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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 
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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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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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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1. ที่มาและความสําคัญของเร่ืองที่จะวิจัย 

 ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เป�นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานและเจริญเติบโตเป�นชุมชน

หลักแห$งหนึ่งในบริเวณตอนใต)ของประเทศไทยป-จจุบัน โดยปรากฏหลักฐานย)อนหลังมากไปกว$า 

1,500 ป3 และเป�นชุมชนศูนย5กลางทางพุทธศาสนาและของอาณาจักรที่เป�นอิสระมายาวนานก$อน

จะมีสถานภาพเป�นเมืองประเทศราชของสยามประเทศและจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตามลําดับ 

เมืองนี้ก$อตัวอยู$บนสันดอนที่เรียกว$า หาดทรายแก)ว ซ่ึงทอดตัวยาวตามแนวเหนือ - ใต) ทําให)การตั้ง

ถิ่นฐานกระจายอยู$บนสันทราย ตัวเมืองจึงมีลักษณะยาวในแนวเหนือใต)ตามถนนราชดําเนินและ

ถนนพัฒนาการคูขวาง โดยมีคลองสําคัญ 7 สายไหลตัดผ$านในแนวตะวันออก - ตะวันตก ได)แก$ 

คลองท$าแพ คลองท$าซัก คลองท$าดี-ทุ $งปรัง-ท$าเรียน คลองหน)าเมือง คลองป@าเหล)า คลองสวน

หลวง และคลองคูพาย คลองทั้งเจ็ดนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร5 และใช)เป�นเส)นทางสัญจร

ออกสู$ทะเลในอดีตเพื่อการค)าขายและติดต$อกับอาณาจักรอื่นๆ รวมทั้งทําหน)าที่เป�นเส)นทางระบาย

น้ําตามธรรมชาติจากเขาหลวงในด)านตะวันตกลงสู$อ$าวไทยในด)านตะวันออก 

 ป-จจุบัน การตั้งถิ่นฐานที่มีลักษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มิได)จํากัดอยู$แค$บนสัน

ทราย แต$มีการเจริญเติบโตของเมืองจากสันทรายออกไปทั้งทางตะวันออกด)านถนนพัฒนาการคู

ขวางและถนนเฉลิมพระเกียรติและทางตะวันตกบริเวณท$าอิฐ จนมีเนื้อที่ถึง 22.56 ตารางกิโลเมตร 

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งอยู$บนสันทรายทอดยาวตามเหนือ - ใต) ขนาบด)วยที่ราบลุ$มทั้ง 

2 ข)าง ห$างจากเขาหลวงซึ่งอยู$ทางทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร และห$างจากชายฝ-Hงทะเล

ด)านอ$าวไทยซ่ึงอยู$ทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ทั่วไปเป�นที่ดอนค$อยๆ ลาดต่ําไป

ทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก จากลักษณะทางกายภาพดังกล$าว  ประกอบกับการ

เจริญเติบโตของเมืองอย$างไม$มีทิศทางโดยเฉพาะด)านตะวันออกที่ขยายตัวรุกล้ําออกไปในพื้นที่ลุ$ม 

ที่ราบน้ําท$วมถึง และพื้นที่ชุ$มน้ํา ขัดขวางระบบนิเวศลําน้ําและระบบระบายน้ําตามธรรมชาติจึงเป�น

เหตุให)บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่โดยรอบประสบป-ญหาน้ําท$วมซํ้าซากและรุนแรง

เพิ ่ม ขึ ้นทุกป3 คลองหลักทั ้ง  7 สายไม$สามารถรองรับการระบายน้ําออกสู $ทะเลได)ดีเท$าที ่ควร
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ภาพที่ 1 สภาพคลองหน)าเมืองที่เป�นคลองสําคัญในอดีต 

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 14, สภาพคลองหน าเมืองที่เป"นคลองสําคัญในอดีต [ซีดีรอม], นครศรีธรรมราช, 

2554. 
 

 
 

ภาพที ่2 สภาพป-ญหาด)านระบบนิเวศลําน้ําบริเวณคลองหน)าเมืองในป-จจุบนั 

ที่มา: เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, การแก ป'ญหานํ้าท)วม, เข)าถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2555, เข)าถึงได)จาก 

http://www.nakhoncity.org/index.php 
 

นอกจากป-ญหาน้ําท$วมที่สร)างความเดือดร)อนรุนแรงอย$างชัดเจนดังที่กล$าวถึงแล)ว บริเวณ

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชยังประสบป-ญหาต$างๆที่เก่ียวข)องกับแหล$งน้ําและลําคลองหลายด)าน ได)แก$ 

ป-ญหาการระบายน้ําโสโครกลงท$อระบายน้ําและลํารางสาธารณะ ป-ญหาน้ําในคลองเน$าเสีย เนื่องจากน้ําเสีย

จากชุมชนและครัวเรือนยังไม$ได)รับการบําบัดน้ําที่ถูกวิธี ป-ญหาการรุกล้ําพื้นที่คูคลองเพื่อก$อสร)างเป�นอาคาร

พักอาศัย คลองที่มีความสําคัญในอดีตไม$ได)รับความสนใจและมองเห็นคุณค$าขาดการการดูแลรักษาและการ

อนุรักษ5เส)นทางน้ําที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร5 ป-ญหาเหล$านี้นําไปสู$ป-ญหาด)านสุนทรียภาพของภูมิ
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ทัศน5ชุมชนและสิ่งแวดล)อมเมืองตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรม รวมถึงด)านระบบนิเวศลําน้ําโดยรวมทั้งบริเวณ

ลุ$มน้ํา 7 สายนี้ 

ป-ญหาดังกล$าวส$งผลกระทบต$อการใช)ชีวิตประจําวันของประชาชน ทั้งด)านกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การแก)ป-ญหาดังกล$าวในป-จจุบันถึงแม)จะมีการศึกษาตั้งแต$ระดับ

การศ ึกษา เบื ้อ งต )น  การวางแผนผังหล ัก  การศึกษาความ เป �น ไปได ) จนถึง ขั ้นการออกแบบ

รายละเอียดระบบระบายน้ําและป_องกันน้ําท$วมในชุมชนเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถึงจะยังไม$มีการนําไปปฏิบัติให)เกิดผลแต$อย$างใด แต$ก็เป�นแนว

ทางการแก)ป-ญหาเฉพาะทางด)านวิศวกรรมที ่มุ $ง เน)นการแก)ป-ญหาด)วยโครงสร)าง  (structural 

approach solution) นอกจากนี้แล)วการวางผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองและเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งแต$ในอดีตจนถึงป-จจุบัน ก็ยังเน)นการขยายพื้นที่

ชุมชนเมืองออกไปไม$จํากัดโดยเฉพาะด)านตะวันออกรุกล้ําเข)าในพื้นที่ลุ$มน้ําท$วมถึง มีการตัดถนน

เฉลิมพระเกียรติ อันเป�นถนนสายหลักเพื่อรองรับการขยายตัว โดยไม$มีระบบถนนสายรองและถนน

ท)องถ่ินรองรับอย$างเป�นโครงข$ายที่น$าจะเป�น  ตลอดจนไม$มีมาตรการกํากับและควบคุมการพัฒนา

ในบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล)อมชายฝ-Hงทะเลที่มีความเปราะบางในบริเวณชุมชนปากนครการเติบโตของ

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตจึงมีแนวโน)มไม$ได)ก$อให)เกิดเป�นชุมชนเมืองที ่น$าอยู $และ

สภาพแวดล)อมที ่ดีที ่น $าจะเป�น ดังปรากกฎหลักฐานเชิงประจักษ5ขึ ้นแล)วในบริเวณย$านชุมชน

พัฒนาการคูขวางในบริเวณด)านตะวันออกของเมืองนครศรีธรรมราช 

ดังนั้นจึงมีความจําเป�นอย$างเร$งด$วนที่จะมีการวิจัยทดลองค)นหาแนวทางการวางแผน

และพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช)แทนแนวทาง “การวางผังเมืองรวมชุมชนเมืองและ

จังหวัด”ระบบระบายน้ําและป_องกันน้ําท$วมด)วยโครงสร)างของกรมโยธาธิการและผังเมืองในป-จจุบัน 

หนึ่งในแนวคิดที่น$าสนใจก็คือ “การเติบโตอย$างชาญฉลาด (Smart Growth)” และ “ร$องรอยพื้นที่

เขียว (GreenPrint)” ที่มุ$งเน)นการพัฒนาอย$างยั่งยืน เป�นแนวคิดบนพื้นฐานการพัฒนาแบบกระชับ

ในบริเวณพื้นที่ชุมชนเดิม มีศูนย5กลางที่ชัดเจนให)บริการแก$ชุมชนย$อยที่อยู$อาศัยโดยรอบ เน)นการ

เดินทางด)วยเท)า ลดการพึ่งพารถยนต5แต$พึ่งพาระบบขนส$งมวลชนแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สงวนรักษา

พื้นที่เกษตรกรรมและชนบท รวมทั้งบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล)อมที่มีความเปราะบาง เช$นบริเวณพื้นที่ลุ$ม

น้ําของลําคลอง 7 สาย และบริเวณพื้นที่ชายฝ-Hงทะเลอ$าวไทย เป�นการแก)ป-ญหาน้ําท$วมอย$างยั่งยืน

และสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําไปด)วย อันจะนํานครศรีธรรมราชไปสู$การเติบโตอย$างชาญฉลาด  

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีข้ึนในที่สุด 
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2. ความมุ)งหมายและวัตถุประสงค.ของการวิจัย 

ความมุ)งหมาย 

 เพื่อศึกษาแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล)เคียง บนพื้นฐานการวางแผนพัฒนาเมืองอย$างยั่งยืน ตามแนวความคิดการ

เติบโตอย$างชาญฉลาดและร$องรอยพื้นที่เขียว 

 วัตถุประสงค.  

 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาที่เก่ียวกับการสงวนรักษาสิ่งแวดล)อมตาม

ธรรมชาติ ระบบนิเวศลําน้ํา และการวางแผนพัฒนาเมืองอย$างยั่งยืน แนวความคิด “การเติบโตอย$างชาญ

ฉลาด (Smart  Growth)” และ “ร$องรอยพื้นที่เขียว (GreenPrint)” 

 2. เพื่อศึกษาการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

 3. เพื่อวิเคราะห5และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองและสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําใน

บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณพื้นที่ลุ$มน้ําของโครงข$ายลําคลองบนพื้นฐานแนวความคิดการ

เติบโตอย$างชาญฉลาดและร$องรอยพื้นที่เขียว 

 

3. ป'ญหาในการวิจัย 

 การสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและ

บริเวณพื้นที่ลุ$มน้ําของลําคลองทั้ง 7 สายที่ตั้งอยู$ระหว$างเขาหลวงกับชายฝ-Hงทะเลอ$าวไทยโดยแนวความคิด

การเติบโตอย$างชาญฉลาดและร$องรอยพื้นที่เขียวมีความเหมาะสมอย$างไร 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตทางด านพ้ืนที่  

 4.1.1 พ้ืนที่วิจัยระดับอนุภาค คือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลนาสาร ตําบล

ช)างซ)าย อําเภอพระพรหม และระดับอนุภาค ครอบคลุม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงจะเน)น

พื้นที่ใกล)เคียงในเขตลุ$มน้ําของลําคลองทั้ง 7 สาย ได)แก$คลองท$าแพ คลองท$าซัก คลองท$าดี-ทุ$งปรัง-ท$าเรียน 

คลองหน)าเมือง คลองป@าเหล)า คลองสวนหลวง และคลองคูพาย  

 4.1.2 พ้ืนที่วิจัยระดับการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง คือ พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

มีเนื้อที่ 22.56 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตําบลปากพูน ตําบลท$าซัก ตําบลนาเคียน ตําบลท$าวัง ตําบลปาก
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นครตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลคลัง ตําบลในเมือง ตําบลมะม$วงสองต)น ตําบลท$าเรือ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไป

ถึงพื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีอาณาเขตติดต$อ ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต$อกับ คลองท$าแพ ตาํบลปากพูน 

   ทิศตะวันออก ติดต$อกับ อ$าวไทย 

   ทิศตะวันตก ติดต$อกับ ทางหวงแผ$นดนิหมายเลข 4103 

   ทิศใต)  ติดต$อกับ คลองท$าเรือ ตําบลท$าเรือ 

 

 4.2 ขอบเขตทางด านเน้ือหา  

 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับการสงวนรักษาสิ่งแวดล)อมตามธรรมชาติ ระบบนิเวศ

ลําน้ํา การเติบโตอย$างชาญฉลาด (Smart Growth) ร$องรอยพื้นที่เขียว (GreenPrint) และการวางแผนพัฒนาเมือง

อย$างยั่งยืน 

 2. การศึกษาพัฒนาการ การตั้งถ่ินฐานและการเจริญเติบโตเป�นชุมชนเมือง ลักษณะทาง

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร นโยบาย ผังเมืองรวม และแผนผังต$างๆ ภายในบริเวณชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช ที่เก่ียวข)องกับการพัฒนาเมือง การสงวนรักษาสิ่งแวดล)อมและระบบนิเวศลําน้ํา 

 3. การศึกษาทดลองค)นหาแนวทางในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐาน

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณพื้นที่ลุ$มน้ําของลําคลองทั้ง 7 สายระหว$างเขาหลวงกับชายฝ-Hงทะเลอ$าว

ไทย 

 4. การเสนอแนะแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา การป_องกันน้ําท$วม และการพัฒนา

เมืองในบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

 

5. กระบวนการวิจัย  

กระบวนการวิจัยประกอบด)วยการทํางาน 6 ข้ันตอนหลักๆ ด)วยกัน ได)แก$ 

ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ และร$างเค)าโครงการวิจัย 

1. การกําหนดหัวข)อเร่ืองและชื่อเร่ืองที่สนใจ  

2. การกําหนดป-ญหาการวิจัย (Research problem)  

3. การร$างเค)าโครงและเสนอขออนุมัติโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัยที่เก่ียวข)อง 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข)องกับแนวคิดการวางการพัฒนาอย$าง  

   ส
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แผนที่ที่ 1 อาณาเขตติดต$อพื้นที่วิจัยระดับอนุภาคและระดับการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง 
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ยั่งยืน (Sustainable Development) แนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด (Smart Growth) ร$องรอยพื้นที่เขียว 

(GreenPrint) การสงวนรักษาสิ่งแวดล)อมตามธรรมชาติ ระบบนิเวศลําน้ํา และกรณีศึกษาการใช)แนวคิดการ

เติบโตอย$างชาญฉลาดในต$างประเทศรวมถึงการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับแนวทางการป_องกันน้ําท$วม  

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย 

การกําหนดกรอบทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ได)แก$ การป_องกันน้ําท$วมโดยอาศัยระบบนิเวศ

ลําน้ํา การเติบโตอย$างชาญฉลาด และการสงวนรักษาสิ่งแวดล)อมตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีการออกแบบ

กระบวนการ วิธีการ และ เคร่ืองมือที่จะใช)ในช$วงระยะเวลาดําเนินการ และรายละเอียดอ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการทดลองนําแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด (Smart Growth) และร$องรอย

พื้นที่เขียว (GreenPrint) มาวิเคราะห5พื้นที่ภูมิภาคและนคร เพื่อหาแนวทางในการสงวนรักษาระบบนิเวศลํา

น้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณพื้นที่ลุ$มน้ําของลําคลองทั้ง 7 สาย ได)แก$

คลองท$าแพ คลองท$าซัก คลองท$าดี-ทุ$งปรัง-ท$าเรียน คลองหน)าเมือง คลองป@าเหล)า คลองสวนหลวง และ

คลองคูพายที่ตั้งอยู$ระหว$างเขาหลวงกับชายฝ-Hงทะเลอ$าวไทย 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห5 อภิปรายผล และ ข)อเสนอแนะ 

การสรุปผลวิเคราะห5อภิปรายผลและสิ่งที่ได)ค)นพบจากการทดลอง และจัดทําข)อเสนอแนะ

สําหรับนักวางแผนที่จะนําผลการวิจัยไปใช)ประโยชน5     

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการวิจัย 

การจัดทํารายงานสรุปผลการวิจัยเป�นรูปเล$มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งจัดทํา

เอกสารสําหรับการเผยแพร$ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 

 

6. วิธีการวิจัย 

6.1 วิธีการศึกษาข อมูลเบื้องต น 

1. ข)อมูลเก่ียวกับพื้นที่ศึกษาใช)วิธีเก็บรวบรวมจากเอกสาร 

2. ข)อมูลเชิงประจักษ5 ใช)วิธีการสํารวจภาคสนาม 

3. ข)อมูลเก่ียวกับทฤษฎีใช)วิธีเก็บรวบรวมจากเอกสาร 

6.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ข)อมูลเกี่ยวกับสภาพป-จจุบันของพื้นที่วิจัย ใช)วิธีการสํารวจภาคสนามและข)อมูล

จากแหล$งทุติยภูมิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

6.3 วิธีการวิเคราะห. 

1. ข)อมูลเก่ียวกับสภาพป-จจุบันของพื้นที่วิจัย ใช)วิธีวิเคราะห5ด)วยโปรแกรมสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร5 (GIS) วิธีการวิเคราะห5ซ)อนทับ (Overlay Technique) วิธีวิเคราะห5ของ Smart Growth และ 

GreenPrint และวิธีวิเคราะห5เชิงประจักษ5 (Empirical Analysis) และการวิเคราะห5เนื้อหา (Content 

Analysis)   

6.4 วิธีการเสนอแนะ 

1. การเสนอแนะใช)วิธีการ บนพื้นฐานแนวความคิด และหลักการของ Smart Growth 

และ GreenPrint 

 

7. ข อตกลงเบื้องต น 

1. การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ผู)วิจัยใช)การวิเคราะห5เชิง

ปริมาณ ซึ่งจะทําการวิเคราะห5สภาพป-จจุบันของพื้นที่ จะใช)วิธีวิเคราะห5โปรแกรมสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร5 (GIS) วิธีการวิเคราะห5ซ)อนทับ (Overlay Technique) วิธีวิเคราะห5ของ Smart 

Growth และ GreenPrint และการวิจัยขั้นตอนที่ 2  ผู)วิจัยใช)การวิเคราะห5เชิงคุณภาพ ในการ

สังเคราะห5ผลจากการวิจัยที่ได) เพื่อนํามาสู$แนวทางในการเสนอแนะต$อไป ทั้งนี้ ผู)วิจัยจะไม$มีการ

สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนเนื่องจากเป�นการศึกษาที่ต)องอาศัยเทคนิควิธีการเฉพาะด)าน และ

วิธีวิเคราะห5เชิงประจักษ5 (Empirical Analysis)  

2. นอกจากนี้การศึกษาข)อมูลในเรื่องของแผนและผังต$างๆ ภายในบริเวณชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช ได)แก$ ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเป�นผังที่กําลังปรับปรุงซึ่งอยู$ใน

ข้ันตอนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง (โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองรวมระดับจังหวัด) และผัง

เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช เป�นผังที่อยู$ในระหว$างการปรับปรุงผังเช$นเดียวกัน ซึ่งอยู$ในขั้นตอน

การประกาศใช) ผู)วิจัยจึงเลือกใช)ร$างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ.

2551 ที่จัดทําโดยบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ตามโครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมือง

รวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการ

วิเคราะห5และสังเคราะห5ข)อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 

 

8. นิยามศัพท.ที่ใช ในการวิจัย 

นิยามศัพท5 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้ 

   ส
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“การตั้งถิ่นฐาน” หมายถึงการสร)างที่อยู$อาศัยของมนุษย5โดยอยู$รวมกันเป�นกลุ$ม เป�น

หมู$บ)าน เป�นเมือง ในการตั้งถ่ินฐานจะมีส$วนประกอบที่สําคัญ คือ คน และพื้นที่ ส$วนประกอบที่สําคัญ

รองลงมา คือ การติดต$อระหว$างกัน การใช)บริการต$างๆ เพื่อสนองความต)องการของคนในกลุ$มชนนั้นๆ 

นอกจากนี้ การตั้งถ่ินฐานยังหมายถึง การที่มนุษย5อพยพย)ายถ่ินที่อยู$อาศัยเข)าไปตั้งถ่ินฐานใน ดินแดน

แห$งใหม$ด)วยเหตุผลต$างๆ กัน เช$น เหตุผลทางด)านเศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา เป�นต)น การตั้งถิ่น

ฐานเป�นผลมาจากความสัมพันธ5ระหว$างมนุษย5กับสิ่งแวดล)อม  

“การพัฒนาอย$างยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาที่คํานึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล)อม 

โดยมีการป_องกันป-ญหาที่เกิดแก$สิ่งแวดล)อม หรือถ)าจําเป�นจะต)องเกิดความเสียหาย ก็จะต)องทําใน

ขอบเขตที่เสียหายน)อยที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติทางด)านทรัพยากรและสิ่งแวดล)อมนี้ เป�นรูปแบบ

การใช)ทรัพยากรที่มีการสงวนรักษา และมีปริมาณการใช)อย$างมีขอบเขต ไม$ใช)ทรัพยากรธรรมชาติ

อย$างสิ้นเปลืองเพื่อคนรุ$นต$อไปในอนาคต 

“การสงวนรักษา” หมายถึงการดูแลรักษาไว)ตามสภาพของเดิมเท$าที่เป�นอยู$และป_องกันมิ

ให)เสียหายต$อไป หรือหมายถึง การเก็บรักษาเอาไว) ไม$ให)กิน ไม$ให)ใช) ไม$ให)ล$า ส$วนใหญ$จะใช)กับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใกล)จะหมดหรือสูญพันธุ5 ทั้งนี้เพื ่อรักษาหรือเก็บเอาไว)ให)คงอยู$ตลอดไปหรือ

จนกว$าจะพ)นจากสถานะภาพที่ใกล)หมดไปหรือใกล)สูญพันธุ5 

“ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช” หมายถึงพื้นที่ที่อยู$ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

และบริเวณใกล)เคียง ที่มีการตั้งถิ่นฐานอย$างถาวร และมีประชากรอาศัยอยู$อย$างหนาแน$น มีลักษณะ

เป�นศูนย5กลางความเจริญในด)านต$างๆ 

“ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช” หมายถึงร$างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด

นครศรีธรรมราช รวมถึงบัญชีท)ายกฎทรวงให)ใช)บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช และรายการ

ประกอบแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จัดทําโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

“ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช” หมายถึงร$างรายงานการวางผังเมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) พ.ศ.2551 ที่จัดทําโดยบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ตาม

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

“แนวความคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด” หมายถึงแนวคิดของการวางผังเมืองโดยสร)าง

ความเจริญและสุขภาวะที่ดีภายในเมืองเพื่อป_องกันป-ญหาการเติบโตอย$างไม$มีที่สิ้นสุดไปสู$ชานเมือง 
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โดยองค5ประกอบของการเติบโตอย$างชาญฉลาด ได)แก$ เรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล)อม สุขภาพ ที่อยู$อาศัยและการคมนาคมขนส$ง  และการมีส$วนร$วมออกแบบเมือง

จากประชาชนมีอยู$ด)วยกัน 10 ประการ ได)แก$ การใช)ที่ดินแบบผสมผสาน การสนับสนุนการออกแบบ

อาคารให)เกาะกลุ$มกันและใช)ประโยชน5ในการออกแบบอาคารแบบกระชับ (compact building 

design) การสร)างโอกาสและทางเลือกของที่อยู$อาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได) การสนับสนุน

การเชื ่อมต $อระหว$า งย$านและชุมชนด)วยการเด ิน การสร)า ง เสร ิมช ุมชนให)เป �นสถานที ่พ ิเศษ 

(distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) ด)วยความผูกพันกับสถานที่อย$างเข)มแข็งการรักษาที่โล$ง 

พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซึ ่งมีความเสี่ยงด)านสิ่งแวดล)อมการสร)างความ

เข)มแข็งให)กับชุมชนและมุ$งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู$แล)วการจัดหา

ทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส$งที่มีความหลากหลายการสร)างระบบการตัดสินใจในการ

พัฒนาชุมชนที่คาดการณ5ได) ชัดเจน ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพด)านต)นทุนและการสนับสนุนการมี

ส$วนร$วมของชุมชนและส$งเสริมประสานร$วมมือกันระหว$างชุมชนและผู)มีส$วนได)ส$วนเสีย 

“เมืองกระชับ” หมายถึงการสร)างความกระชับลดการกระจายตัวเพื่อให)พื้นที่เมืองมีความ

หนาแน$นสูงและใช)ประโยชน5อย$างสูงสุด เน)นการใช)ประโยชน5ที่ดินแบบผสมผสาน มีระบบการคมนาคม

ขนส$งที่มีประสิทธิภาพ ใช)งบประมาณในการสร)างโครงสร)างพื้นฐานที่ต่ํา ซ่ึงมุ$งก$อให)เกิดการพัฒนาด)าน

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล)อมที่ดีข้ึน และท)ายที่สุดจึงก$อให)เกิดการพัฒนาอย$างยั่งยืน 

“ระบบนิเวศลาํน้ํา” หมายถึงระบบความสัมพันธ5ระหว$างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล)อมในหน$วย

พื้นที่หนึ่งที่ถูกจํากัดขอบเขตหรือขนาด มีอาณาบริเวณของแหล$งน้ําอย$างเด$นชัด เช$น สระน้ํา บึง อ$าง

เก็บน้ํา แม$น้ํา คลอง คู เป�นต)น 

“ร$องรอยพื้นที่เขียว” หมายถึงการระบุแหล$งทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมและพอกพูนขึ้น

ตามธรรมชาติ วิธีการพิมพ5พื้นที่สีเขียวหรือ “GreenPrint” เป�นวิธีการสําหรับจัดทําแผนที่แหล$ง

ทรัพยากรธรรมชาติของบริเวณพื้นที่ เพื่อแนะนําการเติบโต องค5ประกอบทั้ง 9 อย$างที่จะต)องกําหนด

ลงในแผนที่ คือ พื้นที่ชุ$มน้ําและเขตกันชน (wetland and their buffers) ทางน้ําหลากหรือทางเลี่ยง

น้ํา และที่ราบน้ําท$วมถึง (floodways and floodplains) ที่ลาดชันปานกลางและสูง (moderate 

and steep slopes) บริเวณเติมน้ําใต)ดิน (aquifer recharge areas) พื้นที่ป@าไม) (woodlands) 

พื ้นที ่เกษตรกรรมที ่ปลูกพืชได) (productive farmland) แหล$งที ่อยู $อาศัยสัตว5ป@าที ่สําคัญ 

(significance wildlife habitats) ลักษณะทางประวัติศาสตร5 โบราณคดี และวัฒนธรรม (historic, 
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archeological, and cultural features) และบริเวณที่มองเห็นทิวทัศน5จากถนนสาธารณะ (scenic 

view sheds from public roads) 

 

9. ผลที่คาดว)าจะได รับจากการวิจัย 

1. แนวคิดที่เก่ียวข)องกับการสงวนรักษาสิ่งแวดล)อมตามธรรมชาติ ระบบนิเวศลําน้ํา และการ

วางแผนพัฒนาเมืองอย$างยั่งยืนโดยเฉพาะแนวความคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาดและร$องรอยพื้นที่เขียว 

เพื่อช$วยในการวิเคราะห5และสังเคราะห5ข)อมูล 

2. พัฒนาการของชุมชน ลักษณะทางกายภาพและสภาพป-จจุบัน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ประชากร และนโยบาย แผนและผังต$างๆ ภายในบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

3. แนวทางในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราชและบริเวณพื้นที่ลุ$มน้ําของลําคลองทั้ง 7 สายโดยใช)แนวความคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด

และร$องรอยพื้นที่เขียวเพื่อนําไปสู$การพัฒนาอย$างยั่งยืน 

 

10. การนําเสนอผลการวิจัย 

การนําเสนอผลงานวิจัยข้ันสุดท)าย จะเป�นการนาํเสนอในรูปแบบ 

1. รายงานขนาด A 4 รูปแบบตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกอบด)วยเนื้อหา 7 บท คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข)อง บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย บทที่ 4 สภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช บทที่ 5 

การดําเนินการวิจัย บทที่ 6 สรุปการวิเคราะห5 อภิปรายผล และข)อเสนอแนะ บทที่ 7 บทสรุป โดยมี ตาราง 

แผนภูมิ รูปภาพ และแผนที่ประกอบในรายงานเนื้อหา 

2. ไฟล5 PDF บรรจุในแผ$น CD 

3. เอกสารเพื่อการเผยแพร$ในรูปบทความวิชาการ เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ

วารสารวิชาการ 
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บทที่ 2 

 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง เป!นการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ

หลักการต$างๆ ที่ใช�ในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานลักษณะชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช เช$นแนวคิดการพัฒนาอย$างยั่งยืน แนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด ร$องรอยพื้นที่เขียว 

แนวคิดเมืองกระชับ การสงวนรักษาสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติ ระบบนิเวศลําน้ํา เอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข�อง รวมถึงแนวทางการป7องกันน้ําท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�าง เป!นต�น 

 

1. ทฤษฎี แนวคิด 

1.1 แนวคิดการพัฒนาอย$างย่ังยืน (Sustainable Development)  

การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง (Development is change) และเป!นการเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

การพัฒนาอย$างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง “การตอบสนองความ

ต�องการของคนรุ$นปNจจุบัน โดยไม$มีผลกระทบในทางลบต$อความต�องการของคนรุ$นต$อไปในอนาคต” 

การพัฒนาอย$างยั่งยืน ตามความหมายที่องคQกรสหประชาชาตินิยามไว� คือ รูปแบบของ

การพัฒนาที่ตอบสนองความต�องการของคนในปNจจุบัน โดยไม$ทําให�คนรุ$นต$อไปในอนาคต ต�อง

ประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถ ในการที่จะตอบสนองความต�องการของตัวเอง (องคQการ

สหประชาชาติ, 2535) 

การพัฒนาอย$างยั่งยืน (Sustainable Development) คือ การพัฒนาที่สามารถดําเนนิไป

ได�อย$างม่ันคง ราบร่ืน โดยไม$เกิดสภาพที่ไม$พึงปรารถนาอันเป!นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนานั้นเองเนื่องจาก

ทุกคร้ังที่มีการตอบสนองความต�องการของคนรุ$นปNจจุบัน ต�องมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล�อม ซ่ึงจะส$งผลกระทบในทางลบต$ออนาคต การพัฒนาอย$างยั่งยืนจึงเป!นแนวคิดในการแก�ปNญหานี้ 

โดยการพยายามอนุรักษQธรรมชาติไว�ในลักษณะที่เป!นส$วนรวมหรือมหภาค คือ หากมีความจําเป!นที่จะ

ดําเนินการให�กระทบต$อคุณภาพสิ่งแวดล�อมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะต�องเสริมสร�างคุณภาพสิ่งแวดล�อมในที่อ่ืนๆ 
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เป!นการชดเชยเพื่อให�ในแง$มหาภาคของคุณภาพสิ่งแวดล�อมคงอยู$ได�ดังเดิมการพัฒนาอย$างยั่งยืน 3 ด�าน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเชื่อมโยงและสัมพันธQกัน โครงการพัฒนาใดๆ ต�องคํานึงถึงองคQประกอบ

ทั้ง 3 ด�านนี้การพัฒนาอย$างยั่งยืนเป!นอะไรที่ไกลกว$าเพียงการอนุรักษQสิ่งแวดล�อมเป!นการเปลี่ยนโครงสร�าง

ระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่

ดี ทําให�คนอยู$ร$วมกับธรรมชาติโดยไม$ทําลายล�างอย$างที่ผ$านมาและยังทํากันอยู$หลายแห$ง ให�อยู$ร$วมกันเป!น

ชุมชน อยู$ดีกินดี และอยู$เย็นเป!นสุข 

1.1.1 องค7ประกอบของสังคมสําหรับการพัฒนาอย$างย่ังยืน 

คํ านิยามของสมัชชาโลก World Commission on Environment and 

Development หรือ Brundtland) (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2546: 6) ได�เสนอแนะว$า การพัฒนาอย$างยั่งยืน คือ 

รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองต$อความต�องการของคนในรุ$นปNจจุบัน โดยไม$ทําให�คนรุ$นต$อไปในอนาคตต�อง

ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต�องการของตนเอง 

ในประเทศกําลังพัฒนา ปNญหาสิ่งแวดล�อมมักสัมพันธQเชื่อมโยงโดยตรงกับปNญหาความ

ยากจน เม่ือประชาชนถูกกดดันจนเกือบถึงจุดประทังชีพก็ย$อมแสวงหาทรัพยากรใหม$ ครอบครองพื้นที่ใหม$เพื่อใช�

ประโยชนQ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืนจึงมุ$งไปที่การดําเนินงานเพื่อแก�ไขการบริโภคที่ฟุcมเฟdอย การ

แก�ไขหรือขจัดปNญหาความยากจน ตลอดจนการดําเนินงานในส$วนต$างๆ ที่เก่ียวข�อง โดยแนวคิดการพัฒนาอย$าง

ยั่งยืน จะมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ$ ๆ ด�วยกัน (โสภารัตนQ จารุสมบัติ, 2551: 52-53) ได�แก$ 

1. แนวทางด�านสิ่งแวดล�อม การพัฒนาที่ยั่งยืนให�ความสําคัญลําดับสูงกับคุณค$า

ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน�นเร่ืองความยั่งยืนของการทํางานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อ

ก$อให�เกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อส$งมอบทุนทางธรรมชาติ ได�แก$ ทรัพยากรธรรมชาติ

ต$างๆ และทุนที่มนุษยQสร�างข้ึน ได�แก$ ปNจจัยการผลิตและสินค�าต$างๆ ให�คนรุ$นอนาคตได�ใช�ประโยชนQอย$าง

ยั่งยืน เช$น ใช�พื้นที่โดยรบกวนพื้นที่ที่เป!นธรรมชาติให�น�อยที่สุด ไม$ก$อให�เกิดมลภาวะรูปแบบต$างๆ รักษา

พื้นที่สีเขียว เป!นต�น 

2. แนวทางด�านสังคม การพัฒนาอย$างยั่งยืน จะต�องสามารถตอบสนองความ

ต�องการพื้นฐานของมนุษยQได�อย$างต$อเนื่อง โดยคํานึงถึงความเป!นธรรมทางสังคมและกลุ$มชนระดับต$างๆ 

เพื่อมุ$งสู$เป7าหมายที่สําคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรให�มีระดับสูงข้ึนอย$างยาวนาน เช$น 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีส$วนร$วมในทางสังคม มีเวลาให�กับครอบครัว มีการให�ความรู�แก$ประชาชนในด�าน

ต$างๆ ให�ประชาชนมีความรู�มากยิ่งข้ึน จัดตั้งศูนยQกลางชุมชน เพื่อให�ประชาชนมีพื้นที่ส$วนกลาง พบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช�พาหนะที่ใช�พลังงานน�อย เป!นต�น 
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3. แนวทางด�านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย$างยั่งยืนยาวนาน บนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว�ใช�ประโยชนQสําหรับคนรุ$นปNจจุบันและรุ$น

อนาคต ทั้งนี้ จําเป!นต�องปรับปรุงโครงสร�างการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม$เป!น

อันตรายต$อสิ่งแวดล�อม เช$น จัดหาแหล$งงานให�ประชาชนมีงานทํา มีรายได�เพื่อส$งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ใน

ส$วนของอุตสาหกรรม ควรผลิตจากวัสดุที่ใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย$างคุ�มค$า ใช�พลังงานในการผลิตน�อย (low 

energy production) วัสดุที่ใช�ผลิตควรปลอดภัยต$อผู�ใช�และสิ่งแวดล�อม เป!นวัสดุที่สามารถนํามาใช�

ประโยชนQได�อีก(recycle)ได� และคํานึงถึงพลังงานทดแทน เป!นต�น 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 องคQประกอบของสังคมสําหรับการพัฒนาอย$างยั่งยนื 

ที่มา: โสภารัตนQ จารุสมบัต,ิ ภูมิป>ญญาตะวันออก: ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (กรุงเทพ: สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม, 2551), 52. 

 

การบรรลุถึงการเป!นเมืองที่มีการพัฒนาอย$างยั่งยืนนั้น ธนาคารโลก (the World 

Bank) (โสภารัตนQ จารุสมบัติ, 2551: 52-53) ได�นําเสนอการสร�างเป7าหมายทางยุทธศาสตรQของการจัด

การเมือง (city management) เป!นเมืองที่ได�รับการพัฒนาจนทําให�ประชาชนชาวเมืองมีโอกาสที่เท$าเทียม

กันโดยจะต�องไม$มีการละเลยถึงกลุ$มคนจนที่อยู$ในเมือง ทั้งนี้ แนวคิดของเมืองที่มีการพัฒนาอย$างยั่งยืนจะมี

เป7าหมายทางยุทธศาสตรQของเมือง ดังต$อไปนี้  

1. การเป!นเมืองที่น$าอยู$ (livability) หมายถึง การที่ประชาชนชาวเมืองทุกคนมี

โอกาสที่เท$าเทียมกันในการที่จะเข�าไปมีส$วนร$วมในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเมือง และ
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หมายถึง การมีโอกาสที่เท$าเทียมกันในการได�รับประโยชนQจากเมืองด�วยเช$นกัน ซ่ึงในการเป!นเมืองที่น$าอยู$

นั้น ประชาชนพลเมืองจะได�รับโอกาสรวมทั้งสามารถที่จะเสนอวาระทางการเมืองใดๆ (political agenda) 

ได� นอกจากนี้ ทุกคนจะได�รับการบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน เช$น การศึกษา สุขภาพ ที่พักอาศัย การจ�าง

งาน สุขอนามัย การขนส$ง และสิ่งแวดล�อมในเมืองที่สะอาด สวยงาม ร$มร่ืน และมีความปลอดภัย 

2. การเป!นเมืองที่มีสมรรถนะทางการแข$งขัน (competitive cities) หมายถึง 

เมืองที่มีผลผลิต การลงทุนต$างๆ การจ�างงาน และการค�าที่ตอบสนองต$อสภาวะทางการตลาดอย$างไม$หยดุนิง่ 

เนื่องจากการเป!นเมืองที่มีการแข$งขันนั้น จะต�องมีฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและมีโอกาสของการเป!นพื้นที่ที่มี

ฐานการจ�างงานที่กว�าง (broad-based employment) และเป!นแหล$งรายได�ต$างๆ รวมทั้งมีสภาพแวดล�อม

ที่ดึงดูดการลงทุนที่เปjดกว�าง มีกฎหมายที่เก่ียวข�องกับด�านเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีแรงงานที่มีฝlมือมากพอ 

(skilled labor force) โครงสร�างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จําเป!น เทคโนโลยี มีสิ่งจูงใจ (incentives) ที่

ส$งเสริมเศรษฐกิจ หน$วยงานรัฐที่มีการตอบสนอง (responsive institutions) การบริหารจัดการเมืองที่ดี

และเป!นธรรม ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น รวมไปถึงการที่รัฐจะเข�าแทรกแซงเพียงเล็กน�อย 

3. การเป!นเมืองที่มีฐานะทางการเงินที่เข�มแข็ง (bankability) เป!นเมืองที่มีสถานะ

ทางด�านการเงินที่เข�มแข็งในการจัดหารายได� และการใช�จ$ายเงินงบประมาณ ซ่ึงเก่ียวข�องกับการมีระบบที่

โปร$งใสและสมํ่าเสมอในการจัดเก็บภาษีอากร และรายได�อ่ืนๆ มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่คาดหมายได� 

(predictable) การจัดซ้ือและจัดจ�างที่เป!นที่ยอมรับและม่ันคง มีระบบบัญชี และการจัดการทรัพยQสินที่

สอดคล�องกับภาวะตลาดเสรี 

4. การเป!นเมืองที่มีหลักการบริหารกิจการเมืองและการจัดการที่ดี (a well 

governed and managed city) ได�แก$ เมืองที่มีระบบการเลือกตั้งตัวแทนให�เข�ามาบริหารเมืองอย$างเป!น

ธรรม และมีระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุมไปถึงชนกลุ$มน�อย หรือกลุ$มผู�ด�อยโอกาสต$างๆ ทุกกลุ$มในสังคม

เมือง ด�วยระบบการบริหารจัดการเมืองที่ยึดหลักการตรวจสอบได� (accountability) มีคุณธรรม (integrity) 

และมีความโปร$งใส (transparency) เพื่อบรรลุต$อวิสัยทัศนQร$วมกัน (shared vision) รวมไปถึงการบริหาร

จัดการเมืองที่บรรลุเป7าหมายที่เป!นประโยชนQสาธารณะในลักษณะหรือแบบการเป!นหุ�นส$วนกับทุกภาคส$วน 

(partnerships model) 

Edward B. Barbier (1987: 104, อ�างถึงใน วราพร ศรีสุพรรณ, 2543) ได�เสนอ

ว$าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (sustainable economic development) เป!นรูปแบบการพัฒนาที่

สามารถตอบสนองต$อเป7าหมายของระบบ 3 ระบบด�วยกันคือระบบทางชีววิทยาระบบเศรษฐกิจและระบบ

สังคมโดยที่แต$ละระบบสามารถพัฒนาไปสู$เป7าหมายของตนเองได� 
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เป7าหมายของระบบทางชีววิทยาคือการนําไปสู$ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

(genetic diversity) ความสามารถในการกลับคืนสู$สมดุลในกรณีที่ถูกรบกวนหรือถูกใช�ไป (resilience) และ

ความสามารถในการให�ผลผลิตทางชีวภาพ (biological productivity)  

เป7าหมายของระบบเศรษฐกิจคือการนําไปสู$การได�รับความต�องการข้ันพื้นฐาน

อย$างเพียงพอส$งเสริมให�เกิดความเท$าเทียมกัน (equity-enhancing) มีสินค�าและบริการเพิ่มข้ึน 

เป7าหมายของระบบสังคมคือการนําไปสู$ความหลากหลายในวัฒนธรรม (cultural 

diversity) มีสถาบันที่ยั่งยืนยาวนานมีความเป!นธรรมทางสังคมและมีส$วนร$วมจากผู�คนต$างๆในสังคม 

สําหรับประเทศไทยได�นําแนวคิดของการพัฒนาอย$างยั่งยืนเข�ามาเป!นกระแสหลัก

ของการพัฒนาประเทศตั้งแต$ พ.ศ.2535 หลังจากที่เข�าร$วมการประชุมสหประชาชาติว$าด�วยสิ่งแวดล�อมและ

การพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) ณ 

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลและได�รับรองเอกสาร "แผนปฏิบัติการ 21" หรือ Agenda 21 ซ่ึงเป!น

หนึ่งในผลจากการประชุมให�เป!นแผนแม$บทโดยเอกสารนี้ได�กําหนดแนวทางการดําเนินการในสาขาต$างๆ 

ทางด�านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อมให�ดําเนินไปด�วยกันอย$างสมดุลประเทศต$างๆ ทั่วโลกที่ให�

การรับรองจะร$วมกันใช�แผนปฏิบัติการ 21 นี้เป!นแนวทางปฏิบัติร$วมกันเพื่อพิทักษQทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมในศตวรรษที่ 21 โดยนําไปปรับใช�ตามลําดับความสําคัญของแต$ละประเทศรวมทั้งประเทศไทย

ด�วย 

แนวคิด "การพัฒนาอย$างยั่งยืน" เทียบได�กับแนวทางการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู$หัวฯหรือ “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป!นการพัฒนาที่เน�น

การพึ่งตนเองและความพอเพียงเป!นหัวใจสําคัญตั้งแต$ในระดับครัวเรือนชุมชนและประเทศชาติโดยคํานึงถึง

สภาพทางกายภาพของท�องถ่ินระบบนิเวศชุมชนและสภาพสังคมของประชาชนในแต$ละพื้นที่ 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป!นปรัชญาชี ้ถ ึงแนวการดํารงอยู $ และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต$ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศให�ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให�ก�าวทันต$อโลกยุคโลกาภิ

วัตนQ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป!นที่จะต�องมีระบบ

ภูมิคุ�มกันในตัวที่ดีพอสมควรต$อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งนี้จะต�องอาศัยความรอบรู�ความรอบคอบและความระมัดระวังอย$างยิ่งในการนําวิชาการ

ต$างๆ มาใช�ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต�องเสริมสร�างพื้นฐาน

จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ�าหน�าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให�มีสํานึกใน
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คุณธรรมความซ่ือสัตยQสุจริต และให�มีความรอบรู�ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด�วยความอดทนความเพียร มี

สติปNญญาและความรอบคอบเพื่อให�สมดุลและพร�อมต$อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วและ

กว�างขวางทั้งทางด�านวัตถุสังคมสิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได�เป!นอย$างดี” (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ, 2545)  

1.1.2 หลักการของการพัฒนาอย$างย่ังยืน 

Becky J. Brown และคณะ (1987: 717, อ�างถึงใน วราพร ศรีสุพรรณ, 2543) ได�

เสนอลักษณะของการพัฒนาอย$างยั่งยืนไว�ดังนี้ 

1. มีความต$อเนื่องของเผ$าพันธุQมนุษยQบนโลกโดยมีการให�กําเนิดชีวิตใหม$และผู�ที่

เกิดใหม$สามารถอยู$รอดเติบโตมีลูกหลานต$อเนื่องไปในสภาพแวดล�อมที่ปลอดภัย 

2. สามารถรักษาปริมาณสํารอง (stock) ของทรัพยากรทางชีวภาพและสามารถให�

ผลผลิตทางการเกษตรได�อย$างต$อเนื่องยาวนาน 

3. มีจํานวนประชากรมนุษยQคงที่ 

4. สามารถจํากัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

5. เน�นการพัฒนาขนาดเล็ก (small-scale) และในรูปแบบการพึ่งตนเองได� (self-

reliance)  

6. สามารถรักษาระบบนิเวศและคุณภาพของสิ่งแวดล�อมได�อย$างต$อเนื่อง 

แนวคิดการพัฒนาอย$างยั่งยืน จากที่กล$าวมาข�างต�น สามารถสรุปได�ว$า การ

พัฒนาเมืองอย$างยั ่งยืนนั ้นจะต�องมีการพัฒนาควบคู$กันไปในทุกๆ ด�าน ทั ้งด�านเศรษฐกิจ สังคม 

กายภาพและสิ่งแวดล�อม นิเวศวิทยา รวมทั้งยังต�องอาศัยการมีส$วนร$วมของประชาชนและหน$วยงาน

ทุกฝcายเข�ามาร$วมมือในการช$วยกันดูแล ปกป7อง รักษาและมีการกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน

อย$างเป!นระเบียบแบบแผนเพื่อให�เกิดการพัฒนาอย$างยั่งยืนที่แท�จริง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยจึงได�นํา

หลักแนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาอย$างยั ่งยืนมาประยุกตQใช� เพื ่อให�ได�มาสู $สรุปผลการวิจัย  และ

ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย$างยั่งยืนต$อไป 

1.2 แนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด (Smart Growth)  

แนวความคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด (Smart Growth) เร่ิมก$อตั้งข้ึนโดยสมาคม

วางแผนอเมริกัน (American Planning Association-APA) ได�ริเร่ิมโครงการที่เรียกว$า “Growing Smart” 

เพื่อช$วยให�มลรัฐสามารถปรับปรุงรัฐบัญญัติในเร่ืองต$างๆ ที่มีผลต$อการวางแผนและการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับเมืองให�ทันสมัยมากยิ่งข้ึน ต$อมาในปl ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) แนวคิดนี้เป!นที่รู�จัก
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และได�รับการเผยแพร$อย$างมากโดยหลายองคQกรในสหรัฐอเมริกา แต$องคQกรที่ได�รับการยอมรับมากที่สุด 

ได�แก$ สมาคมไอซีเอ็มเอ (The International City/County Management Association-ICMA) และ 

The U.S. Environmental Protection Agency-EPA) ซ่ึงวัตถุประสงคQหลักในการเผยแพร$แนวคิดการ

เติบโตอย$างชาญฉลาดของสมาคมไอซีเอ็มเอนี้ มีอยู$ด�วยกัน 4 ประการ (Levy, 2006) ดังนี้ 

1. การรณรงคQให�สาธารณชนตระหนักถึงการเติบโตอย$างมีแบบแผนของเมืองที่ช$วย

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

2. การเผยแพร$วิธีปฏิบัติที่ดี (best practices) ของแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด 

3. การพัฒนาและกระจายข�อมูล นวัตกรรม นโยบาย เคร่ืองมือ และแนวคิดสู$สาธารณชน 

4. การบ$มเพาะและสร�างกลยุทธQเพื่อการพัฒนาแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาดเพื่อการ

นําไปสู$การปฏิบัติ 

แนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด เป!นการพัฒนาเมืองโดยรวมศูนยQความเจริญอยู$ภายใน

เมือง เพื่อป7องกันการเกิดปNญหาการแพร$กระจายตัวของเมืองอย$างไม$มีที่สิ้นสุดไปสู$พื้นที่ชานเมือง (urban 

sprawl) เป!นแนวคิดในการมุ$งเน�นการพัฒนาพื้นที่ศูนยQกลางเมืองที่มีการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานไว�อยู$

แล�ว เน�นการส$งเสริมระบบขนส$งมวลชนและการเดินเท�าที่เชื่อมต$อระหว$างชุมชนย$อยภายในเมือง เน�นให�มี

การใช�ประโยชนQที่ดินแบบผสมระหว$างที่อยู$อาศัย พาณิชยกรรมและการค�าปลีก และเน�นการดํารงรักษาไว�

ซ่ึงที่โล$งและสิ่งแวดล�อม เพื่อสร�างความเจริญ สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรภายในเมือง โดย

แนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาดมีหลักการ 10 ประการ (Duany, Speck, and Lydon, 2010) เพื่อนําไปสู$

การบรรลุการเติบโตอย$างชาญฉลาด ดังนี้ 

1. การผสมของการใช�ประโยชนQที่ดิน (mixed use) 

2. การสนับสนุนการออกแบบอาคารให�เกาะกลุ$มกันและใช�ประโยชนQในการออกแบบ

อาคารแบบกระชับ (compact building design) 

3. การสร�างโอกาสและทางเลือกของที่อยู$อาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได� 

4. การสนับสนุนการเชื่อมต$อระหว$างย$านและชุมชนด�วยการเดิน 

5. การสร�างเสริมชุมชนให�เป!นสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) 

ด�วยความผูกพันกับสถานที่อย$างเข�มแข็ง 

6. การรักษาที่โล$ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยงด�าน

สิ่งแวดล�อม 
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7. สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนและมุ$งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอยู$แล�ว 

 

8. การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส$งที่มีความหลากหลาย 

9. การสร�างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณQได� ชัดเจน ยุติธรรม และมี

ประสิทธิภาพด�านต�นทุน 

10. การสนับสนุนการมีส$วนร$วมของชุมชนและส$งเสริมประสานร$วมมือกันระหว$างชุมชน

และผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
 

 
 

ภาพที ่3 รูปแบบการเชื่อมโยงพืน้ที่ชนบทสู$พื้นที่เมือง ภายในกรอบแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด 

ที่มา: Duany and others. The Smart Growth Manual (New York: McGraw-Hill, 2010) 
 

