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54058312: หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล"อม 
คําสําคัญ:   ระบบนิเวศลําน้ํา / การเติบโตอย-างชาญฉลาด / ร-องรอยพื้นที่เขียว / การพัฒนาอย-างยั่งยืน 
 วงศิยา  วงศ4พิศาล: การสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้าํในบริเวณการตั้งถ่ินฐานลักษณะชมุชนเมือง
นครศรีธรรมราช โดยแนวความคิดการเติบโตอย-างชาญฉลาด และร-องรอยพื้นที่เขียว เพื่อการวางแผนพัฒนา
เมืองอย-างยั่งยืน. อาจารย4ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ4: รศ.สิทธิพร  ภิรมย4ร่ืน. 181 หน"า. 
 
 ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชประสบป?ญหาน้ําท-วมซํ้าซากทุกๆ ปB เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมืองไปในพื้นที่ไม-เหมาะสม จึงก-อให"เกิดป?ญหาดังกล-าว ดังนั้น การ
วิจัยจึงมีวัตถุประสงค4หลัก เพื่อศึกษาพัฒนาการการตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตของบริเวณชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช และหาแนวทางพัฒนาเมืองและสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณที่มีชุมชนเมืองและบริเวณ
ใกล"เคียง บนพื้นฐานของทฤษฎีและแนวคิด การเติบโตอย-างชาญฉลาด (Smart Growth) และร-องรอยพื้นที่เขียว 
(GreenPrint) เพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองอย-างยั่งยืน 

การดําเนินงานวิจัยใช"วิธีการวิเคราะห4ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ ด"วยเทคนิค Sieve 
Analysis โดยกําหนดป?จจัย (factors) ต-างๆ 8 ป?จจัย มาจําแนกเป\นชั้นข"อมูล เพื่อแยกพื้นที่ที่มีศักยภาพออกจาก
พื้นที่ที่ มีป?ญหาและข"อจํากัดต-อการพัฒนา หลังจากนั้นวิเคราะห4ด"วยวิธีการซ"อนทับชั้นข"อมูล (Overlay 
Technique) เพื่อสรุปหาพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนา  

ผลการวิจัยสรุปได"ว-า พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนามีอยู- 3 ลําดับ คือ (1) พื้นที่เหมาะสมสําหรับ
สงวนรักษาไว"เป\นพื้นที่ระบบนิเวศลําน้ําอยู-ในบริเวณด"านใต"และด"านตะวันออกของชุมชนซ่ึงเป\นพื้นที่ประสบ
ป?ญหาน้ําท-วมขังทุกๆ ปB เนื่องจากมีลําคลองสําคัญไหลผ-านหลายสาย เช-น คลองท-าแพ คลองท-าดี-ทุ-งปรัง-ท-า
เรียน คลองท-าซัก คลองหน"าเมือง คลองปbาเหล"า คลองสวนหลวง และคลองคูพาย เป\นต"น (2) พื้นที่เหมาะสม
สําหรับสํารองไว"เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตคือพื้นที่ที่อยู-ทางด"านตะวันตกบริเวณย-านถนนกะโรมและ
ตะวันออกของบริเวณย-านถนนราชดําเนิน โดยพื้นที่ดังกล-าวเหมาะต-อการตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากมีโครงข-ายถนน
เข"าถึงพื้นที่ได"อย-างสะดวก ทั้งนี้การตั้งถ่ินฐานในบริเวณดังกล-าว จะไม-ขัดขวางการไหลและระบายน้ํา และ (3) 
พื้นที่ส-งเสริมการขยายตัวของเมืองโดยการเพิ่มความหนาแน-นให"สูงข้ึน พัฒนาพื้นที่ว-างในเมือง การใช"ประโยชน4
แบบผสมและสร"างความกระชับ ได"แก- พื้นที่ระหว-างถนนราชดําเนิน และถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต-ตอนล-าง
ของค-ายวชิราวุธลงไปจนถึงคลองหน"าเมือง และบริเวณพื้นที่ตลาดหัวอิฐตามแนวยาวถนนกะโรม ซ่ึงทั้ง 2 บริเวณ
เป\นพื้นที่เมืองที่มีโครงสร"างพื้นฐานที่สมบูรณ4พร"อมสําหรับบริการชุมชนอยู-แล"ว นอกจากนี้ยังได"เสนอแนะ
ทางด"านการวางผังเมืองและกําหนดการใช"ประโยชน4ที่ดินให"สอดคล"องกับศักยภาพของพื้นที่ การปcองกันน้ําท-วม
ทั้งแบบก-อสร"างโครงสร"างผสมกับแบบไม-ก-อสร"างโครงสร"าง 
 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                     ปBการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารย4ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ4............................................... 
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 WONGSIYA WONGPISAN: CONSERVATION OF WATERCOURSE ECO - SYSTEM IN NAKHON SI 

THAMMARAT URBANIZATION AREAS BY SMART GROWTH AND GREENPRINT CONCEPTS FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT PLANNING. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. SITTHIPORN PIROMRUEN. 181 pp. 

