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 การวิจยัครั@ งนี@ มีวตัถุประสงค์เพื�อทาํการศึกษากระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

เพื�อใหส้ามารถระบุองคป์ระกอบและประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรม สําหรับการเสนอแนวทางใน

การจัดการภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม ของชุมชนริมนํ@ าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั@ งนี@ ได้

ทาํการศึกษาในสองระดบัคือ  ระดบักวา้งคือการเก็บขอ้มูลในพื�นที+ชุมชนที+จดัไวใ้นฐานขอ้มูลต่างๆ 

และในระดบัพื�นที+ด้วยวิธีการสํารวจภาคสนาม โดยใช้แบบสังเกตุบนัทึกขอ้มูลด้านคุณค่าและ

ความสาํคญัของพื@นที�องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งในพื@นที�กรณีศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การจาํแนกประเภทขอ้มูล การวิเคราะห์

ปัจจยัภายในและภายนอกที�ส่งผลกระทบต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

 ผลการวจิยัพบวา่  

 A.องคป์ระกอบภูมิทศัน์วฒันธรรมที�เป็นรูปธรรมประกอบดว้ย อาคารและสิ�งปลูกสร้าง

ที�มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและความเก่าแก่ ส่วนที�เป็นนามธรรมไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์การ

ตั@งถิ�นฐาน วถีิชีวติ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการปรับสภาพที�อยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มริม

แม่นํ@าจนัทบุรีและการอยูร่่วมกนัของวถีิทางความเชื�อที�แตกต่าง 

 B.ภูมิทัศน์วฒันธรรมของพื@นที� ชุมชนริมนํ@ าจันทบูรนั@ นจัดอยู่ในประเภทภูมิทัศน์

วฒันธรรมแบบชุมชนเมืองที�แสดงถึงระยะเวลาอันยาวนานในการปรับเปลี�ยนรูปแบบของ

องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรม ตั@งแต่ยคุแรกของการเขา้มาตั@งถิ�นฐานมาจนถึงในยุคปัจจุบนัซึ� ง

วถีิชีวติของชุมชนพึ�งพาระบบทางธรรมชาตินอ้ยลง 

 3. แนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมนั@นใชว้ิธีการอนุรักษแ์ละพฒันาในขอบเขต

ของพื@นที�ระดบัต่างๆตามระดบัคุณค่าความสําคญัของพื@นที�องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมซึ� ง

ความย ั�งยนืภายในชุมชนนั@นตอ้งเกิดจากการดูแลรักษาอตัลกัษณ์จากคนในชุมชน หน่วยงานทอ้งถิ�น 

และเอกชนร่วมมือกนั 

 

ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2552 

ลายมือชื�อนกัศึกษา........................................ 

ลายมือชื�ออาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
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  PASSAKORN KAMPHUSAEN: CULTURAL LANSCAPE MANAGEMENT: A CASE 
STUDY OF CHANTHABOON COMMUNITY, CHANTHABURI. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR: ASSOC. PROF. CHAIYASIT DANKITTIKUL, Ph. D. 128 pp. 

The Purpose of this research was to studys the management process of 
cultural landscape indicating to the elements and the type of cultural landscape. For the 
offering ways in the cultural landscape management: a case study of Chanthaboon 
community, Chanthaburi, this research studied in two levels; was wide level that gathers data 
in the community area arranged in database and in the floor level by fieldwork survey using 
the observation form that noted the valued data and the significance of elements of cultural 
landscape.   
 The analysis data used subsuming data, classifying data, analysis of the internal 
and external factors that impacted the cultural landscape of Chanthaboon community. 
  
 The results of the study were: 
  
 1. Elements of the concrete cultural landscape are comprised of buildings and 
structures that are outstanding in architecture and antiquity. Elements of the abstract cultural 
landscape are comprised of history of settlement, way of life, folk wisdom for gentrifying 
resident to fit the environment in Chanthaboon community and living together by the different 
lifestyles and beliefs.   
 2. The cultural landscape of Chanthaboon community are arranged in type of 
urban area of cultural landscape indicated to long time period for adapting form of cultural 
landscape elements since early era of settlement to present that the way of life of the 
community less depends on natural system. 
 3. The management process of cultural landscape uses conservative method and 
develops the bound of area in levels following the value of the elements area of cultural 
landscape that the permanence in community must occur by taking care the identity from the 
cooperation of people in the community, local authorities and individual.   
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 การค้นคว่าอิสระในเรื�อง แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม: กรณีศึกษาชุมชน

ริมนํ@ าจันทบูร จังหวดัจันทบุรี ฉบบันี@  สําเร็จลุล่วงได้ ด้วยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รอง

ศาสตราจารย ์ดร. ชยัสิทธิ5  ด่านกิตติกุล อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ รวมทั@งคณะกรรมการ

ตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร ประธานกรรมการ และ

อาจารย ์ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที�กรุณาใหค้าํแนะนาํขอ้คิดเห็นทางดา้นวชิาการตลอดจนให้ความ

กรุณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอนัเป็นประโยชน์แก่งานวิจยั ผูศึ้กษามีความ

ซาบซึ@ งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ�ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณที�นี@     ซึ� ง

ผลสําเร็จจากการทาํงานครั@ งนี@ หากมีสิ� งใดเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา หรือการนาํไปใช้จริง 

ผูว้ิจยัขอมอบผลสําเร็จและความดีเหล่านั@นให้คณาจารยผ์ูที้�ได้เอ่ยนามมาขา้งตน้ แต่หากมีสิ� งใด

ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ถูกตอ้งผูว้ิจยัขอน้อมรับไวเ้อง เพราะเป็นเหตุอนัเกิดจากความ

บกพร่องของผูว้จิยัที�ไม่ไดท้าํการปรับปรุงตามคาํแนะนาํอยา่งครบถว้น 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูซึ้� งคอยสนับสนุนและเป็นกําลังใจเสมอมา 

ขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่าน ในภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมืองมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ที�ให้ความรู้ประสิทธิ5 ประสาทวิชาในดา้นต่างๆ ขอขอบพระคุณท่านผูแ้ต่งตาํราทุกเล่มที�ผูศึ้กษาได้

ใช้ประกอบการทาํงานวิจยั และสุดทา้ยนี@ผูศึ้กษาขอมอบคุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยั

ฉบบันี@แด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