นอกจากแนวความคิดพื้นฐาน 10 ประการที่ได�กล$าวมาแล�วแนวคิดการเติบโตของเมือง

อย$างชาญฉลาดยังมีกลยุทธQที่นําไปสู$การปฏิบัติอีกหลายประการเช$นการจัดสร�างวิสัยทัศนQ และการกําหนด

วัตถุประสงคQสําหรับชุมชนหรือเมืองที่มีความหลากหลายด�านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ เผ$าพันธุQ การ

ให�รางวัลจูงใจสําหรับการมีส$วนร$วมในการพัฒนา การจัดองคQประกอบการใช�ประโยชนQที่ดินในลักษณะ

ผสมผสานฯลฯ 

1.2.1 การนําแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาดสู$การควบคุมการเติบโตของเมือง 

เนื่องจากปรัชญาของการเติบโตอย$างชาญฉลาดเน�นระบบการตัดสินใจความ

หลากหลายทางความคิดและการมีส$วนร$วมที่เกิดจากชุมชนเป!นด�านหลัก ดังนั้นเกณฑQและข�อกําหนดการ

พัฒนาซ่ึงต�องบังคับใช�ตามกฎหมายรวมทั้งเกณฑQการออกแบบวางผังพัฒนาชุมชนจึงมีความยืดหยุ$นไม$มี
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ข�อกําหนดตายตัวและแตกต$างกันไปในแต$ละสถานที่ซ่ึงแตกต$างจากแนวคิดการวางผังพัฒนาเมืองของกลุ$ม

อ่ืนๆ อย$างไรก็ตามแนวคิดหลักการเติบโตอย$างชาญฉลาดไม$ได�ละทิ้งการพัฒนาทางกายภาพและ

สภาพแวดล�อมของชุมชนซ่ึงก็เป!นไปเพื่อการปรับปรุงและฟd�นฟูชุมชนให�กลับมามีชีวิต สามารถตอบสนองต$อ

การอยู$อาศัยอย$างมีคุณภาพและอย$างยั่งยืนได� เป7าหมายการนําแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาดเพื่อยับยั้ง

การเติบโตของเมืองแบบกระจัดกระจายจึงเร่ิมต�นจากการสร�างศูนยQชุมชนที่มีคุณภาพเป!นไปตามความ

คาดหวังของผู�อยู$อาศัยชุมชน มีความกระชับหนาแน$นการสร�างการมีส$วนร$วมในทุกข้ันตอนของการ

พัฒนาการสร�างระบบการจูงใจและให�รางวัลสําหรับการปรับปรุงที่อยู$อาศัยและระบบการเดินทางที่ลดการใช�

พลังงานและเป!นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การรณรงคQให�ชาวชุมชนร$วมกันอนุรักษQและรักษาพื้นทีสี่เขียว ที่โล$ง 

สถานที่ธรรมชาติ ซ่ึงมีความงดงามรวมทั้งพื้นที่การเกษตรฯลฯ 

จากการศึกษาแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด ที่ประกอบด�วยหลักการพื้นฐาน 

10 ประการ พบว$า หลักการหลายข�อที่เก่ียวข�องกับการรักษาที่โล$ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม 

และพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม เพื่อช$วยในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา และนอกจากนี้การ

ผสมของการใช�ประโยชนQที่ดิน (mixed use) และหลักการอ่ืนๆ เป!นทางอ�อมในการสงวนรักษาระบบนิเวศ

ลําน้ํา และพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการตั้งถ่ินฐาน 

1.3 ร$องรอยพ้ืนที่เขียว (GreenPrint)  

การระบุแหล$งทรัพยากรธรรมชาติที่พอกพูนของภูมิภาคนํามาใช�เป!นคนแรกโดย The 

National lands Trust (Duany, Speck, and Lydon, 2010) วิธีการพิมพQพื้นที่สีเขียวหรือ “GreenPrint” 

เป!นวิธีการสําหรับจัดทําแผนที่แหล$งทรัพยากรธรรมชาติของบริเวณพื้นที่  เพื่อแนะนําการเติบโต 

องคQประกอบทั้ง 9 อย$างที่จะต�องกําหนดลงในแผนที่ ก็คือ 

1.  พื้นที่ชุ$มน้ําและเขตกันชน (wetland and their buffers) 

2.  ทางน้ําหลากหรือทางเลี่ยงน้ํา และที่ราบน้ําท$วมถึง (floodways and floodplains) 

3.  ที่ลาดชันปานกลางและสูง (moderate and steep slopes) 

4.  บริเวณเติมน้ําใต�ดิน (aquifer recharge areas) 

5.  พื้นที่ปcาไม� (woodlands) 

6.  พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได� (productive farmland) 

7.  แหล$งที่อยู$อาศัยสัตวQปcาที่สําคัญ (significance wildlife habitats) 

8.  ลักษณะทางประวัติศาสตรQ โบราณคดี และวัฒนธรรม (historic, archeological, 

and cultural features) 
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9.  บริเวณที่มองเห็นทิวทัศนQจากถนนสาธารณะ (scenic viewsheds from public roads) 

ทั้งนี้ องคQประกอบเหล$านี้จะไม$เหมือนบริเวณชนบทที่ได�รับการสงวนรักษาไว�แล�ว (rural 

preserve) และพื้นที่สีเขียวเหล$านี้ไม$มีอํานาจทางกฎหมายคุ�มครอง แต$ก็มีคุณค$าในฐานะที่เป!นแหล$ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได�รับการพิจารณาสงวนรักษาไว�เพิ่มเติมในการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผน

(Duany, Andres, Jeff, and Mike, 2010) 

วิธีการพิมพQพื้นที่สีเขียว (GreenPrint) ทั้ง 9 องคQประกอบ เป!นวิธีการสร�างฐานข�อมูลด�าน

พื้นที่ที่มีความสําคัญด�านสิ่งแวดล�อม และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป!นปNจจัยที่เก่ียวข�องกับการ

สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา เพื่อวิเคราะหQหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเหมาะสมในการสงวนรักษาพื้นที่นิเวศ

ลําน้ํา หรือเหมาะสมในการพัฒนาการและตั้งถ่ินฐาน 

1.4 แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) 

แนวคิดเมืองกระชับมีหลักการที่คล�ายคลึงกับแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาด เป!น

แนวคิดที่ได�รับการศึกษาค�นคว�าและเผยแพร$ในปl ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) และ ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) โดย

คณะนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรQดบรูกสQ (Oxford Brookes University) ประเทศอังกฤษ โดยมี

เป7าหมายเพื่อมุ$งสู$ความยั่งยืน กําหนดขอบเขตของเมืองให�กระชับ มีความสมดุลกับประชากรภายในเมือง 

และควบคุมการขยายตัวของเมืองอย$างไร�ที่สิ้นสุด (urban sprawl) รวมทั้งควบคุมไม$ให�เมืองกระจายตัวจน

เกินขอบเขตด�วย (Jenks and Burgess, 2000) 

แนวคิดเมืองกระชับนี้เป!นแนวคิดที่เน�นการสร�างความกระชับลดการกระจายตัวเพื่อให�

พื้นที่เมืองมีความหนาแน$นสูงและใช�ประโยชนQอย$างสูงสุด เน�นการใช�ประโยชนQที่ดินแบบผสมผสาน มีระบบ

การคมนาคมขนส$งที่มีประสิทธิภาพ มีความใกล�ชิดระหว$างที่อยู$อาศัย ที่ทํางาน และการใช�เวลาว$างต$างๆ 

สนับสนุนการเดินเท�าและการใช�รถจักรยาน ส$งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการต$างๆ ใช�

งบประมาณในการสร�างโครงสร�างพื้นฐานที่ต่ํา ซ่ึงมุ$งก$อให�เกิดการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล�อมที่ดีข้ึน และท�ายที่สุดจึงก$อให�เกิดการพัฒนาอย$างยั่งยืน 

แนวทางในการออกแบบชุมชนเมืองของแนวคิดเมืองกระชับเพื่อนําไปสู$การพัฒนาอย$าง

ยั่งยืน มีแนวคิดหลัก คือ การสนับสนุนระบบขนส$งสาธารณะ เพื่อการลดการเดินทางด�วยรถยนตQส$วนตัวทั้ง

ระยะทางและปริมาณ เน�นการเดินเท�า และการใช�รถจักรยาน ส$งผลให�มลภาวะลดลงและช$วยประหยัด

พลังงาน รวมทั้งต�องมีโครงข$ายถนนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส$งเสริมการเดินเท�าที่สะดวก ซ่ึงจะเป!นการช$วยเพิ่ม

การปฏิสัมพันธQของผู�คนในเมืองด�วย 
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ภาพที ่4 การตั้งถ่ินฐานชุมชนทีก่ระจุกตัวที่สอดคล�องกับแนวคิดเมืองกระชับ 

ที่มา: กําธร  กุลชร, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร - การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปX (นครปฐม: 

โรงพิมพQมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 358. 
 

 
 

ภาพที ่5 การเปลี่ยนถนนเป!นทางเดินเท�าตามแนวคิดเมืองกระชับ 

ที่มา: กําธร  กุลชร, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร - การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปX (นครปฐม: 

โรงพิมพQมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 358. 

จากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับเมืองกระชับ พบว$าหลักการต$างๆ ในการวางผังและ

ออกแบบเมือง เพื่อนําไปสู$ความเป!นเมืองที่มีความกระชับนั้น เก่ียวข�องกับระบบนิเวศที่สนับสนุนการพัฒนา
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ที่มีความหนาแน$น กระจุกตัว ได�แก$ สวนสาธารณะ พื้นที่โล$งสีเขียว พื้นที่สาธารณะ และแหล$งนันทนาการ

ให�กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช การอนุรักษQมรดกทางวัฒนธรรม เป!นต�น 

1.5 การสงวนรักษาสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติ  

หลักการและวิธีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมการอนุรักษQ

สิ่งแวดล�อม (environmental conservation) หมายถึงการใช�สิ่งแวดล�อม อย$างมีเหตุผล เพื่ออํานวยให�มี

คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก$มนุษยQ โดยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษQสิ่งแวดล�อมให�เกิดผลอยู$ 6 ประการ (สลัก

จิต พุกจรุญ, 2556) คือ 

1. ต�องมีความรู�ในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให�ผลแก$มนุษยQทั้งที่เป!น

ประโยชนQและโทษ และคํานึงถึงเร่ืองความสูญเปล$าในการจะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช� 

2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป!นและหายากด�วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอว$า

การใช�ทรัพยากรมากเกินไปจะเป!นการไม$ปลอดภัยต$อสภาพแวดล�อม ฉะนั้นต�องทําให�อยู$ในสภาพเพิ่มพูนทั้ง

ด�านกายภาพและเศรษฐกิจ 

3. รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได�ให�มีสภาพเพิ่มพูนเท$ากับอัตราที่ต�องการใช�เป!นอย$างน�อย 

4. ประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได� พิจารณาความต�องการใช�

ทรัพยากรธรรมชาติเป!นสําคัญ  

5. ปรับปรุงวิธีการใหม$ๆ ในการผลิตและใช�ทรัพยากรอย$างมีประสิทธิภาพและพยายาม

ค�นคว�าสิ่งใหม$ๆ ทดแทนการใช�ทรัพยากรจากแหล$งธรรมชาติให�เพียงพอต$อความต�องการใช�ของประชากร 

6. ให�การศึกษาแก$ประชาชนเพื่อเข�าใจถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ซ่ึงมีผล

ต$อการทําให�สิ่งแวดล�อมอยู$ในสภาพที่ดี โดยปรับความรู�ที่จะเผยแพร$ให�เหมาะแก$วัย คุณวุฒิ บุคคล สถานที่

หรือท�องถ่ิน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให�ประชาชนเข�าใจในหลักการอนุรักษQสิ่งแวดล�อม อันจะเป!น

หนทางนําไปสู$อนาคตที่คาดหวังว$ามนุษยQจะได�อาศัยในสิ่งแวดล�อมที่ดีได� 

1.5.1 หลักการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

1. การอนุรักษQ (conservation) หมายถึง การเก็บ สงวน รักษา ซ$อมแซม 

ปรับปรุง และการใช�ต$อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพื่อเอ้ืออํานวยให�ประโยชนQอย$างมีคุณภาพ

สูงสุดแก$มนุษยQในการตอบสนองความต�องการได�ตลอดไป ในระยะแรก การอนุรักษQใช�ในความหมายของการ

สงวน (to preserve) คือการเก็บรักษาของที่หายากเอาไว� ถ�านํามาใช�อาจเกิดผลเสียหายได� และการป7องกัน

การสูญเสีย (prevent waste) คือการป7องกันไม$ให�เกิดการสูญเสียในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติหรือ การ

นํามาใช�ให�พอเหมาะกับความต�องการไม$ให�มีส$วนสูญเสียไปเปล$าๆ หรือใช�อย$างคุ�มค$า ต$อมาเม่ือทรัพยากรที่
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มีอยู$มากร$อยหรอลง โดยเฉพาะอย$างยิ่งในสหรัฐอเมริกามีการใช�ทรัพยากรมากจนเกิดปNญหา จึงมีการพัฒนา

หาทางเพิ่มทรัพยากรที่มีน�อยให�เพิ่มพูนหรือฟd�นฟูทรัพยากรก$อนที่จะนําไปใช�ต$อในอนาคต ถ�ามีทรัพยากรอยู$

แล�วก็ต�องหาทางให�มีใช�ตลอดไป (to increase and sustain the supply) ดังนั้นพอสรุปความหมายสั้นๆ 

ได�ว$า การอนุรักษQ เป!นการใช�ตามความต�องการและประหยัดไว�เพื่อใช�ในอนาคต (using for immediate 

needs and saving for future use) 

2. ความคิดรวบยอดของการอนุรักษQ (concept of conservation) การจะบรรลุ

เป7าหมายในการมีทรัพยากรธรรมชาติใช�ได�ตลอดไป มีหลักการทางอนุรักษQวิทยาดังนี้ 

ใช�อย$างฉลาด (wise use) พิจารณาถึงผลได�ผลเสียก$อนนําทรัพยากรไปใช� โดย

คํานึงถึงชนิดหรือประเภท ปริมาณ ความขาดแคลนหรือหายากในอนาคตและหลักทางเศรษฐศาสตรQคือ

ต�นทุนทางธรรมชาติและความคุ�มค$าในการนําทรัพยากรไปใช�ให�ได�ประโยชนQสูงสุดและมีการสูญเปล$าน�อย

ที่สุด ทั้งนี้ต�องคํานึงถึงประโยชนQส$วนรวมเป!นหลัก 

ประหยัดและสงวนของที่หายาก (saving) ทรัพยากรใดที่มีอยู$น�อยหรือหายาก

ต�องประหยัดไว�เพื่อไม$ให�สูญไป โดยหาสิ่งอ่ืนมาใช�ทดแทน ส$วนที่พอจะมีใช�ได�ก็ไม$ควรฟุcมเฟdอย 

ซ$อมแซมปรับปรุงหาวิธีการฟd�นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมให�ดีข้ึน (mending) 

ทรัพยากรที่เสี่ยงต$อการสูญเปล$าหรือหมดไปเนื่องจากมีสภาพเสื่อมโทรม ควรมีการปรับปรุงให�ดีข้ึนทั้งใน

ส$วนชนิด ปริมาณ สัดส$วน การกระจาย เพื่อให�มีทรัพยากรใช�ได�ตลอดไป 

1.5.2 วิธีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

วิธีการสงวนรักษา มีข้ันตอนดังนี้ (สลักจิต พุกจรุญ, 2556) 

1. กําจัดการใช�ที่ไม$จําเป!นหรือมีแนวโน�มที่จะสูญเปล$า 

2. ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากหรือมีน�อย ให�อยู$ในสภาวะที่มากพอเสียก$อนจึงจะ

ให�ใช�ทรัพยากรนั้นๆ ได� 

3. ผู�ใช�ทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักอยู$เสมอว$า ทรัพยากรแต$ละอย$างจะมี

ความสัมพันธQต$อกันยากที่จะแยกจากกันได� 

4. การเพิ่มผลผลิตของพื้นที่แต$ละแห$งควรจะต�องทํา 

5. ต�องพยายามอํานวยให�สภาวะต$างๆ ดีข้ึน 

ทั้ง 5 ประการนี้เป!นสิ่งที่ควรจะได�กระทํา เพื่อให�การอนุรักษQได�ผลตามเจตนารมณQ 

โดยไม$ลืมว$าวัตถุประสงคQสุดยอดของการอนุรักษQคือ ต�องทําให�โลกนี้ดี (rich) ให�ผลผลิต (productive) 

เหมือนเม่ือพบคร้ังแรก พยายามอย$าให�โลกทรุดโทรมหรือขาดแคลนทรัพยากร ตามคํากล$าวสนับสนุนที่ว$า 
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“ชาติที่จะเจริญรุ$งเรืองนั้นต�องรู�ว$าจะผลิตและสร�างทรัพยากรอย$างไรโดยปราศจากการทําลาย การอนุรักษQ

จึงเป!นหัวใจของการพัฒนา”การที่จะใช�ประโยชนQจากทรัพยากรธรรมชาติให�ถูกต�องตามหลักการอนุรักษQนั้น

จําเป!นอย$างยิ่งที่จะมีความเข�าใจสิ่งต$างๆ ที่อยู$รอบตัวเรา อีกทั้งต�องมีความสนใจต$อการดําเนินการต$างๆ ทั้ง

ในด�านการปฏิบัติและการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการขวนขวายหาความรู�ใหม$เพิ่มเติม เพื่อการคงไว�ซ่ึง

ทรัพยากร ทั้งนี้การมีความรู�เร่ืองการอนุรักษQจะช$วยให�รู�จักการใช�ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการสูญ

เปล$า (waste) และการทําลาย การสูญเปล$าตามหลักอนุรักษQวิทยานั้น เกิดข้ึนได� 2กรณี คือ ข้ันผลิตกรรม 

(production) และข้ันบริโภค (consumption) แยกได�เป!น (สลักจิต พุกจรุญ, 2556) 

1. การสูญเปล$าแบบสมบูรณQ (absolute waste) ได�แก$การสูญเปล$าที่เกิดข้ึนแล�ว

ไม$สามารถกลับคืน เช$น การพังทลายของดินจากทั้งลมและน้ํา 

2. การสูญเปล$าแบบเพิ่มพูน (waste plus) เป!นขบวนการสูญเปล$าที่รุนแรงคือ

นอกจากสูญเสียทรัพยากรต$างๆ แบบสมบูรณQแล�ว ยังมีผลทําให�สิ่งหรือขบวนการอ่ืนๆ สูญเปล$าไปด�วย เช$น 

การเกิดไฟปcา ทําลายต�นไม�ในปcาและยังสูญเสียปริมาณสัตวQปcา สูญเสียดินและอ่ืนๆ 

3. การสูญเปล$าแบบสัมพันธQ (relative waste) ได�แก$ การสูญเสียที่เกิดจากการ

แสวงหาสิ่งหนึ่ง แต$ทําให�เกิดผลเสียอีกอย$างหนึ่ง เช$น การทําเหมืองแร$ อาจทําให�เกิดการทําลายพืชพรรณ

ธรรมชาติ ทําให�น้ําในลําธารขุ$นการเก็บของปcาอาจต�องทําลายหรือตัดฟNนต�นไม�เพื่อให�ได�มาซ่ึงผลผลิตจากปcา 

อาทิ น้ําผึ้ง ยาสมุนไพร เป!นต�น 

4. การสูญเปล$าแบบตั้งใจ (organized waste) ได�แก$การทําให�เกิดการสูญเปล$า

โดยตั้งใจจะจัดการกับบางอย$าง เพื่อรักษาราคาหรือค$าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

อุตสาหกรรมไว�ให�ดีที่สุด เช$น การที่ประเทศบราซิลยอมทิ้งกาแฟลงในทะเลเพราะผลิตมากเกินไป 

จําเป!นต�องรักษาราคากาแฟให�เป!นไปตามต�องการ การเผาใบยาสูบทิ้งเพราะผลิตมากเกินไป การนําแอปเปjล

เทบนถนนให�รถบรรทุกบดเพื่อทําลาย เนื่องจากมีผลผลิตล�นตลาด 

1.5.3 หลักการและวิธีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ตัวอย$างวิธีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

1. ทรัพยากรของปcาไม� 

 1.1 ความหมายของปcาไม�ปcาไม�ตาม พรบ.ปcาไม� (พระราชบัญญัติปcาไม�, 2484) 

หมายถึง ที่ดินที่ไม$มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได�มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยกฎหมายที่ดิน นักวิชาการปcาไม�ให�

คํานิยามว$า “ปcา” คือ สังคมของพืชที่อยู$รมกันเป!นกลุ$มมีเอกลักษณQทางโครงสร�างและพฤติกรรมเฉพาะ “ปcา
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ไม�” คือ กลุ$มของพืชหรือต�นไม�ที่อยู$รวมกัน มีลักษณQนิเวศวิทยาคล�ายๆ กัน ต$างกันไปตามชนิดของปcาปcาใน

ประเทศไทย แบ$งเป!นกลุ$มใหญ$ได� 2 ประเภท คือ 

 ปcาผลัดใบ (deciduous forest) ปcาที่สําคัญ มี เต็งรัง (ปcาแดง) และ ปcา

เบญจพรรณ (ปcาผสมผลัดใบ) 

 ปcาไม$ผลัดใบ (evergreen forest) ปcาที่สําคัญมี ปcาดิบเขา ปcาสนเขา ปcา

ดิบชื้น ปcาดิบแล�ง ปcาชายเลน ข้ึนกระจายทั่วประเทศ ปNจจุบันถูกทําลายมาก 

 1.2 ประโยชนQของปcาไม� 

1. เป!นที่อยู$ของสัตวQปcา 

2. ป7องกันการพังทลายของดิน 

3. ฝนตกตามฤดูกาล 

4. ป7องกันน้ําท$วม 

5. เป!นเชื้อเพลิง 

6. เป!นแหล$งสมุนไพร 

7. เป!นวัสดุก$อสร�าง 

8. เป!นแหล$งนันทนาการ 

9. ควบคุมอุณหภูมิของอากาศ 

10. ใช�ในอุตสาหกรรม เช$น ทํากระดาษ 

11. เป!นแหล$งศึกษาธรรมชาติ 

12. เป!นที่หลบซ$อนของทหารเพื่อป7องกันประเทศ 

สภาพป>ญหาและสาเหตุ 

1. ปNญหาภายนอก ประชาชนต�องการทํากิน 

2. ปNญหาภายใน ปjดปcาแต$มีการลักลอบ มีความต�องาการใช�ไม�มากข้ึน

เร่ือยๆ ไฟไหม�ปcา ความเสื่อมโทรมของปcา จากการถูกทําลายทําให�ปcาไม�ฟd�นตัวไม$ทัน 

3. ปNญหาการผลิต ต�องตัดเฉพาะไม�ที่ได�ขนาด ตัดเฉพาะปริมาณส$วน

เพิ่มพูน 

แต$ความเป!นจริง มีการตัดไม�มากกว$าปริมาณส$วนเพิ่มพูนหลายเท$าตัว ทํา

ให�ปcาเสื่อมโทรมและถูกยึดครองไปทํากิจกรรมอ่ืน ผลผลิตของปcาไม�หรือส$วนเพิ่มพูนของปcา (forest 

increment) เป!นส$วนที่เติบโตงอกเงยในแต$ละปl 
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แนวทางการสงวนรักษา 

1. ควบคุมการสัมปทานปcา ให�เฉพาะที่เหมาะสมจริงๆ ห�ามทําไม�ในปcา

เสื่อมโทรมเด็ดขาด จนกว$าปcาจะฟd�นสภาพ 

2. ปลูกปcาเพิ่มเติม โดยพิจารณาตามหลักวิชาการ 

3. บํารุงปcาธรรมชาติที่ทรุดโทรม ให�ฟd�นคืนสภาพ 

4. มีการป7องกันการลักลอบตัดไม� 

5. พัฒนาพื้นที่ปcาควบคู$กับการพัฒนาชนบท (กรณีต�องการพื้นที่ปcาไม�ให�

ประชาชน) 

การศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการสงวนรักษาสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติ ทําให�

ค�นพบแนวทางในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําอย$างถูกวิธี พร�อมทั้งทราบถึงปNญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม

รวมถึงแนวทางการแก�ไข เพื่อนํามาใช�ในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา ในพื้นที่ชุมชนเมือง 

1.6 ระบบนิเวศลํานํ้า 

 ระบบนิเวศลําน้ํา (aquatic ecosystems)เป!นระบบนิเวศในแหล$งน้ําต$างๆ ของโลกซ่ึง

โครงสร�างหลัก คือ น้ําแบ$งออกได�ดังนี้ (ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2551) 

1.6.1 ระบบนิเวศนํ้าจืด (fresh water ecosystem) 

ระบบนิเวศน้ําจืด เป!นระบบนิเวศในแหล$งน้ําจืดมีทั้งที่เป!นแบบแหล$งน้ํานิ่ง ได�แก$ 

อ$างเก็บน้ํา ทะเลสาบ หนอง บึงหรือสระน้ํา เป!นต�น และแหล$งน้ําไหลซ่ึงได�แก$ แม$น้ํา ลําคลอง ลําธาร เป!น

ต�น โดยระบบนิเวศน้ําจืดจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป!นองคQประกอบของระบบนิเวศแตกต$างกันไปตามระดับความลึก

ของแหล$งน้ํา และอัตราการไหลของกระแสน้ํา ดังนี้ 

1. บริเวณชายฝN�ง เป!นบริเวณที่อยู$ตามแนวขอบของแหล$งน้ํา มีน้ํานิ่ง แสงแดด

สามารถส$องถึงพื้นน้ําได� ประกอบด�วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิดซ่ึงเป!นทัง้ผู�ผลิตและผู�บริโภคลําดับต$างๆ พืชที่อยู$ใน

บริเวณนี้จะมีทั้งพืชที่ข้ึนตามแนวชายฝN�งและพืชที่ข้ึนอยู$ใต�น้ําที่แสงแดดส$องถึง ได�แก$ บัว กก กระจูด เป!นต�น 

2. บริเวณผิวน้ํา เป!นบริเวณผิวน้ําของแหล$งน้ํานิ่งลึกลงไปจนถึงกลางน้ําที่มีแสง

ส$องถึง พืชชนิดต$างๆ สามารถสังเคราะหQด�วยแสงได�ดี สิ่งมีชีวิตที่พบ ได�แก$ พืชน้ําที่ลอยอยู$ แพลงคQตอน 

สาหร$ายที่อยู$ใต�น้ําและปลาต$างๆ 

3. บริเวณพื้นดินใต�น้ํา เป!นบริเวณพื้นดินของแหล$งน้ํานิ่งที่แสงแดดส$องไม$ถึง จึงไม$

พบสิ่งมีชีวิตที่เป!นผู�ผลิตในบริเวณนี้ เป!นบริเวณที่มีออกซิเจนต่ํา สิ่งมีชีวิตที่พบ ได�แก$ รา แบคทีเรีย และ

จุลินทรียQต$างๆ รวมถึงสัตวQที่อาศัยอยู$บริเวณพื้นดินใต�น้ํา เช$น กุ�ง ปู หอยต$างๆ เป!นต�น 
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4. บริเวณน้ําไหลเชี่ยว เป!นบริเวณที่กระแสน้ําไหลแรง จึงไม$มีตะกอนสะสมอยู$ใต�

น้ํา สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณนี้จะเป!นสิ่งมีชีวิตที่สามารถต�านทานความแรงของกระแสน้ําได�ดี เช$น ต�นพืชที่มี

รากยึดเกาติดอยู$กับวัตถุใต�น้ํา หรือปลาที่สามารถว$ายทวนกระแสน้ําได�ดี เป!นต�น 

5. บริเวณน้ําไหลช�า เป!นบริเวณแหล$งน้ําไหลที่มีระดับน้ําลึก สิ่งมีชีวิตที่พบ ได�แก$ 

สัตวQที่ขุดรูอยู$ใต�พื้นน้ํา เช$น หอยสองฝา ตัวอ$อนของแมลง เป!นต�น และอาจพบปลาชนิดต$างๆ ได� 

1.6.2 ระบบนิเวศนํ้ากร$อย (estuarine ecosystem) 

ระบบนิเวศน้ํากร$อย เป!นระบบนิเวศที่พบได�ในบริเวณปากแม$น้ําหรือปากอ$าวที่มี

น้ําจืดไหลมาบรรจบกับน้ําทะเล ทําให�น้ําบริเวณนั้นมีสภาพเป!นน้ํากร$อย เป!นแหล$งที่มีแร$ธาตุต$างๆ ละลาย

อยู$สูง จึงมีสภาพเป!นด$างอ$อน ๆ มีความอุดมสมบูรณQของสารอินทรียQและสารเคมีต$างๆ ที่ไหลมากับแม$น้ํา มี

การเปลี่ยนแปลงระดับออกซิเจนและคารQบอนไดออกไซดQอย$างรวดเร็ว สามารถพบสิ่งมีชีวิตได�หลายชนิด 

เช$น พืชต$างๆ และแพลงคQตอนพืช สัตวQที่พบในระบบนิเวศนี้ ได�แก$ ปู หอยนางรม หอยสองฝา ดาวทะเล 

หอยเม$น ตัวอ$อนของปลาหลายชนิด ฯลฯ (ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2551) 

1.6.3 ระบบนิเวศนํ้าเค็ม (marine ecosystem) 

ระบบนิเวศน้ําเค็ม เป!นระบบนิเวศในแหล$งน้ําเค็มหรือน้ําทะเล ได�แก$ ทะเล และ

มหาสมุทร ที่ประกอบด�วยชายฝN�งทะเล หาดทราย หาดหิน แนวปะการัง ทะเลลึก เป!นต�น ระบบนิเวศน้ําเค็ม

นี้มีลักษณะสิ่งมีชีวิตที่เป!นองคQประกอบแตกต$างกันไปตามแต$ละบริเวณ ดังนี้ (ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2551) 

1. บริเวณแนวชายฝN�ง เช$น หาดทราย หาดหิน ชายฝN�ง เป!นบริเวณที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเค็มมาก เนื่องจากน้ําข้ึนน้ําลงและการซัดเข�าหาฝN�งตลอดเวลาของน้ํา

ทะเล สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู$ตามแนวชายฝN�งนี้จะต�องมีความทนทานต$อแรงกระแทกและทนต$อความเค็มของน้ํา

ทะเลได�ดี สิ่งมีชีวิตที่พบ ได�แก$ หอยหญ�าทะเล สาหร$าย แพลงคQตอนพืช แพลงคQตอนสัตวQ ปู ปลาบางชนิด 

ฯลฯ 

2. บริเวณพื้นดินใต�ท�องทะเล เป!นบริเวณที่พบสิ่งมีชีวิตได�แตกต$างกันไปตามระดับ

ความลึกจากผิวน้ําโดยในบริเวณที่แสงอาทิตยQส$องถึงจะสามารถพบสิ่งมีชีวิตได�หลากหลายชนิดกว$า เช$น 

ปะการัง สาหร$าย และปลาต$างๆ ที่อาศัยอยู$ตามแนวปะการังและสาหร$าย ส$วนในระดับความลึกที่

แสงอาทิตยQส$องไม$ถึงจะสามารถพบสิ่งมีชีวิตได�น�อยลง 

3. บริเวณผิวน้ําทะเล คือ บริเวณผิวน้ําและบริเวณระดับที่ลึกลงไปเท$าที่

แสงอาทิตยQส$องถึง เป!นบริเวณระดับที่ลึกลงไปเท$าที่แสงอาทิตยQส$องถึง เป!นบริเวณที่อบอุ$น จะพบสิ่งมีชีวิต 
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เช$น แพลงคQตอนพืชแพลงคQตอนสัตวQ ปลาชนิดต$างๆ ที่มีขนาดใหญ$ และปลาที่ว$ายน้ําเร็ว เช$น ฉลาม ปลาทู 

เป!นต�น 

1.6.4 วัฏจักรของนํ้า (Hydrologic Cycle in Ecosystem) 

น้ําเป!นปNจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยQ  และเป!นองคQประกอบที่สําคัญของ

สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  น้ํามีอยู$ในโลกทั้งหมดราว  1,350  ล�านลูกบาศกQกิโลเมตร  ประมาณร�อยละ 1 ของน้ํา

จํานวนนี้จะอยู$ในทะเลสาบ แม$น้ําลําคลอง และใต�ดิน  ปริมาณน้ําจํานวนหนึ่งจะถูกส$งผ$านไปมาใน

บรรยากาศ น้ําที่ถูกส$งเข�าสู$บรรยากาศจะตกลงเป!นฝนหรือหิมะในปริมาณใกล�เคียงกัน  ปริมาณน้ําทั้งหมด

จะอยู$ในทะเลมหาสมุทร ร�อยละ  97  อยู$ใต�ดิน ร�อยละ  0.6  อยู$ในดิน  ร�อยละ 0.2  อยู$ในลักษณะของ

น้ําแข็ง  ร�อยละ  2.1  และอยู$ในลักษณะของไอน้ําที่ลอยอยู$ในบรรยากาศ  ร�อยละ  0.001 (Miller, 2001) 

1.6.5 การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ (Ecological Succession) 

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ(ecological succession) คือ การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนในระบบนิเวศ เช$น มีสิ่งมีชีวิตใหม$เกิดข้ึน เกิดชุมชนใหม$ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมทาง

กายภาพซ่ึงจะทําให�เกิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในชุมชนแห$งนั้นไปด�วยโดยการเปลี่ยนแปลง

ดังกล$าวต�องใช�เวลาในการก$อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควรการเปลี่ยนแปลงเหล$านี้มีสาเหตุสําคัญพอ

สรุปได� ดังนี้ (ดิเรกฤทธิ บัวเวช, ม.ป.ป) 

1. ปNจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา (geological cycle) อาจทําให�เกิดธาร

น้ําแข็งภูเขาไฟระเบิด แผ$นดินไหวคลื่นสึนามิล�วนเป!นสาเหตุให�ดุลธรรมชาติในกลุ$มสิ่งมีชีวิตเสียไป 

2. ปNจจัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย$างรุนแรง ทําให�เกิดภัยพิบัติต$างๆ 

เช$น ไฟปcา น้ําท$วม พายุทอรQนาโด (tonado) พายุเฮอริเคน (hericanes) ทําให�สภาพแวดล�อมแปรเปลี่ยนไป 

สิ่งมีชีวิตถูกทําลายไปแล�วเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ึนใหม$ 

3. ปNจจัยจากการกระทําของมนุษยQ (human factor) ได�แก$การตัดไม�ทําลายปcา

การทําไร$เลื่อนลอยภาวะมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การสร�างเข่ือนหรือฝายก้ันน้ําและอ่ืนๆ ซ่ึงมี

ผลทําให�สภาพแวดล�อมแปรเปลี่ยนไป ดุลธรรมชาติถูกทําลายเกิดโรคระบาดแมลงศัตรูพืชระบาดทําให�

สิ่งมีชีวิตล�มตายจึงเกิดการเปลี่ยนแปลแทนที่ของกลุ$มสิ่งมีชีวิตข้ึนใหม$อีก 

4. ปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตที่มีต$อแหล$งที่อยู$อาศัยเป!นผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง

แทนที่ เพราะกลุ$มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู$ทําให�สิ่งแวดล�อมบริเวณนั้นเช$นอุณหภูมิความเข�มข�นของแสง 

ความชื้น  ความเป!นกรดด$างของพื้นดินหรือแหล$งน้ําและอ่ืนๆเปลี่ยนไปทีละเล็กละน�อยจนในที่สุดไม$

เหมาะสมต$อสิ่งมีชีวิตกลุ$มเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่โดยกลุ$มสิ่งมีชีวิตใหม$ที่เหมาะสมกว$า 
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การปรับเปลี่ยนของระบบนิเวศมี 2 ชนิด คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ข้ันปฐมภูมิ (primary succession) เป!นการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล$งที่ไม$เคยปรากฏสิ่งมีชีวิตใดๆ มาก$อนเช$นบริเวณภูเขาไฟระเบิดใหม$การเกิดแหล$ง

น้ําใหม$ 

2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ันทุติยภูมิ (secondary succession) เป!นการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล$งที่เคยมีสิ่งมีชีวิตดํารงอยู$ก$อนแล�วแต$ถูกทําลายไปจึงมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ึน

ใหม$เพื่อกลับเข�าสู$สภาพสมดุลเช$นบริเวณที่เคยเป!นปcาถูกบุกเบิกเป!นไร$นาแล�วละทิ้งกลายเป!นทุ$งหญ�าใน

ภายหลังต$อมามีไม�ล�มลุกไม�พุ$มไม�ใหญ$เข�าแทนที่ตามลําดับจนกลายเป!นปcาไม�อีกคร้ังหนึ่ง 

1.6.6 ประโยชน7ของการรักษาระบบนิเวศ 

การรักษาระบบนิเวศให�คงสภาพมีจุดประสงคQเพื่อรักษาสภาพกับดุลของธรรมชาติ

เพื่อประโยชนQของมนุษยQเอง พอสรุปได�ดังนี้ 

1. ด�านการพักผ$อนหย$อนใจ สภาพของธรรมชาติที่อยู$ในภาวะสมดุลย$อมก$อให�เกิด

ทัศนียภาพที่สวยงามมีความร$มร่ืนเป!นแหล$งพักผ$อนหย$อนใจได�ดี 

2. คุณค$าทางด�านการสร�างแหล$งที่อยู$อาศัย (habitat) ระบบนิเวศที่อยู$ใน

ธรรมชาติจะเป!นแบบอย$างให�มนุษยQจําลองระบบนิเวศข้ึนมาใหม$ เช$น ความร$มร่ืนของอุทยานแห$งชาติเขา

ใหญ$กับสภาพที่มนุษยQปรับปรุงข้ึนมาที่สวนพฤกษศาสตรQพุแคความแตกต$างของสถานที่สองแห$งนี้จะเห็นได�

ชัดระหว$างธรรมชาติล�วนๆ กับปcาที่มนุษยQปรับปรุงตกแต$งข้ึน 

3. ทางการศึกษาสภาวะแวดล�อมสภาพของระบบนิเวศหรือองคQประกอบแต$ละ

ส$วนของระบบนิเวศสามารถใช�เป!นเคร่ืองบ$งชี้สภาพแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมได�เช$น

การคดงอของหางลูกกบเป!นเคร่ืองบ$งชี้ว$าเกิดจากยากําจัดศัตรูพืชและจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

การม�วนของใบพืชบางชนิดเกิดเนื่องจากได�รับซัลเฟอรQไดออกไซดQซึ่งเป!นมลสารในอากาศ 

4. ทางการวิจัยด�านวิทยาศาสตรQการวิจัยทางวิทยาศาสตรQบางคร้ังต�องใช�ตัวอย$างที่

เหมาะสมเช$นหอยทากชนิดหนึ่งมีระบบประสาทที่ง$ายและน$าสนใจเป!นอย$างยิ่งสําหรับนักประสาทวิทยา  

5. คุณค$าทางด�านการอนุรักษQการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศธรรมชาติที่มีความอุดม

สมบูรณQสูงให�เสื่อมโทรมก$อให�เกิดความหวาดกลัวในหมู$มนุษยQเนื่องจากเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงแล�วเป!นการ

ยากที่จะทําให�กลับมามีสภาพดังเดิม และการเปลี่ยนแปลงอาจก$อให�เกิดผลกระทบอย$างรุนแรงต$อมนุษยQเช$น

การทําลายปcาการถมคลองหนองบึงทําให�เกิดความแห�งแล�งน้ําท$วมน้ําปcาไหลหลากอย$างรวดเร็ว ดังนั้นการ
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รักษาระบบนิเวศให�คงสภาพตามธรรมชาติ หรือก$อให�เกิดความสมดุลอย$างเสมอจะอํานวยประโยชนQให�แก$

มนุษยQอย$างมากมายแนวความคิดในเร่ืองของนิเวศพัฒนาจึงเกิดข้ึน 

ระบบนิเวศมีทั้งที่เกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติและระบบนิเวศที่มนุษยQสร�างข้ึนมาใน

ภายหลัง เป!นที่น$าสังเกตว$าระบบนิเวศที่มนุษยQสร�างข้ึนมานั้นบางระบบไม$สามารถดํารงอยู$ได�ด�วยตัวเองต�อง

พึ่งพาระบบนิเวศอ่ืนอยู$เสมอ เช$น ระบบนิเวศเมืองต�องอาศัยสารอาหารวัตถุดิบการผลิตจากที่อ่ืนเสมอ 

(สุมาลี พิตรากูล, 2532) 

1.6.7 ป>ญหาความเสื่อมโทรมของต�นนํ้าลําธารและแหล$งนํ้า  

ต�นน้ําลําธารมีต�นกําเนิดบนเทือกเขาสูงโดยมีปcาช$วยดูดซับน้ํา  แต$ในปNจจุบันพื้นที่

ปcาต�นน้ําเสื่อมโทรมมากโดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

การทําลายปcาเพื่อการเกษตรกรรมเนื่องจากประชากรเพิ่มอย$างรวดเร็วทําให�ขาด

ที่ดินทํากินและ เกิดจากการเร$งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพืชไร$บางชนิดเพื่อส$งเสริมสินค�าส$งออกทําให�มี

การบุกรุกทําลายปcาและเปjดเป!นพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มเป!นเงาตามตัว และเกิดจากการที่ผลผลิตทางการ

เกษตรต$อหน$วยพื้นที่น�อยจึงต�องใช�พื้นที่เกษตรกรรมมากข้ึนเพื่อให�ได�ผลผลิตพอกับความต�องการผู�บุกรุกปcา

มี 2 กลุ$ม คือ ชาวไทยบนพื้นที่ราบและชาวเขาบนพื้นที่สูงภาคเหนือชาวไทยที่ราบ ตัดปcาทําธุรกิจอย$างเห็น

แก$ตัว  ชาวเขาตัดปcาเพื่อเพาะปลูกและชาวเขาจะทําเกษตรซํ้าอยู$ที่เดิมประมาณ 4 – 5 ปlเม่ือดินหมดความ

สมบูรณQก็จะเคลื่อนย�ายทําลายปcาเพื่อยึดเป!นพื้นที่เกษตรกรรมแห$งใหม$ต$อไป 

ไฟปcามีอิทธิพลต$อดินน้ําในบริเวณต�นน้ําลําธารไฟปcาในประเทศไทยเกิดจาก

ฝlมือมนุษยQทั้งสิ้น เช$นเผาปcาทําไร$เผาปcาล$าสัตวQไฟปcาจะเกิดในฤดูร�อนซึ่งสภาพปcาจะแห�ง โดยเฉพาะ

อย$างยิ่งหญ�าและไม�พื้นล$างที่เป!นเชื้อเพลิงอย$างดี 

ในภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนน�อยไฟปcาจึงเกิดได�ยาวนานกว$าภาคอื่นๆ ไฟ

ปcาเกิดได�ง$ายในปcาดิบแล�งปcาเต็งรัง และบริเวณทุ$งหญ�าซึ่งเกิดจากการทําไร$เลื่อนลอยไฟปcาทําให�เศษ

ใบไม�บริเวณผิวหน�าดินถูกเผาผลาญทําให�พื้นดินขาดสิ่งปกคลุมที่ดูดซับน้ําเม็ดดินบริเวณผิวหน�าดิน

เม่ือถูกความร�อนจากไฟจะแห�งเข็งเป!นมันไม$ดูดซับน้ําเมื่อฝนตกทําให�เกิดการไหลบ$าของหน�าดินมาก

ข้ึนและเกิดการกัดเซาะได�ง$ายอย$างยิ่ง 

การก$อสร�างถนนในเขตภูเขาสูงบริเวณต�นน้ําตัวถนนซึ่งเปjดหน�าดินขึ้นมาหรือ

มูลดินที ่เกรดทิ ้งไว�ข�างทางจะเป!นแหล$งดินตะกอน ซึ่งจะถูกกัดชะลงในห�วยลําธารทําลายความ

เสียหายแก$คุณภาพน้ําได�มาก 
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การเลี้ยงสัตวQ ชาวเขาที่อาศัยต�นน้ําจะเลี้ยงสัตวQแทบทุกครอบครัวจําพวกวัว

ควายม�า โดยปล$อยให�หากินตามไร$ร�างทําให�ดินแน$นตัวลดสมรรถนะในการดูดซับน้ําและทําให�เกิดการ

ไหลบ$าของหน�าดินมากข้ึน 

การทําเหมืองแร$น้ําที่ปล$อยสู$ลําห�วยจากพื้นที่ทําเหมืองมีตะกอนมากการทํา

เหมืองแร$บนภูเขาสูง ทําให�ดินที ่เปjดออกถูกกัดเซาะได�ง$ายและยากที ่จะฟd �นฟูให�เป!นสภาพเดิม

หลังจากการทําเหมืองผ$านไปแล�ว 

การใช�ยาฆ$าแมลงและวัชพืชหากใช�มากเกินไปไม$ถูกวิธีทําให�คุณภาพน้ําเสื่อม

ลงและเกิดอันตรายแก$ผู�ใช�น้ําทางตอนล$างได� และการจัดระบบหมู$บ�านบนที่สูงหากไม$ถูกสุขลักษณะก็

จะก$อมลภาวะแก$น้ําในลําห�วยลําธารได� 

 

จากการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับระบบนิเวศลําน้ําทํา พบว$า ระบบนิเวศลํา

น้ํา มี 3 ประเภท คือระบบนิเวศน้ําจืด น้ํากร$อย และน้ําเค็ม โดยในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

มีระบบนิเวศลําน้ําทั้ง 3 ประเภทที่กล$าวถึง ดังนั้น การสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา ในบริเวณพื้นที่

วิจัยไว�จะทําให�เกิดประโยชนQต$อชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชโดยตรง  

 

2. เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

2.1 งานศึกษาความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

งานศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป7องกันน้ําท$วมพื้นที่

ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทําโดยบริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี คอนซัลแท็นสQ จํากัด มีวัตถุประสงคQเพื่อ

แก�ไขหรือบรรเทาปNญหาน้ําท$วมพื้นที่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ต$อเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษา

การจัดทําแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก$อสร�าง (บริษัท โปรเกรส

เทคโนโลยีคอนซัลแท็นสQจํากัด, 2549) 

ขอบเขตของงานและพื้นที่ดําเนินการ ประกอบด�วย การศึกษาจัดทําแผนหลัก(master 

plan study) ระบบป7องกันน้ําท$วมและระบายน้ําจํานวน 19 เทศบาลโดยการทบทวนรายงานการศึกษา

วางแผนหลักโครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการป7องกันน้ําท$วมพื้นที่ชุมชนโดยกรมโยธาธิการ (เดิม) ปl 2541 

และผลการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวข�องเช$นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ําฯลฯสํารวจรวบรวมและศึกษาข�อมูล

ทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล�อมอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาและสมุทรศาสตรQศึกษาสํารวจและพยากรณQ
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ด�านชลศาสตรQ (ระดับน้ําปริมาณน้ําหลากอัตราการไหลของน้ําหลากฯลฯ) ศึกษาสภาพปNญหาวางแผนและ

หาแนวทางแก�ไขปNญหาน้ําท$วมออกแบบเบื้องต�น (conceptual design) ระบบป7องกันน้ําท$วมและคํานวณ

ปริมาณงานเพื่อประมาณราคาเบื้องต�นวิเคราะหQและประเมินผลเพื่อนํามาเปรียบเทียบผลประโยชนQที่จะ

ได�รับในเชิงเศรษฐศาสตรQเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดลําดับความสําคัญเพื่อการลงทุนในแต$ละพื้นที่เสนอแผน

ดําเนินการและงบประมาณสําหรับระบบป7องกันน้ําท$วมในแต$ละพื้นที่ชุมชนที่ได�จัดทําแผนหลักจัดทํา

รายงานการศึกษาวางแผนหลักและเอกสารต$างๆ ที่   เก่ียวข�องให�ครบถ�วนสมบูรณQ 

การศึกษาความเหมาะสม (feasibility study) เป!นการทบทวนการศึกษาแผนหลักหรือ

การศึกษาความเหมาะสมของระบบป7องกันน้ําท$วมและระบายน้าํที่ได�ดําเนินการในเขตพื้นที่ศึกษาและพืน้ทีท่ี่

เก่ียวข�องรวบรวมข�อมูลที่จําเป!นได�แก$แผนที่ภูมิประเทศมาตราส$วนต$างๆ ภาพถ$ายทางอากาศในพื้นที่

โครงการแผนที่การใช�ที่ดินข�อมูลประชากรข�อมูลอุตุ - อุทกวิทยา และข�อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข�องสํารวจทาง

กายภาพได�แก$สภาพภูมิประเทศระบบระบายน้ําธรรมชาติระบบระบายน้ําเดิมของเทศบาลหรือชุมชน ศึกษา

สภาพน้ําท$วมปNญหาเศรษฐกิจ – สังคม ปNญหาสุขภาพอนามัย และความเสียหายที่เกิดข้ึนวิเคราะหQข�อมูล

ด�านอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาและชลศาสตรQสํารวจข�อมูลเพื่อทําการศึกษาความเหมาะสมการแก�ไขปNญหาน้ํา

ท$วมและการระบายน้ําวิเคราะหQและเสนอแนวทางแก�ไขปNญหาน้ําท$วมและการระบายน้ําในพื้นที่ศึกษา

ออกแบบข้ันต�น (preliminary design) ของระบบป7องกันน้ําท$วมและระบบระบายน้ําสํารวจทัศนคติผู�ที่

ได�รับประโยชนQและอาจได�รับผลกระทบจากแนวทางเลือกต$างๆ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมเบื้องต�น 

(IEE) เปรียบเทียบทางเลือกด�านเศรษฐศาสตรQเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล�อม และวิศวกรรม ประเมิน

โครงการทางด�านเศรษฐศาสตรQและการเงินสําหรับโครงการเสนอแผนงานและหน$วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการ จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมและเอกสารต$างๆ ที่เก่ียวข�องให�ครบถ�วนสมบูรณQ 

การออกแบบรายละเอียดก$อสร�าง (detailed design) เป!นการสํารวจข�อมูลเพื่อใช�ในงาน

ออกแบบรายละเอียดสํารวจที่ดินและทรัพยQสินที่อยู$ในเขตก$อสร�างขององคQประกอบของโครงการกําหนด

หลักเกณฑQสําหรับออกแบบรายละเอียดโดยใช�หลักปฏิบัติ เกณฑQ และมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผัง

เมืองหรือมาตรฐานภายในประเทศ ซ่ึงเป!นที่ยอมรับออกแบบรายละเอียดก$อสร�างและจัดทําแบบรายละเอียด

สําหรับองคQประกอบของโครงการประมาณการราคาค$าก$อสร�างโดยละเอียดจัดทําแผนงานก$อสร�างโครงการ

จัดทําเอกสารประกวดราคาจัดทําคู$มือการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบป7องกันน้ําท$วมและระบายน้ําทํา

การประชาสัมพันธQรับฟNงความคิดเห็นขององคQกรปกครองส$วนท�องถ่ินรวมทั้งจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธQงาน

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ผลการดําเนินการพบว$า ควรมีการพัฒนาระบบระบายน้ํา โดยการก$อสร�างและปรับปรุง

คลองระบายน้ําเดิมเพิ่มประสิทธิภาพให�สามารถระบายน้ําได�มากข้ึน พร�อมทั้งก$อสร�างประตูระบายน้ําเพื่อ

กักเก็บน้ําและป7องกันน้ําเค็มหนุนในหน�าแล�ง ดังนี้ 

1. ขุดคลองผันน้ํา ความยาวประมาณ 18.64 กม. พร�อมก$อสร�างประตูระบายน้ํา 

คลองผันน้ําสายที่ ๑ เป!นการขุดคลองผันน้ําจากคลองท$าดี เร่ิมตั้งแต$บ�านนพเตียน หมู$

ที่ 1 ผ$านหมู$ที่ 3 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง หมู$ที่ 3, 5 ต.นาสาร อ.พระพรหม เชื่อมคลองวังวัว ความยาว

ประมาณ 5.50 กิโลเมตร 

คลองผันน้ําสายที่ ๒ เป!นการขุดคลองผันน้ําจากคลองหยวดที่อยู$ด�านทิศตะวันตกของ

ทางหลวงหมายเลข 4103 มาเชื่อมกับคลองผันน้ําสายที่ 1 ด�านทิศตะวันออกของทางหลวง หมายเลข 4103 

อยู$ในพื้นที่หมู$ที่ 3 ต.นาสาร ความยาวประมาณ 0.79 กิโลเมตร 

คลองผันน้ําสายที่ ๓ เป!นการขุดคลองผันน้ําจากคลองหัวตรุด เร่ิมตั้งแต$บ�านทุ$งหนอง

แก�ว หมู$ที่ 1 ต.ท$าเรือ ผ$าน หมู$ที่ 1 และหมู$ที่ 9 ต.ท$าเรือ หมู$ที่ 1และ 8 ต.บางจาก ไปออกทะเล ที่บ�านปาก

เล หมู$ที่ 5 ต.บางจาก อ.เมือง ความยาวประมาณ 12.35 กิโลเมตร 

2. ปรับปรุงคลองวังวัว ความยาวประมาณ 5.90 กม. 

