แต่อาจจะใช้ เวลาในการเก็บข้ อมูลเบื $องต้ นน้ อยเกินไป
ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ตา่ งฤดูกาลออกไปก็ได้ เพือเป็ นการยํ $าถึงผลทีแน่ชดั

อีกปั ญหาหนึง ทีพบในการศึกษาคือ รูปแบบของแบบสอบถามทียาวและละเอียดเกินไปทํา
ให้ ผ้ ูตอบบางกลุ่ม ไม่เข้ าใจและไม่อยากตอบ ส่ง ผลต่อคุณภาพของผลการสอบถามข้ อเท็จจริ ง
อาจจะไม่สมบูรณ์ ในการศึกษาครัง$ ต่อไปอาจต้ องทําการลองออกแบบแบบสอบถามหรื อลักษณะ
ของการเก็บข้ อมูลรู ปแบบใหม่ทีผ้ ูคนทุกวัยสามารถเข้ าใจได้ ง่ายและใช้ เวลาในการทําน้ อยเพือ
ข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพมากขึ $น
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ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ค

แบบสํารวจความต้ องการของประชาชนในการใช้ พนื 1 ทีบริเวณคูเมืองนครราชสีมา
เพือใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในรายวิชา 264620 การค้ นคว้ าอิสระ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2555
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุ ณาทําเครืองหมาย / ลงในช่ อง หน้ าข้ อความทีตรงกับความเป็ นจริงมากทีสุด
(ข้ อมูลทีตอบแบบสํารวจจะถูกเก็บเป็ นความลับและเสนอผลการสํารวจเป็ นภาพรวมเท่ านัน1 )
เป็ นผู้ทีอาศัยอยูใ่ นเขตพื $นทีคเู มืองโคราช

1. ทีอยู่อาศัย

เป็ นผู้ทีอาศัยอยูน่ อกเขตพื $นทีคเู มืองโคราช
2. เพศ

ชาย

หญิง

3. อายุ

0-12 ปี

13-25 ปี

26-45 ปี

46-60 ปี

60 ปี ขึ $นไป

4. คุณรู้หรือไม่ ว่าพืน1 ทีบริเวณคูเมืองโคราชมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และผังเมือง

รู้

ไม่ร้ ู

5. ลักษณะการเดินทาง
5.1 ประเภทของยานพาหนะทีท่านมักเลือกใช้ เพือมายังบริเวณคูเมืองโคราช (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ยานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

รถจักรยานยนต์

จักรยาน

การเดิน

ยานพาหนะสาธารณะ :

รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถประจําทาง รถสองแถวประจําทาง เป็ นต้ น
รถรับจ้ างไม่ประจําทาง เช่น แท็กซี สามล้ อรับจ้ าง ตุ๊กๆ มอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง เป็ นต้ น

5.2 ระดับความสะดวกสบายในการเข้ าถึงพืน1 ทีคูเมืองด้ วยยานพาหนะประเภทต่ างๆ
(ให้ ตอบทุกข้ อ โดยทําเครืองหมาย / ในช่องระดับความสะดวกสบายทีตรงกับความเห็นของท่าน)

ประเภทของยานพาหนะทีใช้ ใน
การเข้ าถึงพืน1 ทีคูเมืองโคราช
รถยนต์สว่ นตัว
รถจักรยานยนต์สว่ นตัว
จักรยาน
เดิน
รถโดยสารสาธารณะ
รถรับจ้ างไม่ประจําทาง

ระดับความสะดวกสบายในการเข้ าถึงพืน1 ทีคูเมืองโคราช
สะดวก
สะดวกมาก
สะดวก
สะดวก
มากทีสดุ
ปานกลาง
น้ อยทีสดุ

ลานย่าโม
สวนอนุสรณ์สถานฯ
อาคารแสดงฯวีรกรรมท้ าวสุรนารี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มหาวีรวงศ์
ศาลเจ้ าพ่อช้ างเผือก
พื $นทีบริ เวณคูเมืองฝั งตรงข้ าม
โรงเรี ยน แถบด้ านประตูพลแสน
พื $นทีบริ เวณคูเมือง แถบด้ าน
ประตูพลล้ าน (ฝั งตะวันออก)
พื $นทีบริ เวณคูเมือง แถบด้ าน
ประตูไชยณรงค์ (ฝั งทิศใต้ )

สถานที

ความถีในการเข้ าใช้ พืน1 ที
อย่างน้ อย อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
ทุกวัน
สัปดาห์ เดือนละ
ปี ละครัง$
ละครัง$
ครัง$
ไปทําอะไร