 Nakhon Si Thammarat has been facing heavy flood every year due to its natural features, landform 

and topography coupled with unplanned growth in environmentally unsuitable areas. Therefore, the main 

objective of this research aims to study evolution of settlement and urbanization of the city urban areas in order 

to generate solutions for urban development, flood prevention and protection by means of watercourse 

eco-system conservation as well as directing growth to the suitable areas within city limits and vicinity based on 

theories and concepts of Smart Growth and GreenPrint for sustainable planning development, 

 In performing the research, Sieve Analysis was employed as methods for analyzing suitability and 

potential for development and conservation. Eight factors were selected to prepare layers of physical 

conditions. Then, Overlay Technique was utilized to classify areas of different types of land from high potential 

to unsuitable and constraint.  

 Findings from the conducted research revealed that areas suitable for environment conservation 

and urban development are as follows. First, areas suitable for watercourse eco-system conservation are 

located in the South and the East of Nakhon Si Thammarat municipal boundary, these areas are now facing 

heavy flood annually. Many wetlands, ponds, mashes and five streams namely Thapae, Tha Di - Thung Prang 

- Tharian, Thasak, Na Muang, Pa Lao, Suanluang, and Khuphai are located within these areas. Second, areas 

suitable for future growth reservation are in the periphery of the existing city urban areas in the East of Karom 

district and the West of Ratchadamneon district. Road network for areas’ accessibility are in place extensively 

as well as future settlements will not obstruct run-off flows and storm drainage systems. Third, areas suitable 

for promoting immediate growth and urban expansion by increasing density, infill, compact, and mixed-use 

developments are located within two city core districts; the Ratchadamnoen - PattanakarnKhukhwang area 

from south of Wajirawut Military Base to Klong Na Muang and Hua It market - Karom corridor, which contain 

completed infra-structure readying for services. Moreover, urban planning for development and land use 

designation in vary suitable areas were identified; flood prevention and protection by means of structural 

construction complementing with non-structural construction were also recommended. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ	ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยความกรุณาและความช�วยเหลือจากคณะอาจารย	
และบุคคลสําคัญหลายท�าน โดยเฉพาะรองศาสตราจารย	 สิทธิพร ภิรมย	ร่ืน อาจารย	ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ	 
ที่ได�กรุณาถ�ายทอดความรู� เก่ียวกับแนวทางในการดําเนินงานวิจัย พร�อมทั้งให�คําปรึกษาและคําแนะนํา
ต �า งๆ  ด �วยด ีเสมอมา นอกจากนี ้ ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย 	เล ิศว ิทย 	 ร ังส ิร ักษ 	 และ        
อาจารย	 ดร.ธนะ จีระพิวัฒน	 กรรมการผู�ตรวจสอบวิทยานิพนธ	ที่กรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา ที่เป8น
ประโยชน	แก�ผู�วิจัย จนทําให�วิทยานิพนธ	เล�มนี้ถูกต�องและมีความสมบูรณ	มากยิ่งข้ึน ผู�วิจัยขอขอบพระคุณ
ในความกรุณาของอาจารย	ทุกท�านเป8นอย�างสูง 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่พิจารณาให�วิทยานิพนธ	ฉบับนี้ ได�รับทุนงบประมาณแผ�นดิน 
(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป<งบประมาณ 2555 (คร้ังที่ 2) เพื่อเป8นทุนอุดหนุน
การวิจัย ส�งผลให�การจัดทําวิทยานิพนธ	ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี 

ขอขอบพระคุณผู�อํานวยการสํานักการช�าง และเจ�าหน�าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุก
ท�าน เจ�าหน�าที่บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส	 จํากัด และ
หน�วยงานต�างๆ ที่ให�ความอนุเคราะห	ข�อมูลเพื่อใช�ประกอบวิทยานิพนธ	ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุด คือ คุณพ�อ คุณแม� และญาติๆ ทุกคน ที่เป8น
กําลังใจ แรงผลักดันรวมทั้งให�การสนับสนุน และความช�วยเหลือในทุกด�าน ตั้งแต�ช�วงเริ่มเก็บรวบรวม
ข�อมูล การลงพื้นที่ภาคสนามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิเคราะห	ข�อมูล จนทําให�วิทยานิพนธ	ฉบับนี้มี
ความสมบูรณ	ครบถ�วน 

ขอขอบคุณพี ่ๆ  และ เพื ่อนๆ สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเม ืองและสภาพแวดล �อม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาวิชาการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 สําหรับการให�คําปรึกษาที่ดี
มาตลอด อีกทั้งเพื่อนๆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สําหรับกําลังใจและมิตรภาพที่ดี จนทํา
ให�มีกําลังใจในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ	 และประสบผลสําเร็จในที่สุด 
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