ขุดขยายคลองวังวัวต$อจากคลองผันน้ําสายที่ 1 เร่ิมตั้งแต$บ�านวังวัว หมู$ที่ 6 ต.นาพรุ 

ผ$าน หมู$ 2, 13 และหมู$ที่ 6 ต.ช�างซ�าย อ.พระพรหม มาเชื่อมคลองหัวตรุดที่บ�านท$าจาม หมู$ที่ 6 ต.ช�างซ�าย 

อ.พระพรหม 

3. ปรับปรุงคลองหัวตรุด ความยาวประมาณ 11.90 กม. พร�อมก$อสร�างประตูระบายน้ํา 

4. ก$อสร�างประตูระบายน้ํา 

ประตูระบายน้ําคลองท$าดี จํานวน 2 แห$ง ที่บ�านหนองบัว ม.1 ตําบลไชยมนตรี อ.

เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อควบคุมและลดปริมาณน้ําจากคลองท$าดีในช$วงฤดูฝนที่ไหลเข�าสู$ตัวเมือง

นครศรีธรรมราช ผ$านคลองผันน้ําอ�อมเมืองลงสู$ทะเลผ$านคลองวังวัวและคลองหัวตรุด 

ประตูระบายน้ําคลองหัวตรุด จํานวน 2 แห$ง ตําบลปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

เพื่อควบคุมน้ําเค็มที่ไหลเข�าสู$คลองหัวตรุดและเก็บกักน้ําจืดไว�ใช�ในฤดูแล�ง 

ประตูระบายน้ําในคลองผันน้ํา สาย 3 จํานวน 2 แห$ง เพื่อระบายน้ําควบคุมน้ําเค็มที่

ไหลเข�าสู$คลองและเก็บกักน้ําจืดไว�ใช�ในฤดูแล�ง 
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ภาพที่ 6 แนวคิดการพฒันาระบบระบายน้าํเมืองนครศรีธรรมราช 

ที่มา : บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นสQจํากัด. (2549). งานศึกษาความเหมาะสมโครงการ

บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช. เข�าถึงเม่ือ 20 เมษายน. เข�าถึงได�จาก 

http://www.progress.co.th/th/FSSithamarat.asp 
 

งานวิจัยเก่ียวกับความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป!นแนวทางในการเสนอแนะการป7องกันน้ําท$วม รวมถึงแผนงานการพัฒนา โดยการ

ก$อสร�างระบบระบายน้ํา และโครงสร�างต$างๆ ซ่ึงจะมีประโยชนQและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากดําเนินการ

สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําโดยไม$ใช�โครงสร�าง ที่เน�นการปรับปรุงสภาพลําน้ํา และการจัดการพื้นที่บริเวณริมลํา

น้ําควบคู$ไปด�วย 

2.2 โครงการประเมินผลผังและการวางและจัดทําผังเมืองรวม เมืองนครศรีธรรมราช 

(ปรับปรุงคร้ังที่ 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวางและจัดทําผังเมืองรวม จัดทําโดยบริษัท พิสุทธิ ์ เทคโนโลยี จํากัด เป!น

มาตรการหนึ่งที ่ใช�เป!นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข�องหรือชนบท ในด�านการใช�

ประโยชนQในทรัพยQสิน การคมนาคมและขนส$ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล�อม 

เพื่อสร�างหรือพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชให�มีหรือทําให�ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความ

เป!นระเบียบ ความสวยงาม การใช�ประโยชนQในทรัพยQสิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิ

ภาพของสังคม เพื ่อส$งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล�อม  เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ

สถานที ่และวัตถุที ่มีประโยชนQหรือคุณค$าในทางศิลปกรรม สถาปNตยกรรม ประวัติศาสตรQ หรือ

โบราณคดี เช$น พื้นที่บริเวณริมถนนราชดําเนิน หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่
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งดงาม หรือมีคุณค$าในทางธรรมชาติ เช$น ปcาชายเลนบริเวณตําบลปากนคร อีกทั้งเป!นเครื่องมือ

สําหรับการบริหารพื้นที่ที่สําคัญเคร่ืองมือหนึ่ง ซ่ึงจะช$วยในการอนุรักษQและดําเนินการพัฒนาปรับปรุง

องคQประกอบต$างๆอย$างเป!นเอกภาพสอดคล�อง ลดความสับสน ซํ้าซ�อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ

ตลอดจนสร�างความเข�าใจร$วมกันระหว$างหน$วยงานต$างๆที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ในการดําเนินการของผัง

เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ขั้นตอนในการประเมินผลและการปรับปรุงผังเมืองรวม ถือว$าเป!น

ข้ันตอนที่สําคัญเนื่องจากเป!นการตรวจสอบวิเคราะหQและสรุปผลการดําเนินการด�านผังเมืองก$อนที่ผัง

จะหมดอายุ และปรับปรุงในส$วนที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความไม$เหมาะสมหรือสอดคล�องกับสภาพ

ปNจจุบันให�เป!นไปตามแนวทางที่ถูกต�องก$อนที่จะดําเนินการประกาศบังคับใช�ต$อไป (บริษัท พิสุทธิ์ 

เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก$องคQกร

ปกครองส$วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 ที่ให�องคQกรปกครองส$วนท�องถิ่นมีอํานาจและหน�าที่ใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนQของประชาชนในท�องถิ่นตนเอง โดยให�จัดทําแผนพัฒนา

ท�องถ่ินตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได�มีการถ$ายโอนภารกิจด�านผังเมืองรวมให�แก$องคQกร

ปกครองส$วนท�องถิ่น โดยองคQกรปกครองส$วนท�องถิ่นมีหน�าที่ในการประเมินผลผังเมืองรวมภายใน

หนึ่งปlก$อนระยะเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวงสิ้นสุดลงเพื่อตรวจสอบและตัดสินใจในการดําเนินการ

แก�ไขปรับปรุงผังเมืองรวมหรือขยายระยะเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวงต$อไปอีกห�าปl ซึ่งผังเมืองรวม

เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการประกาศใช�ตั้งแต$วันที่ 13 กุมภาพันธQ พ.ศ.2545 

หมดอายุลงในวันที่ 12 กุมภาพันธQ พ.ศ.2550 และทําการขยายเวลาการใช�บังคับกฎกระทรวงให�ใช�

บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ.2545 ไปอีก 2 ปl โดยได�หมดอายุการใช�บังคับในวันที่ 

12 กุมภาพันธQ พ.ศ.2552 ที่ผ$านมา 

ผลการศึกษาโครงการประเมินผลผังและการวางและจัดทําผัง เมืองรวม เมือง

นครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที ่ 3) สามารถสรุปได�ว$าการใช�ประโยชนQที่ดินในปNจจุบันควรมีการ

ปรับเปลี่ยนการใช�ประโยชนQที่ดินประเภทที่อยู$อาศัยหนาแน$นปานกลาง (เขตสีส�ม) เป!นที่ดินประเภท

พาณิชยกรรม และที่อยู$อาศัยหนาแน$นมาก (เขตสีแดง)  ในพื้นที่ตําบลปากพูนระหว$างถนนมณีวัตร

และถนนบ$อโพธิ์-สวนจันทรQ เพื่อให�สอดคล�องกับทิศทางการขยายตัวของเมือง และรองรับการยก

ฐานะเขตการปกครองจากองคQการบริหารส$วนตําบลปากพูนเป!นเทศบาลเมืองปากพูน ซึ่งมีนโยบาย

ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล$าวให�เป!นศูนยQกลางเมืองด�านใต�ในอนาคต อีกทั้งควรปรับเปลี่ยนข�อกําหนดใน

การใช�ประโยชนQที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว) ในพื้นที่ตําบลมะม$วงสองต�น 
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ตําบลโพธิ์เสด็จ และตําบลนาสาร ใน 2บริเวณ นอกจากนี้ในด�านการคมนาคม ยังมีการเสนอให�ปรับ

แนวถนนเฉลิมพระเกียรติ  และถนนเลียบคลองชลประทานบริเวณตําบลมะม$วงสองต�นให�มีขนาด

ใหญ$ข้ึน 

อย$างไรก็ตามองคQกรปกครองส$วนท�องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

ในฐานะที่เป!นผู�รับผิดชอบในภารกิจด�านผังเมืองของผังดังกล$าว จึงต�องดําเนินการประเมินผลและ

ปรับปรุงผัง เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชให�มีความเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาเมือง และ

สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในพื้นที่ได�อย$างสมดุลต$อไป โดยการประเมินผลผังเมืองรวม

องคQกรปกครองส$วนท�องถิ่นได�ดําเนินการลุล$วงแล�ว และเป!นรายงานการศึกษาวิเคราะหQเพื ่อใช�

ประกอบในการปรับปรุงผังเมืองรวมต$อไป 

จากการศึกษาข�อมูลโครงการประเมินผลผังและการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําให�ทราบถึงประวัติความเป!นมาใน

การตั ้ง ถิ ่นฐานของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช และสภาพปNจจุบันในด�านต$างๆ ที ่จะนํามาเป!น

ฐานข�อมูลเบื้องต�น และทําการวิเคราะหQเพื่อหาความเหมาะสมในการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา 

นอกจากนี้ ร$างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) ก็จะเป!นพื้นฐานที่จะใช�วิเคราะหQ 

เปรียบเทียบกับแผนที่จากการวิเคราะหQหาพื้นที่ที่มีศักยภาพจากการวิจัยนี้ เพื่อดูความสอดคล�องหรือ

ความแตกต$าง  

2.3 การประยุกต7ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร7เพ่ือการวิเคราะห7พ้ืนที่เสี่ยงต$ออุทกภัยในเขต

ลุ$มนํ้ายมตอนล$าง 

การศึกษาอุทกภัยที ่เกิดขึ้นในลุ $มน้ํายมเป!นภัยที ่เกิดจากน้ําท$วม ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม$ซึ่งอาศัยความสัมพันธQระหว$างข�อมูลเชิงพื้นที่ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQ 

โดยนําข�อมูลแผนที่มาวิเคราะหQตามค$าน้ําหนักของตัวแปรที่กําหนดคูณกับระดับถ$วงน้ําหนักประเภท

ข�อมูลนั้นๆ ซึ่งการวิเคราะหQข�อมูลดาวเทียมพื้นที่ลุ$มน้ํายมตอนล$างสามารถจําแนกประเภทการใช�

ที่ดินได�7 ประเภท สําหรับการออกแบบฐานข�อมูลสารสนเทศภูมิศาสตรQ ได�ชั้น ข�อมูลแผนที่ 22ชั้น 

ข�อมูล (ประสิทธQ เมฆอรุณ, 2544) 

ผลการศึกษาการเกิดอุทกภัยสามารถสรุปตัวแปรที่ทําให�เกิดอุทกภัย ปNจจัยโดยตรง

ได�แก$ ปริมาณน้ําฝนที่ตกความสูงของพื้นที่และความลาดชัน ส$วนปNจจัยทางอ�อม ได�แก$ โครงข$ายลํา

น้ํา โครงข$ายเส�นทางคมนาคม การใช�ประโยชนQที่ดิน และคุณสมบัติของเนื้อดิน ส$วนการวิเคราะหQหา

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสามารถจัดแบ$งชั้น ข�อมูลแต$ละชั้น ออกเป!น ชั้น ย$อย 4 ระดับ ได�แก$ พื้นที่ไม$เสี่ยง
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อุทกภัย พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ํา พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ

ระดับสูง พบว$า ลุ $มน้ํายมมีพื ้นที ่เสี ่ยงอุทกภัยระดับปานกลางมากที ่สุด รองลงมาเป!นพื ้นที ่เสี ่ยง

อุทกภัยระดับระดับสูง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ํา สุดท�ายเป!นพื้นที่ไม$เสี่ยงอุทกภัย 

นอกจากนี้เมื่อนําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยมาซ�อนทับกับข�อมูลหมู$บ�าน พบว$า มีจํานวน

หมู$บ�านทั ้ง หมด 1,139 หมู$บ�าน หมู$บ�านที ่อยู $ในพื ้นที ่เสี ่ยงอุทกภัยระดับระดับสูงมี 513 หมู$บ�าน 

หมู$บ�านที่อยู$ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับระดับปานกลางมี 578 หมู$บ�าน หมู$บ�านที่อยู$ในพื้นที่เสี่ยง

อุทกภัยระดับต่ํามี 43 หมู$บ�าน และหมู$บ�านที่อยู $ในพื ้นที่ไม$เสี ่ยงอุทกภัยมี 5 หมู$บ�าน ในส$วนของ

มาตรการป7องกันและบรรเทาภัยอุทกภัย เพื่อป7องกันและลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น สามารถทําได�

ดังนี้ คือ อนุรักษQและป7องกันการบุกรุกปcาในบริเวณต�นน้ําลําธารหรือพื้นที่ลาดชันสูง ดําเนินการปลูก

ปcาในพื้นที่ว$างเปล$า ควบคุมการใช�พื้นที่เพื่อการเกษตร และควบคุมการพัฒนาพื้นที่ เป!นต�น 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตQระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQเพื ่อการ

วิเคราะหQพื้นที่เสี่ยงต$ออุทกภัยในเขตลุ$มน้ํายมตอนล$าง ทําให�ค�นพบเทคนิควิธีการต$างๆ จากงานวิจัย

ดังกล$าว มาทําการวิเคราะหQหาความเหมาะสมด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQ (GIS)  

2.4 การประยุกต7ใช�เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร7ในการกําหนด

เขตพ้ืนที่นํ้าท$วมในภาคใต�ฝ>dง ตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎร7ธานี และนครศรีธรรมราช) 

การศึกษานําเสนอการประยุกตQใช�เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรQในการกําหนดเขตพื้นที่น้ําท$วม ดําเนินการโดยสมาคมสํารวจระยะไกลและสารสนเทศ

ภูมิศาสตรQแห$งประเทศไทยซึ่งใช�เทคโนโลยีข�อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQ 

ในพื้นที่ภาคใต�ฝN�งตะวันออกตอนบน โดยวิธีกําหนดค$าถ$วงน้ําหนัก (rating weighting) และการ

ให�คะแนนตามลําดับความสําคัญของปNจจัยทางกายภาพ ที่มีผลต$อการเกิดน้ําท$วม โดยพิจารณา

ปNจจัยทางกายภาพ ที ่คาดว$าน$าจะมีอิทธิพลก$อให�เกิดน้ําท$วมในพื ้นที่ศึกษา ทั้งหมด 8 ปNจจัย

ตามลําดับความสําคัญ ได�แก$ ปริมาณน้ําฝน ขนาดของพื้นที่ลุ$มน้ํา ความหนาแน$นของทางน้ําใน

พื้นที่ลุ$มน้ํา ความลาดชันของสภาพพื้นที่ลุ$มน้ํา ความลาดชันของทางน้ําสายหลักของพื้นที่ลุ$มน้ํา 

การใช�ประโยชนQที่ดิน เนื้อดิน และความลึกของดิน 

ผลการศึกษา พบว$า พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําท$วมส$วนใหญ$อยู$บริเวณทิศตะวันออก

ของพื้นที่ศึกษา ซ่ึงติดกับทะเลเนื่องจากเป!นที่ราบและเป!นพื้นที่ รับน้ําขนาดใหญ$ เม่ือฝนตกหนักใน

พื้นที ่สูงทางด�านตะวันตก น้ําจะไหลลงจากพื ้นที ่รับน้ําตอนบนตามลําน้ํา  ซึ ่งน้ํา ไหลเร็วและมี

ปริมาณมาก ทําให�พื้นที่รับน้ําด�านล$างมีโอกาสเกิดน้ําท$วมสูง โดยพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําท$วมสูงมี
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เนื ้อที่ร�อยละ12.90 ของพื้นที่ศึกษา เป!นพื้นที่ที ่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และตกติดต$อกันเป!น

เวลานานสภาพพื้นที่เป!นลุ$มหรือเป!นบริเวณที่ต$อเนื่องกับพื้นที่ที่ มีความลาดชันสูง การใช�ประโยชนQ

ที่ดินเป!น นาข�าว ทุ$งหญ�า ปcาพรุ ปcาชายเลน และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวQน้ํา ส$วนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิด

น้ําท$วมปานกลาง มีเนื้อที่ร�อยละ 4.11 ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําท$วมต่ํา มีเนื้อที่

ร�อยละ 0.48 ของพื้นที่ศึกษา (พีระพิทยQ พืชมงคล และคณะ, 2548) 

งานวิจัย เ รื ่องการประยุกตQใช�เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรQในการกําหนดเขตพื้นที่น้ําท$วมในภาคใต�ฝN�ง ตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎรQ

ธานี และนครศรีธรรมราช )  เป!นงานวิจัยที ่ม ีวัตถุประสงคQใกล�เคียงกับงานวิจัยที ่ผู �ว ิจ ัย กําลัง

ดําเนินการอยู$ มีสาระสําคัญที่จะใช�เป!นตัวอย$างในการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ ว$าควรศึกษา

ข�อมูลทางกายภาพในด�านใดบ�าง รวมไปถึงได�ทราบถึงพื้นที่ที่อาจเกิดปNญหาน้ําท$วม ซึ่งอยู$ด�าน

ตะวันออกของพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณปากนคร ซ่ึงติดกับทะเล  

2.5 โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบปeองกันนํ้าท$วม

พ้ืนที่จังหวัดแม$ฮ$องสอน 

จังหวัดแม$ฮ$องสอนประสบปNญหาอุทกภัยทุกปl ทํา ให� เกิดความ เสียหายต$อ

เศรษฐกิจและการท$องเที่ยวของจังหวัด และในเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ.2548 ได� เกิด

ร$องความกดอากาศต่ําหรือร$องมรสุม รวมทั้งอิทธิพลของพายุโซนร�อนวี เซนเต� หรือดอมเรย 

พาดผ$านภาคเหนือ ทําให� เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม$ฮ$องสอนทําให� เกิดอุทกภัย

เสียหายต$อชุมชนต$า งๆ  ในจังหวัดแม$ฮ $อ งสอน เป!นมูลค$า มหาศาล  โ ดยวัตถุประส งคQของ

โครงการดังกล$า ว เพื ่อแก�ไขปNญหาน้ําท$วมพื ้นที ่ช ุมชนใน เขต เทศบาล  และพื้นที ่ต$อ เนื่อ ง ใน

จังหวัดแม$ฮ$องสอนโดยศึกษาจัดทําแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด

เพื่อการก$อสร�าง 

กรม โ ยธา ธิก า รและผัง เมือ ง โ ดยบ ริษัทที ่ป รึกษา ได�ดํา เน ิน โ คร งกา รศึกษ า

วางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป7องกันน้ําท$วมพื้นที่จังหวัดแม$ฮ$องสอน

ก็เพื่อ มุ$งแก�ไ ขปNญหาน้ําท$วมพื้นที ่ชุมชน โครงการนี ้ทําการศึกษาวางแผนหลัก  ศึกษาความ

เหมาะสม และออกแบบระบบป7องกันน้ําท$วมใน เขต เทศบาลและชุมชนต$อ เนื่อง ในจังหวัด

แม$ฮ$องสอน โดยกําหนดพื้นที่ ศึกษาวางแผนหลักในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ต$อเนื่อง 

จํานวน 5 เทศบาล และ 2 องคQการบริหารส$วนตําบลหลัก อําเภอปางมะผ�าและสบเมย กําหนด

พื้นที่ศึกษาความเหมาะสมในเขตพื้นที่  5 พื้นที่  ได�แก$  เทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอนและชุมชน
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ต$อเนื่อง เทศบาลตําบลปายและชุมชนต$อเนื่อง เทศบาลตําบลแม$สะเรียงและชุมชนต$อเนื่อง 

องคQการบริหารส$วนตําบลหลักอําเภอปางมะผ�าและชุมชนต$อเนื่อง และพื้นที่ชุมชนอื่นตามผล

การศึกษาวางแผนหลักอีก 1 พื้นที่  และทําการออกแบบรายละเอียด จํานวน 4 พื้นที่  ได�แก$  

เทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอนและชุมชนต$อเนื่อง  เทศบาลตําบลปายและชุมชนต$อเนื่อง เทศบาล

ตําบลแม$สะเรียงและชุมชนต$อเนื่อง และองคQการบริหารส$วนตําบลหลักอําเภอปางมะผ�าและ

ชุมชนต$อเนื่อง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) 

ขั ้น ต อ น ก า ร ดํา เ น ิน ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ จ ัด ทํา แ ผ น ห ลัก  โ ด ย ท บ ท ว น ร า ย ง า น

การศึกษาที ่ เ กี ่ย วข�อง  สํา รวจ  รวบรวม  วิ เ คราะหQศึกษาปNญหาและวางแผนแก�ไ ข  ทํา กา ร

ออกแบบเบื้องต�นและประมาณราคาเบื้องต�น ศึกษาทางด�านเศรษฐศาสตรQ เพื่อ เปรียบเทียบ

ผลประโยชนQที่ ได� รับและจัดลาํดับความสําคัญเพื่อการลงทุน นําผลการดําเนินงานเสนอสอบถาม

ความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชน จากนั้นคัดเลือกพื้นที่จํานวน 5 พื้นที่ เพื่อศึกษาความเหมาะสม โดย

ทบทวนแผนหลัก สํารวจข�อมูลเพิ่มเติม วิ เคราะหQทางด�านวิศวกรรม วิ เคราะหQปNญหาและแนว

ทางแก�ไขปNญหา สํารวจทัศนคติของผู�ที่ ได�รับประโยชนQและได�รับผลกระทบจากการก$อสร�าง

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมเบื้องต�น ออกแบบเบื้องต�นสําหรับทางเลือกต$างๆทําการ

เปรียบ เทียบทาง เลือก ทางด�านวิศวกรรม เศรษฐศาสตรQ สังคม และสิ่งแวดล�อม พร�อมทั้ง

เสนอทาง เลือกที ่ เหมาะสม ทํากา รประชาสัมพันธQ เพื ่อ รับฟNงคว ามคิด เห็นจ ากพื ้นที ่ช ุมชน 

ออกแบบและประมาณราคาเบื้องต�น  และประเมิน โครงการทางด�าน เศรษฐกิจและการเงิน 

เสนอแผนการดํา เนินงาน และองคQกร คัด เลือกพื้นที่  4 พื้นที่มาออกแบบรายละเอียด ทําการ

ประชาสัมพันธQจัดประชุม เพื่อรับฟNงความคิด เห็น  จัดทําแผนงานก$อสร�า งโครงการ เอกสาร

ประกวดราคา คู$ มือดําเนินการและบํารุงรักษาระบบระบายน้ําและป7องกันน้ําท$วม 

ผลการศึกษา ทํา ให�ได�แผนหลักในการแก�ไขปNญหาน้ําท$วมพื้นที่ชุมชนในเขต

เทศบ าลและพื ้น ที ่ต $อ เ นื ่อ ง  5  เทศบ าล  และ  2  อบต .หลัก และพื ้น ที ่ต $อ เ นื ่อ ง  ใ นจัง ห วัด

แม$ฮ$องสอน ได�ผลศึกษาความเหมาะสม จํานวน 5 พื้นที่  ได�แบบรายละเอียดเพื่อการก$อสร�าง

ของ  4 พื้นที่  ได�แก$  เทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน และชุมชนต$อ เนื่อง  เทศบาลตําบลปายและ

ชุมชนต$อเนื่อง เทศบาลตําบลแม$สะเรียงและชุมชนต$อเนื่อง และองคQการบริหารส$วนตําบลหลัก

อําเภอปางมะผ�าและชุมชนต$อเนื่อง และแผนการดําเนินการก$อสร�าง และนําผลการศึกษาไปใช�

เป!นแผนงานในการวางแผนหลักป7องกันน้ําท$วมต$อไป 
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การศึกษางานวิ จัยเ ร่ืองโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบระบบป7องกันน้ําท$วมพื้นที่จังหวัดแม$ฮ$องสอนในคร้ังนี้  พบหลักการและตัวอย$างวิธีการ

แก�ไขปNญหาน้ําท$วมโดยไม$ใช�โครงสร�าง มาประกอบในส$วนหนึ่งของงานวิจัย ที่มีความน$าสนใจ

และเป!นแนวทางที่ เหมาะสมต$อการพัฒนา เมือง  ใช�งบประมาณไม$สูงมากแต$สามารถแก�ไข

ปNญหาอย$างยั่ งยืน แตกต$างจากการเสนอแนะการแก�ไขปNญหาน้ําท$วมส$วนใหญ$จะอยู$ ในรูปแบบ 

เข่ือน พนัง หรือฝายกั้นน้ํา  ซึ่งไม$มีความแปลกใหม$และมีงบประมาณค$อนข�างสูงใช�ระยะเวลา

ในการดําเนินการที่ยาวนาน และไม$สามารถแก�ไขปNญหาได�อย$างมีประสิทธิภาพ 

2.6 แนวทางการปeองกันนํ้าท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�าง 

แนวทางการป7องกันน้ําท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�างเป!นแนวทางที่ไม$ได�เน�นงานสิ่งปลูก

สร�างถาวรโดยอาจมีสิ ่งก$อสร�างชั่วคราวเช$นการปรับปรุงสภาพลําน้ําการปรับปรุงพื้นที่เพื ่อใช�เป!น

แหล$งเก็บกักน้ําเป!นต�นดังนั้นจึงมีผลกระทบต$อสิ่งแวดล�อมน�อย การประเมินผลเพื่อตัดสินใจในการ

หาแนวทางแก�ปNญหาโดยใช�แนวทางการป7องกันน้ําท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�าง เป!นเรื่องที่ยากพอสมควร  

เนื่องจากการกําหนดนโยบายบางอย$างอาจส$งผลกระทบต$อสภาพเศรษฐกิจสังคมมากกว$ามาตรการ

ใช�สิ่งก$อสร�าง  นอกจากนั้นยังต�องศึกษาให�ครอบคลุมเพื่อให�ถูกกฎหมายด�วย (ชูโชค อายุพงศQ, 2555) 

2.6.1 การปรับปรุงสภาพลํานํ้า (Channel modifications) 

ทางน้ําธรรมชาติทุกสายจะมีค$าปริมาณความจุจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงในบางครั้งอาจ

มีปริมาณน้ํามากเกินไปและไหลล�นออกมานอกลําน้ําทําให�เกิดน้ําท$วมบริเวณพื้นที่ริมฝN�งแม$น้ํา  การ

ปรับปรุงด�านชลศาสตรQของลําน้ําหรือพื้นที่ลุ$มน้ําและลําคลองที่เชื่อมกับแม$น้ําสายหลัก อาจทําให�น้ํา

ท$วมในคร้ังต$อไปมีความรุนแรงลดน�อยลงกว$าการปล$อยให�เป!นไปตามธรรมชาติ 

วิธีการปรับปรุงสภาพลําน้ํามีอยู$หลายวิธี  สําหรับวิธีที่พบเห็นกันโดยทั่วไป

ประกอบด�วยปรับสภาพลําน้ําให�มีลักษณะตรง ลึก และมีความกว�างพอสมควรขุดลอกคูคลองและ

กําจัดพืชน้ํา รวมทั้งเศษซากวัสดุและขยะดาดผิวลําคลองยกหรือขยายสะพานและท$อลอด เพื่อไม$ให�

กีดขวางการไหลของน้ําเคลื่อนย�ายสิ่งกีดขวางทางน้ํา 

วิธีปรับสภาพลําน้ําที ่กล$าวมาข�างต�นนั้นมีส$วนช$วยในการลดระดับความสูง

ของน้ําหากเกิดน้ําท$วม  แต$ในบางครั้งการสร�างคลองหรือปรับปรุงสภาพลําน้ําอาจทําให�เกิดน้ําท$วม

พื้นที่ริมตลิ่งและริมฝN�งแม$น้ําได�เช$นกัน  ผู�ที่รับผิดชอบควรมีหน�าที่เตือนผู�ที่อาศัยอยู$บริเวณนั้นและหา

แนวทางควบคุมการก$อสร�างบริเวณริมฝN �งแม$น้ําเพื่อไม$ให�เกิดปNญหาภายหลัง  อย$างไรก็ตามการ

ปรับปรุงสภาพลําน้ําก็ยังถือว$าเป!นวิธีที่ดีในการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําออกและลดโอกาสของการ
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เกิดน้ําท$วมในพื้นที่ชุมชนการปรับปรุงสภาพลําน้ําสามารถป7องกันพื้นที่และเป!นการปรับปรุงเส�นทาง

สัญจรทางน้ําซึ่งจะช$วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยังเป!นการปรับปรุงภูมิทัศนQให�สวยงาม และ

ใช�ประโยชนQพื้นที่ริมฝN�งแม$น้ําเป!นสถานที่พักผ$อนหย$อนใจ แต$ข�อควรระวังที่ทําให�ลําน้ํามีความลึกมาก

เกินไปอาจส$งผลเสียกับการไหลของน้ําเพราะจะทําให�เกิดการตกตะกอนอย$างรวดเร็ว   
 

 
 

ภาพที ่7 แนวทางการป7องกันน้าํท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�างโดยการปรับปรุงสภาพลําน้ํา 
 

2.6.2 การวางผังหรือออกแบบเมืองเพ่ือการพิทักษ7สิ่งแวดล�อมและปeองกันความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติ 

การวางผังหรือออกแบบเมืองเพื่อการพิทักษQสิ่งแวดล�อมและป7องกันความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติ อาจดําเนินการได� ดังต$อไปนี้ 

การเพิ่มพื้นที่เปjดโล$งสีเขียวสนามโล$ง หรือสงวนรักษาพื้นที่ชุ$มน้ําตามธรรมชาติไว�

ในบริเวณส$วนต$างๆของเมืองเพื่อรองรับน้ําจากพายุฝน 

การรักษาคูคลองที่เคยเป!นเส�นทางระบายน้ําให�ยังคงใช�ประโยชนQได�ดังเดิม  

การออกแบบพื้นที่น้ําในสวนสาธารณะ หรือที่เปjดโล$งให�สามารถใช�เป!นที่รองรับ

และ หรือ เป!นทางระบายน้ําได�เป!นอย$างดี 

การป7องกันการรุกล้ําหรือห�ามการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลาดชัน ริมหน�าผา ริมน้ําใกล�

แม$น้ํา อ$าว หรือทะเลที่เป!นอาจเสี่ยงต$อการเกิดอุทกภัย (Flood Hazard) และแผ$นดินไหว   
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ห�ามนําพื้นที่ในเหล$านี้มา พัฒนาเป!นพื้นที่ชุมชนเมืองใช�รองรับกิจกรรมพาณิชย 

กรรมที่อยู$บริเวณอาศัยอย$างเข�มข�น 

2.6.3 การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือใช�เปhนแหล$งเก็บกักนํ้า 

ระดับน้ําท$วมสามารถเพิ ่ม ขึ ้นได�จากการไหลนองของน้ําบนพื ้นผิวที ่ไ ม$

สามารถซึมได� เช$น พื้นถนน การก$อสร�างอาคาร หรือการดาดผิวด�วยวัสดุทึบน้ําชนิดอื่นๆ ในลําน้ํา

ขนาดไม$ใหญ$มากนัก  การเปลี ่ยนแปลงดังกล$าวจะมีผลกับลักษณะการไหลของน้ํา  เช$น  การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราการไหล ปริมาณการไหลและคุณภาพของน้ําไม$เหมือนเดิม 

น้ําท$วมที่เกิดจากการไหลนองของน้ําบนพื้นผิว สามารถยับยั้งหรือชะลอการ

เกิดให�ช�าลงได�โดยการศึกษาเลียนแบบข้ันตอนการสะสมตัวของน้ํา ตัวอย$างต$อไปนี้แสดงการจําลอง

การสะสมของน้ําในระบบหนึ่งๆซึ่งจะสามารถนํามาปรับปรุงใช�ในการชะลอการท$วมเนื่องจากการ

ไหลนองบนผิว 

การกักเก็บน้ํา (retention) เป!นวิธีเก็บน้ําไว�ในระยะหนึ่งในแหล$งเก็บกักน้ํา

แล�วปล$อยให�น้ําระบายไปช�าๆ โดยการซึมการกรองหรือการระเหย การกักเก็บน้ํา (retention) จะ

ใช�วิธีขุดบ$อเพื่อดักน้ํา โดยดาดผิวบ$อด�วยหินหรือวัสดุซึมได�เพื่อระบายน้ําออกไป 

การหน$วงน้ํา (detention) เป!นวิธีกักน้ําในระยะสั้นเพื่อลดอัตราการไหล

สูงสุด โดยระบายน้ําออกจากแหล$งเก็บน้ําโดนท$อระบายน้ําหรือทางน้ํา การหน$วงน้ํา (detention) 

มีการใช�กันมากซึ่งพบเห็นทั่วไป เช$น ที่เก็บน้ําที่ระบายน้ําจากหลังคาระบบระบายน้ําใต�สนามกีฬา

หรือลานจอดรถ 

วัตถุประสงคQหลักของการชะลอน้ําคือ การควบคุมรูปแบบการไหล หาก

พบว$าต�องมีการปรับปรุงระบบระบายน้ําตามธรรมชาติ วิธีการเหล$านี้สามารถช$วยบรรเทาปNญหา

มลภาวะทางน้ําได� โดยการดักหรือตกตะกอนขยะและวัตถุปนเปd�อน การปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช�เป!น

แหล$งเก็บกักน้ํามีความคล�ายคลึงกับสร�างแหล$งกักเก็บน้ําในระบบทางน้ําเปjด เช$น การสร�างอ$างเก็บ

น้ําในสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล$น การออกแบบระบบระบายน้ําบริเวณลานจอดรถซึ่งปรับมา

ใช�ในการผันน้ําเพื่อชะลอการเกิดน้ําท$วม นอกจากนั้นยังมีการออกแบบคูระบายน้ําและบริเวณเนิน

หรือที่ลาดเพื่อป7องกันไม$ให�น้ําไหลเร็วเกินไป การขุดบ$อน้ําเพื่อดักน้ําแล�วดาดผิวด�วยหิน หรือการ

ก$อสร�างโดยใช�วัสดุที่น้ําซึมผ$านผิวได�พื้นที่ปcาเขาและในชนบทหรือบริเวณที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณQ

สามารถดูดซึมน้ําได�มาก จะช$วยลดการไหลนองของน้ํา เนื่องจากน้ําสามารถซึมสู$ใต�ผิวดินได�มาก  
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แต$กรณีที่มีฝนตกหนักต$อเนื่องและยาวนาน ช$องว$างระหว$างเม็ดดินจะมีน้ําเต็มและดินไม$สามารถ

รับน้ําได�ก็จะเกิดน้ําท$วม 

 
 

ภาพที ่8 แนวทางการป7องกันน้าํท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�างโดยการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช�เป!นแหล$งเก็บกักน้ํา 

ที่มา : McHarg. (2554). First SanDiego River Improvement Project. เข�าถึงเม่ือ 20 

เมษายน. เข�าถึงได�จาก http://www.asla.org/2011awards/309.html 
 

นอกจากนี้ แนวทางการป7องกันน้ําท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�าง ยังรวมไปถึง การ

จัดการใช�สอยที่ดิน การวางผังเมือง การควบคุมสิ่งปลูกสร�างและการขยายเมือง การเวนคืนที่ดินและการร้ือ

ถอนสิ่งปลูกสร�างบริเวณทางน้ําท$วม การปรับปรุงสภาพอ$างเก็บน้ํา  การเก็บกักและควบคุมปริมาณน้ําใน

พื้นที่มาตรการลดผลกระทบจากน้ําท$วมช$วยให�ประชาชนได�รับความเสียหายและมีผลกระทบกับ

ชีวิตประจําวันน�อยลงกว$าเดิม เช$นการพยากรณQและเตือนภัยน้ําท$วม การให�ความรู�และข�อมูลสาธารณะการ

ป7องกันน้ําท$วมสิ่งปลูกสร�าง การอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย แผนรับมือน้ําท$วม แผนบรรเทาทุกขQ การ

ประกันภัยน้ําท$วม การปรับเปลี่ยนสภาพน้ําท$วม เป!นต�น 

 

3. สรุป 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวกับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา ได�แก$ แนวคิด

การพัฒนาอย$างยั่งยืนแนวคิดการเติบโตอย$างชาญฉลาดร$องรอยพื้นที่เขียวแนวคิดเมืองกระชับการ

สงวนรักษาสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติระบบนิเวศลําน้ํารวมไปถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวกับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําได�แก$งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบระบบป7องกันน้ําท$วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการประเมินผลผังและการวาง

และจัดทําผัง เมืองรวม เมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที ่ 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช การ

ประยุกตQระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQเพื่อการวิเคราะหQพื้นที่เสี่ยงต$ออุทกภัยในเขตลุ$มน้ํายมตอนล$าง 

การประยุกตQใช�เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQในการกําหนดเขตพื้นที่น้ํา
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ท$วมในภาคใต�ฝN�งตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎรQธานี และนครศรีธรรมราช) การศึกษา

วางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป7องกันน้ําท$วมพื้นที่จังหวัดแม$ฮ$องสอน และ

แนวทางการป7องกันน้ําท$วมโดยไม$ใช�สิ่งก$อสร�างทําให�ผู�วิจัยได�ทราบเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ ที่จะนํา

หลักการแนวความคิดต$างๆ มาประยุกตQใช�ในการดําเนินการวิจัย เพื่อนําไปสู$การเสนอแนะแนว

ทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานลักษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

อย$างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว$า แนวคิดที่น$าสนใจ คือ แนวคิดการเติบโตอย$างชาญ

ฉลาดเป!นแนวคิดที่เน�นการพัฒนาที่กระชับไม$กระจัดกระจาย การใช�ประโยชนQที ่ดินแบบผสม ใน

บริเวณที่มีโครงสร�างพื้นฐานอยู$แล�ว และแนวคิดร$องรอยพื้นที่เขียวซึ่งเน�นการสงวนรักษาพื้นที่สีเขียว 

บริเวณสิ ่งแวดล�อมธรรมชาติที ่สมบูรณQ และระบบนิเวศเป!นหลัก  โดยจะมุ$ง เน�นพื ้นที ่เมืองให�มี

ความสัมพันธQกันอย$างกระชับและสอดคล�องกับการรักษาที่โล$ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่

งดงาม และพื้นที่ซึ ่งมีความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม โดยวิธีการระบุร$องรอยพื้นที่เขียว (GreenPrint) 

สําหรับจัดทําแผนที่แสดงแหล$งทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดกรอบการพัฒนา สงวน

รักษา และควบคุมการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังนําแนวคิดการพัฒนา

อย$างยั่งยืนมาประยุกตQใช� เพื่อการพัฒนาระยะยาว นอกจากนี้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

แก�ปNญหาน้ําท$วม เพื่อสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา ส$วนใหญ$ ประกอบด�วยวิธีการในเชิงเทคนิค เช$น 

การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอรQ เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตรQเข�ามาช$วย และวิธีการปรับปรุงพัฒนา

ด�านกายภาพของพื้นที่ เพื่อไม$ให�เกิดปNญหาน้ําท$วม เป!นแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําใน

บริเวณการตั้งถ่ินฐานลักษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช  
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บทท่ี 3 

 

การออกแบบการวิจัย 

 

การออกแบบการวิจัย ในบทนี้จะเป�นการอธิบายเนื้อหาในการดําเนินการวิจัย 8 ส�วนหลักๆ ซ่ึง

ประกอบด&วย กรอบทฤษฎี และแนวความคิดในการวิจัย กระบวนการวิจัย การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช&ในการวิจัย การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช&ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูลวิธีการวิเคราะห3

ข&อมูล และสรุป 

 

1. กรอบทฤษฎี และแนวความคิดในการวิจัย 

กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้อยู�บนพื้นฐานแนวคิด “การเติบโตอย�างชาญฉลาด” 

ที่เน&นการพัฒนาที่กระชับไม�กระจัดกระจาย การใช&ประโยชน3ที่ดินแบบผสม ในบริเวณที่มีโครงสร&างพื้นฐาน

อยู�แล&ว แนวคิดของการวางผังเมืองโดยสร&างความเจริญและสุขภาวะที่ดีภายในเมืองเพื่อป@องกันปAญหาการ

เติบโตอย�างไม�มีที่สิ้นสุดไปสู�ชานเมือง โดยองค3ประกอบของการเติบโตอย�างชาญฉลาดเก่ียวข&องกับ คุณภาพ

ชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล&อม สุขภาพ ที่อยู�อาศัยและการคมนาคมขนส�ง และการมีส�วนร�วม

ออกแบบเมืองจากประชาชนมีอยู�ด&วยกัน 10 ประการ ได&แก� (Duany, Speck, and Lydon, 2010) 

1. การใช&ที่ดินแบบผสมผสาน (mixed use) 

2. การสนับสนุนการออกแบบอาคารให&เกาะกลุ�มกันและใช&ประโยชน3ในการออกแบบอาคาร

แบบกระชับ (compact building design) 

3. การสร&างโอกาสและทางเลือกของที่อยู�อาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได& 

4. การสนับสนุนการเชื่อมต�อระหว�างย�านและชุมชนด&วยการเดิน  

5. การสร&างเสริมชุมชนให&เป�นสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) ด&วย

ความผูกพันกับสถานที่อย�างเข&มแข็ง 

6. การรักษาที่โล�ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ ซ่ึงมีความเสี่ยงด&าน

สิ่งแวดล&อม 
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7. ความเข&มแข็งให&กับช ุมชนและมุ�งการพัฒนาไปยังชุมชนที ่ม ีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอยู�แล&ว 

8. การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส�งที่มีความหลากหลาย 

9. การสร&างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ3ได& ชัดเจน ยุติธรรม และมี

ประสิทธิภาพด&านต&นทุน 

10. การสนับสนุนการมีส�วนร�วมของชุมชนและส�งเสริมประสานร�วมมือกันระหว�างชุมชน

และผู&มีส�วนได&เสีย 

ทั้งนี้ การสร&างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ3ได& ชัดเจน ยุติธรรม 

และมีประสิทธิภาพด&านต&นทุน และการสนับสนุนการมีส�วนร�วมของชุมชนและส�งเสริมประสานร�วมมือ

กันระหว�างชุมชนและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย เป�นเรื่องทางด&านการบริหารจัดการที่อยู�นอกเหนือขอบเขต

การวิจัยจึงไม�ได&นํามาใช&เป�นกรอบในการวิจัยคร้ังนี้ 

แนวความคิดที่สาํคัญอีกแนวความคิดที่นํามาใช&เป�นกรอบการวิจัยก็คือ แนวคิด “ร�องรอย

พื้นที่เขียว” ซ่ึงเน&นการสงวนรักษาพื้นที่สีเขียว บริเวณสิ่งแวดล&อมธรรมชาติที่สมบูรณ3 และระบบนิเวศ

เป�นหลัก  โดยเป�นการระบุแหล�งทรัพยากรธรรมชาติวิธีการพิมพ3พื้นที่สีเขียวหรือ “GreenPrint” เป�น

วิธ ีการสําหรับจัดทําแผนที ่แหล�งทรัพยากรธรรมชาติของบริเวณพื ้นที ่ เพื ่อแนะนําการเติบโต 

องค3ประกอบทั้ง 9 อย�างที่จะต&องกําหนดลงในแผนที่เพื่อใช&เป�นพื้นฐานวิเคราะห3หาศักยภาพสําหรับ

การสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําและความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเมือง (Duany, Speck, and 

Lydon, 2010) คือ  

1. พื้นที่ชุ�มน้ําและเขตกันชน (wetland and their buffers)  

2. ทางน้ําหลากหรือทางเลี่ยงน้ํา และที่ราบน้ําท�วมถึง (floodways and floodplains)  

3. ที่ลาดชันปานกลางและสูง (moderate and steep slopes)  

4. บริเวณเติมน้ําใต&ดิน (aquifer recharge areas)  

5. พื้นที่ปkาไม& (woodlands)  

6. พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได& (productive farmland)  

7. แหล�งที่อยู�อาศัยสัตว3ปkาที่สําคัญ (significance wildlife habitats)  

8. ลักษณะทางประวัติศาสตร3 โบราณคดี และวัฒนธรรม (historic, archeological, 

and cultural features)  

9. บริเวณที่มองเห็นทิวทัศน3จากถนนสาธารณะ (scenic viewsheds from public roads) 
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ดังนั้น กรอบแนวความคิดในการพัฒนาเมืองจึงเป�นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองให&มี

ความสัมพันธ3กันอย�างกระชับ (Compact City) และสอดคล&องกับการรักษาที่โล�ง พื้นที่การเกษตร 

พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยงด&านสิ่งแวดล&อม โดยทําการระบุ “ร�องรอยพื้นที่เขียว 

(GreenPrint)” สําหรับจัดทําแผนที่แสดงแหล�งทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ เพื่อนํามาเป�นพื้นฐานใน

การวิเคราะห3หาศักยภาพของพื้นที่ ไปจนถึงกําหนดกรอบการพัฒนา สงวนรักษา และควบคุมการ

เจริญเติบโตของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชได&อย�างยั่งยืนซึ่งถือเป�นการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง

ความต&องการของคนรุ�นปAจจุบัน โดยไม�มีผลกระทบในทางลบต�อความต&องการของคนรุ�นต�อไปใน

อนาคต เนื่องจากทุกครั้งที ่มีการตอบสนองความต&องการของคนรุ�นปAจจุบัน ต&องมีการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล&อม ซ่ึงจะส�งผลกระทบในทางลบต�ออนาคต การพัฒนาอย�างยั่งยืนจึง

เป�นแนวคิดในการแก&ปAญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษ3ธรรมชาติไว&ในลักษณะที่เป�นส�วนรวมหรือ มหา

ภาค คือ หากมีความจําเป�นที่จะดําเนินการให&กระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล&อมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะต&อง

เสริมสร&างคุณภาพสิ่งแวดล&อมในที่อ่ืนๆ เป�นการชดเชยเพื่อให&ในแง�มหาภาคของคุณภาพสิ่งแวดล&อมคง

อยู�ได&ดังเดิม การพัฒนาอย�างยั่งยืน (sustainable development) ซ่ึงปAจจุบันแนวคิดในการพัฒนาทั้ง

ในระดับโครงการและระดับภาค ต&องมีการจัดการด&านสิ่งแวดล&อมควบคู�ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ทั้งนี ้เพื ่อให&สามารถใช&ทรัพยากรธรรมชาติ ได&อย�างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

ป@องกันภาวะมลพิษที่จะเกิดข้ึนด&วยนอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการป@องกันและแก&ไขปAญหา

น้ําท�วมโดยไม�ใช&สิ่งก�อสร&างควบคู�กับการก�อสร&าง มาเป�นกรอบในการจัดทําข&อเสนอแนะในงานวิจัยใน

คร้ังนี้ 

 

2. การออกแบบกระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยเริ่มต&นจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย กรณีศึกษาที่เกี่ยวข&อง

และปAจจัยที่ทําให&เกิดการตั้ง ถิ่นฐานของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช สภาพทางกายภาพและผัง

เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นดําเนินการวิจัยตาม 5 ขั้นตอนหลักๆ ที่ได&ออกแบบไว& 

ดังนี้ 

2.1 การจัดทําแผนที่วิเคราะห3 “ร�องรอยพื้นที่เขียว (GreenPrint)” และชั้นข&อมูล 

(layer) เพื่อเตรียมวิเคราะห3หาศักยภาพสําหรับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําและความ

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเมือง โดยกําหนดปAจจัยที่จําเป�นและเกี่ยวข&องต�างๆ กําหนดเกณฑ3การ

วัดค�าคะแนนของปAจจัย กําหนดค�าความสําคัญของปAจจัย และ แสดงค�าของปAจจัยลงบนแผนที่ 
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2.2 การวิเคราะห3ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ด&วยเทคนิค Sieve Analysis  

2.3 การวิเคราะห3เปรียบเทียบศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ที่ได&จากขั้นตอนที่ 2 กับผัง

เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชว�าสอดคล&องหรือขัดแย&งอย�างไร โดยวิธีการซ&อนทับชั ้นข&อมูล 

(Overlay Analysis) ด&วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร3 

2.4 การวิเคราะห3ลักษณะเขตชุมชนเมือง บริเวณศูนย3กลางชุมชนและทิศทางการ

ขยายตัวของเมืองตามผังเมืองรวมจากผลที่ได&ตามการวิเคราะห3ในขั้นตอนที่ 3 รวมทั้งการวิเคราะห3

หาพื้นที่ที่ต&องรักษาระแบบนิเวศในบริเวณที่มีลําน้ําไหลผ�าน บริเวณแหล�งน้ําและพื้นที่ชุ�มน้ํา ตั้งแต�

บริเวณเทือกเขาหลวงด&านตะวันตกไปจนถึงปากอ�าวชายฝAqงอ�าวไทยทางด&านตะวันออก 

2.5 การสรุปผลการวิจัย การสังเคราะห3เพื่อสร&างแนวคิดจากผลสรุป และเสนอแนะ

บริเวณพื้นที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเป�นชุมชนและพื้นที่สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา 

 

 
 

แผนภูมิที ่2 กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 3 แบบจําลองกระบวนการวิจัย 

 

3. การเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา 

ในการเลือกพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อทําการวิจัย ผู&วิจัยได&กําหนดหลักเกณฑ3ในการ

เลือกพื้นที่วิจัย 3 ข&อ ดังนี้ 

หลักเกณฑ'ในการคัดเลือก 

1. อยู�ภายในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล&เคียงที่มีการติดต�อกับศูนย3กลาง

ชุมชนเมืองและอยู�ตามทิศทางการขยายตัวของเมืองตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

