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วิทยานิพนธ์น้ ีมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทางสายตา
ต่อภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ในการวิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์หาภาพตัวแทนที่
แสดงภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ ในหน่วยพื้นที่ศึกษาจํานวน 33 ภาพ จากนั้นจึงทําแบบสอบถามเพื่อใช้
เก็บ ข้อมูล ระดับ ความชื่ นชอบและความเหมาะสมในการแสดงออกถึ งภูมิท ศั น์ถนนราชดํา เนิ น
จังหวัดนครศรี ธรรมราชด้วยวิธีการให้คะแนนภาพจากแบบสอบถามประกอบรู ปภาพ แล้ววิเคราะห์
ผลทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย
และค่าความสัมพันธ์ของคะแนนที่ได้จากการเก็บข้อมูล แล้วนํามาประมวลร่ วมกับข้อมูลพื้นฐาน
ส่ วนบุคคลด้านทัศนคติที่มีต่อภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 คน
ผลจากการศึ ก ษาพบว่า สภาพปั จ จุ บ ัน ประกอบด้ว ยลัก ษณะภู มิ ท ัศ น์ ข องเมื อ งที่ มี
รู ป แบบหลากหลาย โดยองค์ ป ระกอบหลัก ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ท างด้ า นภู มิ ท ัศ น์ เ ด่ น ชั ด ก็ คื อ
โบราณสถานและศาสนสถานต่างๆที่มีอยูม่ ากมาย อันเนื่องมาจากความเป็ นมาที่มีประวัติเก่าแก่ใน
การสร้ างเมือง ซึ่ งได้เริ่ มจางหายไปจากการพัฒนาของเมืองตามการเปลี่ ยนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิ จ ดังจะเห็ นได้จากภาพตัวแทนที่เป็ นตัวแทนของลักษณะภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งล้วน
แล้ว แต่ มี ส าระสํ า คัญ ของคุ ณ ภาพเชิ ง ทัศ น์ รวมทั้ง จากการศึ ก ษาพบว่ า ทัศ นคติ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ลักษณะภูมิทศั น์ที่โดดเด่นของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชจะมีลกั ษณะพื้นที่ประวัติศาสตร์ เป็ นสถานที่ที่ประกอบด้วยหลักฐานทาง
กายภาพที่แสดงถึ งความคงอยู่ของมนุ ษย์ในอดีตถึงปั จจุบนั จึงทําให้การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการมอง
ปั ญ หาสภาพแวดล้อ มที่ เ กิ ด ขึ้ นควรส่ ง เสริ มและกระตุ ้น ให้ เ ห็ น ความสํ า คัญ และคุ ณ ค่ า ของ
สิ่ งแวดล้อม ปลูกจิตสํานึ กและพัฒนาเมืองในทิศทางเชิงการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ เรี ยนรู้สิ่งที่สูญ
หายไปแล้วนําสิ่ งเหล่านั้นกลับคืนมา ทําให้พ้ืนที่น้ นั ๆมีคุณค่าและความสําคัญที่ควรคู่แก่การเก็บ
รักษาและอนุรักษ์ให้อยูย่ งั่ ยืน
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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
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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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ทัศน์บนถนนราชดําเนิ น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ฉบับนี้สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์และ
ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จิโรจน์ อนามบุตร อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุ ณาให้ความช่วยเหลือและคําแนะนํามาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณคําแนะนํา
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อาจารย์ ดร.สิ นีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที่ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ใน
การแก้ไขปรับปรุ งการค้นคว้าอิสระเป็ นไปได้ดว้ ยดีในที่สุด
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบและวางผังชุ มชน
เมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั สํานักงานโยธาธิ การและผัง
เมืองจังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ให้ความรู้และข้อมูลสําหรับงานวิจยั ทําให้การศึกษาครั้ งนี้ สําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุ ดท้า ยขอขอบคุ ณ ครอบครั ว ที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุ นและเป็ นกํา ลัง ใจเสมอมาและอยู่
เบื้องหลังความสําเร็ จในครั้งนี้และขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งสําหรับทุกๆท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่น้ ี
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