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วทิยานิพนธ์น้ีมีจุดมุ่งหมายในการวเิคราะห์และประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางสายตา

ต่อภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์จงัหวดันครศรีธรรมราช ในการวิจยัไดท้าํการวิเคราะห์หาภาพตวัแทนท่ี

แสดงภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์ในหน่วยพื้นท่ีศึกษาจาํนวน 33 ภาพ จากนั้นจึงทาํแบบสอบถามเพื่อใช้

เก็บขอ้มูลระดบัความช่ืนชอบและความเหมาะสมในการแสดงออกถึงภูมิทศัน์ถนนราชดาํเนิน

จงัหวดันครศรีธรรมราชดว้ยวธีิการใหค้ะแนนภาพจากแบบสอบถามประกอบรูปภาพ แลว้วิเคราะห์

ผลทางสถิติ โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 

และค่าความสัมพนัธ์ของคะแนนท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล แลว้นาํมาประมวลร่วมกบัขอ้มูลพื้นฐาน

ส่วนบุคคลดา้นทศันคติท่ีมีต่อภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน 

ผลจากการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันประกอบด้วยลักษณะภูมิทัศน์ของเมืองท่ีมี

รูปแบบหลากหลาย โดยองค์ประกอบหลักท่ี เป็นเอกลักษณ์ทางด้านภูมิทัศน์เด่นชัดก็ คือ

โบราณสถานและศาสนสถานต่างๆท่ีมีอยูม่ากมาย อนัเน่ืองมาจากความเป็นมาท่ีมีประวติัเก่าแก่ใน

การสร้างเมือง ซ่ึงได้เร่ิมจางหายไปจากการพฒันาของเมืองตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

เศรษฐกิจ ดงัจะเห็นได้จากภาพตวัแทนท่ีเป็นตวัแทนของลกัษณะภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์ซ่ึงล้วน

แล้วแต่มีสาระสําคัญของคุณภาพเชิงทัศน์ รวมทั้ งจากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ ลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่นของ

จงัหวดันครศรีธรรมราชจะมีลกัษณะพื้นท่ีประวติัศาสตร์ เป็นสถานท่ีท่ีประกอบดว้ยหลกัฐานทาง

กายภาพท่ีแสดงถึงความคงอยู่ของมนุษยใ์นอดีตถึงปัจจุบนั จึงทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการมอง

ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนควรส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นความสําคัญและคุณค่าของ

ส่ิงแวดลอ้ม ปลูกจิตสํานึกและพฒันาเมืองในทิศทางเชิงการอนุรักษป์ระวติัศาสตร์ เรียนรู้ส่ิงท่ีสูญ

หายไปแลว้นาํส่ิงเหล่านั้นกลบัคืนมา ทาํให้พื้นท่ีนั้นๆมีคุณค่าและความสําคญัท่ีควรคู่แก่การเก็บ

รักษาและอนุรักษใ์หอ้ยูย่ ัง่ยนื  
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 The objectives of this study are to analyze and evaluate the historic landscape 

visual environment quality of Nakhon Si Thammarat province. This study has found the 33 

substitute pictures that represent the historic landscape in the study area. Then, the 

questionnaire is created for collecting data about the degree of fondness and suitability in 

representing the landscape of Ratchadamnoen Road, Nakhon Si Thammarat Province. The 

evaluation method of such questionnaire is picture grading by target groups. The result would 

be statistically analysis with frequency distribution, mean, standard deviation, coefficient of 

dispersion, and relationship of collected marks. After that, those data about the historic 

landscape would have been assessed together with personal attitude data collected from of 

250 people. From the case study, the research has found that the current feather of the 

Nakhon Si Thammarat landscape is mixed. The main components which are considered 

being the landscape identities are composed of many archaeological sites and religious 

places due to the ancient history of the city-building of Nakhon Si Thammarat. However, 

nowadays, these features are being vanished by the development of society and economy 

which can be seen from the representative pictures of the current historic landscape under 

the view of visual quality. The result from the analysis shows that most of respondents’ 

attitudes are in the same way which they thought that the outstanding landscape of Nakhon Si 

Thammarat is the historic nature area where there are many physical evidences which show 

the persistence of the ancient humanity from the past until the present. As a result, this study 

is the research of investigating environmental problems which lead to promote and stimulate 

people to put the emphasize and value over the environment as well as to aware and develop 

their city under the framework of history preservation, learn how to bring back those extinct 

value in order to make the target area more valuable and more important. 
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วิทยานิพนธ์เร่ืองการประเมินคุณภาพทางสายตาของภูมิทศัน์: กรณีศึกษาคุณภาพเชิง

ทศัน์บนถนนราชดาํเนิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และ

ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนาํมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณคาํแนะนาํ

อนัเป็นประโยชน์ในการทาํวิทยานิพนธ์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล และ 

อาจารย ์ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ท่ีให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใน

การแกไ้ขปรับปรุงการคน้ควา้อิสระเป็นไปไดด้ว้ยดีในท่ีสุด 

ขอขอบคุณ คณาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบและวางผงัชุมชน

เมือง มหาวิทยาลยัศิลปากร ให้คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั สํานกังานโยธาธิการและผงั

เมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีให้ความรู้และขอ้มูลสําหรับงานวิจยัทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุนและเป็นกาํลังใจเสมอมาและอยู่

เบ้ืองหลงัความสาํเร็จในคร้ังน้ีและขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงสาํหรับทุกๆท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง ณ ท่ีน้ี  
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