2. อยู�ในบริเวณการตั้งถ่ินฐานของเมืองนครศรีธรรมราช  

3. มีระแบบนิเวศลําน้ําไหลผ�าน ได&แก� แม�น้ํา ลําคลอง ห&วย หนอง บึง และพื้นที่ชุ�มน้ํา ตั้งแต�

เทือกเขาหลวงไปจนถึงปากอ�าวชายฝAqงอ�าวไทยทางด&านตะวันออกของเมือง 

พ้ืนที่วิจัยที่ผ)านเกณฑ'การคัดเลือก 

พื้นที่ที่ผ�านการคัดเลือกเพื่อนํามาวิจัยมี 2 ระดับคือ ระดับการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง คือพื้นที่

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 22.56 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมตําบลปากพูน  ตําบลท�าซัก  ตําบลนาเคียน  ตําบลท�าวัง  ตําบลปากนคร  ตําบลโพธิ์เสด็จ  ตําบล

คลัง  ตําบลในเมือง  ตําบลมะม�วงสองต&น  ตําบลท�าเรือ  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลนาสาร  

ตําบลช&างซ&าย  อําเภอพระพรหม และระดับอนุภาค ครอบคลุม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงจะ
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เน&นพื้นที่ใกล&เคียงในเขตลุ�มน้ําของลําคลองทั้ง 7 สายไหลตัดผ�านในแนวตะวันออก-ตะวันตก ได&แก� คลองท�า

แพ คลองท�าซัก คลองท�าดี-ทุ�งปรัง-ท�าเรียน คลองหน&าเมือง คลองปkาเหล&า คลองสวนหลวง และคลองคูพาย 

 

4. เคร่ืองมือที่ใช-ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใช&ในการวิจัย ประกอบด&วย เคร่ืองมือที่ใช&เก็บข&อมูลภาคสนาม และเครื่องมือ

ที่ใช&ในการวิเคราะห3 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 เครื่องมือที่ใช&ในการเก็บข&อมูลภาคสนาม ได&แก� กล&องถ�ายรูป แผนที่ภาพถ�ายทาง

อากาศ และแบบสํารวจภาคสนาม เพื่อการสํารวจตําแหน�งที่ตั้งของชุมชน การใช&ประโยชน3ที่ดินและ

อาคารประเภทต�างๆ โครงสร&างพื้นฐาน การสัญจร และสภาพแวดล&อม  

4.2 เคร่ืองมือที่ใช&ในการวิเคราะห3 ได&แก�เคร่ืองมือที่ใช&เพื่อบันทึกและประมวลผลข&อมูลที่

ได& จากแหล�งทุติยภูมิ การสํารวจภาคสนามและวิเคราะห3ข&อมูล คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร3 และโปรแกรม

คอมพิวเตอร3สําเร็จรูปที่ใช&ในการจัดการข&อมูลทางด&านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร3 และเป�นเครื่องมือ

สําคัญที่ช�วยในการวิเคราะห3ข&อมูลและประมวลผลข&อมูลออกมาเป�นแบบจําลองการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย�างชาญฉลาดได& 

นอกจากนี้ยังใช&โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข&องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร3 (GIS) 

ซ่ึงมีรูปแบบการวิเคราะห3ข&อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับข&อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) และข&อมูล

เชิงพื ้นที ่ที ่เ กี ่ยวข&องโดยการใช&ความสัมพันธ3และการจัดเก็บข&อมูลการวิเคราะห3ข&อมูลในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร3สามารถวิเคราะห3ข&อมูลเชิงพื ้นที ่ร�วมกับข&อมูลเชิงคุณลักษณะได&ทําให&การ

วิเคราะห3ที่ต&องการมีความซับซ&อนและสามารถนําไปประยุกต3ใช&ได&อย�างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความ

ต&องการของผู&ใช&เช�น 

1. สอบถามข&อมูลการหาที่ตั้ง (location) โดยผู&ใช&ข&อมูลสามารถสอบถามได&ว�ามีอะไรอยู�

ที่ไหนโดยสืบค&นในฐานข&อมูลเพื่อหาคําตอบและทําให&ทราบถึงพิกัดทางภูมิศาสตร3ได& 

2. สอบถามข&อมูลโดยการตั้งเงื่อนไข (condition) โดยตั้งเงื่อนไขในการสอบถามหรือ

วิเคราะห3ข&อมูลว�าสิ่งที่สอบถามนั้นอยู�ที่ไหน GIS สามารถช�วยค&นหาพื้นที่ที่ตั้งเงื่อนไขไว&และสามารถ

แสดงผลในรูปแบบแผนที่และข&อมูลเชิงคุณลักษณะได& 

3. สอบถามข&อมูลถึงแนวโน&มการเปลี่ยนแปลง (trend) โดยที่ผู&ใช&ฐานข&อมูล GIS สามารถ

สอบถามข&อมูลการเปลี่ยนแปลงในฐานข&อมูลที่รวบรวมไว&ว�าในช�วงเวลาที่ผ�านมามีอะไรในพื้นที่ศึกษา
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เปลี่ยนแปลงไปบ&างมีเนื้อที่เท�าไรหรืออยู�บริเวณใดบ&างช�วยให&เห็นแนวโน&มหรือพัฒนาการของพื้นที่

ศึกษาหรือชุมชนในพื้นที่ศึกษาได& 

4. สอบถามข&อมูลรูปแบบการเปลี่ยนแปลง (patterns) ในการสอบถามข&อมูลถึงรูปแบบ

ของสิ่งที่ก�อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต&องใช&การแสดงแผนที่หรือข&อมูลในรูปแบบความสัมพันธ3ของสิ่ง

ที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อตรวจสอบดูว�าข&อมูลมีความสัมพันธ3กันในด&านพื้นที่เป�นอย�างไรเช�นค&นหาการ

กระจายตัวของชุมชนเม่ือแสดงด&วยแผนที่แล&วพบว�าการกระจายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นส�วนใหญ�จะตั้ง

ไปตามเส&นทางคมนาคมทางบกเป�นปAจจัยสําคัญปAจจัยรองคือแหล�งน้ําเนื่องจากมีน้ําประปาและน้ํา

บาดาลใช&อย�างพอเพียงทําให&สามารถคาดการณ3ได&ว�าการกระจายตัวจะไปทิศทางใด 

5. สอบถามข&อมูลด&วยการสร&างแบบจําลอง (modeling) การจัดทําแบบจําลองสามารถ

ทําให&ผู&ใช&ฐานข&อมูลสามารถกําหนดรูปแบบจําลองโดยใช&ฐานข&อมูล และทําให&คาดการณ3ถึงสิ่งที่จะ

เกิดข้ึน 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห3หาศักยภาพการพัฒนาพืน้ที่ทัง้ 2 แบบ 
 

เทคนิค หลักการ ประโยชน' ข-อดี ข-อเสีย 

Potential 

Surface 

Analysis 

(PSA) 

เป�นวิธีวิเคราะห3ศักยภาพ

ของการพัฒนาพืน้ที่ในทุกๆ

บริเวณเป�นลาํดับจากต่ําสุด

ถึงสูงสุดโดยพิจารณาข&อมูล

ทั้งด&านกายภาพเศรษฐกิจ

สังคมและสิง่แวดล&อม 

 

ใช&วิเคราะห3

พื้นที่เพื่อหา

ความเหมาะสม

ในการพัฒนา

โดยมีลําดับ

ความเหมาะสม

และประเภท

กิจกรรม 

1. สามารถให&

ข&อมูลทุกปAจจัยมี

ความสําคัญตาม

ความเป�นจริงได& 

2. สามารถทําให&

เกิดแบบเลือกมาก 

 

1. มีปAจจัยและตัว

แปรมากมายยากต�อ

การคํานวณ 

2. ตัวแปรเม่ือผ�าน

ขบวนการแล&ว ไม�

สามารถตรวจสอบได&

ง�าย 

Sieve 

Analysis 

เป�นวิธีซึ่งใช&วิเคราะห3พื้นที่

และเลือกบริเวณที่

เหมาะสมสําหรับการ

พัฒนา โดยพิจารณาข&อมูล

ด&านกายภาพเป�นเกณฑ3

และนาํมาซ&อนทบักัน 

ใช&วิเคราะห3

พื้นที่เพื่อหา

ความเหมาะสม

ของพื้นที่ 

การตีความง�าย

โดยตีความจาก

ภาพ 

 

1. การตีความไม�เป�น

มาตรฐานข้ึนอยู�กับผู&

แปล 

2. ข&อมูลทุกปAจจัยมี

ความสําคัญเท�ากัน

หมด 
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จากตารางการเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห3หาศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 แบบสรุปได&

ว�า  เทคนิคการวิเคราะห3แบบ Sieve Analysis มีความเหมาะสมมากกว�า เนื่องจากใช&การวิเคราะห3โดยนํา

ปAจจัยต�างๆ ด&านกายภาพมีวิเคราะห3 โดยไม�จําเป�นต&องวิเคราะห3ปAจจัยด&านสังคม และเศรษฐกิจร�วมด&วย จึง

ทําให&สะดวกในการเก็บข&อมูล และสามารถวิเคราะห3ข&อมูลได&รวดเร็วข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถตีความได&ง�าย

จากแผนที่ที่แสดงความเหมาะสมของพื้นที่ดังกล�าว 

 

5. การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช-ในการวิจัย 

ข&อมูลพื้นฐานที่จะนํามาใช&ในการวิเคราะห3ประกอบด&วยข&อมูลเชิงพื้นที่และข&อมูลที่ผ�าน

การรวบรวมและประมวลผลข&อมูลที่เกี่ยวข&องกับการวางผังอนุภาคจากข&อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิ โดย

แปลงข&อมูลเข&าสู�ระบบฐานข&อมูลที่สามารถใช&ในการวิเคราะห3ได& ดังนี้ 

5.1 ข&อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป�นการเก็บรวบรวมข&อมูลจากแหล�งข&อมูลที่มี

ผู&รวบรวมเอาไว&แล&ว เช�น ข&อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ3 หน�วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข&อง โดย

ข&อมูลดังกล�าว ได&แก� ฐานข&อมูลด&านกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมประชากรการใช&

ประโยชน3ที่ดินระบบเมืองและชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยโครงสร&างพื้นฐานการคมนาคมขนส�งโลจิสติกส3

ฯลฯรวมถึงข&อกําหนดทางด&านผังเมืองฐานข&อมูลต�างๆจะได&จากการสํารวจ 

5.2 ข&อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได&แก� การสํารวจ เพื่อช�วยในการเก็บข&อมูลต�างๆ 

ที ่ต&องมีการปรับปรุง เพิ ่มเติมโดยข&อมูลดังกล�าวได&จากการพิจารณาความเหมาะสม การให&ค�า

คะแนน/น้ําหนัก (weighting) การกําหนดรหัส (coding) แล&วจึงนํามาซ&อนทํากัน โดยเทคนิค 

Sieve Analysis 

ผู&วิจัยได&ทําการทดสอบโดยการนําชั้นข&อมูล (layer) จํานวน 1 เรื่อง มาวิเคราะห3ด&วย

การซ&อนทับตามวิธีการของเทคนิค Sieve Analysis พบว�า ผลการวิเคราะห3ขึ้นอยู�กับความละเอียด

ของชั้นข&อมูล แต�ก็สามารถแสดงขอบเขตบริเวณพื้นที่ได&ในระดับหนึ่ง จึงได&ปรับปรุงฐานข&อมูลให&มี

ความละเอียดมากข้ึน แล&วดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนที่ออกแบบ 

 

6. วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูล 

6.1 กําหนดพื้นที่ประเมินโดยแบ�งพื้นที่เป�น 2 ระดับ คือ พื้นที่วิจัยระดับอนุภาค และพื้นที่วิจัย

ระดับการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง เพื่อให&ข&อมูลมีความละเอียดในการวิเคราะห3มากข้ึน 
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6.2 กําหนดค�าคะแนนของปAจจัยให&อยู�ในช�วงคะแนนเดียวกันตั้งแต�ค�าคะแนนที่มีความสําคัญน&อย

ที่สุดจนกระทั่งค�าคะแนนที่มีความสําคัญมากที่สุด 
 

ตารางที่ 2 ฐานข&อมูลกายภาพทีใ่ช&ในการวิเคราะห3ข&อมูลเชิงพื้นที่ 
 

ชั้นข-อมูล รายละเอียด แหล)งข-อมูล 

bldg การตั้งถ่ินฐานในปAจจุบนั 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

landclas พื้นที่สีเขียว 

hydro เส&นทางน้ํา 

hydrol แหล�งน้ํา 

topo เส&นชั้นความสงู 

flood พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

road ถนนสายหลัก 

conservation พื้นที่อนุรักษ3 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 ข้ันตอนการเตรียมข&อมูลเพื่อการวิเคราะห3หาศักยภาพความเหมาะสมของพืน้ที ่
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6.3 คัดเลือกปAจจัยที่มีผลต�อการกําหนดพื้นที่เช�น 

1. ลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต�อการเข&าถึงของผู&ใช&ประโยชน3ความยากง�ายในการจัดการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการนอกจากนี้ระดับความสูงอาจเป�นเงื่อนไขต�อข&อจํากัดทางธรรมชาติอ่ืนๆ ด&วย 

2. ความลาดชนัเก่ียวข&องกับการใช&พื้นที่เพื่อกิจกรรมต�างๆทั้งด&านการปลูกสร&างอาคารการปลูก

พืชการพังทลายของดินนอกจากนี้เพื่อศึกษาการไหลของน้ํา และการระบายน้ําลงสู�ทะเล 

3. การให&บริการโครงสร&างพื้นฐานต�างๆ ของสาธารณูปโภคสาธารณูปการความสะดวกใน

การเข&าถึงระบบการคมนาคมขนส�ง เพื่อศึกษาการขยายตัวของเมืองและแนวโน&มในอนาคต 

4. กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินของรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาความเป�นไปได&ของการวางผัง 

 

7. วิธีการวิเคราะห'ข-อมูล 

7.1 ข&อมูลเก่ียวกับสภาพปAจจุบันของพื้นที่วิจัย ใช&วิธีวิเคราะห3ด&วยโปรแกรมด&านสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร3 (GIS) โดยวิธีการซ&อนทับข&อมูล (Overlay Analysis) ซ่ึงเป�นโปรแกรมคอมพิวเตอร3สําเร็จรูปที่

ใช&ในการจัดการข&อมูลทางด&านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร3 โดยจะใช&โปรแกรมทําการบันทึกข&อมูลตามที่ได&

จากแหล�งทุติยภูมิและการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติม เพื่อสามารถวิเคราะห3หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการ

พัฒนาและพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว& โดยแบ�งเป�น 4 ประเภทที่ได&กําหนดไว&ข&างต&น ได&แก� พื้นที่ส�งเสริมการ

ขยายตัวของเมือง พื้นที่ที่สํารองไว&เพื่อการขยายตัวของเมือง พื้นที่ที่สงวนรักษาไว&เป�นพื้นที่นิเวศลําน้ํา และ

พื้นที่อนุรักษ3ประวัติศาสตร3 สังคม และวัฒนธรรม 

7.2 การวิเคราะห3เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป�นการนําผังที่ได&จาก

การวิเคราะห3การความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการสงวนรักษาไว&เป�นพื้นที่นิเวศลําน้ํา มาเปรียบเทียบโดย

การซ&อนทับกับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเปรียบเทียบให&เห็นถึงความสอดคล&องและความ

แตกต�างในแต�ละพื้นที่ทั้งในพื้นที่ที่ควรส�งเสริมการพัฒนาและพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว& 

หลักการวิเคราะห'ศักยภาพของพ้ืนที่ 

1. กําหนดพื้นที่ประเมินโดยแบ�งพื้นที่เป�น 2 ระดับ คือ พื้นที่วิจัยระดับอนุภาค และพื้นที่วิจัย

ระดับการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง เพื่อให&ข&อมูลมีความละเอียดในการวิเคราะห3มากข้ึน 

2. กําหนดค�าคะแนนของปAจจัยให&อยู�ในช�วงคะแนนเดียวกันตั้งแต� 0 – 3 คือค�าคะแนน 0 มี

ความสําคัญน&อยที่สุดจนกระทั่งค�าคะแนน 3 มีความสําคัญมากที่สุด 

3. คัดเลือกปAจจัยที่มีผลต�อการกําหนดพื้นที่ เช�น 
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1. ลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต�อการเข&าถึงของผู&ใช&ประโยชน3ความยากง�ายในการจัดการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการนอกจากนี้ระดับความสูงอาจเป�นเงื่อนไขต�อข&อจํากัดทางธรรมชาติอ่ืนๆ ด&วย 

2. ความลาดชันเก่ียวข&องกับการใช&พื้นที่เพื่อกิจกรรมต�างๆทั้งด&านการปลูกสร&างอาคารการ

ปลูกพืชการพังทลายของดิน 

3. การให&บริการโครงสร&างพื้นฐานต�างๆของสาธารณูปโภคสาธารณูปการความสะดวกในการ

เข&าถึงระบบการคมนาคมขนส�งทั้งทางน้ําทางบกและทางอากาศ 

4. การถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินของรัฐและเอกชน 

5. การใช&ที่ดินพื้นที่แหล�งน้ําพื้นที่ตั้งสาธารณูปการพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เมือง 

6. โครงสร&างพื้นฐานได&แก�ถนนท�าเรือสนามบินและสาธารณูปการได&แก�โรงเรียนสถาบัน

ราชการ ศาสนสถาน สถานพยาบาล ฯลฯ เป�นโครงสร&างพื้นฐานที่ส�งเสริมการพัฒนาชุมชน 

7. อุตสาหกรรมและการจ&างงาน 

8. แหล�งท�องเที่ยว 

9. พื้นที่ที่มีความสําคัญทางด&านประวัติศาสตร3 สังคม และวัฒนธรรม 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห'หาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 ข้ันตอนการวิเคราะห3หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา 

การวิเคราะห
เชิงพืน้ที ่
- Sieve Analysis   - Dissolve 
- Buffering          - Reselect 
- Overlay, Intersect, Union 
 

ข�อกําหนดด�านการวางผัง 
- ความเข!มในการพัฒนา          - การคาดการณ+ประชากรและการ  
- ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ี     - กําหนดความต!องการของพ้ืนท่ี 
- ความสามารถในการเข!าถึง             - ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
- ความพร!อมในการพัฒนา               - การกําหนดประเภทการใช!ประโยชน+ท่ีดิน 

ชั้นข�อมูลด�านกายภาพ 
- การต้ังถิ่นฐานในปDจจุบัน - พ้ืนท่ีสีเขียว 
- เส!นทางนํ้า       - แหลHงนํ้า 
- เส!นช้ันความสูง  - พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย 
- ถนนสายหลัก  - พ้ืนท่ีอนุรักษ+ฯ 

พืน้ทีท่ี่มีความเหมาะสมในการพัฒนา 
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8. สรุป 

การดําเนินการวิจัยทั้งหมดจะมีกระบวนการทํางานหลักๆ อยู� 5 ข้ันตอนด&วยกัน ได&แก� 

8.1 การจัดทําแผนที่เพื่อวิเคราะห3หาศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ด&วยเทคนิค Sieve Analysis 

โดย กําหนดปAจจัยที่จําเป�นและเก่ียวข&องในการกําหนดแหล�งที่ตั้งของกิจกรรมประเภทต�างๆ กําหนดเกณฑ3

การวัดค�าคะแนนของปAจจัย กําหนดค�าความสําคัญของปAจจัย และ แสดงค�าของปAจจัยลงบนแผนที่ 

8.2 การวิเคราะห3ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ด&วยเทคนิค Sieve Analysis  

8.3 การวิเคราะห3วิธีการซ&อนทับชั้นข&อมูล (Overlay Analysis) ด&วยโปรแกรมด&านสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร3 (GIS) วิเคราะห3ลักษณะเขตชุมชนเมืองและบริเวณใกล&เคียงที่มีการติดต�อกับศูนย3กลางชุมชน

เมืองและทิศทางการขยายตัวของเมืองตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งการวิเคราะห3หาพื้นที่ที่

ต&องรักษาระแบบนิเวศในบริเวณที่มีลําน้ําไหลผ�าน รวมทั้งบริเวณห&วย หนอง บึง และพื้นที่ชุ�มน้ํา ตั้งแต�

บริเวณเทือกเขาหลวงด&านตะวันตกไปจนถึงปากอ�าวชายฝAqงอ�าวไทยทางด&านตะวันออก 

8.4 การวิเคราะห3เปรียบเทียบกับผังเมืองรวม โดยวิธีการซ&อนทับ เพื่อแสดงให&เห็นถึงพื้นที่ที่

ควรส�งเสริมการพัฒนาพื้นที่สํารองไว&เพื่อการขยายตัวของเมือง พื้นที่ที่ควรสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา และ

พื้นที่อนุรักษ3ทางประวัติศาสตร3 สังคม และวัฒนธรรม เพื่อนําไปเป�นข&อเสนอแนะในการวิจัย 

8.5 การสรุปผลการวิจัย การสังเคราะห3เพื่อสร&างแนวคิดจากผลสรุป และเสนอแนะบริเวณ

พื้นที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาและพื้นที่สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา   
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บทที่ 4 

 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

 

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เป�นชุมชนที่มีประวัติความเป�นมาที่ยาวนาน เป�นเมืองหลักของ

จังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู#อย#างหนาแน#น จึงทําให(เกิดการพัฒนาของเมืองในบริเวณที่ไม#เหมาะสม จนทํา

ให( เ กิดป/ญหาอุทกภัยภายในพื้นที่  เนื้อหาในบทนี้จึ ง เป�นการศึกษาข(อมูลสภาพทั่วไปของเมือง

นครศรีธรรมราช ในด(านประวัติความเป�นมา และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช#น ลักษณะภูมิประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม พื้นที่เสี่ยงภัย การใช(ประโยชน5ที่ดิน การคมนาคมขนส#ง รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคภายในพื้นที ่เพื่อจะนํามาวิเคราะห5และหาข(อเสนอแนะในการพัฒนาและแก(ไขป/ญหาของเมือง

อย#างยั่งยืนในบทต#อไป 

 

1  บริบทของพ้ืนที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

1.1 ประวัติความเป"นมา 

เมืองนครศรีธรรมราช เป�นเมืองที่มีชื่อเสียงและรู(จักกันอย#างกว(างขวาง มาไม#น(อยกว#า 

1,800 ป: โดยปรากฏจากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร5ที่สืบค(นได( ยืนยันว#าเมืองนครศรีธรรมราช 

ถือกําเนิดมาตั้งแต#สมัยพุทธศตวรรษที่ 7 ก#อนที่จะมีชื่อว#า “นครศรีธรรมราช” ได(ค(นพบว#ามีชื่อที่ปรากฏใน

อดีตหลายชื่อ อาทิ ต(นมาลิง  ตามพรลิงค5  ศรีธรรมราชสิริธรรมนคร ลิกอร5ละครปาฏลีบุตรและเมืองนครเป�น

ต(น โดยคําว#า “นครศรีธรรมราช” ซ่ึงเป�นคําสมาสมีความหมายว#า “นครอันเป�นสง#าแห#งพระราชาผู(ทรง

ธรรม” และผูกพันกับองค5สาม คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย5  

จากหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร5 เอกลักษณ5 และภูมิป/ญญาจังหวัด

นครศรีธรรมราช (2544) พบว#า มีการค(นพบแหล#งโบราณคดีและแหล#งโบราณวัตถุหลายแห#งที่มีอายุตั้งแต#

สม ัยหินกลางหร ือในราว 11,000-8,350 ป :ล #วงมาแล (ว  ต #อมาในพ ุทธศตวรรษที ่ 7 - 8 ช ุมชน

นครศรีธรรมราชเร่ิมมีความเจริญเป�นที่รู(จักในหมู#นักเดินเรือและพ#อค(าชาวอินเดีย อาหรับ และจีนมากขึ้น 

ต#อมาพุทธศตวรรษที่ 11-12ศาสนาพุทธเริ่มเข(ามาในนครศรีธรรมราช โดยในช#วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 

เป�นช#วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ#งเรืองสูงสุด ภายใต(การปกครองของราชวงศ5ศรีธรรมาโศกราช
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ป/จจัยสําคัญที่ก#อให(เกิดความเจริญรุ#งเรืองน#าจะเนื่องมาจากเป�นศูนย5กลางการค(าสําคัญของ

คาบสมุทรไทย เป�นจุดพักถ#ายซ้ือขายสินค(าระหว#างตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับ

บริเวณหาดทรายแก(วเป�นศูนย5กลางของชุมชนเป�นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค5 

ศรัทธาและความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป�นป/จจัยดึงดูดให(ประชาชนในพื้นที่ภาคใต(เดินทางเข(ามาตั้ง

ถ่ินฐานในเมืองนครศรีธรรมราชอย#างหนาแน#น ประกอบกับได(มีการสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ5

ในเมืองนครศรีธรรมราช และมีการบูรณะพระเจดีย5เดิมให(เป�นทรงระฆังคว่ําอันเป�นศิลปะลังกา จน

นครศรีธรรมราชกลายเป�นศูนย5กลางวัฒนธรรม เป�นเมืองศูนย5กลางแห#งวัฒนธรรมที่ได(ถ#ายทอด

ศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอ่ืนๆ รวมทั้งสุโขทัย ซ่ึงในเวลานั้นเพิ่งก#อตัวข้ึนเป�นราชธานีทางภาคเหนือ

ตอนล#าง ซ่ึงต#อมาในช#วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 ในสมัยสุโขทัยรุ#งเรืองอยู#นั้นนครศรีธรรมราชมีบทบาทในการ

เผยแผ#พุทธศาสนาและการประดิษฐ5อักษรต#อสุโขทัยมาก โดยอาศัยนักปราชญ5เป�นผู(ดําเนินการ คร้ันเม่ือกลุ#ม

ชนในลุ#มน้ําเจ(าพระยา คือ แคว(นอโยธยา พัฒนาข้ึนมาเป�นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในป: พ.ศ.1893 

นครศรีธรรมราชก็เร่ิมเสื่อมอํานาจลงและในที่สุดก็เข(ามารวมอยู#ในอํานาจของกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศ

ราช 

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ได(ทรงเปลี่ยนฐานะเป�นเมืองนครศรีธรรมราชจาก

เมือง “พระยามหานคร” มาเป�น “หัวเมืองนอก” ในป: พ.ศ.1998 และให(เจ(าเมืองได(รับบรรดาศักดิ์เป�นเพียง 

“เจ(าพระยาศรีธรรมราช” ในสมัยพระเจ(าปราสาททอง (ครองราชย5ป: พ.ศ.2173-2193) นับเป�นคร้ังแรกที่

นครศรีธรรมราชเป�นกบฏ ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระอาทิตย5วงศ5 เวลาล#วงมาอีกประมาณ 25 ป: เมืองนครศรีธรรมราชก็

เป�นกบฏต#อกรุงศรีอยุธยาอีกคร้ังหนึ่ง คือเป�นกบฏในสมัยพระเพทราชาในป: พ.ศ.2227 โดยสาเหตุจากเมือง

นครศรีธรรมราชไม#ยอมรับพระเพทราชาให(สืบสันติวงศ5ต#อจากสมเด็จพระนารายณ5มหาราช ทางกรุงศรี

อยุธยาก็ยกกองทัพไปปราบอีก คร้ันถึงสมัยพระเจ(าอยู#หัวบรมโกษฐ5ได(มีการยกฐานะเจ(าเมืองนครศรีธรรมราช

ข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง และยกฐานะเมืองเป�น “เมืองพระยามหานคร” เพราะเห็นว#าเมืองนครศรีธรรมราชเป�นหัวเมืองเอก 

อยู#ทางภาคใต(เพียงเมืองเดียว มีหน(าที่ในการควบคุมหัวเมืองประเทศราชในหัวเมืองมลายู คร้ันสิ้นสมัยพระ

เจ(าอยู#หัวบรมโกษฐ5กรุงศรีอยุธยาระส่ําระสายมาก กองทัพพม#าจึงยกทัพมาประชิดเมืองและในที่สุดเสียกรุงศรี

อยุธยาในป: พ.ศ.2310 เมืองนครศรีธรรมราชจึงได(ตั้งตนเป�นใหญ#ข้ึนในนาม “ชุมนุมเจ(านครศรีธรรมราช” โดย

มีพระปลัด (หนู) เป�นเจ(าชุมนุม ระหว#างพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระ

เจ(ากรุงธนบุรีก็กู(อิสรภาพได(และได(ยกทัพลงมาปราบชุมนุมเจ(านครศรีธรรมราชซึ่งก็ปราบได(ในเวลาไม#นาน 

ล#วงมาในช#วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร5เป�นราชธานี เมืองนครศรีธรรมราชมีการเปลี่ยนเจ(าเมืองบ#อยคร้ัง โดยเจ(า

เมืองคนสําคัญ คือ เจ(าพระยานครศรีธรรมราช (น(อย) หรือเจ(าพระยานครน(อย ซ่ึงเป�นผู(มีความสามารถ ได(
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ปราบปรามหัวเมืองมลายูได(สงบราบคาบ อีกทั้งเป�นนักการทูตที่สําคัญคนหนึ่ง โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษ

ในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได(ทําให(เมืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพลต#อหัวเมืองมลายู เป�นที่นับถือยําเกรงแก#บริษัท

อังกฤษ ซ่ึงกําลังแผ#อิทธิพลทางการค(าขายและทางการเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต( ต#อมาในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล(าเจ(าอยู#หัว ได(มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ#นดินด(านการปกครอง

หัวเมืองอีกคร้ังหนึ่งโดยโปรดฯ ให(มีการแต#งตั้งตําแหน#งอุปราชป/กษ5ใต(ข้ึนเพื่อปกครองหัวเมืองป/กษ5ใต(ทั้งหมด 

ในการนี้ได(ทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ แต#งตั้งสมเด็จเจ(าฟTายุคลฑิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร5 ดํารงตําแหน#ง

อุปราชป/กษ5ใต( จนกระทั่งได(มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป: พ.ศ.2475 จึงได(ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชลง

เป�นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทย และดํารงฐานะดังกล#าวเร่ือยมาจนป/จจุบัน 

ด(วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมีประวัติอันยาวนานมาก#อนสุโขทัย ซ่ึงถือว#าเป�นราชธานีแรก

ของไทย มีความเจริญรุ#งเรืองทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ5มาก#อน ดังนั้นจึงมีเอกลักษณ5ทาง

ศิลปวัฒนธรรม เช#นประติมากรรม สถาป/ตยกรรม จิตรกรรมช#างฝ:มือพื้นบ(าน การละเล#น และขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันเป�นมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ซ่ึงชาวเมืองยังยึดถือปฏิบัติกันอยู#ในป/จจุบัน นครศรีธรรมราช

จึงเป�นแหล#งอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เป�นเอกลักษณ5ของชาติบ(านเมืองมาจนกระทั่งป/จจุบันนี้ 

(คณะกรรมการฝWายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ, 2544) 

 

2  สภาพทางกายภาพ 

2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เป�นพื้นที่ราบ บนแนวสันทรายที่เกิด

จากการทับถมของตะกอนทรายมาเป�นระยะเวลานาน ซ่ึงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต( ห#างจากชายฝ/Xงทะเล

ด(านอ#าวไทยทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตรพื้นที่ทั่วไปเป�นที่ดอนและมีลักษณะลาดต่ําไปทางทิศ

ตะวันออกและทางทิศตะวันตกทําให(ชุมชนมีการตั้งถ่ินฐานอยู#หนาแน#นบนแนวสันทราย ส#วนพื้นที่รอบนอก

ชุมชนทางด(านตะวันออกและตะวันตกของสันทรายมีสภาพเป�นที่ลุ#ม มีน้ําท#วมขังช#วงฤดูมรสุมเป�นประจําทุก

ป: ซ่ึงพื้นที่บริเวณดังกล#าวจะมีระดับพื้นดินต่ํากว#าแนวสันทรายประมาณ 2-4 เมตร และเนื่องจากบริเวณ

ชุมชนอยู#ใกล(กับเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดที่อยู#ห#างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 

กิโลเมตร ซึ่งเทือกเขาทั้งสองเป�นแหล#งกําเนิดต(นน้ําลําธารประกอบกับพื้นที่มีความลาดเอียงสู#ทะเล

ทางด(านตะวันออก จึงทําให(มีลําธารไหลผ#านชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชแล(วไหลลงสู#ทะเล ซ่ึงมีอยู#ด(วยกัน

หลายสาย เช#น คลองทุ#งปรัง คลองท#าวัง คลองหน(าเมือง คลองสวนหลวง คลองคูพาย คลองท#าดี และคลอง

ท#าเรือ เป�นต(น โดยลักษณะพื้นที่ด(านทิศตะวันออกของเมืองส#วนใหญ#เป�นทุ#งนาแต#ในป/จจุบันความเจริญของ
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เมืองเร่ิมขยายตัวเข(าไปครอบคลุมมากข้ึน เช#นมีการสร(างหมู#บ(านจัดสรร อาคารบ(านเรือนส#วนพื้นที่ทางด(าน

ทิศตะวันตกส#วนมากเป�นพื้นที่สวน เช#น สวนยางพารา และสวนผลไม( เป�นต(น (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี 

จํากัด, 2551) 

2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู#บน

คาบสมุทรที่อยู#ติดกับทะเล ทําให(มีสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลต#างจากภาคอื่นๆ โดยได(รับแสงแดด

สมํ่าเสมอตลอดป: อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไม#มากนักและมีฝนตกเกือบตลอดทั้งป: ภูมิอากาศโดยทั่วไป

เป�นแบบมรสุมเมืองร(อนฝนตกชุกและมีความชื้นสัมพัทธ5สูง ซ่ึงได(รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต( และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลจึงมีเพียง 2 ฤดู คือ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 

2551) 

2.2.1. ฤดูร,อน อยู#ระหว#างเดือนกุมภาพันธ5ถึงกลางเดือนเมษายนระยะนี้เป�นช#องว#าง

ของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล(วอากาศจะเริ่มร(อน และจะมีอากาศร(อนจัด

ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิในป: พ.ศ.2550 ตั้งแต#เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 

วัดได(ค#าเฉลี่ย 27.30 องศาเซลเชียส อุณหภูมิต่ําสุดวัดได( 18.7 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม อุณหภูมิ

สูงสุดวัดได( 37.0 องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคม ความชื้นสัมพัทธ5โดยเฉลี่ยร(อยละ 97.83 

2.2 .2 . ฤดูฝน  อยู #ระหว#าง เด ือนพฤษภาคมถึง เด ือนมกราคมโดยตั ้งแต#เด ือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป�นช#วงที ่ร ับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต(แต#เนื ่องจากมีเทือกเขา

นครศรีธรรมราชที่สูงชัน เป�นแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไม#มากนัก แต#ในช#วงเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนมกราคม เป�นช#วงที่ได(รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช#วงนี้มีฝนตกหนาแน#น ปริมาณ

น้ําฝนรวมตั้งแต#เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 วัดได( 2598.5 มิลลิเมตร โดยมี

ปริมาตรสูงสุดวัดได( 619.5 มิลลิเมตร ในเดือนพฤศจิกายน และปริมาณน้ําฝนต่ําสุดวัดได( 5.7 

มิลลิเมตรในเดือนกุมภาพันธ5 โดยในรอบป: พ.ศ.2550 มีฝนตกจํานวน 178 วัน ส#งผลให(เกิดภาวะน้ํา

ท#วมฉับพลันภายในพื้นที่แทบทุกป: 

บริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ในช#วงตั้งแต#กลางเดือนตุลาคมเป�นต(นไป 

จนสิ้นเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสเสี่ยงต#อการได(รับผลกระทบอย#างรุนแรงจากพายุหมุนเขตร(อน เพราะ

ในช#วงดังกล#าว พายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข(าสู#พื้นที่และก#อให(เกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สุด ซึ่งจาก

ข(อมูลของสํานักงานอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต#ป: พ.ศ. 2494-2539 ปรากฏว#าพายุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

เคลื่อนตัวจากอ#าวไทย และขึ้นฝ/Xงที ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 ลูก ส#วนใหญ#มีกําลังแรงเป�นพายุ

ดีเปรสชั่น แต#เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีชายฝ/Xงทะเลเป�นแนวยาวติดอ#าวไทย  

พื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจึงมีโอกาสได(รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นด(วย โดยมี

พายุ 2 ลูก จากจํานวนทั้งหมด 10 ลูก เคลื่อนที่ข้ึนฝ/Xงขณะมีกําลังแรงถึงข้ันพายุโซนร(อน ส#งผลกระทบ

อย#างรุนแรงต#อพื้นที่ทั้งจากกระแสลมที่พัดแรงจัด และฝนที่ตกหนักมากจนเกิดอุทกภัยเป�นบริเวณกว(าง 

พายุ 2 ลูกดังกล#าว ได(แก# พายุโซนร(อน “แฮเรียต” ที่เคลื่อนข้ึนฝ/Xงบริเวณแหลมตะลุมพุก เม่ือวันที่ 25 

ตุลาคม พ.ศ.2505 นับเป�นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกลูก

หนึ่ง คือ พายุโซนร(อน “ฟอร5เรสต5” ที่เคลื่อนข้ึนฝ/Xงเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 

2.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม   

2.3.1 ทรัพยากรดิน 

สภาพดินในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ถือว#าเป�นดินที่มีสภาพค#อนข(างดี 

นอกจากที่เป�นดินลาดชันเชิงซ(อนตามปWาเขา และที่ราบลุ#มแม#น้ําซึ่งสามารถทําสวนและเพาะปลูกเพื่อ

การเกษตรกรรม ได(แก# ดินปนทราย และดินทรายจัด โดยเข(าใจว#าดินทรายเหล#านี้ไหลมากับน้ําจาก

เทือกเขาทางทิศตะวันตก พื ้นที่ทรายนี้ให(ประโยชน5ในการซึมซับน้ําได(ดี เวลาเกิดอุทกภัยจึงช#วย

บรรเทาได(บ(าง ไม#เหมือนดินโคลนหรือดินท(องนา แต#อย#างไรก็ตามอิทธิพลฝนจากลมมรสุมตะวันออก

เฉียงใต(ทําให(การระบายน้ําตามปกติไม#ทันน้ําในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเทศบาลก็จะไหลมาทางทิศ

ตะวันออก เนื่องจากความลาดเทของพื้นที่ น้ําเข(ามาในเมืองเพื่อไปสู#ทะเลอ#าวไทยทางทิศตะวันออก

ของพื้นที่ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

2.3.2 ทรัพยากรแหล1งนํ้า 

ทรัพยากรแหล#งน้ําในพื้นที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด(วยลําน้ํา

สายหล ัก ซึ ่งถ ือ เป �นแหล #งน้ํา ธรรมชาต ิที ่เป �นต (นน้ํา ไหลสู #คลองต #า งๆ ภายใน เขตช ุมชนเม ือง

นครศรีธรรมราช แหล#งน้ําธรรมชาติสายสําคัญ ได(แก# (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

คลองปากพูนต(นน้ํา เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณเขาหลวง

ทางด(านตะวันออกของเทือกเขา ต(นน้ําอยู#ที่น้ําตกพรหมโลก ในเขตอําเภอพรหมคีรี ไหลไปทางทิศ

ตะวันออกผ#านตําบลบ(านเกาะอําเภอพรหมคีรีและบ(านท#าแพ ตําบลปากพูน อําเภอเมืองแล(วไหลลงสู#

อ#าวนครศรีธรรมราช ต(นน้ําเรียกว#า คลองนอกท#า ใกล(ปากน้ําเรียกว#าคลองปากพูน เป�นคลองที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจมาแต#สมัยโบราณ 
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แผนที่ที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

ที่มา: บริษัท พิสทุธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, ร1างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุง

คร้ังที่ 3) (กรุงเทพฯ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2551). 

   ส
ำนกัหอ
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คลองปากพญา – คลองปากนคร ต(นน้ําเกิดจากแหล#งน้ําหลายสาขาในเขต

เทือกเขานครศรีธรรมราช โดยเฉพาะที่เขาคีรีวง เขตตําบลกําโลน อําเภอลานสกา ไหลผ#านอําเภอ

เมือง ต(นน้ําเรียกว#า คลองท#าดี ผ#านตําบลกําแพงเซา ตําบลมะม#วงสองต(น อําเภอเมือง เมื่อไหล

มาถึงสันทรายซึ่งเป�นที่ตั้งตัวเมืองนครศรีธรรมราช คลองแบ#งแยกเป�นหลายสาขา สายหนึ่งไหล

เลียบตัวเมืองขึ้นไปทางตะวันออกผ#านตัวเมือง ที่สะพานราเมศวร5 ตําบลท#าวัง ผ#านตําบลท#าซัก 

ออกทะเลที ่ปากพญาเรียกว#าคลองปากพญาซึ่ง เป�นคลองที ่ม ีความสําคัญในแง#ประวัติศาสตร5

เศรษฐกิจของจังหวัด มีหลักฐานว#าแต#เดิมมีขนาดกว(างและลึก เรือกําป/Xนขนาดใหญ#เข(ามาติดต#อ

ค(าขายได(ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช 

คลองเสาธง ต(นน้ําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในเขตอําเภอลานสกา 

คลองนี้มีชื ่อเรียกกันหลายชื่อตามท(องที ่ที ่คลองไหลผ#าน คือ เมื่อไหลจากน้ําตกกะโรม เรียกว#า 

คลองเขาแก(ว เมื่อไหลเข(าสู #อํา เภอร#อนพิบูลย5 เรียกว#าคลองเสาธง เมื่อไหลผ#านบ(านโคกคราม 

อําเภอร#อนพิบูลย5 เรียกว#าคลองโคกคราม เมื่อไหลเข(าสู#ตําบลชะเมาเรียกว#า คลองชะเมา เมื่อถึง

หนองน้ํามนต5มีคลองแยกไปลงคลองปากนคร แต#ส#วนใหญ#ออกทะเลที่ปากคลองบางจาก ตอนปลาย

คลองนี้จึงเรียกว#า คลองบางจาก คลองนี้เป�นคลองที่แบ#ง เขต อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชกับ

อําเภอปากพนังในสมัยที่พระยาสุขุมนัยวินิต เป�นเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ได(ขุดคลองนี้

เชื่อมกับแม#น้ําปากพนัง เรียกว#า คลองสุขุม ที่ตําบลบางจาก กรมชลประทาน ได(สร(างประตูระบาย

น้ําเพื่อเก็บกักน้ําไว(ในลําคลองและปTองกันน้ําเค็ม ระบายให(แก#คลองสุขุม และช#วยการเกษตรกรรม

พื้นที่ 58,200 ไร# 

นอกจากนี้ลําน้ําสายสําคัญดังกล#าว ได(ไหลผ#าน ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

ก#อกําเนิดลําคลองภายในพื ้นที ่ช ุมชนเมืองนครศรีธรรมราชที ่มีอยู #หลายสาขาส#วนใหญ#เกิดจาก

เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดโดยลําคลองส#วนใหญ#จะไหลผ#านตัวชุมชนและไหล

ลงสู#ทะเลทางด(านทิศตะวันออก โดยลําคลองที่สําคัญภายในพื้นที่ ได(แก#  

ค ล อ ง ท #า แ พ ไ ห ล ม า จ า ก ค ล อ ง ป า ก พ ูน  ต (น น้ํ า เ ก ิด จ า ก เ ท ือ ก เ ข า

นครศรีธรรมราช เป�นคลองสายสําคัญที่มีขนาดใหญ# และที่มีทางออกลงสู#ทะเลอ#าวไทย จึงเป�น

แหล#งเทียบเรือประมง และแพปลารวมถึงสัตว5น้ําต#างๆ ที่จับมาได( ตั้งแต#สมัยอดีตจนถึงป/จจุบัน 

   ส
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ภาพที่ 9 คลองท#าแพในป/จจบุัน 
 

คลองท#าซัก ไหลผ#านหัวสะพานท#าขนอน ไปจนถึงสะพานคลองท#าซักบริเวณถนน

เฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 

ภาพที่ 10 คลองท#าซักในป/จจบุัน 

 

คลองท#าดี-ทุ#งปรัง-ท#าเรียน ไหลมาจากคลองปากพญา – คลองปากนคร มีต(นกําเนิด

มาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชคลองสายนี้วางตัวตามแนวเหนือใต(ตามรูปแบบการเจริญเติบโตของเมือง ไหล

ไปบรรจบกับคลองท#าแพทางด(านเหนือ และบรรจบกับคลองปากพญา – คลองปากนครทางด(านใต( 

   ส
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ภาพที่ 11 คลองท#าดี-ทุ#งปรัง-ท#าเรียนในป/จจุบัน 
 

คลองหน(าเมือง แยกออกมาจากคลองท#าดี ซ่ึงไหลมาจากคลองปากพญา – คลองปาก

นคร มีต(นกําเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ#านสะพานคลองหน(าเมืองบริเวณถนนราชดําเนิน และ

ถนนพัฒนาการคูขวางไปจนถึงสะพานคลองหน(าเมืองบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 

ภาพที่ 12 คลองหน(าเมืองในป/จจบุัน 

   ส
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คลองปWาเหล(า แยกออกมาจากคลองท#าดี ซ่ึงไหลมาจากคลองปากพญา – คลองปาก

นคร มีต(นกําเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ#านสะพานคลองปWาเหล(าบริเวณถนนราชดําเนิน และถนน

พัฒนาการคูขวางไปจนถึงสะพานคลองปWาเหล(าบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 

ภาพที ่13 คลองปWาเหล(าในป/จจบุนั 
 

คลองสวนหลวง แยกออกมาจากคลองท#าดี ซ่ึงไหลมาจากคลองปากพญา – คลอง

ปากนคร มีต(นกําเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ#านสะพานคลองสวนหลวงบริเวณถนนราชดําเนิน 

ตัดถนนพัฒนาการคูขวาง ไปจนถึงสะพานคลองสวนหลวงบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 

ภาพที ่14 คลองสวนหลวงในป/จจบุัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

คลองคูพายแยกออกมาจากคลองท#าดี ซ่ึงไหลมาจากคลองปากพญา – คลองปากนคร มี

ต(นกําเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ#านสะพานคลองคูพายบริเวณถนนราชดําเนิน และถนนพัฒนาการคู

ขวาง ไปจนถึง สะพานคลองคูพายบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 

ภาพที่ 15 คลองคูพายในป/จจุบนั 
 

คลองเหล#านี้บางสายถือเป�นแหล#งน้ําดิบที่สําคัญที่ใช(ในการผลิตน้ําประปา

เพื ่อให(บริการแก#ชุมชนและยังเป�นทางระบายน้ําธรรมชาติให(แก#ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ใน

ป/จจุบันเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขาทําให(ปริมาณน้ําในคลองต#างๆ มีปริมาณมากไหลผ#าน

ตัวเมือง แต#เนื่องจากคลองบางสายมีขนาดเล็ก ถูกบุกรุก และมีสภาพตื้นเขิน รวมทั้งระบบท#อ ราง

ระบายน้ํามีไม#ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล การก#อสร(างถนนบางสายได(ก#อสร(างในทิศทางขวางทางน้ํา 

รวมทั้งการพัฒนาของเมือง การพัฒนาพื้นที่และความเจริญของชุมชน ทําให(มีการก#อสร(างอาคาร 

การถมที่ เหล#านี้ ล(วนเป�นอุปสรรคในการระบายน้ําทําให(เกิดป/ญหาน้ําท#วมขัง และน้ําท#วมเมือง

ซํ้าซากเป�นประจําทุกป: ก#อให(เกิดความเสียหายต#อทรัพย5สินของราษฎรและทางราชการ และสร(าง

ความเสียหายทางด(านเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป�นอันมาก 

 

 

   ส
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แผนที่ที่ 3 ทรัพยากรแหล#งน้ําบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

 

 

คลองท�าแพ 

คลองท�าซัก 

คลองหน�าเมือง 

คลองป�าเหล�า 

คลองสวนหลวง 

คลองคูพาย 

คลองท�าดี-ทุ�งปรัง-ท�าเรียน 

   ส
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2.4 พ้ืนที่เสี่ยงภัย  

พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เป�นพื้นที่ราบลุ#มชายฝ/Xงทะเลอ#าวไทย มีลักษณะ

ของดินตะกอนปากแม#น้ําที่มีความเหมาะสมกับการทําการเกษตร และการตั้งถิ่นฐาน แต#ในพื้นที่ยังมี

ข(อจํากัดด(านการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติที ่สําคัญ สรุปได(ดังนี ้ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 

2551) 

2.4.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต1อการเกิดแผ1นดินไหว 

จากการศึกษาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผ#นดินไหวของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา พบว#า 

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ#นดินไหวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีระดับความรุนแรงประมาณ 3-5 เมอร5คัลลี มี

ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน(อยถึงปานกลาง โดยสิ่งก#อสร(างที่ไม#ได(รับการออกแบบที่ดีอาจ

ได(รับความเสียหายจากปรากฏการณ5แผ#นดินไหวได( ซ่ึงถือได(ว#าอยู#ในเขตเสี่ยงต#อแผ#นดินไหวต่ํา (Low Seismic 

Risk Zone) ถึงเขตเสี่ยงต#อแผ#นดินไหวปานกลาง (Intermediate Seismic Risk Zone) 

2.4.2 พ้ืนที่เสี่ยงภัยต1ออุทกภัย 

ป/ญหาด(านอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช อาจกล#าวได(ว#า 

เป�นสิ ่งที ่หลีกเลี ่ยงได(ยากเนื ่องจากสภาพภูมิประเทศและทางธรณีสัณฐานของพื ้นที ่ช ุมชนเมือง

นครศรีธรรมราชและพื้นที่ชานเมืองเป�นพื้นที่ชายทะเลที่อยู#บนที่ต่ําและมีสันทรายทอดขวางทิศทางการ

ไหลของน้ําบริเวณชายฝ/Xงทะเล และ มีลําน้ําธรรมชาติซ่ึงเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ#านตัว

เมืองอยู#หลายสาย เม่ือเกิดฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชซ่ึงเป�นพื้นที่สันเนินหรือพื้นที่

เชิงเขา มีความลาดชันค#อนข(างมาก จะมีปริมาณน้ําในคลองต#างๆ ปริมาณมากไหลผ#านตัวเมือง แต#

คลองต#างๆ มีขนาดเล็กลงเนื่องจากถูกบุกรุกและตื้นเขิน ประกอบกับมีลักษณะการตั้งชุมชนเป�นแนว

ยาวขนานไปกับถนน ซ่ึงขวางลาํน้ําธรรมชาติ ทําให(น้ําระบายลงสู#ทะเลไม#ทัน จึงเกิดการไหลบ#า ท#วมตัว

เมืองเป�นประจําป:เกือบทุกป: ก#อให(เกิดความเสียหายต#อทรัพย5สิน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการต#างๆดังนั้น โอกาสเสี่ยงต#อการเกิดน้ําท#วมและน้ําเอ#อในคลองต#างๆ ที่ไหลผ#านเทศบาล

นครนครศรีธรรมราชและพื้นที่โดยรอบจึงมีโอกาสค#อนข(างสูงในการเกิดน้ําท#วมฉับพลันและน้ําเอ#อท#วม