ช่ วงเวลาทีไปเข้ าใช้ พนื 1 ที (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ช่วงเวลา)
เช้ า
สาย
กลางวัน
บ่าย
เย็น
กลางคืน
(4.00(8.30(11.30- (13.30- (16.30- (21.008.30)
11.30)
13.30)
16.30)
21.00)
4.00)

(ให้ ตอบทุกข้ อ โดยทําเครื องหมาย / ในช่องคําตอบทีตรงกับความเห็นของท่านมากทีสดุ และกรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ งในช่องทีถามว่า “ไปทําอะไร” ในแต่ละสถานทีให้ ครบทุกข้ อ )

6. คุณมาทําอะไรในแต่ ละบริเวณของคูเมืองโคราช มาบ่ อยแค่ ไหน และมาช่ วงเวลาใด

7. ปั ญหาทางด้ านกายภาพของพืน1 ทีบริเวณคูเมืองโคราชในการใช้ ประกอบกิจกรรมต่ างๆ คืออะไร
(เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ประเภทของปั ญหา
ความร่ มรืน ทัศนียภาพ
และความปลอดภัย
ทีจอดรถยนต์ไม่เพียงพอ
ขาดทีนงั พักตามเส้ นทาง
บริ เวณลานย่าโมร้ อนเกินไป ขาดร่มเงา
(กรุณาระบุบริเวณ
รอบคูเมืองในตําแหน่งที
ทางเท้ าขาดร่มเงา ความร่มรืน
...........................................) เหมาะสม
ทัศนียภาพโดยรอบบริ เวณไม่สวยงาม
ทีจอดจักรยานไม่เพียงพอ
สนามเด็กเล่นอยูใ่ นตําแหน่ง
ผู้พิการไม่สามารถเข้ าถึงพื $นทีใช้ งานได้
(กรุณาระบุบริเวณ
ทีไม่เหมาะสม
สนามเด็กเล่นขาดรัว$ รอบเพือความ
...........................................)
ไม่มีพื $นทีเฉพาะสําหรับกีฬา ปลอดภัยจากท้ องถนน และขาดการกัน
Extreme
ขาดเส้ นทางจักรยานที
เด็กตกนํ $าลงคูเมือง
ต่อเนือง
ไม่มีพื $นทีทีเหมาะสมในการ
ขาดความปลอดภัยในยามคําคืน
ผิวทางจักรยานไม่ปลอดภัย ทํากิจกรรมทีต้องการ
พื $นทีคเู มืองทางฝั งประตูพลล้ าน (ด้ าน
(โปรดระบุ
ช
นิ
ด
ของกิ
จ
กรรม
เส้ นทางเดินเท้ าไม่ตอ่ เนือง
ทิศตะวันออก) น่ากลัว เปลีย ว ดูอนั ตราย
.............................................
เส้ นทางเดินเท้ ามีสงิ กีดขวาง
พื $นทีคเู มืองทางฝั งประตูไชยณรงค์
...........................................)
ผิวทางเดินเท้ าไม่ปลอดภัย
(ด้ านทิศใต้ ) น่ากลัว เปลีย ว ดูอนั ตราย

ทีจอดรถและทางสัญจร

พืน1 ทีกิจกรรม

อืนๆ

8. หากมีการพัฒนา ท่ านต้ องการให้ พนื 1 ทีบริเวณคูเมืองโคราชเป็ นอย่ างไร (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
มีความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
มีความร่มรื น มีร่มเงา มีทศั นียภาพสวยงาม

มีพื $นทีออกกําลังกายทัว ไป เช่น พื $นทีเพือเล่นกีฬา
........................................................................

ผู้พิการเข้ าถึงได้ ง่าย

มีพื $นทีสาํ หรับกีฬา Extreme เช่น ลานเล่นเสก็ตบอร์ ด

มีพื $นทีจอดรถยนต์ ทีเพิมขึ $น

มีพื $นทีขายของจากชุมชน นักเรี ยน นศ. ตลาดถนนคนเดิน

มีพื $นทีจอดจักยาน ทีเพิม ขึ $น

มีพื $นทีในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมพื $นถิน

มีเส้ นทางจักรยานเพือคนในชุมชน

มีพื $นทีกิจกรรมนันทนาการทางนํ $าในบริ เวณคูเมือง

มีเส้ นทางจักรยานเพือการท่องเทียว

มีพื $นทีสง่ เสริ มความรู้ทวั ไปให้ กบั ประชาชน เช่น

มีรถรางเพือการท่องเทีย ว

ห้ องสมุดชุมชน

มีสะพานลอยข้ ามถนน

อืนๆ .......................................................................
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ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2554

สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาสถาปั ตยกรรม จากคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

พ.ศ.2554

เข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม ที ค ณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