ขังภายในพื้นที่ได( โดยเฉพาะในช#วงที่มีฝนตกติดต#อกันและมีแนวร#องมรสุมพาดผ#านพื้นที่ ได(แก# บริเวณ

พื้นที่ชุมชนบ#อทรัพย5 ชุมชนท#าม(า ชุมชนท#าโพธิ์ และชุมชนราเมศวร5 เป�นต(น 

ป/ญหาอุทกภัยดังกล#าว เป�นป/ญหาสําคัญที่มีผลกระทบต#อชีวิตประจําวัน และ

ก#อให(เกิดความเสียหายเป�นประจําทุกป: ทั้งที่ประเมินมูลค#าเป�นตัวเงินได(และประเมินมูลค#าเป�นตัวเงิน

ไม#ได(  

   ส
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ภาพที่ 16 สภาพป/ญหาอุทกภัยภายในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

ที่มา: เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, การแก,ป6ญหานํ้าท1วม, เข(าถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2555. เข(าถึงได(จาก 

http://www.nakhoncity.org/index.php 
 

2.5 พ้ืนที่สําคัญทางด,านประวัติศาสตร: สังคม และวัฒนธรรม 

เม่ือพิจารณาถึงการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชจากอดีตจนถึงป/จจุบัน พบว#า 

มีพัฒนาการในการเคลื่อนย(ายศูนย5กลางของชุมชนหลายแห#ง หากแต#ยังสามารถดํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร5และโบราณคดีไว(ได(อย#างสมบูรณ5 เช#น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ

กําแพงเมือง ที่ป/จจุบันได(รับการข้ึนทะเบียนเป�นโบราณสถานอันทรงคุณค#า ซ่ึงทําให(ชุมชนในบริเวณนี้และ

บริเวณโดยรอบได(รับการดูแลและอนุรักษ5เช#นเดียวกัน และจากความสําคัญของพื้นที่สําคัญทางด(าน

ประวัติศาสตร5 สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนแห#งนี้ ทําให(สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

คัดเลือกให(พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป�นหนึ่งในเจ็ดสถานที่ที่ได(รับการเสนอชื่อเข(าสู#บัญชี

รายชื่อเบื้องต(นของยูเนสโก (tentative list) เพื่อนําเสนอเป�นมรดกโลกแหล#งใหม#ของไทย นอกจากนี้ยังมี

โบราณสถานที่มีอายุเก#าแก#ใกล(เคียงกัน อยู#ในบริเวณเคียง ได(แก# หอพระพุทธสิหิงค5 หอพระอิศวร หอพระ

นารายณ5 และวัดวาอารามต#างๆ เช#น วัดท(าวโคตร วัดหน(าพระธาตุ วัดสวนหลวง เป�นต(น ซ่ึงโบราณสถานต#างๆ 

ที่กล#าวมานั้นตั้งอยู#ในบริเวณริมถนนราชดําเนิน ตั้งแต#ทางตอนกลางไปจนถึงตอนใต(ของถนน 
 

 
 

ภาพที่ 17 พื้นที่สาํคัญทางด(านประวัติศาสตร5 สังคม และวัฒนธรรม 
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แผนที่ที ่4 ที่ตั้งโบราณสถานบริเวณเมืองเก#านครศรีธรรมราช 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล(อม, 2552. 
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2.6 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทั่วไปในอดีต

มักจะตั้งอยู#บริเวณอ#าวริมฝ/Xงทะเลหรือแม#น้ํา เนื ่องจากความสะดวกด(านการทํามาหากินและการ

คมนาคม ซ่ึงต#อมาเม่ือพ#อค(าชาวต#างชาติ เช#น อาหรับ อินเดีย และจีน เข(ามาติดต#อค(าขาย ทําให(การ

ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝ/Xงทะเลขยายตัวขึ้นกลายเป�นชุมชนประมงและชุมชนการค(าที่สําคัญของเมือง 

โดยชุมชนที่สําคัญ ได(แก# ชุมชนปากพนัง และชุมชนสิชล โดยชุมชนปากพนังเคยเป�นเมืองท#าที่สําคัญ

ในการค(าขายแลกเปลี่ยนสินค(าจากอินเดียอาหรับ และจีน และมีสินค(าสําคัญคือข(าว ต#อมาเมื่อการ

คมนาคมทางบกเจริญขึ้น รูปแบบการเกิดเมืองของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปลี่ยนไปจาก

ชุมชนประมงริมชายฝ/Xงและริมแม#น้ํา เป�นชุมชนที่เกาะตัวตามแนวเส(นทางคมนาคม ทั้งการคมนาคม

ทางถนนและทางรถไฟจนถึงป/จจ ุบัน  โดยชุมชนสําคัญ ได(แก# ช ุมชนเมืองนครศรีธรรมราชซึ ่ง

เจริญเติบโตมาจากเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต และชุมชนทุ#งสงซึ่งกระจุกตัวใกล(กับสถานีรถไฟทุ#ง

สง เป�นต(น (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

จากพัฒนาการในข(างต(น ร#วมกับบทบาทของการเป�นเมืองศูนย5กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการเป�นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร5

และวัฒนธรรมทําให(เมืองนครศรีธรรมราชเป�นแหล#งการตั้งถิ่นฐานที่สําคัญมาตั้งแต#อดีตจนถึงป/จจุบัน 

โดยเมื่อพิจารณาลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชพบว#ามีการตั้งถิ่นฐานแบบ

แนวยาว (ribbon development) ไปตามสองฝ/Xงแนวถนนสายหลักของเมือง ได(แก#  ถนนราช

ดําเนินและถนนพัฒนาการคูขวางโดยการตั้งถิ่นฐานในระยะเริ่มแรกประชาชนส#วนใหญ#จะตั้งถิ่นฐาน

กระจายตัวอยู#หนาแน#นบริเวณเมืองพระเวียงที่อยู#ทางด(านใต(ของเมืองนครศรีธรรมราช ตามแนวถนน

ราชดําเนินในบริเวณชุมชนเพชรจริกในป/จจุบันตั้งแต#ซอยบ#อโพง ซอยทวดจริกตะวันออก และซอย

พระเวียงและเริ่มมีการขยายตัวขึ้นไปทางด(านเหนือของเมืองพระเวียงในบริเวณชุมชนเมืองเก#า

นครศรีธรรมราชระหว#างคลองนครน(อยจนถึงคลองปWาเหล(าและขยายตัวอย#างต#อเนื่องไปทางด(าน

เหนือในบริเวณตลาดท#าวังที่เป�นศูนย5กลางการค(าขายของเมืองในป/จจุบันตลอดจนขยายตัวไปใน

บริเวณโดยรอบทั้งทางด(านทิศตะวันตกและตะวันออกของเมือง อย#างไรก็ตามความเจริญและการตั้ง

ถิ่นฐานส#วนใหญ#เกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณที่มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส#งทั้งบริเวณริมสองฝ/Xงถนน

ราชดําเนินซึ่งเป�นถนนสายหลักของเมืองและถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งเป�นถนนที่สร(างเพื่อรองรับ

ปริมาณการจราจรและการขยายตัวของเมืองจากพื้นที่ทางตอนในที่มีความหนาแน#นเพิ่มมากขึ้นเป�น

สําคัญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

3. ประชากร 

ประชากรที ่อาศัยอยู #ในเขตพื ้นที ่ช ุมชนเมืองนครศรีธรรมราช สามารถแบ#งจํานวน

ประชากรออกตามระดับพื้นที่ตั้งแต#ระดับใหญ# คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับเขตผังเมืองรวม

เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งครอบคลุม 2 อําเภอ ได(แก# อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และ อําเภอพระ

พรหม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

3.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราชป: พ.ศ.2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,506,997 คน 

(คิดเป�นร(อยละ 17.56 และ 2.39 ของประชากรภาคใต(และทั่วราชอาณาจักร ตามลําดับ) เป�นชาย 

749,036 คน เป�นหญิง 757,961 คน (ร(อยละ 49.70 และ50.30 ของประชากรจังหวัดทั ้งหมด 

ตามลําดับ)  

  3.2 อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   

ประชากรในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีประชากรจํานวน 266,658 คน (คิดเป�น

ร(อยละ 17.69 ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด) เป�นชาย 130,236 คน และเป�นหญิง 

136,422 คน (ร(อยละ 48.84 และ 51.16 ของประชากรในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชทั้งหมด) 

  3.3 อําเภอพระพรหม 

อําเภอพระพรหม มีประชากรจํานวน 41,557 คน (คิดเป�นร(อยละ 2.76 ของ

ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด) เป�นชาย 20,742 คน และเป�นหญิง 20,815 คน (ร(อยละ 

49.91 และ 50.09 ของประชากรในเขตอําเภอพระพรหมทั้งหมด) 

3.4 เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชมีประชากรจํานวน 164,968 คน (ร(อยละ 

10.95 และ 61.86 ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชและอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชทั้งหมด 

ตามลําดับ) เป�นชาย 79,826 คน และหญิง 85,142 คน (ร(อยละ 48.39 และ51.61 ของประชากรใน

เขตผังเมืองรวมทั้งหมด ตามลําดับ) ประชากรส#วนใหญ# (ร(อยละ 65.48)อาศัยอยู#ในเขตเทศบาล ซึ่งก็

คือเทศบาลนครศรีธรรมราช ส#วนประชากรที่อยู#นอกเขตเทศบาลเกือบทั้งหมดอาศัยอยู#ในเขตอําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช (ร(อยละ 93.85 ของประชากรนอกเขตเทศบาลหรือร(อยละ 32.40 ของ

ประชากรในเขตผังเมืองรวมทั้งหมด) 
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ตารางที่ 3 จํานวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอพระพรหม และ

เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ป: พ.ศ.2550 
 

   ประชากร (คน)    

พ้ืนที่ศึกษา ชาย หญิง รวม   

     จํานวน  % จ.นครฯ % เขตผังเมือง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 749,036 757,961 1,506,997 100.00 - 

 เขตผังเมืองรวมฯ 79,826 85,142 164,968 10.95 100.00 

  ในเขตเทศบาล 51,540 56,482 108,022 7.17 65.48 

  เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

51,540 56,482 108,022 7.17 65.48 

  ตําบลในเมือง 21,816 24,569 46,385 3.08 28.12 

  ตําบลท#าวงั 8,603 9,236 17,839 1.18 10.81 

  ตําบลคลัง 9,580 10,012 19,592 1.30 11.88 

  ตําบลนาเคียน 519 546 1,065 0.07 0.65 

  ตําบลโพธิ์เสด็จ 11,022 12,119 23,141 1.54 14.03 

  นอกเขตเทศบาล 28,286 28,660 56,946 3.78 34.52 

  ตําบลปากนคร 2,912 3,138 6,050 0.40 3.67 

  ตําบลมะม#วงสองต(น 1,766 1,923 3,689 0.24 2.24 

  ตําบลนาเคียน 3,962 4,085 8,047 0.53 4.88 

  ตําบลโพธิ์เสด็จ 2,923 3,061 5,984 0.40 3.63 

  ตําบลปากพนู 9,457 8,932 18,389 1.22 11.15 

  ตําบลท#าซัก 3,384 3,490 6,874 0.46 4.17 

  ตําบลท#าเรือ 2,144 2,267 4,411 0.29 2.67 

  อําเภอพระพรหม 1,738 1,764 3,502 0.23 2.12 

 

ที่มา: กรมการปกครอง, รายงานสถิติจํานวนจํานวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช อําเภอพระพรหม และเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ป: พ.ศ.2550, เข(าถึงเม่ือ 23 

มิถุนายน 2555, เข(าถึงได(จาก http://stat.dopa.go.th/xstat/p5484_08.html 
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3.5 การเปลี่ยนแปลงประชากร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในช#วงป: พ.ศ.2537 - 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราชมี

การเปลี่ยนแปลงประชากรในลักษณะขึ้นๆ  ลงๆ กล#าวคือ ในช#วงป: พ.ศ.2537 - 2545 ประชากร

ในจังหวัดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในทิศทางบวกในลักษณะค#อยเป�นค#อยไป แต#กลับลดลง

อย#างรวดเร็วในป: พ.ศ.2547 โดยลดจากป: พ.ศ.2546 จํานวน 30,729 คน คิดเป�นร(อยละ 2.01 

ของประชากรในป: พ.ศ.2546 แต#หลังจากนั้นก็กลับมาเพิ่มขึ้นตามปกติ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี 

จํากัด, 2551) 

การที่ประชากรในช#วงเวลาดังกล#าวมีจํานวนลดลงอย#างผิดปกตินั้น มีสาเหตุมา

จากการปรับจํานวนฐานข(อมูลประชากร โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งการปรับ

ฐานข(อมูลประชากรดังกล#าว ปรากฏผลว#า ประชากรทั่วประเทศในป: พ.ศ.2547 มีจํานวนลดลงจาก

ป: พ.ศ.2546 จํานวน 1,106,144 คน (อัตราการเพิ่มทั่วประเทศลดลงร(อยละ (-) 1.78)  

อย#างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของประชากร ในช#วงป: พ.ศ.2537-

2550 (ยกเว(นป: พ.ศ.2546-2547) พบว#า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราการเพิ่มของประชากรโดย

เฉลี่ยประมาณร(อยละ 0.27  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช การเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตอําเภอเมือง

นครศรีธรรมราชมีลักษณะและทิศทางคล(ายกับประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช กล#าวคือ แต#

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในช#วงป: พ.ศ.2537-2550 เป�นลบ คือร(อยละ (-) 0.15 ซึ่ง

สาเหตุที่ทําให(อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป�นลบนั้น 

ส#วนหนึ่งมาจากการปรับฐานข(อมูลของประชากรดังกล#าว  

อํา เภอพระพรหม การเปลี ่ยนแปลงของประชากรใน เขตอํา เภอพระพรหมมี

ลักษณะที ่แตกต#างไปจากจังหวัดและอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เนื ่องจากมีการเพิ ่มขึ้นของ

ประชากรอย#างต#อเนื่อง โดยในช#วงป:ดังกล#าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเฉลี่ยร(อยละ 

0.72 ซ่ึงสูงกว#าอัตราเฉลี่ยของจังหวัดและอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

เขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช การเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตผัง

เมืองรวม เป�นไปในลักษณะที่คล(ายกับประชากรของอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากพื้นที่

ส#วนใหญ#ของผังอยู#ในเขตอําเภอเมือง โดยในช#วงป:ดังกล#าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร

เฉลี่ยร(อยละ 0.54 
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แผนภูมิที่ 6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร ป: พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2550 เฉลี่ยลดลงร(อยละ 0.54 

 

4. เศรษฐกิจ 

4.1 เศรษฐกิจระดับจังหวัด 

สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยู#กับภาคเกษตร อาชีพหลัก

ที่สําคัญของประชาชน คือ การทําสวนยางพารา ทํานา ทําไร# การปลูกต(นไม( ทําสวนมะพร(าว การ

ประมงและการเลี้ยงสัตว5 จากข(อมูลในป: พ.ศ.2550 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมูลค#าผลิตภัณฑ5มวล

รวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ประมาณ 52,293 ล(านบาท คิดเป�นร(อยละ 14.38 และร(อยละ 1.46 ของ

ภูมิภาคและราชอาณาจักร ตามลําดับ และจัดอยู#ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาคและอันดับที่ 13 ของ

ราชอาณาจักร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ, 2550) โดยส#วน

ใหญ#เป�นมูลค#าผลิตภัณฑ5ภาคตติยภูมิหรือการพาณิชย5และบริการ คิดเป�นร(อยละ 41.56 รองลงมา 

คือ ภาคทุติยภูมิหรือภาคอุตสาหกรรม ร(อยละ 32.64 ส#วนภาคปฐมภูมิหรือเกษตรกรรมมีเพียงร(อย

ละ 25.80 ในส#วนของรายได(เฉลี่ยต#อหัวของประชากร มูลค#าผลิตภัณฑ5เฉลี ่ยต#อหัวของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในป: พ.ศ.2550 เท#ากับ 73,451 บาท จัดเป�นอันดับที่ 11 ของภูมิภาคและอันดับ

ที่ 34 ของราชอาณาจักร 
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4.1.1 เกษตรกรรม 

การเพาะปลูก  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด 6,214,064 ไร# เป�น

พื ้นที ่ถ ือครองเพื ่อการเกษตร 3,062,459 ไร# คิด เป�นร(อยละ 49.28 ของพื ้นที ่ทั ้งหมด ในป:การ

เพาะปลูกป: พ.ศ.2547-2548 มีการใช(พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2.612 ล(านไร# (ร(อยละ 85.30 ของ

พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร หรือร(อยละ 42.04 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด) พืชเศรษฐกิจที่ทําการ

เพาะปลูกที่สําคัญ คือ ยางพารา ซึ่งใช(พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดประมาณร(อยละ 57.28 ของพื้นที่

ปลูกทั้งหมด รองลงมาคือ ข(าวนาป: (ร(อยละ 22.93) ส#วนที่เหลือ ประกอบด(วย มะพร(าว ไม(ผล 

และปาล5มน้ํามัน 

การปศุสัตว5  สัตว5ที่เป�นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คือ โค สุกร กระบือ ไก# และเป�ด โดยในป: พ.ศ.2549 เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําการ

เลี้ยงโคจํานวน 185,371 ตัว กระบือ 8,007 ตัว สุกร 106,366 ตัว ไก# 1,164,782 ตัว และเป�ด 

288,497 ตัว นอกจากนั้น ก็ยังการเลี้ยงสัตว5อื่นๆ แต#ไม#มากนัก ได(แก# แพะ 4,079 ตัว แกะ 123 

ตัว และนกกระจอกเทศ 433 ตัว (สํานักงานปศุสัตว5จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2550)  

การประมง  จากข (อม ูลด (านกา รประมงของสําน ัก งานประมงจ ังหว ัด

นครศรีธรรมราช พบว#า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ จํานวน 1,117 ลํา 

ประกอบด(วย อวนลากแผ#นตะเฆ# 

มีคานถ#างอวนลากแผ#นตะเฆ# อวนรุน อวนลากลูกหิน อวนลอยชายฝ/Xง และ

อวนอื่นๆ โดยส#วนใหญ# (ร(อยละ 74.29) เป�นเรือ/เครื่องมือที่ไม#มีทะเบียน เครื่องมือประมงที่เป�น

นิยมกันมาก คือ อวนลอยชาย (ร(อยละ 44.61 ของทั้งหมด) ส#วนอําเภอที่มีเรือ/เครื่องมือประมง

รวมกันมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช รองลงมา คือ อําเภอปากพนัง (ร(อยละ 23.73 

และ 21.09 ตามลําดับ) 

การเพาะเลี้ยงสัตว5น้ํา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนเกษตรกรผู(เลี้ยงกุ(ง

ทะ เล  7,348 ราย พื ้นที ่การเลี ้ย ง  61,656.5 ไร # บ#อ เลี ้ย งจํานวน 13,488 บ#อ  ผลผลิตทั ้งหมด 

17,979.21 ตัน มีมูลค#า 2,669.58 ล(านบาท ปริมาณการซื้อขายกุ(งกุลาดํา ณ ตลาดกลางกุ(งกุลาดํา

นครศรีธรรมราช (อําเภอปากพนัง) รวม 12,312,484 ตัน มูลค#า 1,405.61 ล(านบาท สัตว5น้ําทะเล

ที ่จ ับ ได(ม ีป ริมาณ 282,802 ต ัน  มีม ูลค #า 1,971.36 ล (านบาท ส #วนสัตว 5น้ํา จ ืดที ่จ ับ ได (ม ีจํานวน 

4,691.78 ตัน มีมูลค#า 204.05 ล(านบาท และมีธุรกิจการประมงและแปรรูปสัตว5น้ํา จํานวน 138 

แห#ง (สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2550) 
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4.1.2 อุตสาหกรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

ป: พ.ศ.2548 จํานวนรวมกันทั้งสิ้น 1,676 โรงงาน เงินลงทุน 39,796.85 ล(านบาท เงินลงทุนส#วน

ใหญ# (ร(อยละ 28.26) อยู #ในหมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ส#วนที ่เหลือกระจัดกระจายไปตาม

อุตสาหกรรมต#างๆ คนงานจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดมีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 21,522 คน โดย

ส#วนใหญ# (ร(อยละ 22.97) อยู#ในอุตสาหกรรมไม(และผลิตภัณฑ5จากไม( รองลงมา (ร(อยละ 22.83) 

อยู#ในอุตสาหกรรมยาง 

ในป: พ.ศ.2549 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานประกอบการทุกขนาด

รวมกันทั้งสิ้น 4,290 แห#ง โดยประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด (ร(อยละ 50.14) มีขนาดพนักงาน/

ลูกจ(างระหว#าง 1-4 คน รองลงมาคือ 5-9 คน และ 10 -19 คน (ร(อยละ 22.07 และ 14.97 

ตามลําดับ) ส#วนสถานประกอบการที่มีขนาดลูกจ(างมากกว#า 500 คนนั้น มีเพียง 5 แห#ง คิดเป�น

ร(อยละ 0.12 ของทั้งหมดเท#านั้น  

4.1.3 การท1องเที่ยว   

แหล#งท #อง เที ่ย ว ในจังหวัดนครศร ีธรรมราช  ม ีเป �นจํานวนมากทั ้ง การ

ท#อง เที ่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร5 และทางวัฒนธรรม สําหรับแหล#งท#องเที ่ยวที ่สําคัญๆ 

ประกอบด(วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หอพระพุทธสิหิงค5 อ#าวขนอม อ#าวท(องหยี หาดหินงาม 

หาดสิชล น้ําตกสี่ขีด อุทยานแห#งชาติเขานัน เป�นต(น สถานที่ท#องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได(แก# น้ําตก

เขานัน  น้ําตกยอดเหลือง ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก  อุทยานแห#งชาติเขาหลวง น้ําตก

กรุงชิง  น้ําตกอ(ายเขียว อุทยานแห#งชาติน้ําตกโยง เป�นต(น 

 

5. การใช,ประโยชน:ที่ดิน  

5.1 การใช,ประโยชน:ที่ดินในป6จจุบัน 

ในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที ่ 3) มีพื ้นที่ทั ้งสิ ้น 

138 ตารางกิโลเมตรมีการใช(ประโยชน5ที่ดินส#วนใหญ#เป�นชนบทและเกษตรกรรม รองลงมา คือ การ

ใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทพื้นที่โล#ง และการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทที่อยู#อาศัย ตามลําดับ (บริษัท 

พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 
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ตารางที่ 4 การใช(ประโยชน5ที่ดนิบริเวณพื้นทีผ่ังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ.2551 
 

ประเภทการใช,ประโยชน:ที่ดิน 
พ้ืนที่การใช,ประโยชน:ที่ดิน ปJ พ.ศ.2551 

ตารางกิโลเมตร ไร1 ร,อยละ 

1 ที่อยู#อาศัย 25.56 15,975.00 18.52 

2 พาณิชยกรรม 2.27 1,418.75 1.64 

3 อุตสาหกรรมและคลังสินค(า 0.46 287.50 0.33 

4 ชนบทและเกษตรกรรม 58.89 36,806.25 42.67 

5 สถาบนัการศึกษา 1.04 650.00 0.75 

6 สถาบนัศาสนา 0.67 418.75 0.49 

7 สถาบนัราชการ 3.47 2,168.75 2.51 

8 ที่โล#ง 38.57 24,106.25 27.95 

9 นันทนาการ 1.31 818.75 0.95 

10 เขตทหาร 3.02 1,887.50 2.19 

11 
พื้นที่อ่ืนๆ (ถนน ลาํคลอง แหล#งน้ํา

ต#างๆ) 
2.74 1,712.50 1.99 

รวมพ้ืนที่การใช,ประโยชน:ที่ดิน 138.00 86,250.00 100.00 

 

ที่มา: บริษัท พสิุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, ร1างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุง

คร้ังที่ 3) (กรุงเทพฯ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2551). 
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แผนที่ที่ 5 การใช(ประโยชน5ที่ดนิป/จจบุัน บริเวณพื้นทีผ่ังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชป: พ.ศ.2551 

ที่มา: บริษัท พสิุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด. ร1างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุง

คร้ังที่ 3) (กรุงเทพฯ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2551). 
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5.1.1 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทที่อยู1อาศัย 

การใช(ประโยชน5ที ่ดินประเภทที่อยู#อาศัยในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มีพื้นที่

ทั ้งสิ ้น 25.56 ตารางกิโลเมตรหรือคิด เป�นร(อยละ 18.52 ของพื ้นที ่ผัง เมืองรวมฯ  เป�นการใช(

ประโยชน5ที่ดินมากเป�นอันดับที่ 3 รองจากการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

และการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทที่โล#ง ซ่ึงการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทที่อยู#อาศัยโดยส#วนใหญ#อยู#

บริเวณตอนกลางของฝ/Xงตะวันออก ตั้งแต#แนวถนนราชดําเนินจนถึงถนนพัฒนาการคูขวางโดยตาม

แนวถนนราชดําเนินจะกระจุกตัวบริเวณตอนกลางซึ่งจะมีการตั้งอาคารอยู#ตลอดแนวถนนมีทั ้ง

อาคารบ(านเดี่ยวและตึกแถวโดยเฉพาะอย#างยิ่งบริเวณริมถนนจะมีความหนาแน#นอาคารมากและ

ส#วนใหญ#มีรูปแบบอาคารเป�นตึกแถวการใช(ประโยชน5อาคารเป�นแบบผสมคือชั้นล#างเป�นการค(า

พาณิชย5และชั้นบนเป�นที่อยู #อาศัย และในบริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง มีการใช(ประโยชน5ที ่ดิน

ประเภทที่อยู#อาศัยในลักษณะของหมู#บ(านจัดสรร ซึ่งอยู#ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ

บริเวณรอบนอก โดยเฉพาะตามแนวถนนอ(อมค#ายวชิราวุธ นอกจากนี ้ ยังมีการขยายตัวไปใน

บริเวณตามแนวทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4102 (ต#อเขตเทศบาล-ปากน้ําปากนคร)  

5.1.2 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มีพื้นที่

ทั้งสิ้น 2.27 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป�นร(อยละ 1.64  ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ  ส#วนใหญ#อยู#ตาม

แนวถนนสายสําคัญที่อยู#ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะบริเวณถนนราชดําเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง 

และถนนกะโรมซ่ึงมีทั้งอาคารพาณิชย5 ห(องแถว ตึกแถว นอกจากนี้ ยังมีห(างสรรพสินค(าขนาดใหญ# 

เช#น ห(างโรบินสัน โอเชี่ยน  เทสโก(โลตัสคาร5ฟูร5  และลักก้ีสรรพสินค(า เป�นต(น โดยสามารถแบ#งเป�น

ย#านการค(าที่สําคัญ ดังนี้  

1. บริเวณย#านการค(าหลักตลาดท#าวังและพื ้นที่ต#อเนื ่องจนถึงแยกคูขวาง 

(ถนนพัฒนาการคูขวางตัดกับทางหลวงแผ#นดินหมายเลข  4102) เป�นบริเวณสถานที่ตั้งของสถาน

ประกอบการพาณิชยกรรมและบริการ เช#น ร(านค(า ศูนย5การค(า ธนาคารพาณิชย5 บริษัทเงินทุน 

ตลาดสดเทศบาล โรงแรม สถานีรถไฟโรงภาพยนตร5 สถานบันเทิงต#างๆ เป�นต(น อาคารเหล#านี้จะ

ตั้งอยู#บริเวณถนนราชดําเนิน ถนนจําเริญวิถี ถนนเนรมิต ถนนบูรณาราม ถนนปากนครและถนนยม

ราช  ซ่ึงเป�นบริเวณที่มีการใช(ประโยชน5ที่ดินหนาแน#น 
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ภาพที่ 18 บริเวณย#านการค(าหลักตลาดท#าวังและพืน้ที่ต#อเนื่องจนถึงแยกคูขวาง 
 

2. บริเวณย#านตลาดหัวอิฐและพื้นที่โดยรอบ ซ่ึงเป�นบริเวณที่ตั้งของตลาดค(าส#ง-ค(า

ปลีก ผลิตผลทางการเกษตรทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ซ่ึงป/จจุบันมีร(านค(า อาคารพาณิชย5 รวมถึง

สถาบันการเงินต#างๆ อยู#ในบริเวณนี้ด(วย 
 

 
 

ภาพที่ 19 บริเวณย#านตลาดหัวอิฐและพื้นทีโ่ดยรอบ 
 

3. บริเวณย#านตลาดท#าม(าและพื้นที่โดยรอบ เป�นชุมชนซ่ึงประกอบด(วยที่อยู#อาศัย

หนาแน#นมากถึงปานกลางซ่ึงมีประชาชนเข(ามาใช(บริการบริเวณนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนื่องจากตั้งอยู#ใกล(ศูนย5

ราชการหลักของเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 20 บริเวณย#านตลาดท#าม(าและพืน้ที่โดยรอบ 
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4. บริเวณสี่แยกศาลามีชัย (แยกหัวถนน) เป�นย#านพาณิชยกรรมย#อยของชุมชนที่

อาศัยในบริเวณดังกล#าว การค(าส#วนใหญ#เป�นร(านค(าขนาดเล็กเพื่อรองรับชุมชน เนื่องจากบริเวณนี้เป�นที่ตั้ง

ของจุดจอดรถโดยสารประจําทางขนาดเล็กระหว#างชุมชน (รถสองแถว) และรถโดยสารที่เดินทางระหว#าง

อําเภอ ดังนั้น จึงเกิดกิจการด(านการค(าตามมา 
 

 
 

ภาพที่ 21 บริเวณสี่แยกศาลามีชัย (แยกหัวถนน) 
 

5. บริเวณย#านการค(าถนนพัฒนาการคูขวางตอนล#าง ประกอบด(วย โรงแรมขนาดใหญ# 

ห(างค(าปลีก-ค(าส#งขนาดใหญ# อาคารพาณิชย5 และโครงการหมู#บ(านจัดสรร เป�นบริเวณที่มีแนวโน(มที่จะเกิดเป�น

ย#านพาณิชยกรรมแห#งใหม#ในอนาคต 
 

 
 

ภาพที่ 22 บริเวณย#านการค(าถนนพฒันาการคูขวางตอนล#าง 
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แผนที่ที่ 6 ย#านการค(าหลักทีส่ําคัญในพื้นทีชุ่มชนเมืองนครศรีธรรมราช  
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5.1.3 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค,า 

การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค(า ในเขตพื้นที่ผังเมืองรวม

ฯ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 0.46 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป�นร(อยละ 0.33 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ ส#วนใหญ#จะเป�น

อุตสาหกรรมที ่เก่ียวข(องกับการใช(บริการในชีวิตประจําวัน เช#น โรงงานซ#อมยานพาหนะ-เคร่ืองยนต5 

รองลงมา ได(แก# กิจการประเภทโลหะและผลิตภัณฑ5จากอโลหะ ซ่ึงตั้งกระจายอยู#ในเขตเทศบาลและตาม

ชุมชนต#างๆ ได(แก# บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนอ(อมค#าย และถนนกะโรม เป�นต(น 

5.1.4 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มี

พื้นที่ทั้งสิ้น 58.89 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป�นร(อยละ 42.67 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ  ซ่ึงถือว#าเป�นการใช(

ประโยชน5ที่ดินที่มากที่สุดของผังเมืองรวมฯ ซ่ึงส#วนใหญ#เป�นพื้นที่โดยรอบเขตเมืองและชุมชน โดยพื้นที่ด(าน

ตะวันตกเป�นที่ลุ#มเหมาะแก#การทํานาข(าว ได(แก#บริเวณนาพรุ ทุ#งปรัง ส#วนด(านตะวันออกและด(านเหนือเป�น

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว5น้ําและพื้นที่ปWาชายเลนเป�นส#วนใหญ# ได(แก#บริเวณปากนคร ปากพญา 
 

 
 

ภาพที่ 23 การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 

5.1.5 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  

ในเขตผังเมืองรวมมีการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา พื้นที่

รวมทั้งสิ้น 1.04 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป�นร(อยละ 0.75 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯซึ่งภายในเขต
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พื้นที่ผังเมืองรวมมีสถาบัน การศึกษาที่สําคัญ เช#น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมรา

ชูทิศ โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชร

จริก และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ เป�นต(น 

5.1.6 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

ในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มีการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาที่

สําคัญอยู#หลายแห#ง เช#น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดหน(าพระลาน วัดท(าวโคตร หอพระพุทธ

สิหิงค5 เป�นต(น โดยการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมมีพื้นที่ทั้งสิ้น 

0.67  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป�นร(อยละ 0.49 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ โดยส#วนใหญ#อยู#ริมถนน

ราชดําเนินช#วงบริเวณตําบลในเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 24 การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทสถาบนัศาสนา (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) 
 

5.1.7 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทสถาบันราชการ   

การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มี

พื้นที่ทั ้งสิ ้น 3.47 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป�นร(อยละ 2.51 ของพื้นที่ผัง เมืองรวมฯ โดยมีศูนย5

ราชการที่สําคัญหลักอยู# 2 แห#ง คือ บริเวณศาลากลางจังหวัด ที่ตั้งอยู#บริเวณถนนราชดําเนินโดยมี

หน#วยงานราชการต#างๆ เช#นสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสํานักงานจัดหางานจังหวัด

นครศร ีธ ร รม ร า ชสํา น ัก ง านพ ัฒน าช ุม ชนจ ัง หว ัด นครศร ีธ ร รม ร า ชสํา น ัก ง านสถ ิต ิจ ัง ห ว ัด

นครศรีธรรมราชเป�นต(นและศูนย5ราชการแห#งใหม#บริเวณทุ#งท#าลาด ซึ่งเป�นแหล#งรวมหน#วยงาน

ราชการ เช#น  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช สํานักงานพาณิชย5จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป�นต(น 
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5.1.8 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทที่โล1ง 

ในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มีการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทที่โล#งอยู#มากเป�นอันดับที่ 

2 รองจาก การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 38.57 ตารางกิโลเมตร 

หรือร(อยละ 27.95 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ ได(แก# พื้นที่เปxดโล#งต#างๆ เช#น พื้นที่พรุ เป�นต(น 
 

 
 

ภาพที่ 25 การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทที่โล#ง (บริเวณตําบลนาพรุ) 
 

5.1.9 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทนันทนาการ 

พื้นที่นันทนาการส#วนใหญ# ได(แก# สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวส#วนกลางของ

ชุมชน เช#น สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร5 84 พรรษา 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร(อม ณ นครอุทิศ) และสนามหน(าเมือง เป�นต(น โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 

1.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป�นร(อยละ 0.95 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ  
 

 
 

ภาพที่ 26 การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทนันทนาการ (บริเวณสนามหน(าเมือง) 
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5.1.10 การใช,ประโยชน:ที่ดินในเขตทหาร 

การใช(ประโยชน5ที่ดินในเขตทหารพบว#า มีเขตทหารซ่ึงเป�นที่ตั้งของค#ายวชิราวุธ 

กองทัพภาคที่ 4 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3.02 ตารางกิโลเมตร คิดเป�นร(อยละ 2.19 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ โดยสงวน

ไว(เพื่อการใช(ประโยชน5ในกิจการทหาร  

5.1.11 การใช,ประโยชน:ที่ดินประเภทอ่ืนๆ 

การใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทอ่ืนๆ หมายถึง การใช(ประโยชน5ที่ดินนอกเหนือจาก

การใช(ประโยชน5ที่ดินที่ได(กล#าวไว( เช#น พื้นที่รกร(าง เหมือง หรือพื้นที่ที่ไม#สามารถจําแนกประเภทได( และ

พื้นที่แหล#งน้ําต#างๆ เช#น คลองท#าซัก คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองท#าวัง คลองหน(าเมือง คลองปWาเหล(า 

เป�นต(น โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2.74 ตารางกิโลเมตร หรือร(อยละ 1.99 ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ  

สรุปได(ว#า การใช(ประโยชน5ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชป/จจุบัน 

มีรูปแบบการใช(ประโยชน5ที่ไม#แตกต#างจากในอดีตมากนัก กล#าวคือ มีพื้นที่เมืองเกาะกลุ#มอยู#ในบริเวณถนน

ราชดําเนิน ซ่ึงเป�นแนวแกนหลักของเมืองและเป�นถนนสายหลักในการเดินทางผ#านเมืองนครศรีธรรมราชไปสู#

อําเภออ่ืนๆ ต#อไปในป/จจุบันถนนสายดังกล#าวได(เปลี่ยนบทบาทเป�นถนนสายหลักภายในเมืองและเป�นถนน

ศูนย5กลางของเมืองนครศรีธรรมราช ทําให(เกิดการตั้งถ่ินฐานหนาแน#น และมีการใช(ประโยชน5ที่ดินในเชิง

พาณิชยกรรมเป�นหลัก กลุ#มเมืองบริเวณนี้จึงเป�นกลุ#มศูนย5กลางหลักและเป�นกลุ#มชุมชนเก#าของเมือง ซ่ึงจากการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทของถนนราชดําเนินเป�นถนนภายในเมือง ทําให(มีการตัดถนนสายใหม#เพื่อแบ#งเบาปริมาณ

การจราจร คือ ถนนพัฒนาการคูขวาง และทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4103 

ในบริเวณพื้นที่รอบตัวเมือง เป�นกลุ#มการใช(ประโยชน5ที่ดินเพื่อการอยู#อาศัย และ

พื้นที่เกษตรกรรมเป�นหลัก โดยพื้นที่อยู#อาศัยกระจายตัวอยู#ทางตะวันออกและตะวันตกของพื้นที่ และ

ล(อมรอบด(วยพื้นที่เกษตรกรรมจําพวกสวน และนา เป�นสําคัญ ดังนั้น ลักษณะการใช(ประโยชน5ที่ดินในพื้นที่

ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จึงเป�นไปในรูปแบบของการมีพื้นที่พาณิชยกรรมเป�นศูนย5กลางและ

ล(อมรอบด(วยพื้นที่อยู#อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม 

5.2 การเปลี่ยนแปลงการใช,ประโยชน:ที่ดิน 

จากการวิเคราะห5การเปลี่ยนแปลงการใช(ประโยชน5ที่ดินจากฐานข(อมูลแผนที่มาตราส#วน 

1:4,000 ในป: พ.ศ.2545 เปรียบเทียบกับป: พ.ศ.2551พบว#า ในป: พ.ศ.2545 บริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมฯ 128  

ตารางกิโลเมตร มีการใช(ประโยชน5ส#วนใหญ#เป�นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป�นร(อยละ 40.59 รองลงมาเป�นพื้นที่โล#ง

ว#าง คิดเป�นร(อยละ 33.12 ของพื้นที่ ส#วนพื้นที่ชุมชนกระจุกตัวอยู#บริเวณศูนย5กลางเมืองตามแนวถนนสายหลัก 
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และบางส#วนกระจายตัวอยู#ในพื้นที่เกษตรกรรม ซ่ึงคิดเป�นพื้นที่รวมประมาณร(อยละ 16.53 โดยเป�นพื้นที่อยู#

อาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ร(อยละ 15.58 และ 0.95 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือทําการเปรียบเทียบกับการใช(

ประโยชน5ที่ดินในป/จจุบัน (ป: พ.ศ.2551) พบว#า มีพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากข้ึนเป�นร(อยละ 20.16 โดยเป�นพื้นที่อยู#

อาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ร(อยละ 18.52 และ 1.64 ตามลําดับ ส#วนพื้นที่เกษตรกรรมในป/จจุบันมีพื้นที่

คิดเป�นร(อยละ 42.67 ซ่ึงยังคงเป�นการใช(ประโยชน5ส#วนใหญ#ของพื้นที่ชมุชนเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่

เพิ่มข้ึนจากเดิม เนื่องจากมีการขยายขอบเขตการวางผังเมืองรวมเพิ่มข้ึนครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมใน

บริเวณตําบลปากพูน ทําให(เขตผังเมืองรวมป/จจุบันมีพื้นที่รวมประมาณ 138 ตารางกิโลเมตร   
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการใช(ประโยชน5ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ป: พ.ศ.2545 และ 

พ.ศ.2551 
 

การใช,ประโยชน:ท่ีดิน 

พ้ืนท่ีการใช,ประโยชน: ปJ พ.ศ.2545 พ้ืนท่ีการใช,ประโยชน: ปJ พ.ศ.2551 

(ตร.

กม.) 

(ไร1) ร,อยละ (ตร.

กม.) 

(ไร1) ร,อยละ 

1 ท่ีอยู#อาศัย 19.94 12,462.50 15.58 25.56 15,975.00 18.52 

2 พาณิชยกรรม 1.21 756.25 0.95 2.27 1,418.75 1.64 

3 อุตสาหกรรมและ

คลังสินค(า 

0.37 231.25 0.29 0.46 287.50 0.33 

4 ชนบทและ

เกษตรกรรม 

51.95 32,468.75 40.59 58.89 36,806.25 42.67 

5 สถาบันการศึกษา 0.95 593.75 0.74 1.04 650.00 0.75 

6 สถาบันศาสนา 0.65 406.25 0.51 0.67 418.75 0.49 

7 สถาบันราชการ 3.47 2,168.75 2.71 3.47 2,168.75 2.51 

8 ท่ีโล#ง 42.39 26,493.75 33.12 38.57 24,106.25 27.95 

9 นันทนาการ 1.31 818.75 1.02 1.31 818.75 0.95 

10 เขตทหาร 3.02 1,887.50 2.36 3.02 1,887.50 2.19 

11 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ  2.74 1,712.50 2.14 2.74 1,712.50 1.99 

รวม 128.00 80,000.00 100.00 138.00 86,250.00 100.00 
 

ที่มา: คํานวณจากข(อมูลแผนที่มาตราส#วน 1:4,000   ป: พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2551 
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จากการเปรียบเทียบในข(างต(น พบว#า พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชมีการ

เปลี่ยนแปลงด(านการใช(ประโยชน5ที่ดินในปริมาณไม#มาก โดยกลุ#มชุมชนยังคงเกาะกลุ#มอยู#ในรูปแบบเดิม คือ

การตั้งถ่ินฐานตามแนวถนนสายหลัก และพื้นที่ส#วนใหญ#ยังคงเป�นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่โล#งว#าง และพื้นที่

พักอาศัย ซ่ึงมีความหนาแน#นของประชากรในแต#ละบริเวณไม#สูงนัก ดังนั้น แนวโน(มในการใช(ประโยชน5

ที่ดินในอนาคตจึงเป�นไปในทิศทางเดิม และจะมีการเพิ่มความหนาแน#นของประชากรในแต#ละบริเวณมาก

ข้ึน    

5.3 ป6ญหาการใช,ประโยชน:ที่ดิน  

การใช(ประโยชน5ที่ดินในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชส#วนใหญ#ยังประสบป/ญหา

ในด(านต#างๆ ได(แก# 

1. ป/ญหาการใช(ประโยชน5ที่ดินไม#เต็มประสิทธิภาพ เช#น ในบางบริเวณของพื้นที่พาณิชย 

กรรม และที่อยู#อาศัยหนาแน#นมาก ยังมีการใช(ประโยชน5ที่ดินเป�นที่โล#งว#าง ทําให(ระบบสาธารณูปโภคที่ได(จัด

ไว(เพื่อรองรับพื้นที่ดังกล#าวใช(ประโยชน5ได(ไม#คุ(มค#า ได(แก#พื้นที่บริเวณริมถนนกะโรม บริเวณถนนพัฒนาการคู

ขวาง และพื้นที่บริเวณหัวถนน เป�นต(น 

2. ป/ญหาการใช(ประโยชน5ที่ดินอย#างไม#เหมาะสม เช#น พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป�นที่

ราบลุ#ม น้ําท#วมขังในทุกๆ ป: เหมาะสมที่จะสงวนรักษาไว(เป�นพื้นที่สีเขียว แต#ในพื้นที่ผังเมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราชได(กําหนดให(พื้นที่เหล#านี้เป�นพื้นที่อยู#อาศัย ได(แก# บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติไปจนถึง

ชายฝ/Xงทะเลอ#าวไทย ซ่ึงไม#เหมาะสมต#อการพัฒนา และแก(ป/ญหาน้ําท#วมของชุมชนเมืองได(ในอนาคต 

 

6. การคมนาคมขนส1ง 

6.1 การคมนาคมขนส1งระหว1างเมือง 

การคมนาคมขนส#งระหว#างเมือง ประกอบด(วย การขนส#งทางถนน การขนส#งด(วยระบบ

ราง การขนส#งสาธารณะ และการขนส#งทางอากาศ ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 

6.1.1 การขนส1งทางถนน 

การคมนาคมขนส#งทางถนนระหว#างเมืองส#วนใหญ#จะใช(ถนนที่อยู# ในความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวง เชื่อมต#อกับจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีถนนโครงข#าย

ที่สําคัญ ประกอบด(วย ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 403 ทางหลวงแผ#นดิน

หมายเลข 408 ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4012 ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4102 ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข

4013 ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4103 ดังรายละเอียดต#อไปนี้  
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ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 401 เป�นเส(นทางหลักทางด(านทิศเหนือของพื้นที่วิจัย 

เชื่อมต#อการเดินทางไปยังอําเภอท#าศาลา อําเภอสิชล อําเภอขนอม ต#อเนื่องจังหวัดสุราษฎร5ธานี 

ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 403 เป�นเส(นทางหลักทางด(านทิศตะวันตกเฉียงใต(

ของพื้นที่วิจัย เชื่อมต#อการเดินทางกับอําเภอพระพรหม อําเภอร#อนพิบูลย5 ต#อเนื่องอําเภอทุ#งสง 

ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 408 เป�นเส(นทางหลักทางด(านทิศใต(ของพื้นที่วิจัย 

เชื่อมต#อการเดินทางกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอหัวไทร ต#อเนื่องจังหวัดสงขลา 

ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 4102 เป�นเส(นทางหลักด(านทิศตะวันออก เชื่อมต#อ

ระหว#างพื้นที่วิจัยกับตําบลปากนครและสุดสายทางที่ชายฝ/Xงอ#าวไทย 

ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 4103 เป�นเส(นทางเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช

ทางด(านทิศตะวันตก เชื่อมต#อระหว#างทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 408 กับทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 401 

ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 4013 เป�นเส(นทางสายหลักด(านทิศตะวันออก 

เชื่อมต#อระหว#างพื้นที่วิจัยกับอําเภอปากพนัง 

6.1.2 การขนส1งด,วยระบบราง 

สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชตั้งอยู#บริเวณถนนยมราชบริเวณที่ตัดกับถนนบูรณารามมี

ขบวนรถจากนครศรีธรรมราช - กรุงเทพมหานคร มีวันละ 2 ขบวน คือ รถด#วนและรถเร็ว ส#วนที่เหลือเป�น

ขบวนที่มีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโกลก  

   6.1.3 การขนส1งสาธารณะ 

การเดินทางด(วยระบบขนส#งสาธารณะมายังพื้นที่สามารถเลือกใช(รถประจํา

ทางหมวด 2 ของบริษัท ขนส#ง จํากัด โดยสถานีขนส#งตั้งอยู#บริเวณริมทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4016 

(ถนนกะโรม)  นอกจากนั ้นย ังม ีบริการรถโดยสารระหว#า ง อํา เภอหรือจ ังหว ัดข (าง เคียง ได (แก# 

นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีธรรมราช-ทุ#งสง นครศรีธรรมราช-พัทลุง นครศรีธรรมราช-สงขลา 

และ ฯลฯ ก็มีให(บริการที่สถานีขนส#งเช#นกัน โดยรถโดยสารบางสายก็มีการหยุดรับส#งบริเวณสี่แยก

ศาลามีชัย (หัวถนน) และตามแนวถนนราชดําเนินด(วย 

6.1.4 การขนส1งทางอากาศ 

สนามบินนครศรีธรรมราชตั้ งในพื้นที่ตํ าบลปากพูน อํา เภอเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช ห#างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 

1,790 ไร# การเดินทางระหว#างตัวเมืองกับสนามบินสามารถเลือกใช(ได(ทั้งทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4016 
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หรือใช(ทางลัดตามถนนเลียบคลองส#งน้ําชลประทาน โดยป/จจุบันที่สนามบินนครศรีธรรมราชมีสายการ

บินที่ให(บริการอยู# 2 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร5 และสายการบินไทยแอร5เอเชีย 

6.2 การคมนาคมและขนส1งภายในเขตผังเมืองรวม 

การขนส#งภายในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด(วย การจําแนกประเภทของถนน

โครงข#ายในพื้นที่ผังเมืองรวม ลักษณะถนนโครงข#ายในเขตผังเมืองรวม และการขนส#งสาธารณะดัง

รายละเอียดต#อไปนี้ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

6.2.1 การจําแนกประเภทของถนนโครงข1ายในพ้ืนที่ผังเมืองรวม 

ถนนโครงข#ายในพื้นที่วิจัย (ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง) จําแนกออก

ได(เป�น 4 ประเภท คือ ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนท(องถ่ิน  

ถนนสายประธาน มีหน(าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว#างเมือง มีการควบคุมให(

พาหนะเคลื่อนที่ได(อย#างสะดวก จํากัดการประกอบกิจกรรมข(างทาง มีปริมาณการจราจรมาก พาหนะ

เคลื่อนที่ด(วยอัตราเร็วสูง มีพาหนะขนาดใหญ#ใช(เส(นทางมาก ถนนที่มีหน(าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว#าง

เมืองส#วนใหญ#เป�นถนนโครงข#ายในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ประกอบด(วย ทางหลวงแผ#นดิน

หมายเลข 403 ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 408 และทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4103 
 

 
 

ภาพที่ 27 ทางหลวงแผ#นดนิหมายเลข 403และ ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4103 
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ถนนสายหลัก (arterial road)มีหน(าที่เป�นเส(นทางหลักในชุมชนหรือในพื้นที่วิจัย 

ถนนประเภทนี้จะมีการประกอบกิจกรรมมากกว#าถนนสายหลักระหว#างเมืองแต#ก็ยังคงต(องรักษาความสามารถ 

ในการเคลื่อนที่ของกระแสจราจรมากกว#าการให(สิทธิประกอบกิจกรรมข(างทาง มีปริมาณพาหนะหนาแน#น 

พาหนะเคลื่อนที่รวดเร็ว พาหนะที่ใช(เส(นทางนี้ส#วนใหญ#เป�นพาหนะในพื้นที่ ถนนสายหลักในพื้นที่วิจัย 

ประกอบด(วย ถนนราชดําเนิน ถนนกะโรมทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4012 (ถนนพัฒนาการคูขวาง) ทาง

หลวงแผ#นดินหมายเลข 4013 ทางหลวงชนบท นศ.4028 (ถนนวัดโบสถ5) และ ทางหลวงชนบท นศ.4037 (ถนน

เฉลิมพระเกียรติ)  
 

 
 

ภาพที่ 28 ถนนราชดําเนนิและถนนกะโรม 
 

 
 

ภาพที่ 29 ถนนพฒันาการคูขวางและถนนเฉลิมพระเกียรติ 
 

ถนนสายรอง (collector road) มีหน(าที่ให(บริการพาหนะในชุมชนหรือพื้นที่วิจัย 

ให(ความสําคัญของการประกอบกิจกรรมเท#ากับการเคลื่อนที่ของกระแสจราจร อัตราเร็วในการเดินทางปานกลาง 

สามารถจอดพาหนะข(างทางได(อย#างสะดวก ถนนสายรองในพื้นที่วิจัย ประกอบด(วย ถนนสายบ(านมะขามชุม-

บ(านนาเคียน ถนนเลียบคลองชลประทาน (ทางลัดไปสนามบิน) ถนนสะพานยาว ถนนตามแนวคลองส#งน้ํา
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สาย 2ขวา – สายใหญ#ฝ/Xงซ(าย ถนนเทวบุรี ถนนนางงาม ถนนประตูลอด ถนนพะเนียด ถนนวัดบูรณาราม ถนน

ปากนครถนนราชนิคม ซอยท#าซัก ทางหลวงชนบท นศ.4015 ถนนศรีปราชญ5 ถนนศรีธรรมโศก ถนนศรี

ธรรมราช และถนนชลวิถี  
 

 
 

ภาพที ่30 ถนนสะพานยาวและ ถนนประตลูอด 
 

ถนนท,องถิ่น (localroad) ประกอบด(วย ตรอก ซอย ทั่วไปภายในพื้นที่วิจัยเช#น 

ถนนอินทร5บํารุง ซอยทวดเหนือ ซอยประชาพัฒนา ถนนคณารักษ5 ซอยทวดทอง 1 ซอยทวดทอง 3 ซอยหน(า 

วัดท(าวโคตร ซอยทวดจริกตะวันออก ฯลฯ 
 

 
 

ภาพที่ 31 ซอยหน(าวัดท(าวโคตรและซอยทวดเหนือ 
 

6.2.2 รูปแบบของถนนโครงข1ายภายในเขตผังเมืองรวม 

ถนนโครงข#ายในเขตชุมชนเมืองรวมจําแนกออกได(เป�นสองส#วน คือ ถนน

โครงข#ายในเขตชุมชน และถนนโครงข#ายภายนอกเขตชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ถนนโครงข1ายในเขตชุมชน จะมีรูปแบบเป�นตาราง (grid pattern) โดยมีถนนราช

ดําเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง และทางหลวงชนบท นศ.4037 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) เป�นถนนสายหลักใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

 

แนวทิศเหนือ-ทิศใต( และมีถนนศรีธรรมโศก ถนนพัฒนาการทุ#งปรัง ถนนศรีปราชญ5 ถนนศรีธรรมราช ถนนยมราช 

และถนนท#าช(างเป�นถนนสายรองในแนวทิศเหนือ-ทิศใต(  ส# วนถนนสายหลักในแนวทิศตะวันออก- 

ทิศตะวันตก มีเพียง 2 สายทาง คือ ถนนวัดบูรณารามต#อเนื่องถนนปากนคร และถนนประตูลอดเท#านั้นที่เหลือจะ

เป�นเพียงถนนสายรองหรือถนนท(องถ่ิน อาทิ ถนนพะเนียด ถนนประตูขาว ฯลฯ จากลักษณะดังกล#าวจะพบว#า 

ถนนโครงข#ายสายหลักในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกมีไม#เพียงพอ ประชาชนท(องถ่ินจะใช(ตรอก ซอยต#างๆ 

สําหรับการเดินทาง การเดินทางภายในเขตชุมชนส#วนใหญ#ของประชาชนจะเลือกใช(ถนนในแนวทิศเหนือ-ทิศใต(

เป�นหลัก เนื่องจากมีระยะทางยาวกว#าถนนโครงข#ายในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก 

ถนนโครงข1ายภายนอกชุมชน ส#วนใหญ#จะมีรูปแบบเป�นเส(นตรง (linear pattern) 

ออกไปจากถนนโครงข#ายในเขตชุมชน โดยทิศเหนือจะมีทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4012 เป�นเส(นทางหลัก ทิศ

ตะวันออกมีทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4102 และทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4013 เป�นเส(นทางหลัก ทางทิศใต(

มีทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 408 เป�นเส(นทางหลัก และทางทิศตะวันตก มีทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4016 

และทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 403 เป�นเส(นทางหลัก ส#วนถนนในรูปแบบวงแหวน (ring road) ที่สําคัญมี 2 สาย

ทาง คือ ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4103 เป�นทางเลี่ยงเมืองด(านทิศตะวันตก เชื่อมระหว#างทางหลวงแผ#นดิน

หมายเลข 408 กับทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 401 เป�นทางสายหลักระหว#างเมือง มีปริมาณการจราจรมาก ส#วน

อีกเส(นทางคือ ทางหลวงชนบท นศ.4028 (ถนนวัดโบสถ5) มีรูปแบบเป�นคร่ึงวงแหวนทางด(านทิศตะวันออก เชื่อม

ระหว#างถนนพัฒนาการคูขวาง กับทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4102 

6.3 การขนส1งสาธารณะ 

ระบบขนส#งสาธารณะหลักภายในพื้นที่วิจัย คือ รถสองแถวประจําทางจํานวน 4 สาย คือ สาย

หัวถนน-สนามกีฬา สายท#าศาลา-หัวถนน สายสี่แยกตลาดแขก-พรหมคีรี สายตลาดคูขวาง-ปากนคร ดัง

รายละเอียดต#อไปนี้ 

รถสองแถวสายหัวถนน-สนามกีฬา (สีนํ้าเงิน)ให(บริการเร่ิมต(นจากสนามกีฬา ไปตามแนว

ถนนราชดําเนินจนบรรจบที่สี่แยกศาลามีชัย (หัวถนน) โดยบางคันอาจให(บริการไปถึงบริเวณด(านหน(าของค#าย

วชิราวุธ (จุดเร่ิมต(นของทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 401) โดยผ#านทางถนนมณีวัตร  

รถสองแถวสายท1าศาลา-หัวถนน (สีขาว)ให(บริการจากบริเวณท#าศาลาตามแนวทางหลวง

แผ#นดินหมายเลข 4012-ถนนพัฒนาการคูขวาง-ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4013-สี่แยกศาลามีชัย (หัวถนน) รถ

สองแถวสายตลาดแขก-พรหมคีรี เป�นรถโดยสารที่ให(บริการภายในเมืองและระหว#างเมือง โดยเร่ิมต(นบริเวณสี่แยก

ตลาดแขกไปสิ้นสุดที่อําเภอพรหมคีรี 
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6.4 จํานวนยานพาหนะและปริมาณการจราจร 

ผู(วิจัยได(รวบรวมข(อมูลจํานวนยานพาหนะและสํารวจปริมาณการจราจรในพื้นที่วิจัยดัง

รายละเอียดต#อไปนี้ (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 2551) 

6.4.1 จํานวนยานพาหนะในพ้ืนที่วิจัย 

จํานวนพาหนะจําแนกตามประเภทรถตามกฎหมายว#าด(วยรถยนต5 (ส#วนบุคคล)ซ่ึงพบว#า 

รถจักรยานยนต5เป�นพาหนะที่ประชาชนครอบครองมากที่สุดถึงร(อยละ 78.98 อันดับสองเป�นรถยนต5บรรทุก

ส#วนบุคคลร(อยละ 15.08 ส#วนรถยนต5ส#วนบุคคลเกิน 7 คน มีสัดส#วนน(อยที่สุดเพียงร(อยละ 0.47 
 

ตารางที ่6 จํานวนรถแยกตามประเภทรถตามกฎหมายว#าด(วยรถยนต5 
 

 

 

ที่มา: สํานักงานขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 
 

78.98

0.12
5.36 0.47

15.08
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แผนภูมิที ่7 ร(อยละของประเภทพาหนะ จาํแนกตามกฎหมายว#าด(วยรถยนต5 

ที่มา : สํานักงานขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 

ลําดับที ่ ประเภทรถ จํานวนรถ(คัน) ร,อยละ 

1 รถยนต5นั่งส#วนบุคคลไม#เกิน 7 คน 30,156 5.36 

2 รถยนต5นั่งส#วนบุคคลเกิน 7 คน 2,617 0.47 

3 รถยนต5บรรทุกส#วนบุคคล 84,856 15.08 

4 รถจักรยานยนต5 444,385 78.98 

5 รถอ่ืนๆ 670 0.12 

รวมทั้งหมด 562,684 100.00 
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จํานวนพาหนะจําแนกประเภทตามกฎหมายว#าด(วยการขนส#งทางบก (รถสาธารณะ

และรถบรรทุก) รถบรรทุกส#วนบุคคลมีสัดส#วนมากที่สุดถึงร(อยละ 56.75 รองลงมาเป�นรถขนาดเล็กและรถ

โดยสารประจําทางเป�นสัดส#วนที่ใกล(เคียงกัน คือ ร(อยละ 15.39 และร(อยละ15.06 ตามลําดับ ส#วนรถโดยสาร

ไม#ประจําทางมีสัดส#วนน(อยที่สุดที่ร(อยละ 0.48  
 

ตารางที่ 7 จํานวนรถแยกตามประเภทรถตามกฎหมายว#าด(วยการขนส#งทางบก 
 

 

 

ที่มา: สํานักงานขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 
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แผนภูมิที ่8 ร(อยละของประเภทพาหนะ จาํแนกตามกฎหมายว#าด(วยการขนส#งทางบก 

ที่มา: สํานักงานขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 

ลําดับที่ ประเภทรถ จํานวนรถ(คัน) ร,อยละ 

1 รถโดยสารประจําทาง 1,275 15.06 

2 รถขนาดเล็ก 1,303 15.39 

3 รถโดยสารไม#ประจําทาง 41 0.48 

4 รถโดยสารส#วนบุคคล 137 1.62 

5 รถบรรทุกไม#ประจําทาง 906 10.70 

6 รถบรรทุกส#วนบุคคล 4,806 56.75 

รวมทั้งหมด 8,468 100.00 
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6.5 ป6ญหาด,านการคมนาคมขนส1งในป6จจุบัน 

จากการสํารวจลักษณะทางกายภาพของโครงข#ายคมนาคม และผลการวิเคราะห5

สภาพคมนาคมในป/จจุบันทําให(สามารถสรุปสภาพป/ญหาได(ดังต#อไปนี้ 

 

6.5.1 ป6ญหาโครงข1ายคมนาคมไม1สามารถรองรับปริมาณการจราจรได,อย1างมี

คุณภาพ 

ถนนพัฒนาการคูขวางและถนนราชดําเนินซึ่งเป�นถนนที่ประชาชนใช(สัญจร

มากที่สุดในพื้นที่วิจัยมีค#าอัตราส#วน V/C ในช#วงเร#งด#วนมากกว#า 1 และอัตราเร็วเฉลี่ยในชั่วโมง

เร#งด#วนก็ต่ํากว#า 18 กิโลเมตรต#อชั่วโมง ทําให(เกิดป/ญหาต#อการเดินทางในภาพรวมของพื้นที่วางผัง 

ประชาชนส#วนใหญ#เลือกเดินทางตามแนวทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4016 

เพื่อเข(าและออกจากพื้นที่วิจัย ทําให(สี ่แยกตลาดแขกและถนนกะโรมไม#สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรได( 

อัตราเร็วเฉลี่ยในช#วงเร#งด#วนบนถนนสายหลักมีค#าค#อนข(างต่ํา เนื ่องจาก

ถนนสายหลักทุกเส(นทางจะมีแหล#ง กํา เนิดกิจกรรมหนาแน#นเกือบตลอดแนว เกิดความล#าช(า

ระหว#างรถที่ต(องการผ#านทางกับรถที่ต(องการประกอบกิจกรรม  

 

6.5.2 ป6ญหาด,านกายภาพของโครงข1ายคมนาคม 

บริเวณที่ซอยทวดทอง 1 และซอยทวดทอง 3 ตัดกับทางหลวงแผ#นดิน

หมายเลข 4016จะเกิดลักษณะเป�นทางแยกแบบเยื้องกัน โดยพาหนะที่ออกจากซอยทวดทอง 1 

และต(องการเดินทางต#อเนื่องไปยังซอยทวดทอง 3 จะต(องขับแบบย(อนทิศทางเล็กน(อย 

ป /ญหาถนนโครงข #า ย เป �นล ักษณะคอขวดบริเ วณที ่ท า งหลวงแผ #นด ิน

หมายเลข 4016ต#อเชื่อมกับถนนกะโรม เนื่องจากเป�นเส(นทางเข(าเมืองหลักแต#มีสภาพเป�นคอขวด

กอปรกับตัดกับรางรถไฟ ทําให(เกิดความล#าช(าบนถนนโครงข#ายได( 

บริเวณสี่แยกตลาดแขกมีทางเท(าก#อสร(างยื่นเข(าไปในผิวจราจร ซ่ึงอาจทําให(

พาหนะต(องเลี้ยวโดยใช(รัศมีในการเลี้ยวมากยิ่งข้ึน 

บริเวณวงเวียนหน(าโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป�นสี่แยกที่

มีการก#อสร(างวงเวียนทําให(แนวถนนราชดําเนินเกิดการปรับแนว ถ(าเป�นผู(ขับขี่ที่ไม#ชํานาญทางอาจ

ตัดสินใจไม#ถูกว#าจะต(องเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด 
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การขายสินค(าบริเวณริมทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4016 บริเวณด(านหน(า

สถานีขนส#งทําให(เกิดความล#าช(าบนถนนโครงข#ายเป�นอย#างมาก 

ป/ญหาเครื่องปTองกันรถไฟบริเวณจุดตัดระหว#างถนนเทวบุรีกับรางรถไฟซึ่ง

มักจะค(างเป�นประจํา ทําให(เกิดความล#าช(า นอกจากนั้นประชาชนทั่วไปมักใช(ทางรถไฟเป�นทางเดิน

เท(า 

ถนนสายหลักในแนวทิศเหนือ-ทิศใต(ทั้งถนนราชดําเนินและถนนพัฒนาการคู

ขวางมีแหล#งกําเนิดกิจกรรมหนาแน#นตลอดแนวทั้งสองเส(นทาง มีการจอดพาหนะทั้งสองฝ/Xงทาง ทํา

ให(เกิดความล#าช(าบนถนนสายหลักทั้งสองสายทาง 

ลักษณะทางกายภาพของถนนสายรองในแนวเหนือ-ใต( มีเขตทางแคบ

ประมาณ 7-10 เมตร และมีการจอดพาหนะตลอดแนว อาทิ ถนนศรีปราชญ5 ถนนศรีธรรมราช และ

ถนนยมราช ทําให(การหลีกไปใช(ถนนสายรองก็ไม#มีความคล#องตัวเช#นกัน 

 

6.6 การคาดการณ:ด,านคมนาคมและขนส1ง 

การคาดการณ5ด(านคมนาคมและขนส#งภายในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชจะ

อ (า ง อ ิง ผ ล กา ร ศ ึก ษ า จ าก แผ นแ ม #บท ด (า นก า รจ ร า จ ร และ ขน ส #ง จ ัง ห ว ัด นค รศร ีธ ร รม ร า ช 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 ตุลาคม 2546 และการคาดการณ5 (บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด, 

2551) พบว#าความต(องการการเดินทางระหว#างพื้นที่ย#อยในพื้นที่ศึกษาใน ป: พ.ศ.2551 และ 2556 

มีปริมาณการเดินทางมาจากทางทิศเหนือสู#ทิศใต( และทิศตะวันตกสู#ทิศใต( ซ่ึงผ#านชุมชนและสถานที่

ต#างๆ ที่มีความสําคัญและเป�นจุดกําเนิดการจราจรและมีความแออัดสูง โดยมีการเดินทางเข(า-ออก 

พื้นที่ย#านใจกลางเมืองมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในโครงการแผนแม#บทฯ พบว#าความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมง

เร#งด#วนบนโครงข#ายถนนในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชในป: พ.ศ.2551 อยู#ในช#วง 

35-50 กม./ชม. สําหรับโครงข#ายถนนนอกเขตเทศบาล และอยู#ในช#วง 10-35 กม./ชม. สําหรับ

โครงข#ายถนนในเขตเทศบาล ขณะที่ในป:พ.ศ.2556ความเร็วเฉลี่ยมีค#าลดลงประมาณร(อยละ 10-20

เม่ือเทียบกับป: พ.ศ.2551โดยโครงข#ายถนนนอกเขตเทศบาลมีความเร็วเฉลี่ยอยู#ในช#วง 28-48 กม./

ชม. ส#วนโครงข#ายถนนในเขตเทศบาลมีความเร็วเฉลี่ยอยู#ในช#วงน(อยกว#า 10 จนถึง 30 กม./ชม.  
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยรถยนต5ในชั่วโมงเร#งด#วนในป:อนาคต 
 

โครงข1ายถนน 
ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 

ปJ พ.ศ.2551 ปJ พ.ศ.2556 

1. ถนนราชดําเนิน (แยกหัวถนน-สามแยกหอนาฬิกา) 18 10 

2. ถนนราชดําเนิน (สามแยกหอนาฬิกา-ถ.ปากนคร) 10 <10 

3. ถนนราชดําเนิน (ถ.ปากนคร-ค#ายวชิราวุธ) 18 <10 

4. ถนนพัฒนาการคูขวาง (ทางหลวงหมายเลข 4013-ถ.วัดโบสถ5) 35 33 

5. ถนนพัฒนาการคูขวาง (ถ.วัดโบสถ5-ถ.ปากนคร) 21 18 

6. ถนนพัฒนาการคูขวาง (ถ. ปากนคร-ถ.ท#าแพตลาดวันพฤหัส) 45 35 

7. ถนนศรีปราชญ5 12 <10 

8. ถนนศรีธรรมโศก <10 <10 

9. ถนนยมราช <10 <10 

10. ถนนเฉลิมพระเกียรติ 30 28 

11. ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 403 (อ.ร#อนพิบูลย5) 26 18 

12. ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4013 (อ.ปากพนัง) 48 40 

13. ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4016 (อ.ลานสกา) 55 48 

14. ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4102 (บ.ปากนคร) 45 40 

15. ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4103 (ท#าศาลา) 33 30 

 

ที่มา: แผนแม#บทด(านการจราจรและขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 ตุลาคม 2546 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

 

 

ภาพที่ 32 ความต(องการการเดินทางระหว#างพืน้ที่ย#อยในพืน้ทีศึ่กษาป: พ.ศ.2551 

ที่มา: แผนแม#บทด(านการจราจรและขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร5 ตุลาคม 

2546 
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ภาพที ่33 ความต(องการการเดินทางระหว#างพืน้ที่ย#อยในพืน้ทีศึ่กษาป: พ.ศ.2556 

ที่มา: แผนแม#บทด(านการจราจรและขนส#งจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร5 ตุลาคม 

2546 
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การคาดการณ5ปริมาณการจราจรในอนาคตโดยอ(างอิงจากร(อยละการเพิ่มปริมาณการ

เ ดิ น ท า ง ต# อ ป: ที่ ไ ด( จ า ก แ ผ น แ ม #บ ท ด (า น ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ข น ส #ง จ ัง ห ว ัด น ค ร ศ ร ีธ ร ร ม ร า ช 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีค#าประมาณร(อยละ 2.1 ต#อป: โดยการคาดการณ5ดังกล#าว

เลือกถนนโครงข#ายที่สําคัญในแนวทิศเหนือ-ทิศใต( และถนนโครงข#ายที่สําคัญในแนวทิศตะวันออก-ทิศ

ตะวันตกโดยถนนโครงข#ายที่สําคัญในแนวทิศเหนือ-ทิศใต( ประกอบด(วย ถนนราชดําเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง 

ถนนเฉลิมพระเกียรติและทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4012 โดยผลการคาดการณ5จะพบว#า ถนนราชดําเนิน

และถนนพัฒนาการคูขวางจะมีค#าอัตราส#วน V/C มากกว#า 1 หรือไม#สามารถรองรับปริมาณการจราจรได( ส#วน

ถนนเฉลิมพระเกียรติและทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 4102 มีค#าอัตราส#วน V/C น(อยกว#า 1 หรือสามารถรองรับ

ปริมาณการจราจรได( 
 

ตารางที่ 9 ผลการคาดการณ5ปริมาณการจราจรในอนาคต 
 

ถนน 
2551 2556 2570 

PHV V/C PHV V/C PHV V/C 

ถนนราชดําเนิน 2395 1.39 2657 1.54 3554 2.07 

ถนนพัฒนาการคูขวาง 2520 0.83 2796 0.92 3740 1.23 

ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 

4016 3296 0.78 3657 0.86 4892 1.15 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ 757 0.18 839 0.20 1123 0.26 

ถนนประตูลอด 1296 0.75 1438 0.84 1924 1.12 

ถนนพะเนียด 1438 0.91 1595 1.01 2134 1.35 

ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 

4013 3300 0.78 3661 0.86 4897 1.15 

ถนนปากนคร 1286 0.81 1427 0.90 1909 1.21 

ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 

4102 2166 0.51 2403 0.57 3215 0.76 
 

ที่มา: บริษัท พสิุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด. ร1างรายงานการวางผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุง

คร้ังที่ 3) (กรุงเทพฯ: โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 2551). 
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โดยผลการคาดการณ5ปริมาณการจราจรบนถนนโครงข#าย พบว#า ถนนโครงข#ายในพื้นที่

ศึกษาจะไม#สามารถรองรับปริมาณการจราจรได(อย#างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถนนสายหลักในแนวทิศเหนือ-

ทิศใต(มีค#าอัตราส#วน V/C มากกว#า 1 ส#วนถนนโครงข#ายในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ก็มีเพียงถนนสาย

รองและท(องถ่ินไว(ให(บริการ ซ่ึงทําให(ค#าอัตราส#วน V/C บางเส(นทางมากกว#า 1 เช#นกัน 

ถนนราชดําเนิน เป�นถนนที่ได(รับผลกระทบทางด(านการจราจรสูงที่สุด มีค#าอัตราส#วน 

V/C  

มากถึง 2.07 ในป: พ.ศ. 2570 

ถนนพัฒนาการคูขวาง เป�นถนนสายหลักในแนวทิศเหนือ-ทิศใต(ที่สําคัญเทียบเท#าถนนราช

ดําเนิน มีค#าอัตราส#วน V/C เท#ากับ 1.23 ในป: พ.ศ. 2570 

ถนนพะเนียด เป�นถนนในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกแนวเดียวกับถนนกะโรม มีค#า

อัตราส#วน V/C เท#ากับ 1.35 ในป: พ.ศ. 2570 

ถนนประตูลอด เป�นถนนในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีค#าอัตราส#วน V/C เท#ากับ 

1.12 ในป: พ.ศ. 2570 

 

7. ระบบสาธารณูปโภค 

7.1 ระบบป]องกันนํ้าท1วมและระบายนํ้า 

7.1.1 สถานการณ:ป6จจุบัน 

พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชได(รับผลกระทบจากป/ญหาน้ําท#วมขังในหลาย

พื้นที่ซ่ึงพื้นที่ส#วนใหญ#อยู#ในเขตเทศบาล โดยมีสาเหตุมาจาก ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู#ริมทะเล

ทางด(านอ#าวไทย มีลําน้ําธรรมชาติซ่ึงเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ#านตัวเมืองอยู#หลายสาย เม่ือ

เกิดฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชซ่ึงเป�นพื้นที่สันเนินหรือพื้นที่เชิงเขา มีความลาดชัน

ค#อนข(างมาก จะมีปริมาณน้ําในคลองต#างๆ ปริมาณมากไหลผ#านตัวเมือง แต#คลองต#างๆ มีขนาดเล็กลง

เนื่องจากถูกบุกรุกและตื้นเขิน ประกอบกับมีลักษณะการตั้งชุมชนเป�นแนวยาวขนานไปกับถนน ซ่ึงขวางลํา

น้ําธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ลุ#มระหว#างถนนราชดําเนินและพัฒนาการคูขวาง ทําให(น้ําระบายลงสู#ทะเลไม#ทัน 

จึงเกิดการไหลบ#า ท#วมตัวเมืองเป�นประจําป:เกือบทุกป: ก#อให(เกิดความเสียหายต#อทรัพย5สิน ตลอดจนระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการต#างๆ  

ป/ญหาอุทกภัยเป�นป/ญหาสําคัญที่มีผลกระทบต#อชีวิตประจําวัน และก#อให(เกิด

ความเสียหายเป�นประจําทุกป: ทั้งที่ประเมินมูลค#าเป�นตัวเงินได(และประเมินมูลค#าเป�นตัวเงินไม#ได( จึงได(เกิด
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โครงการส#งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราชได(ดําเนินการพยากรณ5น้ําและเตือนภัยด(วยการใช(วิธีปกติ 

(manual operation) มาเป�นระยะเวลานาน แต#ประสบป/ญหาเร่ืองการรับ-ส#งข(อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ไม#ทัน

ต#อเหตุการณ5  กล#าวคือ เ ม่ือฝนตกบริเวณต(นน้ํ า ศูนย5หรือหน#วยงานที่ เฝTาระวังอยู#บ ริเวณเมือง

นครศรีธรรมราชไม#สามารถทราบได(โดยทันท#วงทีและไม#สามารถนําข(อมูลมาประยุกต5ใช(เพื่อการพยากรณ5น้ํา

ล#วงหน(าได( อีกทั้งต(องประสานความร#วมมือกับหน#วยงานอ่ืนๆ เช#น กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมอุทกศาสตร5ที่

มีสถานีตรวจวัดน้ําฝนและระดับน้ําอยู#มาใช( แต#ไม#เพียงพอต#อการใช(งาน ประกอบกับสภาพของลุ#มน้ํามีความ

ลาดชันสูงในช#วงต(นน้ํา และระยะการเดินทางของน้ําเป�นไปอย#างรวดเร็ว ควรมีการติดตั้งระบบตรวจวัด

ข(อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตรอุทกวิทยา) รวมทั้งระบบพยากรณ5น้ําแบบอัตโนมัติ เพื่อใช(ใน

การพยากรณ5น้ําและการบริหารจัดการน้ําหลากได(ทันท#วงทีและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต#ต(นน้ําจนถึง

ปากคลองที่ระบายลงสู#ทะเล จะทําให(สามารถดําเนินการเตือนภัยการเกิดอุทกภัยตัวเมืองนครศรีธรรมราช 

และจะสามารถวางแผนการระบายน้ําและการผันน้ําออกสู#ทะเลได(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7.1.2 แนวทางการพัฒนา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได(ว#าจ(างบริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส5 

จํากัด จัดทํารายงานการออกแบบรายละเอียดระบบปTองกันน้ําท#วมและระบายน้ําในพื้นที่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชเพื่อแก(ไขป/ญหาดังกล#าว โดยสามารถสรุปผลการศึกษาอันประกอบด(วยองค5ประกอบของ

โครงการ ดังนี้ 

งานยกระดับถนนเป�นคันปTองกันน้ําท#วม ตามแนวถนนราษฎร5บํารุง ตั้งแต#ถนน

มะขามชุมถึงคลองท#าซัก ความยาว 206 เมตรและตามแนวถนนพัฒนาการทุ#งปรัง ตั้งแต#ทางหลวงหมายเลข 

403 ถึงคลองคูพาย ความยาว 1,212 เมตร 

งานก#อสร(างเข่ือนปTองกันน้ําท#วมริมคลอง พร(อมขุดลอกคลองในคลอง 5 สายหลัก 

คือ คลองท#าซัก ความยาว 2,956 เมตร คลองนครน(อย ความยาว 1,512 เมตร คลองปWาเหล(า ความยาว 

2,473 เมตร คลองสวนหลวง ความยาว 2,234 เมตร และคลองคูพาย ความยาว 1,061 เมตร 

งานก#อสร(างระบบระบายน้ํา บนถนนพัฒนาการทุ#งปรัง ความยาว 1,188 เมตร 

ถนนราษฎร5บํารุง ความยาว 188 เมตร หลังเข่ือนปTองกันน้ําท#วมริมคลองท#าซัก ความยาว 1,539 เมตร หลัง

เข่ือนปTองกันน้ําท#วมริมคลองปWาเหล(า ความยาว 2,419 เมตร หลังเข่ือนปTองกันน้ําท#วมริมคลองสวนหลวง ความ

ยาว 2,231 เมตร และหลังเข่ือนปTองกันน้ําท#วมริมคลองคูพาย ความยาว 1,065 เมตร 

งานก#อสร(างสถานีสูบน้ําฝน จํานวน 8 แห#ง ก#อสร(างบ#อสูบน้ํา จํานวน 12 แห#ง 

และก#อสร(างบ#อพักทิ้งน้ําพร(อมประตูกันน้ําไหลย(อนกลับ จํานวน 30 แห#ง 
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นอกจากนี้ยังมีการริเร่ิมโครงการระบบโทรมาตรเตือนภัยน้ําท#วมชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช โครงการส#งน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด(วย 

1. การดําเนินการศึกษาวางระบบโทรมาตรสําหรับติดตามข(อมูลเพื่อการบริหาร

จัดการน้ํา ระบบพยากรณ5น้ําประกอบการบริหารจัดการน้ํา ระบบการแจ(งเตือน ระบบตรวจวัดเฝTาระวัง

คุณภาพน้ําในจุดที่มีความสําคัญ เพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ลุ#มน้ํานครศรีธรรมราชให(มี

ประสิทธิภาพ 

2. การติดตั้งและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร5 (Mathematical Model) เพื่อ

ประกอบการบริหารจัดการน้ําอย#างมีประสิทธิภาพ โดยแบบจําลองสามารถรับข(อมูลจากระบบโทรมาตรเพื่อนํามา

ประกอบการคํานวณได(แบบอัตโนมัติ (Automated Flood Forecasting and Warning System) 

3. การพัฒนาระบบช#วยตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) สําหรับ

ประกอบการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่โครงการให(มีประสิทธิภาพและทันต#อสถานการณ5 

4. การพัฒนาระบบฐานข(อมูล ระบบการนําเสนอข(อมูลและเตือนภัย โดยมีส#วนที่

สามารถนําเสนอข(อมูลสู#สาธารณชน (Public Information System) ในรูปแบบของการนําเสนอผ#านเครือข#าย 

Internet 

5. การถ#ายทอดเทคโนโลยีและฝ�กอบรมให(กับเจ(าหน(าที่ของกรมฯ เช#น การใช(งาน

ของระบบที่พัฒนาข้ึน และการดูแลบํารุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา ฯลฯ 
 

 
 

รูปที่ 34 โครงการระบบโทรมาตรเตือนภัยน้ําท#วมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

ที่มา: สํานักชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ5, โครงการระบบโทรมาตรเตือนภัยนํ้าท1วมชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช, เข(าถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2556. เข(าถึงได(จากhttp://202.176.90.215/index.php. 
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8. ผังเมืองรวม 

8.1 ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 จัดทําขึ้นเพื่อพิจารณาการขอแก(ไข

ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับเก#าให(ใช(บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 โดยมีผล

บังคับใช(ตั้งแต#วันที่ 8 มกราคม 2557 เพื่อจัดระบบการใช(ประโยชน5ที่ดิน โครงข#ายคมนาคมขนส#งและ

บริการสาธารณะให(มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล(องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

รวมทั ้งส#งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด โดยมีการจําแนกการใช(ประโยชน5ในที่ดินเป�น 8 

ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค(า ที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ5ชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทที่โล#งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม ที่ดินประเภทอนุรักษ5ปWาไม( ที่ดิน

ประเภทที่โล#งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม และที่ดินประเภทสงวนไว(เพื่อรักษาสภาพปWาชายเลน 

สาเหตุที่ได(มีการแก(ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากหลังจากที่มีการ

ประกาศใช(กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปได(ระยะเวลาหนึ่งพบว#า ส#งผลกระทบ

ต#อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ไม#สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได( เช#น โรงงานสกัดน้ํามันปาล5ม 

ซ่ึงป/จจุบันมีผู(ประกอบการได(รับอนุญาตให(ตั้งโรงงานประมาณ 10 ราย เนื่องจากติดขัดกับกฎหมายผัง

เมืองดังกล#าว เพราะถูกกําหนดไว(ในบัญชีโรงงานแนบท(ายกฎกระทรวง จึงจําเป�นต(องขอแก(ไขปรับปรุง

บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานแนบท(ายกฎกระทรวง โดยให(มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อ

ศึกษาถึงรายละเอียดต#างๆ ของโรงงานแต#ละประเภทที่จะเพิ่มเติมเข(าไป รวมถึงการก#อสร(างท#าเทียบ

เรือในอนาคต การก#อสร(างโรงงานกําจัดขยะของเทศบาลนครฯ ด(วย โดยไม#ส#งผลกระทบต#อการใช(

ประโยชน5ในที่ดินแต#ละประเภทที่กําหนดไว(เดิม 

สําหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได(ถูกกําหนดให(เป�นที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) ซ่ึงที่ดินประเภทนี้จะกําหนดไว(ในพื้นที่ที่เป�นชุมชนเมือง (เทศบาล หรือ อบต.) รวมทั้ง

พื้นที่ที่มีการประกาศบังคับใช(เขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน แล(ว หรือพื้นที่ที่มีการดําเนินการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน โดยหลักการที่ดินประเภทนี้ จะมีข(อกําหนดให(ใช(ประโยชน5ที่ดินประเภท

ที่อยู#อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป�นหลัก ส#วนข(อจํากัด ข(อ

ห(ามจะเป�นกิจกรรมที่อาจส#งผลกระทบต#อชุมชนในด(านต#างๆ 
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แผนที่ที ่7 ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชป: พ.ศ.2556 

ที่มา: สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวดันครศรีธรรมราช, ผังเมืองรวมจงัหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556, 

เข(าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2558, เข(าถึงได(จาก http://www.dpt.go.th/nakhonsithammarat/ 
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8.2 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับ พ.ศ. 2545 - 2550 ได(มีการประกาศ

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ5 พ.ศ.2545 และมี

ระยะเวลาการใช(บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 5 ป: ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ5 พ.ศ. 2550 โดยทําการ

ขยายระยะเวลาการบังคับใช(ผัง 1 ป:มาแล(ว จํานวน 2 คร้ัง และจะหมดอายุจึงจําเป�นต(องจัดทําผังเมือง

รวมฉบับใหม# หรือเรียกว#า ร#างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ขึ้นเพื่อแก(ไข

ข(อบกพร#องของผังเมืองรวมฉบับเก#า และสามารถบังคับใช(ตามกฎกระทรวงต#อไป โดยมีรายละเอียด

และการเปลี่ยนแปลง แบ#งออกเป�น 2 ประเด็น ดังนี้ 

8.2.1 ด,านการใช,ประโยชน:ที่ดิน 

จากการว ิเคราะห5ผ ัง เม ืองรวม ฉบ ับ ฉบับ  พ .ศ .  2545 - 2550 พบว #า 

ประชากรในพื้นที่เขตผังเมืองรวม มีความหนาแน#นเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต(องการในเรื่องที่อยู#อาศัย

เพิ่มมากข้ึน แต#ผังเมืองรวมดังกล#าวได(ออกแบบไว(ครอบคลุม สามารถรองรับการใช(ประโยชน5ที่ดินใน 

พ.ศ.2551 ได(อย#างเพียงพอในทุกบริเวณ แต#ในร#างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 

3) มีการเพิ่มเติมการใช(ประโยชน5ที่ดินประเภทที่อยู#อาศัย เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตต#อไป 

อย#างไรก็ตามยังมีบางบริเวณที่ขัดแย(งจากที่กําหนดไว(ในกฎกระทรวง พบว#า มี

การใช(ประโยชน5ที่ดินบางส#วนผิดไปจากกฎกระทรวง คือ บริเวณที่กําหนดให(เป�นที่ดินประเภทที่โล#ง

เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร5 84 พรรษา ซึ่ง

ป/จจุบันมีการใช(ประโยชน5เป�นโรงฆ#าสัตว5และที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร#างผังเมือง

รวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จึงมีการปรับเปลี่ยน โดยเพิ่มการใช(ประโยชน5ที่ดิน

ประเภทสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) ในบริเวณดังกล#าว 

8.2.2 ด,านการคมนาคมขนส1ง 

ในเรื่องการคมนาคมขนส#ง พบว#า ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับ 

พ .ศ .  2545  - 2550  ม ีการก #อสร (า งถนนสายหล ักที ่ทั ่ว ถ ึงท ุกบร ิเ วณ ร #า งผ ัง เม ือ งรวม เม ือง

นครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) จึงมีการเพิ่มแค#ถนนสายรอง 3 เส(น และสายท(องถิ่น 2 เส(นทาง

เท#านั้น เพื่อให(มีการเชื่อมต#อระหว#างถนนแต#ละสายเข(าสู#พื้นที่ได(อย#างสะดวกยิ่งข้ึน 
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แผนที่ที ่8 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชป: พ.ศ.2545 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายงานการประเมินผลผังและการวางและจัดทําผังเมืองรวม เมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช. (กรุงเทพฯ: พิสุทธิ์ เทคโนโลยี, 2551). 
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แผนที่ที่ 9 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชป: พ.ศ.2551 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายงานการประเมินผลผังและการวางและจัดทําผังเมืองรวม เมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช, (กรุงเทพฯ: พิสุทธิ์ เทคโนโลยี, 2551). 
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9. สรุป 

พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมีสภาพและลักษณะทางด(านกายภาพที่ค#อนข(างอุดมสมบูรณ5 

ไม#ว#าจะเป�น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในด(านต#างๆ เช#น ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรปWาไม( ทรัพยากรแหล#งน้ํา ด(วยเหตุนี้เองจึงมีการเข(ามาตั้งถ่ินฐานของประชากรเป�นจํานวนมาก มี

การประกอบกิจกรรมด(านเศรษฐกิจ ซ่ึงส#วนใหญ#มีการประกอบอาชีพเกษตร และการประมง โดยยึดตาม

ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรที่มีอยู#ในพื้นที่เป�นหลัก ข(อมูลดังกล#าวเป�นข(อมูลเบื้องต(นสามารถสรุป

สาระความสําคัญออกเป�น 6 ประเด็นหลักๆ ด(วยกัน ได(แก#  

9.1 พื้นที่ที่เป�นพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชส#วน

ใหญ#เป�นพื้นที่ที่เป�นที่ดอนบนแนวสันทราย และมีลักษณะลาดต่ําไปทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก มี

การตั้งถ่ินฐานอยู#หนาแน#นบนแนวสันทราย มีทรัพยากรดินที่ดี ส#วนในด(านทรัพยากรน้ํา มีลําน้ําหลายสาย

ไหลผ#าน โดยมีต(นกําเนิดมาจากเทือกเขาหลวง ที่ไหลผ#านบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช แตกสาขา

ออกไปเป�นลําคลองสําคัญหลายสาย ก#อนไหลลงสู#ทะเลอ#าวไทย ทางด(านตะวันออก   

9.2 พื้นที่เสี่ยงภัยความเสี่ยงภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมีอยู# 2 ประเภทด(วยกัน 

ได(แก#ความเสี่ยงภัยต#อการเกิดอุทกภัย ซ่ึงถือเป�นภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนทุกๆ ป: เนื่องมาจากลักษณะทางภูมิ

ประเทศของพื้นที่และการขยายตัวของการตั้งถ่ินฐานที่ไม#เหมาะสมนอกจากนี้ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชยัง

เสี่ยงต#อการเกิดแผ#นดินไหว โดยตั้งอยู#ในเขตเสี่ยงต#อแผ#นดินไหวระดับต่ําถึงปานกลาง ถือว#าป/ญหาเร่ือง

แผ#นดินไหวนั้นเกิดข้ึนได(ยาก 

9.3 พื้นที่ที่มีการตั้งถ่ินฐาน ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เป�นชุมชนที่เกาะตัวตามแนวเส(นทาง

คมนาคม ทั้งการคมนาคมทางถนนและทางรถไฟจนถึงป/จจุบัน โดยชุมชนสําคัญ ได(แก# ชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราชซ่ึงกระจุกตัวอยู#ตามแนวทางหลวงแผ#นดินสายหลัก ได(แก# ถนนราชดําเนินและถนน

พัฒนาการคูขวาง โดยการตั้งถ่ินฐานในระยะเร่ิมแรกขยายตัวไปทางด(านตะวันออกและตะวันตก และ

ขยายตัวอย#างต#อเนื่องไปทางด(านเหนือและใต( อย#างไรก็ตาม พบว#า ความเจริญและการตั้งถ่ินฐานส#วนใหญ#

เกิดข้ึนเฉพาะในบริเวณที่มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส#ง และมีความหนาแน#นเพิ่มมากข้ึนในบริเวณ

ศูนย5กลางเมือง 

9.4 พื้นที่ที่มีความสําคัญด(านเศรษฐกิจ ส#วนใหญ#อยู#ตามแนวถนนสายสําคัญที่อยู#ในเขต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบริเวณถนนราชดําเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง และถนนกะโรม ซ่ึง

มีทั้งอาคารพาณิชย5 ห(องแถว ตึกแถว ห(างสรรพสินค(า และตลาดสด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนที่เป�นแหล#ง

ผลิตสินค(าทางการเกษตรหลักส#งออกได(แต# ผัก และผลไม( ซ่ึงอยู#บริเวณด(านตะวันตกของพื้นที่ 
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9.5 พื้นที่นันทนาการและพื้นที่สีเขียวส#วนใหญ# ได(แก# สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียว

ส#วนกลางของชุมชน เช#น สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร5 84 พรรษา 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร(อม ณ นครอุทิศ) และสนามหน(าเมือง เป�นต(น นอกจากนี้ยังรวมไป

ถึงพื้นที่รกร(างว#างเปล#า ซ่ึงส#วนใหญ#เป�นที่ลุ#มและมีน้ําท#วมถึง 

9.6 พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร5 สังคม วัฒนธรรม เป�นพื้นที่สําคัญของเมืองที่ควร

ค#าแก#การอนุรักษ5ป/จจุบันชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่ที่มีความสําคัญ

มากมาย ได(แก# วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หอพระพุทธสิหิงค5 หอพระอิศวร หอพระนารายณ5 และวัดวา

อารามต#างๆ โดยโบราณสถานส#วนใหญ#ตั้งอยู#เรียงรายตามแนวถนนราชดําเนิน 

 

 
 

ภาพที่ 35 พื้นที่ที่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร5 สังคม วฒันธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร) 

   

สภาพโดยรวมของพื้นที่ในป/จจุบัน จะนําไปวิเคราะห5ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมต#อการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา และเหมาะสมต#อการตั้งถ่ินฐานในอนาคตในบทต#อไป 
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บทท่ี 5 

 

การดําเนินการวิจัย 

การเก็บข�อมูล สํารวจภาคสนาม และวิเคราะห ผลที่ได� 

 

การดําเนินการวิจัยในบทที่ 5 จะเร่ิมต�นด�วยการสร�างฐานข�อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร" ของ

พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจะทําการวิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ ที่เหมาะสมในการตั้งถ่ิน

ฐาน และพื้นที่ที่เหมาะสมแก-การสงวนรักษาไว�เป1นพื้นที่ระบบนิเวศลําน้ํา โดยทําการกําหนดป3จจัยในการ

วิเคราะห" จํานวน 8 ป3จจัย และการกําหนดค-าคะแนนของแต-ละป3จจัย ผลที่ได�จะนําไปวิเคราะห"เปรียบเทียบ

กับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช แล�วสรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 

1. การดําเนินการเก็บข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูลพ้ืนฐาน 

การดําเนินการสร�างฐานข�อมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปใช�วิเคราะห"โดยวิธีการซ�อนทับชั้นข�อมูล 
(Overlay Analysis) ซึ่งเป1นการซ�อนทับข�อมูลลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
และวิเคราะห"ด�วยหลักการ “การเติบโตอย-างชาญฉลาด” และ “ร-องรอยพื้นที่เขียว” โดยใช�ชั้นข�อมูล
ที่ได�มาจากการสร�างฐานข�อมูล และการสํารวจภาคสนามโดยย-อของผู�วิจัย  

การจัดชั้นข�อมูลจําแนกตามป3จจัยสําคัญ 8 ป3จจัยด�วยกัน ดังนี้  
1. ป3จจัยในเรื่องการตั้งถิ่นฐานในป3จจุบัน เป1นป3จจัยที่มีความสําคัญต-อการสงวนรักษา

ระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถิ่นฐานที่มีลักษณะเป1นชุมชนเมือง เพื่อศึกษาทิศทางการขยายตัว
ของเมือง และความเหมาะสมของพื้นที่การขยายตัว  

2. ป3จจัยเรื่องพื้นที่สีเขียว เป1นป3จจัยที่เลือกมาเพื่อศึกษาระบบนิเวศลําน้ํา และพื้นที่สี
เขียวของเมือง ซึ่งส-วนใหญ-เป1นที่ราบลุ-ม หรือพื้นที่ปLา เพื่อศึกษาความเหมาะสมต-อการสงวนรักษา
ระบบนิเวศลําน้ํา พื้นที่สีเขียวส-วนใหญ-ที่นํามาศึกษา ได�แก- ประเภทนา ไร- สวน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว"
น้ํา การปศุสัตว"  และประเภทพื้นที่ปLา ป3จจัยดังกล-าวได�กําหนดตามหลักการของแนวความคิดพื้นที่
เขียว (GreenPrint) 

3. ป3จจัยในเรื่องเส�นทางน้ํา เป1นป3จจัยที่มีความสําคัญต-อการสงวนรักษาระบบนิเวศลํา
น้ําในบริเวณการตั้งถิ่นฐานที่มีลักษณะเป1นชุมชนเมือง  สามารถศึกษาทิศทางการไหลของน้ํา และ
การระบายน้ําลงสู-ทะเล นอกจากนี้ยังเพื่อสงวนรักษาพื้นที่บริเวณเส�นทางน้ําไม-ให�เกิดการพัฒนา    
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4. ป3จจัยเรื่องแหล-งน้ํา เพื่อศึกษาแหล-งน้ําที ่มีอยู -ในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
ได�แก- ประเภทแหล-งน้ํา บ-อ หนอง มีน้ําตลอดปT ประเภทบ-อ หนอง มีน้ําไม-ตลอดปT และประเภท
แหล-งน้ําอ่ืนๆ 

5. ป3จจัยด�านเส�นชั้นความสูง เป1นการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของชุมชน ความสูงต่ํา 
ของพื้นที่ และนํามาวิเคราะห"หาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนดการใช�ประโยชน"ที่ดินในอนาคต 
และสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา 

6. ป3จจัยด�านพื้นที่เสี่ยงต-อการเกิดอุทกภัย เป1นป3จจัยที่มีความสําคัญมาก พื้นที่เหล-านี้ไม-
ควรนํามาพัฒนาเป1นพื ้นที่ขยายตัวและตั ้งถิ ่นฐานของเมือง หรือการพัฒนาในด�านเศรษฐกิจและ
พาณิชยกรรม เนื่องจากไม-คุ�มค-าต-อการลงทุน ทั้งนี้พื้นที่ดังกล-าว มีความเหมาะสมต-อการเป1นพื้นที่รับ
น้ํา หรือเป1นพื้นที่เพื่อรองรับการแก�ไขป3ญหาน้ําท-วมในอนาคต  

7. ป3จจัยเรื่องถนนสายหลัก ซึ่งมีผลต-อการขยายตัวและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช ได�แก- ถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ถนนพัฒนาการคูขวาง และถนนเฉลิมพระ
เกียรติ นอกจากนี ้ถนนสายหลักยังเป1นป3จจัยที ่เ กี ่ยวกับความเหมาะสมในการก-อสร�างถนนที ่ไม-
ขัดขวางเส�นทางการไหลของน้ํา เพื่อให�น้ําสามารถระบายได�ดี และปWองกันการเกิดอุทกภัย 

8. ป3จจัยเรื่องพื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม เป1นป3จจัยที่สําคัญ
ต-อพัฒนาการทางด�านสังคมของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ดังกล-าวเป1นพื้นที่ที่สมควร
สงวนรักษาไว� และไม-เหมาะต-อการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ ได�แก- พื้นที่โบราณสถาน วัด และพื้นที่ที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร"อ่ืนๆ 

1.1 รายละเอียดป*จจัย และลักษณะของป*จจัยที่ใช� พร�อมแผนที่แสดงในแต1ละป*จจัย 

• การตั้งถ่ินฐานในป3จจุบัน = bldg.shp   �   พื้นที่สีเขียว = landclas.shp 

         
แผนที่ที่ 10 การตั้งถ่ินฐานในป3จจุบัน     แผนที่ที่ 11 พื้นที่สีเขียว 
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• เส�นทางน้ํา = hydro.shp    �   แหล-งน้ํา = hydrol.shp 

  
แผนที่ที ่12 เส�นทางน้ํา          แผนที่ที ่13 แหล-งน้ํา 

 

• เส�นชั้นความสูง =  topo.shp    �   พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย = flood.shp 

      
แผนที่ที่ 14 เส�นชั้นความสูง         แผนที่ที่ 15 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
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• ถนนสายหลัก = roadege.shp    �   พื้นที่อนุรักษ"ฯ = conservation 

       
แผนที่ที่ 16 ถนนสายหลัก            แผนที่ที่ 17 พื้นที่อนุรักษ" 

 

1.2 Attributes ที่สําคัญต1อการวิเคราะห ศักยภาพพ้ืนที่ 

• การตั้งถ่ินฐานในป3จจุบัน 

ป3จจัยในเร่ืองการตั้งถ่ินฐานในป3จจุบัน เป1นป3จจัยที่มีความสําคัญต-อการสงวนรักษา

ระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานลักษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาการขยายตัวของ

เมือง และความเหมาะสมต-อการขยายตัว โดยจะศึกษาจากการใช�ประโยชน"อาคาร ประเภทต-างๆ ได�แก- 

ประเภทที่อยู-อาศัย (1000) ประเภทพาณิชยกรรม (2000) ปะเภทอุตสาหกรรม (3100) ประเภทการใช�

ประโยชน"แบบผสม (4000) ประเภทสาธารณูปโภค (5000) และประเภทสาธารณูปการ (6000) เป1นต�น 
 

Bldg _ buffer Bldg _ score Bldg _ total 

   

 

• พื้นที่สีเขียว 

ป3จจัยเร่ืองพื้นที่สีเขียว เป1นป3จจัยที่เลือกมาเพื่อศึกษาระบบนิเวศลําน้ํา และพื้นที่สี
เขียวของเมือง ซ่ึงส-วนใหญ-จะเป1นที่ราบลุ-ม หรือพื้นที่ปLา ทั้งนี้เพื่อนํามาศึกษาความเหมาะสมต-อการเป1น
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พื้นที่สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา โดยพื้นที่สีเขียวส-วนใหญ-ที่นํามาศึกษา ได�แก- ประเภทนา (8110) ประเภท
ไร- (8120) ประเภทสวน (8130) ประเภทไร- นา สวนผสม (8140) ประเภทพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว"น้ํา (8200)  
ประเภทการปศุสัตว" (8300) และประเภทพื้นที่ปLา (9100) เป1นต�น ทั้งนี้ในการกําหนดพื้นที่สีเขียว ได�นํา
หลักการและแนวความคิดพื้นที่เขียว (GreenPrint) มากําหนดป3จจัยดังกล-าว 

 

Landclas _buffer Landclas _ score Landclas _ total 

   

 

• เส�นทางน้ํา 

ป3จจัยในเร่ืองเส�นทางน้ํา เป1นป3จจัยที่มีความสําคัญต-อการสงวนรักษาระบบนิเวศลํา
น้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานลักษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากสามารถศึกษาเก่ียวกับทิศทางการ
ไหลของน้ํา และการระบายน้ําลงสู-ทะเล นอกจากนี้ยังเป1นการศึกษาเพื่อสงวนรักษาพื้นที่บริเวณเส�นทางน้ํา
ไม-ให�เกิดการพัฒนา โดยจะทําการศึกษาเส�นทางน้ําประเภทต-างๆ ได�แก- ประเภทแม-น้ํา (9511) ประเภททาง
น้ํา คลอง ห�วย ที่มีน้ําตลอดปT (9512) และประเภททางน้ํา คลอง ห�วย ที่มีน้ําไม-ตลอดปT (9513) เป1นต�น 

 

HY _ buffer HY _ score HY _ total 

   

 

• แหล-งน้ํา 

ป3จจัยเร่ืองแหล-งน้ํา เป1นป3จจัยสําคัญเพื่อศึกษาเก่ียวกับแหล-งน้ําที่มีอยู-ในพื้นที่ชุมชน
เมืองนครศรีธรรมราช ได�แก- ประเภทแหล-งน้ํา (9510) ประเภทบ-อ หนอง มีน้ําตลอดปT (9514) ประเภทบ-อ 
หนอง มีน้ําไม-ตลอดปT (9515) และประเภทแหล-งน้ําอ่ืน ๆ (9518) เป1นต�น 

 

HYL _ buffer HYL _ score HYL _ total 

   
 

• เส�นชั้นความสูง 

ป3จจัยเก่ียวกับเส�นชั้นความสูง เป1นป3จจัยที่ศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศของ

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อดูความสูง – ต่ํา หรือความลาดชันของพื้นที่ และนํามาวิเคราะห"ความ

เหมาะสมเก่ียวกับการกําหนดการใช�ประโยชน"ที่ดินในอนาคต และสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําต-อไป 
 

Topo _ level Topo _ score Topo _ total 
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• พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ป3จจัยด�านพื้นที่เสี่ยงต-อการเกิดอุทกภัย เป1นป3จจัยที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากพื้นที่

เสี่ยงอุทกภัยไม-ควรนามาพัฒนาเมืองในด�านการขยายตัวเก่ียวกับตั้งถ่ินฐานของเมือง หรือการพัฒนาในด�าน

เศรษฐกิจการค�า เนื่องจากไม-คุ�มค-าต-อการลงทุน ทั้งนี้พื้นที่ดังกล-าว มีความเหมาะสมต-อการเป1นพื้นที่รับน้ํา 

หรือเป1นพื้นที่เพื่อรองรับการแก�ไขป3ญหาน้ําท-วมในอนาคต 
 

Flood _ zone Flood _ score Flood _ total 

   
 

• ถนนสายหลัก 

ป3จจัยเร่ืองถนนสายหลัก มีความสําคัญ เนื่องจาก มีผลต-อการขยายตัวในการตั้งถ่ินฐาน

ของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ได�แก- ถนนราชดําเนิน ถนนกะโรม ถนนพัฒนาการคูขวาง และถนนเฉลิมพระ

เกียรติ นอกจากนี้การศึกษาเร่ืองถนนสายหลักยังเป1นป3จจัยที่สามารถศึกษาเก่ียวกับความเหมาะสมในการก-อสร�าง

ถนนที่ไม-ขัดต-อเส�นทางการไหลของน้ํา เพื่อให�น้ําสามารถระบายได�ดี และปWองกันการเกิดอุทกภัย 
 

roadege _ buffer roadege _score roadege _total 

   

 

�   พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม 

ป3จจัยเร่ืองพื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม เป1นป3จจัยหนึ่งที่

สําคัญต-อการวิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนา เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล-าวเหมาะสมต-อการสงวน

รักษาไว� เพราะมีโบราณสถานที่สําคัญอยู-หลายแห-ง เช-น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดหน�าพระลาน วัด

ท�าวโคตร หอพระพุทธสิหิงค" เป1นต�น ตั้งแต- บริเวณริมถนนราชดําเนินช-วงบริเวณตําบลในเมืองตอนกลางถึง

ตอนใต�  
 

conser _ zone conser _score conser _total 

   

 

1.3 ความหมายของ Attributes  

• การตั้งถ่ินฐานในป3จจุบัน = bldg.shp 
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bldg_buffer คือ ระยะห-างของการใช�ประโยชน"อาคารแต-ละประเภทที่จะนํามา

วิเคราะห" ได�แก- ประเภทที่อยู-อาศัย ประเภทพาณิชยกรรม ปะเภทอุตสาหกรรม ประเภทการใช�ประโยชน"

แบบผสม ประเภทสาธารณูปโภค และประเภทสาธารณูปการ  

bldg_score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการวิเคราะห"

ศักยภาพของพื้นที่ โดยให�ค-าคะแนนของการใช�ประโยชน"อาคารประเภทที่อยู-อาศัย ประเภทพาณิชยกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทการใช�ประโยชน"แบบผสม ประเภทสาธารณูปโภค และประเภทสาธารณูปการ 

เป1นค-าต่ําสุดตามลําดับ 

bldg_total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของเงื่อนไขการใช�ประโยชน"อาคาร 

• พื้นที่สีเขียว 

Landclas _buffer คือ ระยะห-างของพื้นที่สีเขียวที่นํามาวิเคราะห" ได�แก- ประเภทนา 

ประเภทไร- ประเภทสวน ประเภทไร- นา สวนผสม ประเภทพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว"น้ํา ประเภทการปศุสัตว" 

(8300) และประเภทพื้นที่ปLา 

Landclas _ score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการ

วิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ โดยให�ค-าคะแนนของระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. เป1นค-าสูงสุด ระยะห-าง

ระหว-าง 0.5-2 km. และมากกว-า 2 km. ข้ึนไปเป1นค-าต่ําสุดตามลําดับ 

Landclas _ total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของเงื่อนไขของพื้นที่

สีเขียวที่มีอยู-ในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

• เส�นทางน้ํา 

HY _ buffer คือ เส�นทางน้ําที่นํามาวิเคราะห" ได�แก- ประเภทแม-น้ํา ประเภททางน้ํา 

คลอง ห�วย ที่มีน้ําตลอดปT และประเภททางน้ํา คลอง ห�วย ที่มีน้ําไม-ตลอดปT 

HY _ score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการวิเคราะห"

ศักยภาพของพื้นที่ โดยให�ค-าคะแนนของระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. เป1นค-าสูงสุด ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 

km. และมากกว-า 1 km. ข้ึนไปเป1นค-าต่ําสุดตามลําดับ 

HY _ total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของเงื่อนไขของเส�นทางน้ําที่

มีอยู-ในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

• แหล-งน้ํา 

HYL _ buffer คือ แหล-งน้ํา ได�แก- ประเภทแหล-งน้ํา ประเภทบ-อ หนอง มีน้ําตลอดปT 

ประเภทบ-อ หนอง มีน้ําไม-ตลอดปT และประเภทแหล-งน้ําอ่ืนๆ  
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HYL _ score ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการวิเคราะห"

ศักยภาพของพื้นที่ โดยให�ค-าคะแนนของระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. เป1นค-าสูงสุด ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 

km. และมากกว-า 1 km. ข้ึนไปเป1นค-าต่ําสุดตามลําดับ 

HYL _ total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของเงื่อนไขของแหล-งน้ําที่

มีอยู-ในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

• เส�นชั้นความสูง 

Topo _ level คือ เส�นชั้นความสูง 

Topo _ score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการวิเคราะห"ศักยภาพของพืน้ที่ 

โดยให�ค-าคะแนนที่มีค-าระดับเปอร"เซ็นความลาดชันอยู-ในระดับ 0 เป1นค-าสูงสุด และค-าระดับเปอร"เซ็นความ

ลาดชันระหว-าง 1 - 12 เป1นค-าต่ําสุดตามลําดับ 

Topo _ total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของเงื่อนไขของเปอร"เซ็นความลาดชันที่มีอยู-

ในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

• พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย = flood.shp 

Flood_zone คือ พื้นที่เสี่ยงต-อการเกิดอุทกภัย 
Flood_score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการวิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ 

โดยให�ค-าคะแนนของพื้นที่น้ําท-วมเป1นค-าสูงสุด และนอกเขตพื้นที่น้ําท-วม เป1นค-ารองลงมาตามลําดับ 
Flood _total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของเงื่อนไขพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

• ถนนสายหลัก = roadege.shp 

roadege_buffer คือ รัศมีระยะห-างจากถนนสายหลัก 
roadege_score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการ

วิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ โดยให�ค-าคะแนนของ ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. เป1นค-าต่ําสุด ระยะห-าง
ระหว-าง 0.5-2 km. และมากกว-า 2 km. ข้ึนไปเป1นค-าสูงสุด 

roadege_total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักระยะห-างจากถนนสายหลัก 
�   พื้นที่อนุรักษ"ฯ = conservation 

conser _ zone คือ พื้นที่สงวนรักษาไว�เป1นพื้นที่พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" 
สังคม และวัฒนธรรม 

conser _score คือ ค-าคะแนนในการให�ระดับความสําคัญของเงื่อนไขในการ
วิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ โดยให�ค-าคะแนนของพื้นที่นอกเชตอนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และ
วัฒนธรรมเป1นค-าสูงสุด และในเขต เป1นค-าต่ําสุดไม-เหมาะสมต-อการพัฒนา 

conser _total คือ ผลลัพธ"ที่ได�จากการวิเคราะห"ค-าน้ําหนักของพื้นที่อนุรักษ"ฯ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.4 การให�ค-าคะแนนความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา 
 

ตารางที่ 10 เงื่อนไข และเกณฑ"การให�ค-าคะแนนความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการสงวนรักษาระบบนิเวศ

ลําน้ํา และค-าน้ําหนักของเกณฑ"แต-ละเกณฑ" 
 

ลําดับ
ท่ี 

ป*จจัย รายละเอียด 
ค1า

คะแนน 
ค1า

น้ําหนัก 
1 การตั้งถ่ินฐานใน

ป3จจุบัน 
• มากกว-า 1 km. ข้ึนไป. 

• ระยะห-างระหว-าง 0-1 km. 

3 
1 10 

2 พ้ืนท่ีสีเขียว • ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. 

• ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 km. 

• มากกว-า 1 km. ข้ึนไป 

3 
2 
1 

20 

3 เส�นทางนํ้า • ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. 

• ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 km. 

• มากกว-า 1 km. ข้ึนไป 

3 
2 
1 

10 

4 แหล-งนํ้า • ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. 

• ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 km. 

• มากกว-า 1 km. ข้ึนไป 

3 
2 
1 

10 

5 เส�นช้ันความสูง • มีค-าเปอร"เซ็นต"ระดับความลาดชันท่ี 0 

• มีค-าเปอร"เซ็นต"ระดับความลาดชันระหว-าง 1 - 12 

3 

1 
10 

6 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
• อยู-ในเขตพ้ืนท่ีนํ้าท-วม 

• อยู-นอกเขตพ้ืนท่ีนํ้าท-วม 

3 

1 
15 

7 ถนนสายหลัก • มากกว-า 2 km. ข้ึนไป 

• ระยะห-างระหว-าง 1-2 km. 

• ระยะห-างระหว-าง 0-1 km. 

3 

2 

1 

10 

8 พ้ืนท่ีอนุรักษ"ทาง
ประวัติศาสตร" สังคม 
และวัฒนธรรม 

• อยู-ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ" 

• อยู-นอกเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ" 

3 

0 
15 

ค1าน้ําหนักรวม 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ขั้นตอนการวิเคราะห และผลการวิเคราะห ของแต1ละขั้นตอน  

ซ่ึงต�องประกอบด�วยแผนที่แสดงผลการวิเคราะห" 8 ป3จจัย ดังนี ้ 

2.1 เกณฑ การวิเคราะห การตั้งถิ่นฐานในป*จจบุัน 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9 ข้ันตอนการวิเคราะห"การตั้งถ่ินฐานในป3จจบุัน 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"การตั้งถ่ินฐานในป3จจุบัน ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกชั้นข�อมูลการใช�

ประโยชน"อาคาร พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดยกําหนดรัศมีจากอาคารแต-ละประเภทที่ระยะห-างมากกว-า 1 

km. ข้ึนไป = 3 และระยะห-างระหว-าง 0-1 km. = 1 ดังรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125 

 

2.2 เกณฑ การวิเคราะห พื้นที่สเีขียว 
 

 
 

แผนภูมิที่ 10 ข้ันตอนการวิเคราะห"พื้นที่สีเขียว 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"พื้นที่สีเขียว ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกชั้นข�อมูลพื้นที่สีเขียว ได�แก- นา 

ไร-  สวน  ไร- นา สวนผสม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว"น้ํา การปศุสัตว" พื้นที่ปLา พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดยกําหนด

รัศมีจากพื้นที่สีเขียวแต-ละประเภทที่ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. = 3 ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 km. = 2 

และระยะห-างมากกว-า 1 km. ข้ึนไป = 1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 เกณฑ การวิเคราะห เส�นทางนํ้า 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 11 ข้ันตอนการวิเคราะห"เส�นทางน้ํา  
 

เกณฑ"การวิเคราะห"เส�นทางน้ํา ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกชั้นข�อมูลเส�นทางน้ํา ได�แก- แม-น้ํา 

และ คลอง พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดยกําหนดรัศมีจากเส�นทางน้ําแต-ละประเภทที่ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 

km. = 3 ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 km. = 2 และระยะห-างมากกว-า 1 km. ข้ึนไป = 1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4 เกณฑ การวิเคราะห แหล1งนํ้า 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 ข้ันตอนการวิเคราะห"แหล-งน้ํา 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"แหล-งน้ํา ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกชั้นข�อมูลแหล-งน้ํา ได�แก- ประเภท

บ-อ หนอง มีน้ําตลอดปT ประเภทบ-อ หนอง มีน้ําไม-ตลอดปT และแหล-งน้ําอ่ืนๆ พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดย

กําหนดรัศมีจากแหล-งน้ําแต-ละประเภทที่ระยะห-างระหว-าง 0-0.5 km. = 3 ระยะห-างระหว-าง 0.5-1 km. = 

2 และระยะห-างมากกว-า 1 km. ข้ึนไป = 1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.5 เกณฑ การวิเคราะห เส�นชั้นความสูง 
 

 
 

แผนภูมิที่ 13 ข้ันตอนการวิเคราะห"เส�นชั้นความสงู 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"เส�นชั้นความสูง ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกค-าเปอร"เซ็นต"ระดับความลาด

ชัน  พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดยกําหนดค-าเปอร"เซ็นต"ระดับความลาดชันที่ 0 = 3 คะแนน และค-า

เปอร"เซ็นต"ระดับความลาดชันระหว-าง 1 - 12 = 1 คะแนน ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.6 เกณฑ การวิเคราะห พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14 ข้ันตอนการวิเคราะห"พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกชั้นข�อมูลพื้นที่เสี่ยง

อุทกภัย พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดยกําหนดให�พื้นที่ที่อยู-ในเขตพื้นที่น้ําท-วม = 3 และพื้นที่ที่อยู-นอกเขต

พื้นที่น้ําท-วม = 1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.7 เกณฑ การวิเคราะห ถนนสายหลัก 
 

 
แผนภูมิที่ 15 ข้ันตอนการวิเคราะห"ถนนสายหลัก 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"ถนนสายหลัก ดําเนินการวิเคราะห"โดยเลือกชั้นข�อมูลถนนสายหลัก พร�อม

กําหนดค-าคะแนน โดยกําหนดรัศมีจากถนนสายหลักที่ระยะห-างมากกว-า 2 km. ข้ึนไป = 3 ระยะห-าง

ระหว-าง 1-2 km. = 2 และระยะห-างระหว-าง 0-1 km. = 1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.8 เกณฑ การวิเคราะห พ้ืนที่อนุรักษ ทางประวัติศาสตร  สังคม และวัฒนธรรม 
 

 
 

แผนภูมิที่ 16 ข้ันตอนการวิเคราะห"พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม 
 

เกณฑ"การวิเคราะห"พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม ดําเนินการวิเคราะห"

โดยเลือกชั้นข�อมูลการใช�ประโยชน"ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา พร�อมกําหนดค-าคะแนน โดยกําหนดรัศมี

จากเขตพื้นที่อนุรักษ"ฯ ระหว-าง 0-1 km. = 3 และนอกเขตพื้นที่อนุรักษ"ฯ มากกว-า 1 km. ข้ึนไป = 0 

ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 36 การซ�อนทับชั้นข�อมูลที่ใช�ในการวิเคราะห" 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. บทสรุปผลการวิเคราะห  และบทเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่ศักยภาพสําหรับการสงวนรักษา

ระบบนิเวศลํานํ้า 

 
 
แผนที่ที่ 18 ผลสรุปการวิเคราะห"เพื่อหาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนา ด�วยวิธีการซ�อนทับชั้นข�อมูล  

(Overlay Technique) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการวิเคราะห"พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป1นเมือง ของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
สามารถคัดเลือกป3จจัยที่มีผลต-อการพัฒนาทั้งหมด 8 ป3จจัยด�วยกัน เม่ือนําทุกป3จจัยมาวิเคราะห"ศักยภาพ 
โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร"มาช-วยในการวิเคราะห" ทําให�ได�ผลสรุปพื้นที่ที่มีศักยภาพด�วยกัน 4 
ระดับหลักๆ ได�แก- (แผนที่ที่ 18) 

 
พ้ืนที่ที่ 1 เป1นพื้นที่ที่ มีศักยภาพในการสงวนรักษาเป1นพื้นที่นิเวศลําน้ํา เป1นอันดับที่ 1 

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป1นพื้นที่ที่ได�รับการคัดเลือกจากป3จจัยต-างๆ โดยพื้นที่ดังกล-าวอยู-ในภูมิประเทศที่
เป1นที่ราบน้ําที่ไหลมากจากเทือกเขาสามารถไหลออกสู-ทะเลได�ดี ได�แก-บริเวณด�านตะวันออกของพื้นที่ตั้งแต-
ถนนเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงฝ3uงทะเลอ-าวไทย นอกจากนี้ พื้นที่ที่ 1 ไม-เหมาะต-อการสร�างที่อยู-อาศัย 
เนื่องจากการสร�างที่อยู-อาศัยและการตั้งถ่ินฐานต-างๆ จะเป1นการขวางก้ันการไหลของน้ําเพื่อออกสู-ทะเล 
และอาจส-งผลให�เกิดป3ญหาน้ําท-วมภายในเมือง 

พ้ืนที่ที่ 2 เป1นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสงวนรักษาเป1นพื้นที่นิเวศลําน้ําระดับปานกลาง ได�แก- 
บริเวณทางด�านใต�ของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชที่มีสภาพทางภูมิศาสตร"ที่เหมาะสม คือ เป1นที่ราบลุ-ม และ
อยู-ในเขตพื้นที่ที่ประสบป3ญหาอุทกภัยเป1นประจํา อีกทั้งยังมีพื้นที่ด�านเหนือของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
บริเวณถนนอ�อมค-าย เนื่องจาก พื้นที่ดังกล-าวเป1นพื้นที่ที่ไม-ได�อยู-ในแนวการไหลของน้ํา อย-างไรก็ตามพื้นที่
ดังกล-าวสามารถสร�างที่อยู-อาศัย และมีการตั้งถ่ินฐานได�ประปราย 

พ้ืนที่ที่ 3 เป1นพื้นที่ที่ไม-มีศักยภาพสําหรับการสงวนรักษาไว�เป1นพื้นที่นิเวศลําน้ํา แต-เหมาะแก-
การตั้งถ่ินฐานมากกว-า ได�แก-บริเวณที่เชื่อมต-อจากศูนย"กลางเมือง ระหว-างถนนพัฒนาการคูขวางไปจนถึง
ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากไม-ได�อยู-ในขอบเขตของพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย และมีการเข�าถึงที่สะดวก  

พ้ืนที่ที่ 4 เป1นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสงวนรักษาเป1นพื้นที่นิเวศลําน้ําน�อยที่สุด  แต-เป1นพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป1นเมืองมากที่สุด และรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต คือพื้นที่ศูนย"กลาง
เมือง ด�านตะวันตกบริเวณถนนกะโรม และบริเวณถนนราชดําเนินซ่ึงวางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต� ของพื้นที่
ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่ดังกล-าวยังมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีความจําเป1นในการใช�ชีวิตของคน
ในพื้นที่อยู-แล�ว 

เม่ือนําหลักการแนวคิดการเติบโตอย-างชาญฉลาด และร-องรอยพื้นที่เขียว มาวิเคราะห"ร-วมกับ

โปรแกรมวิเคราะห"เทคนิคสารสนเทศทางภูมิศาสตร" ผลที่ได�ทําให�สามารถแบ-งการพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชน

เมืองนครศรีธรรมราชออกเป1น 4 พื้นที่ด�วยกัน คือ 

1) พื้นที่ที่สงวนรักษาไว�เป1นพื้นที่นิเวศลําน้ํา คือ พื้นที่ที่อยู-บริเวณด�านใต�ของชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป1นพื้นที่ประสบป3ญหามีน้ําท-วมขังทุกๆ ปTในช-วงฤดูฝน  พื้นที่ด�านตะวันออกที่มีความ

เหมาะสมต-อการสงวนรักษา เนื่องจากมีลําคลองสําคัญไหลผ-านหลายสาย เช-น คลองท-าแพ คลองท-าดี-ทุ-ง

ปรัง-ท-าเรียน คลองท-าซัก คลองหน�าเมือง คลองปLาเหล�า คลองสวนหลวง และคลองคูพาย เป1นต�น 

โดยเฉพาะ 3 คลองหลังนี้เชื่อมต-อไปยังคลองหัวตรุด และคลองปากนคร ซ่ึงบริเวณพื้นที่ดังกล-าว แสดงถึง
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ความอุดมสมบูรณ"ของสิ่งแวดล�อมธรรมชาติเป1นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา 

รวมทั้งยังเป1นทางระบายน้ําหลักของเมือง นอกจากนี้  พื้นที่ทางด�านตะวันออกของชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช ยังตั้งอยู-ติดกับแนวเขตปLาสงวนแห-งชาติ ปLาชายเลนปากพญา-ปากนคร ซ่ึงเป1นหนึ่งในปLา

สําคัญของลุ-มน้ําปากพนัง ทําให�พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มีความอุดมสมบูรณ"ของทรัพยากรปLาไม� 

เป1นแหล-งเพาะพันธุ"และอนุบาลสัตว"น้ําที่สําคัญ และมีระบบนิเวศที่เอ้ือต-อการดํารงชีวิตของประชากรใน

พื้นที่ได�อย-างเพียงพอ (แผนที่ที่ 19) 

2) พื้นที่สํารองไว�เพื่อการขยายตัวของเมือง 

(2.1) ในระยะแรก บริเวณที่ 1 คือพื้นที่ที่อยู-ทางด�านตะวันตกเหนือพื้นที่แนวยาวตลาดหัว

อิฐ หรือเหนือถนนสะพานยาวข้ึนไป ตั้งแต- คลองท-าเรียน ไปจนถึงทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 4103 (แผนที่

ที่ 20) 

บริเวณที่ 2 คือบริเวณพื้นที่ด�านเหนือ ตะวันออก และด�านใต�ของถนนราชดําเนินและถนน

พัฒนาการคูขวาง (ทางหลวง 4012) บริเวณหัวถนน ยกเว�นย-านอนุรักษ"พื้นที่เปwดโล-งในเขตทหารค-ายวชริาวธุ 

(สนามบินเก-า) และย-านอนุรักษ"โบราณสถาน – เมืองเก-าบริเวณด�านล-างคลองหน�าเมืองและโดยรอบวัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร พื้นที่ 1 ดังกล-าวจะไม-เป1นอุปสรรคต-อการตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากมีถนนสายหลัก เชื่อมต-อ

โดยถนนสายรองและสายท�องถ่ินต-างๆ ซ่ึงสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให�มีโครงข-ายเข�าถึงพื้นที่ได�อย-างสะดวก 

นอกจากนี้การตั้งถ่ินฐานบริเวณดังกล-าวหากมีการกําหนดแนวกันชน (buffer) ตามแนวคลองหลักในแนว

ตะวันออก-ตะวันตก ก็จะไม-กีดขวางทิศทางการไหลของน้ําและการระบายน้ํา ช-วยให�น้ําที่มาจากเทือกเขา

หลวง หรือแม�แต-น้ําที่ท-วมภายในเขตที่มีการตั้งถ่ินฐาน สามารถระบายลงสู-ทะเลได�ดี เนื่องจากสภาพทาง

ภูมิศาสตร"ของพื้นที่ เป1นพื้นที่ราบบนสันทรายเดิม และอยู-สูงกว-าระดับน้ําทะเล (แผนที่ที่ 20) 

(2.2) นอกจากนี้แล�วพื้นที่สํารองไว�เพื่อการขยายตัวของเมืองในระยะยาว ได�แก-พื้นที่ด�าน

ตะวันออกของถนนพัฒนาการคูขวาง ต-อจากบริเวณพื้นที่สํารองระยะแรก (2.1) ออกไปจนถึงแนวถนนเฉลิม

พระเกียรติ ทั้งนี้ต�องมีการกําหนดแนวกันชน (buffer) ตามแนวคลองหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตก ต-อ

จากพื้นที่สํารองระยะแรก (2.1) (แผนที่ที่ 20) 
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แผนที่ที่ 19 พื้นที่สงวนรักษาไว�เป1นพืน้ที่นิเวศลาํน้าํ 
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3) พื้นที่ส-งเสริมการขยายตัวของเมือง โดยการเพิ่มความหนาแน-นให�สูงขึ้น พัฒนา

พื้นที่ว-างในเมือง (infill development) การใช�ประโยชน"ที่ดินแบบผสมและสร�างความกระชับของ

เมือง(Duany, Andres, Jeff, and Mike, 2010) ได�แก- พื้นที่ระหว-างคลองท-าเรียน ถนนราช

ดําเนิน และถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณตั้งแต-ตอนล-างของค-ายวชิราวุธ ลงจนถึงคลองหน�าเมือง 

และบริเวณหัวอิฐตามแนวยาวตะวันออก-ตะวันตกถนนกะโรม (ทางหลวง 4016) ระหว-างถนน

คู-ขนานทางด�านเหนือ (ถนนสะพานยาว) และด�านใต� (ถนนโพธิ์เสด็จ) ซึ่งทั้ง 2 บริเวณเป1นพื้นที่

บริเวณเมืองเก-าที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอสามารถรองรับการเติบโตได�อีกและยัง

พอมีพื้นที่ว-างสําหรับประเภทการพัฒนาที่ว-างที่ยังเหลือในเมือง (infill) (แผนที่ที่ 21) 

4) พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม เป1นพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร" ห�ามไม-ให�มีการพัฒนาเกี่ยวกับการตั ้ง ถิ ่นฐาน หรือการพัฒนาในเชิง เศรษฐกิจ 

นอกจากนี ้พื ้นที ่ดังกล-าวยังไม-เหมาะสมต-อการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา  พื ้นที ่อนุร ักษ"ทาง

ประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรมจะอยู-ตามแนวถนนราชดําเนิน ตั้งแต-บริเวณกําแพงเมืองเก-า 

ไปจนถึงบริเวณทางตอนใต�ของพื้นที่ถนนราชดําเนิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล-าวมีโบราณสถาน 

ศาสนสถาน และสถานที่ที่มีความสําคัญกระจุกตัวอยู-เป1นจํานวนมาก (แผนที่ที่ 22) 

  

4. การวิเคราะห เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

ขั้นตอนหนึ่งของการดําเนินการวิจัยได�ทําการวิเคราะห"เปรียบเทียบระหว-างผังเมือง

รวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) (แผนที่ที่ 23) และผังที่ได�จากการวิเคราะห"หา

ศักยภาพของพื้นที่ โดยส-วนใหญ-แล�วจะเห็นได�ว-าผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 3) จะมีการเพิ่มที่ดินประเภทที่อยู-อาศัยหนาแน-นน�อยในบริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งขยายไป

ทางด�านตะวันออก ผลที่ได�จากการวิเคราะห"เปรียบเทียบสรุปได�ดังนี้ (แผนที่ที่ 24) 
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แผนที่ที่ 20 พื้นที่ที่สาํรองไว�เพือ่การขยายตัวของเมือง 
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แผนที่ที่ 21 พื้นที่ส-งเสริมการขยายตัวของเมือง  
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แผนที่ที่ 22 พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สงัคม และวฒันธรรม 
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พื้นที่ที่สงวนรักษาไว�เป1นพื้นที่นิเวศลําน้ํา ตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 3) ได�กําหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว�บริเวณโดยรอบของ

พื้นที่อยู-อาศัยและบริเวณขอบของเขตผังเมืองรวม เพื่อเป1นพื้นที่สีเขียวของเมือง และกําหนดที่ดิน

ประเภทที่โล-งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม (สีเขียวอ-อน) ไว�บริเวณสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร" สวนหย-อม และสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการพักผ-อนหย-อนใจของ

ประชาชนในชุมชน ซึ่งถือว-ายังไม-เพียงพอต-อการสงวนรักษาไว�เป1นพื้นที่นิเวศลําน้ํา และยังไม-

สามารถแก�ไขป3ญหาน้ําท-วมภายในเมืองได� ดังนั้น การกําหนดการใช�ประโยชน"ที่ดินดังกล-าว ควรมี

การปรับปรุงเพิ่มเติม โดยสงวนรักษาพื้นที่โดยรอบบริเวณแหล-งน้ําลําคลองให�มีการใช�ประโยชน"เป1น

พื้นที่สีเขียว และกําหนดพื้นที่ทางด�านตะวันออกของเมืองให�เป1นพื้นที่รองรับการระบายน้ํา และไม-

ส-งเสริมการตั้งถ่ินฐาน เพื่อช-วยแก�ป3ญหาน้ําท-วม และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให�กับเมืองได� (แผนที่ที่ 21) 

พื ้นที ่ที ่เพื ่อการขยายตัวของเมือง  ตามผัง เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที ่ 3) ได�กําหนดที่ดินประเภทที่อยู -อาศัยหนาแน-นน�อย (สีเหลือง) ไว�บริเวณถนน

พัฒนาการคูขวางตอนบนในพื้นที่ตําบลปากพูน บริเวณฝ3uงตะวันออกของพื้นที่ผังในพื้นที่ตําบลปาก

นคร บริเวณตอนล-างของผังในพื้นที่ตําบลท-าเรือและตําบลช�างซ�าย ซึ่งบริเวณดังกล-าวเมื่อทําการ

วิเคราะห"ตามหลักการแนวคิดการเติบโตอย-างชาญฉลาด และร-องรอยพื้นที่เขียวแล�ว เห็นว-าพื้นที่

บริเวณดังกล-าว ไม-มีความเหมาะสมต-อการพัฒนาเป1นที่อยู-อาศัย เนื่องจากเป1นที่ราบลุ-ม และมีน้ํา

ท-วมขัง เหมาะแก-การสงวนรักษาไว�เพื ่อเป1นพื ้นที ่ระบายน้ําลงสู-ทะเล และเป1นพื้นที่ซับน้ําและ

ปWองกันป3ญหาน้ําท-วม อย-างไรก็ตาม จากผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 

ที่ได�กําหนดให�มีการขยายตัวไปบริเวณตะวันตกของพื้นที่ ในแนวขนานถนนกะโรมในพื้นที่เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ตําบลโพธิ์เสด็จ และตําบลปากพูน เพื่อเป1นพื้นที่อยู-อาศัยชั้นดีที่สามารถเดิน

ทางเข�าสู-ศูนย"กลางเมืองได�อย-างสะดวก ส-วนการกําหนดบริเวณย-านกลางเมือง ให�อยู-ระหว-างแนว

ถนนราชดําเนินถึงถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณริมถนนกะโรม บริเวณตอนล-างของค-ายวชิราวุธถึง

แนวคลองหน�าเมืองในพื้นที่บางส-วนของตําบลปากพูนและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเป1น

พื้นที่รองรับกิจกรรมจากศูนย"กลางเมืองนั้น มีความเหมาะสม เนื่องจาก ผลจากการวิเคราะห" พบว-า

ลักษณะทางกายภาพเป1นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และเหมาะสมต-อการรองรับการขยายตัวของเมือง

นครศรีธรรมราช (แผนที่ที่ 21) 
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แผนที่ที่ 23 ร-างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายงานการประเมินผลผังและการวางและจัดทําผังเมืองรวม เมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) จังหวัดนครศรีธรรมราช, (กรุงเทพฯ: พิสุทธิ์ เทคโนโลยี, 2551). 
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แผนที่ที่ 24 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือนํามาซ�อนทบักับการวิเคราะห"ศักยภาพ

ของพื้นที่ที่เหมาะสมต-อการสาํรองไว�เพื่อการขยายตัวของเมือง 

 

 

 

พ้ืนที่อนุรักษ�ทางประวัติศาสตร� 
สังคม และวัฒนธรรม 
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พื้นที่อนุรักษ"ทางประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม ตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

กับการวิเคราะห"ของผู�วิจัย พบว-า พื้นที่ดังกล-าวได�กําหนดให�อยู-ในบริเวณเดียวกัน คือ บริเวณแนวถนนราช

ดําเนิน ตั้งแต-บริเวณกําแพงเมืองเก-า ไปจนถึงบริเวณทางตอนใต�ของพื้นที่ถนนราชดําเนิน เนื่องจาก

พื้นที่บริเวณดังกล-าวมีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่ที่มีความสําคัญกระจุกตัวอยู-เป1นจํานวน

มาก ประกอบกับอยู-ในแนวถนนราชดําเนิน ซึ่งเป1นถนนสายหลักที่อยู -ควบคู-กับการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมาเป1นเวลานาน (แผนที่ที่ 24) 

 

5. สรุป 

การดําเนินการวิจัยในบทนี้ เป1นการวิเคราะห"ศักยภาพของพื้นที่ในการศึกษาแนวทางการ

สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณที่มีการตั ้ง ถิ่นฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณ

ใกล�เคียง ใช�วิธีการวิเคราะห"ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ ด�วยเทคนิค Sieve Analysis โดยมี

หลักการ คือ แยกพื้นที่ที่มีศักยภาพออกจากพื้นที่ที่มีป3ญหาหรือข�อจํากัดต-อการพัฒนา  

ทั้งนี้ การวิเคราะห"ได�เร่ิมต�นภายใต�ขอบเขตของพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช จากนั้น

จึงพิจารณาแยกพื้นที่ตามศักยภาพและป3ญหาในการพัฒนา โดยกําหนดป3จจัย (factors) ต-างๆ มาเป1น

ส-วนประกอบ เม่ือพิจารณาแล�วเห็นว-าเป1นศักยภาพหรือไม-มีศักยภาพ จึงนําลงในแผนที่กายภาพ และ

ใช�วิธีการซ�อนทับชั้นข�อมูล (Overlay Technique) เพื่อสรุปพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาต-อไป  

ผลที่ได�จากการวิเคราะห" ทําให�ได�พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงไม-เหมาะสมสําหรับ

การสงวนรักษาให�เป1นพื้นที่นิเวศลําน้าํ ไปสู-พื้นที่ที่ไม-มีศักยภาพในการพัฒนาแต-เหมาะสําหรับการสงวน

รักษาให�เป1นพื้นที่นิเวศลาํน้ํา โดยใช�ป3จจัยหลักในการวิเคราะห"ทั้งสิ้น 8 ป3จจัย ได�แก- ป3จจัยในเร่ืองการ

ใช�ประโยชน"อาคาร ป3จจัยเรื่องพื้นที่สีเขียว ป3จจัยในเรื่องเส�นทางน้ํา ป3จจัยเรื่องแหล-งน้ํา ป3จจัย

เก่ียวกับเส�นชั้นความสูง ป3จจัยเก่ียวกับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ป3จจัยเร่ืองถนน และป3จจัยเร่ืองพื้นที่อนุรักษ"

ประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม มาวิเคราะห"พื้นที่ที่มีศักยภาพ และเหมาะสมสําหรับการพัฒนา 

พบว-า มีพื้นที่ 6 ประเภท ได�แก- พื้นที่สมควรส-งเสริมการพัฒนา พื้นที่สํารองไว�เพื่อการขยายตัวของ

เมืองระยะที่ 1 และ 2 พื้นที่อนุรักษ"ทางด�านประวัติศาสตร" สังคม และวัฒนธรรม พื้นที่สงวนรักษาให�

เป1นพื้นที่นิเวศลําน้ํา และพื้นที่ที่ไม-ควรพัฒนาอย-างยิ่ง 
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บทท่ี 6 

 

สรุปการวิเคราะห� อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยในบทที่ 5 ได�ทําการวิเคราะห�เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต%อการสงวน

รักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้ง ถ่ินฐานลักษณะชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โดยนํากรอบ

แนวความคิดการเติบโตอย%างชาญฉลาด และร%องรอยพื้นที่เขียว มาเป5นพื้นฐานทําการวิเคราะห� ในบทนี้จะ

เป5นการนําผลการวิเคราะห�ดังกล%าวมาสรุปและอภิปรายผลที่ได�จากการวิจัยและสรุปเป5นข�อเสนอแนะ ด�าน

การพัฒนาเมือง การใช�ประโยชน�ที่ดิน และการป8องกันป9ญหาน้ําท%วมโดยไม%ใช�โครงสร�าง 

 

1. สรุปการวิเคราะห� 

1.1 ผลการวิเคราะห�การหาความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนา 

จากการดํา เนินการศึกษาข�อมูลและจัดทําฐานข�อมูลในการวิเคราะห�หาความ

เหมาะสมของพื ้นที่ที ่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนา ดําเนินการด�วยวิธีซ�อนทับชั ้นข�อมูล (Overlay 

Analysis) แสดงให�เห็นว%า ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล�เคียง ยังมีการตั้งถิ่นฐานที่ไม%

เหมาะสมอยู%ในบางพื้นที่ ได�แก%พื้นที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่บริเวณถนนอ�อมค%าย เป5นต�น

พื้นที่บริเวณดังกล%าวเกิดป9ญหาน้ําท%วมภายในพื้นที่ทุกๆ ปL นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวของการใช�

ประโยชน�ที่ดินประเภทที่อยู%อาศัยที่ไม%เหมาะสม และไม%สามารถแก�ไขป9ญหาดังกล%าวได� ดังนั้น จึงได�

นําหลักการจากแนวคิด ทฤษฎีการเติบโตอย%างชาญฉลาด (Smart  Growth) และร%องรอยพื้นที่เขียว 

(GreenPrint) มาวิเคราะห�รวมกับการวิเคราะห�ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�ด�านสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร� โดยการสร�างพื้นที่สีเขียวจากเกณฑ�ร%องรอยพื้นที่เขียว และป9จจัยที่นํามาวิเคราะห�ทั้งหมด 

8 ป9จจัย จนสามารถวิเคราะห�และได�ผลสรุป ซ่ึงประกอบด�วย4 พื้นที่ด�วยกัน ดังนี้ (แผนที่ที่ 22) 

1.1.1 พื้นที่เหมาะสมสําหรับสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่ระบบนิเวศลําน้ําอยู%ในบริเวณด�านใต�และ

ด�านตะวันออกของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ได�แก% พื้นที่บริเวณตั้งแต%ถนนเฉลิมพระเกียรติ ไปจนถึงชายฝ9\ง

ทะเลอ%าวไทย ซ่ึงเป5นพื้นที่ประสบป9ญหาน้ําท%วมขังทุกๆ ปL เนื่องจากมีลําคลองสําคัญไหลผ%านหลายสาย เช%น 

คลองท%าแพ คลองท%าซัก คลองหน�าเมือง คลองท%าดี - ป^าเหล�า - สวนหลวง และคลองคูพาย เป5นต�น 
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1.1.2 พื้นที่เหมาะสมสําหรับสํารองไว�เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคตคือพื้นที่ที่

อยู%ทางด�านตะวันตกบริเวณย%านถนนกะโรมและตะวันออกของบริเวณย%านถนนราชดําเนิน โดยพื้นที่

ดังกล%าวเหมาะต%อการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีโครงข%ายถนนสายหลักเข�าถึงพื้นที่ได�แต%ยังขาดโครงข%าย

ถนนสายรองและถนนบริการ ทั้งนี้การตั้งถ่ินฐานในบริเวณดังกล%าว จะไม%ขัดขวางการไหลและระบาย

น้ํา 

1.1.3 พื ้นที ่ส %ง เสริมการขยายตัวของเมืองโดยการเพิ ่มความหนาแน%นให�สูง ขึ ้น 

พัฒนาพื้นที่ว%างในเมือง การใช�ประโยชน�แบบผสมและสร�างความกระชับ ได�แก% พื้นที่ระหว%างถนน

ราชดําเนิน และถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต%ตอนล%างของค%ายวชิราวุธลงไปจนถึงคลองหน�าเมือง 

และบริเวณพื้นที่ตลาดหัวอิฐตามแนวยาวถนนกะโรม ซึ่งทั้ง 2 บริเวณเป5นพื้นที่เมืองที่มีโครงสร�าง

พื้นฐานที่สมบูรณ�พร�อมสําหรับบริการชุมชนอยู%แล�ว   

1.1.4 พื้นที่สําคัญทางด�านประวัติศาสตร� สังคม และวัฒนธรรมเป5นพื้นที่ที่สมควร

อนุรักษ�ไว�เป5นมรดกสิ่งแวดล�อมทางวัฒนธรรม ได�แก% พื้นที่บริเวณริมถนนราชดําเนินช%วงตอนกลาง 

ถึงตอนใต � เนื ่องจากมีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที ่ที ่สําค ัญ เช %น  ว ัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ซึ่งได�รับการเสนอชื่อเป5นมรดกโลกแหล%งใหม%ของไทย นอกจากนี้ยังมี กําแพงเมือง

โบราณ หอพระพุทธสิหิงค� หอพระอิศวร หอพระนารายณ� และวัดวาอารามต%างๆ เป5นจํานวนมาก 

 

1.2 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

การดํา เนินการวิจ ัยได�ทําการวิเคราะห�เปรียบเทียบระหว%างผ ัง เมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) (แผนที่ที่ 23) และผังที่ได�จากการวิเคราะห�หาศักยภาพของ

พื้นที่ โดยส%วนใหญ%แล�วจะเห็นได�ว%าผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) มีการ

เพิ่มที่ดินประเภทที่อยู%อาศัยหนาแน%นน�อย ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งขยายไปทางด�านตะวันออก ผลที่

ได�จากการวิเคราะห�เปรียบเทียบสรุปได�ดังนี้ (แผนที่ที่ 26) 

1.2.1 พื้นที่สงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่นิเวศลําน้ํา ตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได�กําหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว�บริเวณโดยรอบของพื้นที่

อยู%อาศัยหนาแน%นน�อย และบริเวณขอบของเขตผังเมืองรวม เพื่อเป5นพื้นที่สีเขียวของเมือง และกําหนดที่ดิน

ประเภทที่โล%งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม (สีเขียวอ%อน) ไว�บริเวณสวนสมเด็จพระศรี

นครินทร� สวนหย%อม และสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการพักผ%อนหย%อนใจของประชาชนใน
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ชุมชน ซ่ึงถือว%ายังไม%เพียงพอต%อการสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่นิเวศลําน้ํา และยังไม%สามารถแก�ไขป9ญหาน้ําท%วม

ภายในเมืองได� ดังนั้น การกําหนดการใช�ประโยชน�ที่ดินดังกล%าว ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยสงวนรักษา

พื้นที่โดยรอบบริเวณแหล%งน้ําลําคลองให�มีการใช�ประโยชน�เป5นพื้นที่สีเขียว และกําหนดพื้นที่ทางด�าน

ตะวันออกของเมืองให�เป5นพื้นที่รองรับการระบายน้ํา และไม%ส%งเสริมการตั้งถ่ินฐาน เพื่อช%วยแก�ป9ญหาน้ําท%วม 

และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให�กับเมืองได�  

1.2.2 พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับ

ปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได�กําหนดที่ดินประเภทที่อยู%อาศัยหนาแน%นน�อย (สีเหลือง) ไว�บริเวณถนนพัฒนาการคู

ขวางตอนบนในพื้นที่ตําบลปากพูน บริเวณฝ9\งตะวันออกของพื้นที่ผังในพื้นที่ตําบลปากนคร บริเวณตอนล%าง

ของผังในพื้นที่ตําบลท%าเรือและตําบลช�างซ�าย ซ่ึงบริเวณดังกล%าวเม่ือทําการวิเคราะห�ตามหลักการแนวคิด

การเติบโตอย%างชาญฉลาด และร%องรอยพื้นที่เขียวแล�ว เห็นว%าพื้นที่บริเวณดังกล%าว ไม%มีความเหมาะสมต%อ

การพัฒนาเป5นที่อยู%อาศัย เนื่องจากเป5นที่ราบลุ%ม และมีน้ําท%วมขัง เหมาะแก%การสงวนรักษาไว�เพื่อเป5นพื้นที่

ระบายน้ําลงสู%ทะเล และเป5นพื้นที่ซับน้ําและป8องกันป9ญหาน้ําท%วม อย%างไรก็ตาม ผังเมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ได�กําหนดให�มีการขยายตัวไปบริเวณตะวันตกของพื้นที่ ใน

แนวขนานถนนกะโรมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตําบลโพธิ์เสด็จ และตําบลปากพูน เพื่อเป5นพื้นที่

อยู%อาศัยชั้นดีที่สามารถเดินทางเข�าสู%ศูนย�กลางเมืองได�อย%างสะดวก  

1.2.3 พื้นที่บริเวณย%านกลางเมือง มีความเหมาะสมที่จะกําหนดให�อยู%ระหว%างแนวถนน

ราชดําเนินถึงถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณริมถนนกะโรม บริเวณตอนล%างของค%ายวชิราวุธถึงแนวคลองหน�า

เมืองในพื้นที่บางส%วนของตําบลปากพูนและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเป5นพื้นที่รองรับกิจกรรมจาก

ศูนย�กลางเมืองเนื่องจาก ผลจากการวิเคราะห� พบว%าลักษณะทางกายภาพเป5นพื้นที่มีศักยภาพสูง และ

เหมาะสมต%อการรองรับการขยายตัวให�หนาแน%นเพิ่มข้ึนของเมืองนครศรีธรรมราช 

1.2.4 พื้นที่สําคัญทางด�านประวัติศาสตร� สังคม และวัฒนธรรมที่สมควรอนุรักษ� 

จากการวิเคราะห�ความเหมาะสมศักยภาพของพื้นที่ เห็นได�ว%าพื้นที่บริเวณริมถนนราชดําเนินตั้งแต%

บริเวณตอนกลางถึงตอนใต�มีความเหมาะสมต%อการสงวนรักษาไว�เป 5นพื ้นอนุร ักษ� เนื ่องจากมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร� ซึ่งสอดคล�องกับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้ง

ที ่ 3) ที ่ได�กําหนดให�พื ้นที่บริเวณดังกล%าวมีการใช�ประโยชน�ที ่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทา) 

บริเวณนี้ไม%เหมาะสมต%อการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ แต%เหมาะสมต%อการใช�ประโยชน�ที ่ดินเพื่อการ

ศาสนาหรือเก่ียวข�องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน�เท%านั้น 
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2. การอภิปรายผลที่ได�จากการวิจัย 

2.1 การอภิปรายผลที่ได�จากการวิเคราะห�คร้ังที่ 1 

การวิเคราะห�หาความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนา ด�วยวิธีซ�อนทับ

ชั้นข�อมูล (Overlay Analysis) แสดงให�เห็นว%าผลที่ได�ยังไม%ถูกต�องเท%าที่ควร เนื่องจากป9จจัยที่นํามาใช�ในการ

วิเคราะห�ข�อมูลเป5นข�อมูลที่ไม%เป5นป9จจุบัน รวมถึงการให�ค%าคะแนน เป5นเกณฑ�ที่ผู�วิจัยกําหนดข้ึนมาจากการ

รวบรวมเอกสารแนวคิด ทฤษฎีต%างๆ และข�อมูลสภาพป9จจุบันของพื้นที่ซ่ึงอาจไม%ถูกต�องตามหลักเกณฑ�

สากล ดังนั้น การวิเคราะห�หาความเหมาะสมของพื้นที่ที่ส%วนใหญ% จึงกําหนดให�พื้นที่โดยรอบเมืองทั้งหมด

เป5นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่ระบบนิเวศลําน้ํา ซ่ึงขัดแย�งต%อการพัฒนาเมือง และการ

ขยายตัวของเมืองในอนาคต จึงจําเป5นต�องนําหลักการเก่ียวกับเมืองกระชับ (Compact City) เข�ามาช%วยใน

การวิเคราะห�เพื่อหาความเหมาะสมจนได�ข�อสรุปเป5นผังเสนอแนะเพื่อการสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่ระบบนิเวศ

ลําน้ํา ควบคู%กับการพัฒนาเมืองโดยสามารถจําแนกพื้นที่ออกเป5น 4 พื้นที่ดังนี้ 

2.1.1 พื้นที ่สงวนรักษาไว�เป3นพื้นที ่นิเวศลํานํ้า โดยผู �ว ิจัยเห็นว%าประชาชนและ

หน%วยงานที่เกี่ยวข�อง ในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชยังขาดความรู�และความเข�าใจในการสงวน

รักษาระบบนิเวศลาํน้ํา อีกทั้งยังมีพื้นที่นิเวศลําน้ําที่ไม%เพียงพอต%อการระบายน้ํา เพื่อสงวนรักษาและช%วย

แก�ไขป9ญหาน้ําท%วมในพื้นที่ จึงมีการระบุพื้นที่ดังกล%าวเพิ่มเติม และอยู%ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามที่ผู�วิจัยได�

วิเคราะห�ไปในบทที่ 5 แล�ว 

2.1.2 พ้ืนที่รองรับเพ่ือการขยายตัวของเมือง จากการวิเคราะห�ของผู�วิจัย พบว%าพื้นที่

รองรับเพื่อการขยายตัวของเมืองควรอยู%ในพื้นที่ที่มีการเข�าถึงได�สะดวก และมีประชาชนอาศัยอยู%รวมกัน

เป5นจํานวนมาก พร�อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีความพร�อมสามารถรองรับการ

ขยายตัวในอนาคตได� ผู�วิจัยจึงมีความเห็นว%า พื้นที่ที่เหมาะสมต%อการรองรับการขยายตัวของเมืองควร

เป5นพื้นที่อยู%อาศัยหนาแน%นน�อย และพื้นที่สีเขียวบางส%วน 

2.1.3 พ้ืนที่ส5งเสริมการพัฒนาเมือง จากการวิเคราะห�ของผู�วิจัยเห็นว%า พื้นที่ดังกล%าว

ควรอยู%ในพื้นที่ที่เป5นศูนย�กลางของชุมชน ไม%ว%าจะเป5นศูนย�กลางด�านการคมนาคมขนส%ง หรือศูนย�กลาง

ด�านเศรษฐกิจ ซ่ึงในป9จจุบันพื้นที่ดังกล%าวมีเพียงพอและอยู%ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู%แล�ว 

2.1.4 พ้ืนที่สําคัญทางด�านประวัติศาสตร� สังคม และวัฒนธรรม ผู�วิจัยมีความเห็นว%า

พื้นที่ดังกล%าวเป5นพื้นที่ที่สร�างสุนทรียภาพให�กับเมือง และมีความสําคัญด�านจิตใจของคนในชุมชน อีกทั้ง

พื้นที่ดังกล%าวยังมีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่สําคัญที่สามารถบอกเล%าเรื่องราวในอดีต พื้นที่
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ดังกล%าวจึงเหมาะสมต%อการอนุรักษ�ไว� เป5นมรดกสิ่งแวดล�อมทางวัฒนธรรมให�คนรุ%นหลังได�ชื่นชม และ

ศึกษาหาความรู� 

 

                              
(ก)      (ข) 

                            
    (ค)      (ง) 
 
แผนที่ที่ 25 การอภิปรายผลทีไ่ด�จากการวิเคราะห�คร้ังที่ 1 
  (ก) พื้นที่ทีส่งวนรักษาไว�เป5นพืน้ที่นิเวศลําน้ํา (ข) พื้นทีท่ี่สํารองไว�เพื่อการขยายตัวของเมือง 

(ค) พื้นทีส่%งเสริมการขยายตัวของเมือง (ง) พื้นที่สาํคัญทางด�านประวัติศาสตร� สังคม และ
วัฒนธรรม 
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2.2 การอภิปรายผลที่ได�จากการวิเคราะห�คร้ังที่ 2 

การวิเคราะห�เปรียบเทียบกับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

มีข�อคิดเห็นในประเด็นต%างๆดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่สงวนรักษาไว�เป3นพื้นที่นิเวศลํานํ้า ผังเมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ระบุว%าพื้นที่สีเขียวภายในผังนั้นเพียงพอต%อจํานวนประชากรที่

อาศัยอยู%ภายในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช แต%จากการวิเคราะห�ความเหมาะสมของพื้นที่ ผู �วิจัยมี

ความเห็นว%า ในป9จจุบันพื้นที่สีเขียวดังกล%าวเป5นพื้นที่รกร�างว%างเปล%าเป5นส%วนใหญ% และมีแนวโน�มที่จะมี

การพัฒนาเป5นที่อยู%อาศัยในอนาคต การพัฒนาที่อยู%อาศัยอย%างไร�ทิศทางก%อให�เกิดป9ญหาต%างๆ ให�กับ

เมือง เช%น ป9ญหาน้ําท%วมภายในเมือง ดังนั้นจึงควรกําหนดการใช�ประโยชน�ที ่ดินประเภทดังกล%าวให�

ชัดเจน เป5นพื้นที่ป̂า และพื้นที่ลุ%มน้ําท%วมถึง เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ดังกล%าวไว�รองรับการเกิดป9ญหาต%างๆ ของ

เมือง และเพิ่มปอดให�กับเมืองอีกด�วย 

2.2.2 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่รองรับเพื่อการขยายตัวของเมือง ผังเมืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งเป5นผังที่เน�นการส%งเสริมการพัฒนาที่อยู%อาศัย ได�เน�นการ

ขยายตัวของเมืองออกไปทางด�านตะวันออก บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงชายฝ9\งทะเลอ%าวไทย 

ซ่ึงจากการเปรียบเทียบด�วยวิธีซ�อนทับชั้นข�อมูล (Overlay Analysis) ผู�วิจัยเห็นว%าพื้นที่ดังกล%าวมีเหมาะ

ต%อการสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่ระบบนิเวศลําน้ํา มากกว%าการพัฒนาเป5นที่อยู%อาศัย เนื่องจากพื้นที่บริเวณ

ดังกล%าวเป5นพื้นที่ราบลุ%มน้ําท%วมถึง และเป5นพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับการระบายน้ําให�ไหลลงสู%ทะเลได�

สะดวก เพื่อป8องกันป9ญหาน้ําท%วมได�อย%างยั่งยืน 

2 .1 .3  ประ เด ็น เกี ่ยวก ับ พื ้นที ่ส 5ง เส ร ิมการพ ัฒนา เม ือง  ผ ัง เม ือ ง รวม เม ือ ง
นครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ระบุให�พื ้นที่ส%งเสริมการพัฒนาเมือง หรือพื้นที่สีแดงและสี
น้ําตาลเข�ม เป5นพื้นที่ที่มีการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจที่เข�มข�น ผู�วิจัยเห็นว%าพื้นที่ดังกล%าวตั้งอยู%ในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสม ได�แก% บริเวณศูนย�กลางของเมือง ซ่ึงมีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเข�าถึงได�ง%าย อีกทั้ง
พื้นที่บริเวณดังกล%าวยังไม%กระทบต%อการสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่ระบบนิเวศจึงสามารถพัฒนาได� 

2.1.4 ประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนที่สําคัญทางด�านประวัติศาสตร� สังคม และวัฒนธรรม ผัง
เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ระบุให�พื้นที่ดังกล%าวอยู%ในบริเวณริมถนนราช
ดําเนิน ตั้งแต%ตอนกลางไปถึงตอนใต�ของถนน ซึ่งได�แก% พื้นที่โบราณสถาน ศาสนสถาน และพื้นที่ที ่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร� รวมไปถึงวัดวาอารามต%างๆ (พื้นที่สีเทา) ซึ่งผู�วิจัยเห็นว%า การระบุพื้นที่
ดังกล%าวมีความเหมาะสม และสอดคล�องกับการวิเคราะห�ศักยภาพของพื้นที่ จึงไม%ควรส%งเสริมพื้นที่
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ดังกล%าวให�มีการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ หรือที่อยู%อาศัย แต%ควรส%งเสริมให�เป5นพื้นที่อนุรักษ�ประวัติศาสตร� 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 

 
 
แผนที่ที ่26 การเปรียบเทียบผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือนํามาซ�อนทบักับการวิเคราะห� 
               ศักยภาพของพื้นที่  
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3. ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะบนพื้นฐานหลักการแนวคิดการเติบโตอย%างชาญฉลาด และร%องรอยพื้นที่เขียว เพื่อการ
สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มีดังนี้  

3.1 การรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม และสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติ 
ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ควรมีการรักษาพื้นที่โล%ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม 

และพื้นทีซ่ึงมีความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม ซ่ึงได�แก% ฝ9\งตะวันออกของพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณ
ตําบลท%าซัก และตําบลปากนคร เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพเป5นพื้นที่ลุ%ม และพื้นที่ชุ%มน้ํา และมีป^า
ชายเลนที่เป5นแหล%งอนุบาลสัตว�น้ํา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ด�านฝ9\งใต�เนื่องจาก เป5นพื้นที่ลุ%ม และมีน้ําท%วมขังทุกปL 
ตั้งแต%ถนนโพธิ์เสด็จไปจนถึงทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 4013 

3.2 การระบุแหล5งทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาค 
ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ควรมีการระบุแหล%งทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาค ที่จะสะสมไว�

ให�พอกพูนเพิ่มเติมข้ึนมา ได�แก% พื้นที่ชุ%มน้ําและเขตกันชน ทางน้ําหลากหรือทางเลี่ยงน้ํา และที่ราบน้ําท%วมถึง ที่
ลาดชันปานกลางและสูง บริเวณเติมน้ําใต�ดิน พื้นที่ป^าไม� พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได� แหล%งที่อยู%อาศัยสัตว�ป^าที่
สําคัญ ได�แก% คลองท%าแพ คลองท%าซัก คลองท%าดี-ทุ%งปรัง-ท%าเรียน คลองหน�าเมือง คลองป^าเหล�า คลองสวนหลวง 
และคลองคูพาย บริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร� โบราณคดี และวัฒนธรรม บริเวณที่มองเห็นภูมิทัศน�
ชุมชนเมืองจากถนนสาธารณะ ได�แก% พื้นที่บริเวณแนวยาวตามฝ9\งถนนราชดําเนิน ตั้งแต%คลองหน�าเมืองไปจรดหัว
ถนน ซ่ึงเป5นพื้นที่ที่มีคุณค%าทางประวัติศาสตร� มีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่สําคัญ ได�แก%บริเวณย%าน
ราชการ เมืองเก%า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโบราณสถานต%างๆ ที่มีความสําคัญ และสามารถมองเห็นภูมิ
ทัศน�เมือง และบริเวณธรรมชาติที่อยู%ใกล�เคียงจากถนนราชดําเนินอีกด�วย 

นอกจากนี้ยังมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา และป8องกันป9ญหาน้ํา
ท%วม มีสาระสําคัญ สรุปได�ดังนี้ 

3.3 การสงวนรักษาระบบนิเวศลํานํ้า 
เนื่องจากในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) มีการ

ปรับปรุงข�อกําหนดที่ควบคุมกิจกรรมการใช�ประโยชน�ที่ดินในที่ดินประเภทที่อยู%อาศัย (สีเหลือง) และพื้นที่
บางส%วนของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนั้น เพื่อให�การควบคุมการใช�ประโยชน�ที่ดินใน
บริเวณดังกล%าวเป5นไปอย%างมีประสิทธิภาพและสามารถสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําได�เป5นอย%างดี จึงควรมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ (แผนที่ที่ 26) 

บริเวณในเมือง ดําเนินงานโดยหน%วยงานที่รับผิดชอบควรมีการพิจารณาควบคุมเร่ืองการถม
ดินและระยะความสูงของการถมดิน ทั้งนี้เพื่อช%วยจํากัดระดับความสูงของอาคารให�เป5นไปตามข�อกําหนดที่
ควบคุมไว� และเพื่อป8องกันมิให�เกิดการถมดินขวางทิศทางการระบายน้ําอันอาจส%งผลต%อการเกิดป9ญหาน้ําท%วมใน
อนาคตได� นอกจากนี้ยังเสนอให�การใช�ประโยชน�ที่ดินทุกประเภทที่อยู%ริมฝ9\งลําคลองและแหล%งน้ําสาธารณะ ให�มี
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ที่ว%างตามแนวขนานริมฝ9\งตามธรรมชาติของลําคลองและแหล%งน้ําสาธารณะไม%น�อยกว%า 6 เมตร เว�นแต%เป5นการ
ก%อสร�างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค  

บริเวณนอกเมือง ควรมีการสงวนรักษาพื้นที่สีเขียว โดยการไม%ตัดไม�ทําลายป^า การปลูกป^า
ทดแทน รวมถึงไม%สร�างสิ่งปลูกสร�างที่รุกล้ําเส�นทางไหลของน้ํา เพื่อให�น้ําสามารถระบายออกสู%ทะเลได�สะดวก ไม%
กีดขวางเส�นทางการระบายน้ํา นอกจากนี้ควรมีการอนุรักษ�ป^าชายเลน รวมทั้งป^าชายหาด แหล%งหญ�าทะเล และ
แนวปะการัง การปลูกหญ�าทะเล หรือต�นไม�ชนิดที่มีรากยาว ซ่ึงจะให�ช%วยยึดเกาะพื้นดินให�แน%นข้ึนไม%ก%อให�เดินลํา
น้ําตื้นเขิน 

3.4 การแก�ไขป:ญหานํ้าท5วม 
การแก�ไขป9ญหาน้ําท%วม นอกจากแก�ไขป9ญหาด�วยการก%อสร�างโครงสร�าง เช%น การสร�างเข่ือน 

พนัง ท%อระบายน้ํา และสิ่งก%อสร�างอ่ืนๆ แล�ว ยังแก�ไขป9ญหาได�โดยใช�แนวทางไม%ก%อสร�างโครงสร�างมาสนับสนุน
ด�วยทฤษฏีการแก�ไขป9ญหาน้ําท%วมอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางการบริหารจัดการด�านน้ําท%วมล�น 
(flood management) ให�เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชได�โดยวิธีการ ดังนี้ 

3.4.1 การปรับปรุงสภาพลําน้ํา ทั้ง 7 สายแนวตะวันตก - ตะวันออก ที่เป5นเส�นทางการระบาย
น้ําสายหลักของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ได�แก% คลองท%าแพ คลองท%าซัก คลองหน�าเมือง คลองป^าเหล�า คลอง
สวนหลวง คลองคูพาย และคลองในแนวเหนือใต� ได�แก%คลองท%าดี – ทุ%งปรัง - ท%าเรียน รวมทั้งไปถึงโครงข%ายที่
คลองทั้ง 7 สายเชื่อมต%อในระดับอนุภาค เช%น คลองบ�านตาล คลองคอนและคลองท%าแพทางด�านเหนือ คลองทุ%ง
ปรัง และคลองท%าดี ทางด�านตะวันตก คลองวังวัว และคลองหัวตรุด ทางด�านใต� และ คลองหัวตรุด และคลองปาก
นครทางด�านตะวันออก  เพื่อให�น้ําที่ท%วมทะลักมาจากเทือกเขาหลวงสามารถไหลไปตามลําน้ําได�สะดวกหรือช%วย
ให�กระแสน้ําไหลเร็วยิ่งข้ึน เป5นการบรรเทาความเสียหายจากน้ําท%วมขังได� โดยใช�วิธีการขุดลอกลําน้ําตื้นเขินให�น้ํา
ไหลสะดวกข้ึน ตกแต%งดินตามลาดตลิ่งให�เรียบมิให�เป5นอุปสรรคต%อทางเดินของน้ํา กําจัดวัชพืช ผักตบชวา และร้ือ
ทําลายสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลออกไป (แผนที่ที่ 27) 

 

 
 

ภาพที่ 37 การปรับปรุงสภาพลําน้าํ 
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แผนที่ที่ 27 เส�นทางน้าํสายสาํคัญที่ควรปรับปรุงสภาพลาํน้าํ ทั้ง 7 สาย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



155 

 

3.4.2 การสร�างคันกั้นน้ําและปลูกพืชริมตลิ่งเพื่อป8องกันการกัดเซาะหน�าดิน  วิธีการ
ดังกล%าวเป5นวิธีการดั้งเดิมที่มีมาแต%โบราณโดยการก%อสร�างคันดินก้ันน้ําขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามลํา
น้ําห%างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป8องกันมิให�น้าํล�นตลิ่งไปท%วมในพื้นที่ต%างๆ พร�อมทั้งปลูกพืชที่ช%วยยึด
หน�าดิน เพื่อป8องกันไม%ให�เกิดการกันเซาะหน�าดินจากน้ําที่ไหลเชี่ยวในบางฤดู (ภาพที่ 37) 

 
 
ภาพที่ 38 การสร�างคันก้ันน้ําและปลูกพืชริมตลิ่งเพื่อป8องกันการกัดเซาะหน�าดิน 
ที่มา: McHarg. (2554). First SanDiego River Improvement Project. เข�าถึงเม่ือ 20 เมษายน. 
เข�าถึงได�จาก http://www.asla.org/2011awards/309.html 
 

3.4.3. การสร�างทางผันน้ํา เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางส%วนที่ล�นตลิ่งท%วมให�ออกไป โดย
การก%อสร�างทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหม%เชื่อมต%อกับลําน้าํที่มีป9ญหาน้าํท%วม  ให�น้ําไหลไปตามทางผันน้าํที่
ขุดข้ึนใหม%ไปลงลําน้ําสายอ่ืน หรือระบายออกสู%ทะเลตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ คลองท%าเรียน คลองทุ%ง
ปรัง และคลองท%าซัก ควรขุดลอกและขุดใหม%ตามแนวเดิมในแนวเหนือ-ใต�ผ%านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร�ไป
ออกจากคลองบ�านตาล คลองคอนและคลองท%าแพทางด�านเหนือ (ภาพที่ 38 และแผนที่ที่ 28) 

 

 
 
ภาพที่ 39 การสร�างทางผันน้าํ 
ที่มา: ชูโชค  อายุพงศ�, มาตรการบริหารจัดการภัยนํ้าท5วม, เข�าถึงเม่ือ 20 เมษายน 2555, เข�าถึงได�จาก 
http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45 
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แผนที่ที ่28 ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการสร�างทางผนัน้าํ เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางส%วนออกสู%ทะเล 
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แผนที่ที่ 29 ข�อเสนอแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
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4. สรุป 

ผลการวิเคราะห�พบว%า ลําดับของศักยภาพในการพัฒนาจากต่ําไปหาสูงคือ (1) พื้นที่ศักยภาพการ

พัฒนาต่ําที่ควรสงวนรักษาไว�เป5นพื้นที่นิเวศลําน้ําคือบริเวณด�านใต�ของชุมชนที่เป5นพื้นที่ประสบป9ญหามีน้ําท%วม

ขังทุกๆ ปLและพื้นที่ด�านตะวันออกของถนนพัฒนาการคูขวาง เนื่องจากมีโครงข%ายลําคลองสายสําคัญไหลผ%าน 

เป5นต�น (2) พื้นที่ศักยภาพการพัฒนาปานกลางที่ควรสํารองไว� เพื่อนํามาใช�เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

คือพื้นที่ที่อยู%ทางด�านตะวันออกถนนราชดําเนินและถนนพัฒนาการคูขวาง และพื้นที่ด�านตะวันตกเหนือพื้นที่แนว

ยาวตลาดหัวอิฐ (ถนนกะโรม) โดยพื้นที่ดังกล%าวจะไม%เป5นอุปสรรคต%อการตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากมีโครงข%ายถนนสาย

หลักที่เข�าถึงพื้นที่ได�สะดวก การตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้จะไม%ขัดขวางการไหลและระบายน้ํา และ (3) พื้นที่

ศักยภาพการพัฒนาสูงสมควรส%งเสริมการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยการเพิ่มความหนาแน%น พัฒนาพื้นที่ว%าง

ในเมืองและสร�างความกระชับได�แก% พื้นที่ระหว%างถนนราชดําเนิน และถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต%ตอนล%างของ

ค%ายวชิราวุธลงมาจนถึงคลองหน�าเมือง และบริเวณหัวอิฐตามแนวยาวตะวันออก - ตะวันตกของถนนกระโรม ซ่ึง

เป5นพื้นที่เมืองเดิมที่มีโครงสร�างพื้นฐานสมบูรณ� (4) พื้นที่สําคัญทางด�านประวัติศาสตร� สังคม และวัฒนธรรม เป5น

พื้นที่ที่สมควรอนุรักษ�ไว�เป5นมรดกสิ่งแวดล�อมทางวัฒนธรรม โดยจะอยู%บริเวณริมถนนราชดําเนินตอนตอนกลาง 

ถึงตอนใต� เนื่องจากมีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่ที่สําคัญ เช%น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กําแพง

เมืองโบราณ หอพระพุทธสิหิงค� หอพระอิศวร หอพระนารายณ� และวัดวาอารามต%างๆ เป5นต�น 

การอภิปรายผลจากการวิเคราะห�ทั้ง 2 คร้ัง แสดงให�เห็นว%า พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชยัง

ขาดการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําที่เหมาะสม นอกจากนี้ข�อกําหนดการใช�ประโยชน�ที่ดินบางประเภท ตามผัง

เมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3)  ไม%เหมาะสม และสอดคล�องกับการวิเคราะห�หาศักยภาพ

ของพื้นที่ ได�แก% การใช�ประโยชน�ที่ดินประเภทที่อยู%อาศัยหนาแน%นน�อย และการใช�ประโยชน�ที่ดินประเภทพื้นที่

อนุรักษ�ชนบทและเกษตรกรรม 

ข�อเสนอแนะบนพื้นฐานหลักการแนวคิดการเติบโตอย%างชาญฉลาด และร%องรอยพื้นที่เขียวเพื่อการ

สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา ได�แก%  การรักษาพื้นที่โล%ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรม ชาติที่งดงาม และพื้นทีซ่ึงมี

ความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม การระบุแหล%งทรัพยากรสิ่งแวดล�อมธรรมชาติที่สําคัญที่ควรสะสมไว�ให�พอกพูนข้ึนของ

ภูมิภาค การแก�ไขป9ญหาน้ําท%วม นอกจากแก�ไขป9ญหาแบบการก%อสร�างโครงสร�างแล�ว ควรแก�ไขป9ญหาโดยใช�

แนวทางแบบไม%ก%อสร�างโครงสร�างมาสนับสนุน เป5นต�นว%า  การปรับปรุงสภาพลําน้ําทั้ง 7 สาย และโครงข%ายที่

เชื่อมต%อในระดับอนุภาค การสร�างคันก้ันน้ําและปลูกพืชริมตลิ่งเพื่อป8องกันการกัดเซาะหน�าดิน รวมทั้งการสร�าง

ทางผันน้ํา เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางส%วนที่ล�นตลิ่งท%วมให�ออกไปให�ไหลไปลงลําน้ําสายอ่ืน หรือระบายออกสู%อ%าว

ไทย 
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บทท่ี 7 

 

บทสรุป 

 

การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐาน

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล*เคียง ในบทนี้เป,นการสรุปสาระสําคัญของการวิจัย ข*อจํากัด

ในการวิจัยรวมทั้งข*อเสนอแนะต0างๆสําหรับงานวิจัยในข้ันต0อไป 

 

1   สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย 

สาระสําคัญของการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค4และผลที่คาดว0าจะได*รับจากการวิจัยที่ได*

กําหนดไว*ในบทที่ 1 ได* ดังนี้ 

1.1 สรุปทฤษฎี แนวความคิด และหลักการ“การเติบโตอย'างชาญฉลาด (Smart Growth)” 

“ร'องรอยพ้ืนที่เขียว (GreenPrint)”การวางแผนพัฒนาเมืองอย'างย่ังยืน ระบบนิเวศลํานํ้า และการปAองกันนํ้า

ท'วม 

แนวความคิด “การเติบโตอย0างชาญฉลาด (Smart Growth)” และ “ร0องรอยพื้นที่เขียว 

(Green Print)” และการวางแผนพัฒนาเมืองอย0างยั่งยืน มีแนวความคิดพื้นฐาน (key strategy) อยู0ด*วยกัน 

10 ประการ ได*แก0การใช*ที่ดินแบบผสมผสานการสนับสนุนการออกแบบอาคารให*เกาะกลุ0มกันและใช*

ประโยชน4ในการออกแบบอาคารแบบกระชับ (compact building design)การสร*างโอกาสและทางเลือก

ของที่อยู0อาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได*การสนับสนุนการเชื่อมต0อระหว0างย0านและชุมชนด*วยการ

เดินการสร*างเสริมชุมชนให*เป,นสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) ด*วยความผูกพัน

กับสถานที่อย0างเข*มแข็งการรักษาที่โล0ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยง

ด*านสิ่งแวดล*อมสร*างความเข*มแข็งให*กับชุมชนและมุ0งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอยู0แล*วการจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส0งที่มีความหลากหลายการสร*าง

ระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ4ได* ชัดเจน ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพด*านต*นทุน และ

การสนับสนุนการมีส0วนร0วมของชุมชนและส0งเสริมประสานร0วมมือกันระหว0างชุมชนและผู*มีส0วนได*ส0วนเสีย 

 “ร 0อ ง รอยพื ้น ที ่เ ข ีย ว  ( GreenPrint)”เป ,น ว ิธ ีก า รสํ า ห ร ับ จ ัดทํ า แผนที ่แ หล 0ง

ทรัพยากรธรรมชาติของบริเวณพื้นที่ เพื่อแนะนําการเติบโตที่เหมาะสมกับบริบทองค4ประกอบทั้ง 9 อย0าง
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ที่จะต*องกําหนดลงในแผนที่ ได*แก0 พื้นที่ชุ0มน้ําและเขตกันชน (wetland and their buffers) ทางน้ํา

หลากหรือทางเลี่ยงน้าํ และที่ราบน้ําท0วมถึง (floodways and floodplains) ที่ลาดชันปานกลางและสูง 

(moderate and steep slopes) บริเวณเติมน้ําใต*ดิน (aquifer recharge areas) พื้นที่ป]าไม* 

(woodlands) พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได* (productive farmland) แหล0งที่อยู0อาศัยสัตว4ป]าที่สําคัญ 

(significance wildlife habitats) ลักษณะทางประวัติศาสตร4 โบราณคดี และวัฒนธรรม (historic, 

archeological, and cultural features) และบริเวณที่มองเห็นทิวทัศน4จากถนนสาธารณะ (scenic 

view sheds from public roads) โดยนําเอาองค4ประกอบดังกล0าว มาเป,นป_จจัยในการวิเคราะห4ความ

เหมาะสมของการพัฒนา (Sieve Analysis) จนได*พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา และพื้นที่ที่ควร

สงวนรักษาระบบนิเวศลําน้าํ ในบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล*เคียง

ต0อไป 

ระบบนิเวศลําน้ํา ในแหล0งน้ํานี้จะมีกลุ0มสิ่งมีชีวิต ได*แก0 สัตว4น้ํา ทั้งตัวเต็มวัย ตัวอ0อน  

และพืชน้ํานานาชนิด รวมทั้งสิ ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และจุลินทรีย4จํานวนมากอาศัยอยู0รวมกัน สิ ่งมีชีวิต

เหล0านี้จะมีความสัมพันธ4กันไปตามบทบาทหน*าที่ของสิ่งมีชีวิตแต0ละกลุ0ม กล0าวคือ พืช แพลงก4ตอนพืช 

และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีคลอโรฟbลล4 เป,นพวกที่สร*างอาหารได*เองโดยกระบวนการสังเคราะห4ด*วยแสง 

จึงเป,นผู*ผลิตและเป,นแหล0งอาหารที่สําคัญให*แก0สัตว4 ซึ่งจะกินต0อกันเป,นทอดๆจากสัตว4กินพืช สัตว4กิน

สัตว4 และสัตว4ที่กินทั้งพืชและสัตว4เป,นอาหารต0อไป เมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตายลง ก็จะถูกสิ่งมีชีวิต เช0น 

จุลินทรีย4 ย0อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให*เป,นสารอนินทรีย4กลับคืนสู0แหล0งน้ําและธรรมชาติต0อไปแต0ในป_จจุบัน

ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมีการขยายตัวของการตั ้งถิ ่นฐาน และมีการใช*ประโยชน4ที ่ดินอย0างไม0

เหมาะสม อีกทั้งมลพิษต0างๆ ที่เกิดจากการใช*ชีวิตประจําวันซ่ึงส0งผลกระทบต0อระบบนิเวศลาํน้ํา จึงควรมี

การศึกษาเพื่อกําหนดการใช*ประโยชน4ที่ดินให*เหมาะสม โดยใช*แนวความคิดการเติบโตอย0างชาญฉลาด 

และร0องรอยพื้นที่เขียวเข*ามาช0วยในการแก*ไขป_ญหาดังกล0าว 

การแก*ป_ญหาน้ําท0วม นอกจากการใช*สิ่งก0อสร*าง เช0น การสร*างเขื่อน พนัง ท0อระบาย

น้ํา และสิ่งก0อสร*างอ่ืนๆ แล*ว ยังมีการแก*ป_ญหาน้ําท0วมโดยไม0ใช*สิ่งก0อสร*าง เป,นแนวทางที่ไม0ได*เน*นงาน

สิ่งปลูกสร*างถาวรโดยอาจมีสิ่งก0อสร*างชั่วคราว เช0น การปรับปรุงสภาพลําน้ํา ซึ่งจะช0วยในการลดระดับ

ความสูงของน้ําหากเกิดน้ําท0วม แต0ในบางครั้งการสร*างคลองหรือปรับปรุงสภาพลําน้ําอาจทําให*เกิดน้ํา

ท0วมพื้นที่ริมตลิ่งและริมฝ_dงแม0น้าํได*เช0นกัน  ผู*ที่รับผิดชอบควรมีหน*าที่เตือนผู*ที่อาศัยอยู0บริเวณนั้นและหา

แนวทางควบคุมการก0อสร*างบริเวณริมฝ_dงแม0น้ําเพื่อไม0ให*เกิดป_ญหาภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง
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พื้นที่เพื่อใช*เป,นแหล0งเก็บกักน้ํา เช0นการหาพื้นที่เพื่อเป,นพื้นที่รองรับน้ํา และการเปลี่ยนแปลงเส*นทาง

การไหลของน้ํา เป,นต*น การแก*ไขป_ญหาน้ําท0วมโดยวิธีดังกล0าวจะมีผลกระทบต0อสิ่งแวดล*อมน*อยที่สุด 
 

ตารางที่ 11 การสรุปสาระสาํคัญของหลักการตามแนวคิดการเติบโตอย0างชาญฉลาดและแนวคิดอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข*อง 
 

แนวคิด 
  
  
หลักการ 

แนวคิดการ
เติบโต

อย'างชาญ
ฉลาด 

ร'องรอย
พ้ืนท่ี
เขียว 

แนวคิด
เมือง

กระชับ 

การสงวน
รักษา

สิ่งแวดลBอม
ตามธรรมชาติ 

ระบบ
นิเวศ
ลําน้ํา 

แนวคิดการ
พัฒนาอย'าง

ย่ังยืน 

เน*นการใช*ประโยชน4ท่ีดิน
ท่ีหลากหลาย 

�  �   � 

เน*นการออกแบบอาคาร
เกาะกลุ0ม กระชับ 

�  �   � 

เน*นการสร*างทางเลือก
ของอาคาร ท่ีอยู0อาศัยให*
มีความหลากหลาย 

�  �   � 

เน*นการสนับสนุนการเดิน
และจักรยาน 

�  �   � 

เน*นการสร*างแรงดึงดูด
ให*กับสถานท่ี 

�  �    

เน*นการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว � �  � � � 
เน*นการพัฒนาโครงสร*าง
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีส0งเสริม
การพัฒนา 

�  �   � 

เน*นระบบขนส0งมวลชน
เพ่ือความหลากหลายใน
การเดินทาง 

�  �   � 

 

1.2 การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช  

การตั้งถิ่นฐาน และสภาพป_จจุบันทางกายภาพ ของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและ

บริเวณใกล*เคียง สรุปได*ว0า พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานอยู0บนสันทราย 

วางตัวยาวตามแนวเหนือ – ใต* ประกอบกับการขยายตัวของเมือง ซึ่งส0วนใหญ0จะกระจายตัวตามเส*น
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ถนนสายหลัก มีการตั้งถ่ินฐานขวางการระบายน้ํา สภาพการตั้งถิ่นฐานดังกล0าวก0อให*เกิดป_ญหาอุทกภัย

ตามมา เนื ่องจาก น้ําที ่ไหลจากเทือกเขาหลวงทางด*านตะวันตก ไม0สามารถไหลออกสู 0ทะเลด*าน

ตะวันออกได* อีกทั้งภายในตัวเมืองมีลักษณะภูมิประเทศเป,นที่ราบลุ0ม ทําให*เกิดน้ําท0วมขังในทุกๆ ปgจาก

การวิเคราะห4สภาพทั ่วไปของพื ้นที ่ ประกอบกับการวิเคราะห4เพื ่อหาศักยภาพของพื ้นที ่ (Sieve 

Analysis) สรุปสาระสําคัญได* ดังนี้ (แผนที่ที่ 30) 

1.2.1 พื ้นที ่ศักยภาพการพัฒนาต่ําที ่ควรสงวนรักษาไว*เป,นพื ้นที ่น ิเวศลําน้ําคือ

บริเวณด*านใต*บริเวณนาพรุ ซึ่งเป,นพื้นที่รกร*างไม0มีการพัฒนา และประสบป_ญหามีน้ําท0วมขังทุกๆ ปg 

นอกจากนี้ยังควรสงวนพื้นที่ด*านตะวันออกของถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต0ถนนเฉลิมพระเกียรติไป

จนถึงปากแม0น้ําบริเวณปากนคร เนื่องจากเป,นพื้นที่ลุ0มน้ําท0วมถึง และมีคลองสายสําคัญไหลผ0านลงสู0

ทะเล เพื่อไม0เป,นอุปสรรคในการระบายน้ําเพื่อปjองกันน้ําท0วม เป,นต*น 

1.2.2 พื ้นที ่ศ ักยภาพการพัฒนาปานกลางที ่ควรสํารองไว* เพื ่อนํามาใช*เพื ่อการ

ขยายตัวของเมืองในอนาคต คือพื้นที่ที่อยู0ทางด*านตะวันออกถนนราชดําเนินไปจนถึงถนนเฉลิมพระ

เกียรติและพื้นที่บริเวณด*านตะวันตก ตั้งแต0บริเวณถนนราชดําเนิน เรื่อยไปตามสองข*างถนนกะโรม 

จนถึงทางหลวงแผ0นดินหมายเลข 4103 โดยพื ้นที ่ด ังกล0าวจะไม0เป,นอุปสรรคต0อการตั ้ง ถิ ่นฐาน 

เนื่องจากมีโครงข0ายถนนสายหลักที่เข*าถึงพื้นที่ แต0ยังขาดโครงข0ายถนนสายรองและถนนสายท*องถิ่น

เข*าสู0แปลงที่ดิน การตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้จะไม0ขวางการไหลและระบายน้ํา 

1.2.3 พื้นที่ศักยภาพการพัฒนาสูงสมควรส0งเสริมการขยายตัวของเมืองในอนาคต

โดยการเพิ่มความหนาแน0น พัฒนาพื้นที่ว0างในเมืองและสร*างความกระชับได*แก0 พื้นที่ระหว0างถนน

ราชดําเนินไปจนถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต0ตอนล0างของค0ายวชิราวุธลงมาจนถึงคลองหน*าเมือง 

และบริเวณตลาดหัวอิฐตามแนวยาวตะวันออก - ตะวันตก ของถนนกะโรม ซึ่งเป,นพื้นที่เมืองเดิมที่มี

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการสมบูรณ4 

1.2.4 พื้นที่สําคัญทางด*านประวัติศาสตร4 สังคม และวัฒนธรรม เป,นพื้นที่ที่สมควร

อนุรักษ4ไว*เป,นมรดกสิ่งแวดล*อมทางวัฒนธรรม ได*แก0 พื้นที่บริเวณริมถนนราชดําเนินช0วงตอนกลาง 

ถึงตอนใต * เนื ่องจากมีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที ่ที ่สําค ัญ เช 0น  ว ัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ซึ่งได*รับการเสนอชื่อเป,นมรดกโลกแหล0งใหม0ของไทย นอกจากนี้ยังมี กําแพงเมือง

โบราณ หอพระพุทธสิหิงค4 หอพระอิศวร หอพระนารายณ4 และวัดวาอารามต0างๆ เป,นจํานวนมาก 
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(ก)      (ข) 

                            
 

    (ค)      (ง) 
 
แผนที่ที่ 30 การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของบริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
  (ก) พื้นที่ทีส่งวนรักษาไว*เป,นพืน้ที่นิเวศลําน้ํา (ข) พื้นทีท่ี่สํารองไว*เพื่อการขยายตัวของเมือง 

(ค) พื้นทีส่0งเสริมการขยายตัวของเมือง (ง) พื้นที่สาํคัญทางด*านประวัติศาสตร4 สังคม และ
วัฒนธรรม 
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แผนที่ที่ 31 เส*นทางน้าํสายสาํคัญที่ควรปรับปรุงสภาพลาํน้าํ ทั้ง 7 สาย 
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1.3  การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองและสงวนรักษาระบบนิเวศลํานํ้าใน

บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณพื้นที ่ลุ 'ม นํ้าของโครงข'ายลําคลองบนพื้นฐาน

แนวความคิดการเติบโตอย'างชาญฉลาดและร'องรอยพ้ืนที่เขียว 

1.3.1 แนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต 

(1) พื้นที่เหมาะสมสําหรับสงวนรักษาไว*เป,นพื้นที่ระบบนิเวศลําน้ํา ชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช ควรมีการรักษาพื้นที่โล0ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยง

ด*านสิ่งแวดล*อม ซ่ึงได*แก0 ฝ_dงตะวันออกของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณตําบลท0าซัก และตําบลปาก

นคร เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพเป,นพื้นที่ลุ0ม และพื้นที่ชุ0มน้ํา และมีป]าชายเลนที่เป,นแหล0ง

อนุบาลสัตว4น้ํา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ด*านฝ_dงใต*เนื่องจากเป,นพื้นที่ลุ0ม และมีน้ําท0วมขังทุกปg ตั้งแต0ถนนโพธิ์เสด็จ

ไปจนถึงทางหลวงแผ0นดินหมายเลข 4013 นอกจากนี้ ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ควรมีการระบุแหล0ง

ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาค ที่จะสะสมไว*ให*พอกพูนเพิ่มเติมข้ึนมา ได*แก0 พื้นที่ชุ0มน้ําและเขตกันชน ทาง

น้ําหลากหรือทางเลี่ยงน้ํา และที่ราบน้ําท0วมถึง ที่ลาดชันปานกลางและสูง บริเวณเติมน้ําใต*ดิน พื้นที่ป]าไม* 

พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชได* แหล0งที่อยู0อาศัยสัตว4ป]าที่สําคัญ ซ่ึงในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช มีอยู0

บริเวณเทือกเขาหลวง และบริเวณทางตอนใต*ของพื้นที่ บริเวณตําบลนาพรุ เป,นต*น (แผนที่ที่ 30) 

(2) พื้นที่เหมาะสมสําหรับสํารองไว*เพื่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต คือพื้นที่ที่

อยู0ทางด*านตะวันออกถนนราชดําเนินและถนนพัฒนาการคูขวาง และพื้นที่ด*านตะวันตกเหนือพื้นที่แนวยาว

ตลาดหัวอิฐ (ถนนกะโรม) โดยพื้นที่ดังกล0าวจะไม0เป,นอุปสรรคต0อการตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากมีโครงข0ายถนนสาย

หลักที่เข*าถึงพื้นที่ได* แต0ยังขาดถนนสายรองและถนนสายท*องถ่ิน การตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้จะไม0ขัดขวางการ

ไหลและระบายน้ํา (แผนที่ที่ 27) 

(3) พื้นที่ส0งเสริมการขยายตัวของเมืองโดยการเพิ่มความหนาแน0นให*สูงข้ึน  สมควร

ส0งเสริมการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยการเพิ่มความหนาแน0น พัฒนาพื้นที่ว0างในเมืองและสร*างความ

กระชับได*แก0 พื้นที่ระหว0างถนนราชดําเนิน และถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต0ตอนล0างของค0ายวชิราวุธลงมา

จนถึงคลองหน*าเมือง และบริเวณหัวอิฐตามแนวยาวตะวันออก - ตะวันตกของถนนกระโรม ซ่ึงเป,นพื้นที่เมือง

เดิมที่มีโครงสร*างพื้นฐานสมบูรณ4 (แผนที่ที่ 30) 

(4) พื้นที่อนุรักษ4ประวัติศาสตร4 สังคม และวัฒนธรรม คือ พื้นที่ที่มีความสําคัญ 

และลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร4 โบราณคดี และวัฒนธรรม บริเวณที่มองเห็นภูมิทัศน4จากถนนสาธารณะ 

ได*แก0 พื้นที่บริเวณแนวยาวตามฝ_dงถนนราชดําเนิน ตั้งแต0คลองหน*าเมืองไปจรดหัวถนน ซ่ึงเป,นพื้นที่ที่มีคุณค0า

ทางประวัติศาสตร4 มีโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่ที่สําคัญ สมควรได*รับการอนุรักษ4 ประกอบด*วย
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บริเวณย0านราชการ เมืองเก0า และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโบราณสถานต0างๆ ที่มีความสําคัญ และ

สามารถมองเห็นภูมิทัศน4ของเมือง และบริเวณข*างเคียงที่มีความสวยงามจากถนนราชดําเนินอีกด*วย (แผนที่ที่ 

30) 

1.3.2 ขBอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงวนรักษาระบบนิเวศลํานํ้า 

(1)  บ ริ เวณในเมือง เนื่ องจากในการวางและจัดทําผั ง เ มืองรวมเมือง

นครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) มีการปรับปรุงข*อกําหนดที่ควบคุมกิจกรรมการใช*ประโยชน4ที่ดินในที่ดิน

ประเภทที่อยู0อาศัย (สีเหลือง) และพื้นที่บางส0วนของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนั้น 

เพื่อให*การควบคุมการใช*ประโยชน4ที่ดินในบริเวณดังกล0าวเป,นไปอย0างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หน0วยงานที่

รับผิดชอบจึงควรมีการพิจารณาควบคุมเร่ืองการถมดินและระยะความสูงของการถมดิน ทั้งนี้เพื่อช0วยจํากัด

ระดับความสูงของอาคารให*เป,นไปตามข*อกําหนดที่ควบคุมไว* และเพื่อปjองกันมิให*เกิดการถมดินขวางทิศ

ทางการระบายน้ําอันอาจส0งผลต0อการเกิดป_ญหาน้ําท0วมในอนาคตได* นอกจากนี้ยังเสนอให*การใช*ประโยชน4

ที่ดินทุกประเภทที่อยู0ริมฝ_dงลําคลองและแหล0งน้ําสาธารณะ ให*มีที่ว0างตามแนวขนานริมฝ_dงตามธรรมชาติของ

ลําคลองและแหล0งน้ําสาธารณะไม0น*อยกว0า 6 เมตร เว*นแต0เป,นการก0อสร*างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการ

สาธารณูปโภค เพื่อให*น้ําสามารถระบายออกสู0ทะเลได*สะดวก และปjองกันการรุกล้ําพื้นที่นิเวศลําน้ําที่จะทํา

ให*กีดขวางการระบายน้ํา 

(2) บริเวณนอกเมือง ควรมีการสงวนรักษาพื้นที่สีเขียว โดยการไม0ตัดไม*ทําลาย

ป]า รวมถึงการปลูกป]าทดแทน รวมถึงไม0สร*างสิ่งปลูกสร*างที่รุกล่ําเส*นทางไหลของน้ํา เพื่อให*น้ําสามารถ

ระบายออกสู0ทะเลได*สะดวก ไม0กีดขวางการระบายน้ํา นอกจากนี้ควรมีการอนุรักษ4ป]าชายเลน รวมทั้งป]า

ชายหาด แหล0งหญ*าทะเล และแนวปะการัง การปลูกหญ*าทะเล หรือต*นไม*ชนิดที่มีรากยาว ซ่ึงจะให*ช0วยยึด

เกาะพื้นดินให*แน0นข้ึนไม0ก0อให*เดินลําน้ําตื้นเขิน 

1.3.3 ขBอเสนอแนะดBานการแกBไขปKญหาและปAองกันนํ้าท'วม 

การแก*ไขป_ญหาน้ําท0วม นอกจากแก*ไขป_ญหาด*วยการก0อสร*างโครงสร*าง เช0น 

การสร*างเข่ือน พนัง ท0อระบายน้ํา และสิ่งก0อสร*างอ่ืนๆ แล*ว ยังแก*ไขป_ญหาได*โดยใช*แนวทางไม0ก0อสร*าง

โครงสร*างมาสนับสนนุด*วยทฤษฏีการแก*ไขป_ญหาน้ําท0วมอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางการบริหาร

จัดการด*านน้ําท0วมล*น (Flood Management) ให*เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชได*

โดยวิธีการ ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงสภาพลําน้ํา ทั้ง 7 สาย คลองแนวตะวันตก - ตะวันออก ที่เป,น

เส*นทางการระบายน้ําสายหลักของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ได*แก0 คลองท0าแพ คลองท0าซัก คลองหน*า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



167 

 

เมือง คลองป]าเหล*า คลองสวนหลวง คลองคูพาย และคลองแนวเหนือใต* ได*แก0คลองท0าดี – ทุ0งปรัง - ท0า

เรียน รวมทั้งไปถึงโครงข0ายที่คลองทั้ง 7 สายเชื่อมต0อในระดับอนุภาค เช0น คลองบ*านตาล คลองคอนและ

คลองท0าแพทางด*านเหนือ คลองทุ0งปรัง และคลองท0าดี ทางด*านตะวันตก คลองวังวัว และคลองหัวตรุด 

ทางด*านใต* และ คลองหัวตรุด และคลองปากนครทางด*านตะวันออก  เพื่อให*น้ําที่ท0วมทะลักสามารถไหลไป

ตามลําน้ําได*สะดวกหรือช0วยให*กระแสน้ําไหลเร็วยิ่งข้ึน เป,นการบรรเทาความเสียหายจากน้ําท0วมขังได* โดย

ใช*วิธีการขุดลอกลําน้ําตื้นเขินให*น้ําไหลสะดวกข้ึน ตกแต0งดินตามลาดตลิ่งให*เรียบมิให*เป,นอุปสรรคต0อ

ทางเดินของน้ํา กําจัดวัชพืช ผักตบชวา และร้ือทําลายสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลออกไป (แผนที่ที่ 31) 

(2) การสร*างคันก้ันน้ําและปลูกพืชริมตลิ่งเพื่อปjองกันการกัดเซาะหน*าดิน  

วิธีการดังกล0าวเป,นวิธีการดั้งเดิมที่มีมาแต0โบราณโดยการก0อสร*างคันดินก้ันน้ําขนาดที่เหมาะสมขนานไปตาม

ลําน้ําห0างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อปjองกันมิให*น้ําล*นตลิ่งไปท0วมในพื้นที่ต0างๆ พร*อมทั้งปลูกพืชที่ช0วยยึด

หน*าดิน เพื่อปjองกันไม0ให*เกิดการกันเซาะหน*าดินจากน้ําที่ไหลเชี่ยวในบางฤดู 

(3) การสร*างทางผันน้ํา เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางส0วนที่ล*นตลิ่งท0วมให*ออกไป 

โดยการก0อสร*างทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหม0ทางตอนใต*ของพื้นที่บริเวณตําบลนาพรุ เชื่อมต0อกับลําน้ําที่

มีป_ญหาน้ําท0วมให*น้ําไหลไปตามทางผันน้ําที่ขุดข้ึนใหม0ไปลงลําน้ําสายอ่ืน หรือระบายออกสู0ทะเลตามความ

เหมาะสม โดยเฉพาะ คลองท0าเรียน คลองทุ0งปรัง และคลองท0าซัก ควรขุดลอกและขุดใหม0ตามแนวเดิมใน

แนวเหนือ-ใต*ผ0านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร4ไปออกจากคลองบ*านตาล คลองคอนและคลองท0าแพทางด*าน

เหนือ (แผนที่ที่ 32) 

 

2 ขBอจํากัดในการวิจัย 

จากการวิจัยในหัวข*อเร่ือง การศึกษาแนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณที่มี

การตั้งถ่ินฐานชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล*เคียงในคร้ังนี้ผู*วิจัยได*พบข*อจํากัดต0างๆ ได*แก0 

2.1 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยไม0กว*างขวางและครอบคลุม เนื่องจากแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข*องกับการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล*เคียงนั้นมีจํานวนมาก อีกทั้งแนวทางในการแก*ไขป_ญหาน้าํท0วม นอกจาก

แนวทางการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําเพื่อปjองกันน้ําท0วมตามที่ผู*วิจัยได*เสนอ ยังมีวิธีการปjองกันน้ํา

ท0วมโดยใช*เทคนิคต0างๆ จึงอาจส0งผลให*การวิจัยนี้ไม0สมบูรณ4เท0าที่ควรหรือไม0ครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ 
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แผนที่ที ่32 ข*อเสนอแนะเก่ียวกับการสร*างทางผนัน้าํ เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางส0วนออกสู0ทะเล 
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2.2 ชั ้นข*อมูลที่ใช*ในการวิเคราะห4บางรายการยังไม0มีการปรับปรุงให*ทันสมัย เนื่องจาก

ข*อมูลที่นํามาวิเคราะห4เป,นข*อมูลจากปg 2551 ซ่ึงได*มีการปรับปรุงผังเมืองรวมและบังคับใช*ในปg 2552 จึง

อาจทําให*บางข*อมูลมีความคลาดเคลื่อนเล็กน*อย นอกจากนี้เกณฑ4การให*ค0าคะแนนในการวิเคราะห4 โดย

ใช*โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร4 อยู0บนพื้นฐานความคิดของผู*วิจัยแต0เพียงผู*เดียว จึงอาจทําให*

ผลการวิจัยที่ได*มีความคาดเคลื่อน 

2.3 การวิจัยได*อ*างอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิชาการที่เป,นเรื่องทางเทคนิค ประชาชน

ทั่วไปเข*าใจได*ยาก ผู*วิจัยจึงไม0เลือกใช*วิธีการสอบถาม และสัมภาษณ4เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการมี

ส0วนร0วมของผู*มีส0วนได*เสียและประชาชนโดยทั่วไปในระหว0างการดําเนินการวิจัย 

2.4 ข*อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก*ไขป_ญหาระบบนิเวศลําน้ําเป,นเพียงข*อเสนอแนะใน

หลักการทั่วไป ยังขาดข*อพิจารณาทางด*านวิศวกรรมประกอบไปด*วย 

 

3 ขBอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นต'อไป 

จากข*อจํากัดข*างต*น ผู*วิจัยใคร0ขอเสนอแนะหัวข*อในการวิจัยในข้ันต0อไป ดังนี้ 

3.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการ การสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําการปjองกันน้ํา

ท0วมแบบไม0ใช*โครงสร*าง และแบบใช*โครงสร*าง ตามหลักการทางวิศวกรรม 

3.2 การปรับปรุงฐานข*อมูลด*านสิ่งแวดล*อมให*ทันสมัยอยู0เสมอ และเผยแพร0ทางสื่อต0างๆ 

ให*ประชาชนได*ทราบและนํามาใช*วางแผนและผังได*ทันที  รวมทั้งการวิจัยสร*างเกณฑ4กําหนดค0าคะแนน

ป_จจัยต0างๆในการวิเคราะห4 ที่อาจมีการนําป_จจัยอื่นๆ เข*ามาวิเคราะห4ร0วมด*วย เพื่อความละเอียดและ

ถูกต*องมากที่สุด 

3.3 การวิจัยการมีส0วนร0วมของประชาชนในการวางแผนและผังบนพื้นฐานแนวคิดการ

เติบโตอย0างชาญฉลาดและร0องรอยพื้นที่สีเขียวด*วยเทคนิควิธีการต0างๆ รวมทั้งการสอบถามความคิดเห็น

จากประชาชนและผู*มีส0วนได*เสียที่ได*รับผลกระทบ 

3.4 การวิจัยทางด*านวิศวกรรมโยธา ระบบการระบายน้ําและการปjองกันน้ําท0วม รวมถึง

การปjองกันน้ําท0วมโดยใช*วิธีการก0อสร*างและวิธีการไม0ใช*โครงสร*างหรือการก0อสร*าง 

 

การวิจัยเร่ือง การสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ําในบริเวณการตั้งถิ่นฐานลักษณะชุมชนเมือง

นครศรีธรรมราช โดยแนวความคิดการเติบโตอย0างชาญฉลาด และร0องรอยพื้นที่เขียวเพื่อการวางแผน

พัฒนาเมืองอย0างยั่งยืนนี้ ได*ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสําเร็จลุล0วงตามวัตถุประสงค4และได*ผล
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ตามที่คาดว0าจะได*รับทั้ง 3 ข*อ จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลที่ได*จากการทําการวิเคราะห4

พร*อมทั ้งข*อเสนอแนะในการวางผังการสงวนรักษาระบบนิเวศลําน้ํา อย0างไรก็ตาม ผังที่ได*ทําการ

เสนอแนะไว*ในการวิจัยคร้ังนี้เป,นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะช0วยในการหาความเหมาะสมของการตั้งถิ่นฐาน

ชุมชนเมือง ซึ่งยังมีแนวทางและวิธีการอื่นๆ จึงควรทําการวิจัยและค*นหาแนวทางเหล0านั้น เพื่อให*เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต0อไป นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังมีข*อจํากัดต0างๆ ซึ่งผู*วิจัยได*เสนอแนะหัวข*อการวิจัย

สําหรับผู*ที่สนใจจะทําการวิจัยต0อไปอีก เพื่อที่จะทําให*การวิจัยในหัวข*อนี้ได*ผลสมบูรณ4ยิ่งข้ึน 
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