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 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบทางภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลเพ่ือสามารถระบุประเภทและคุณคาของภูมิทัศน
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีศึกษา รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและสงผลตอการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมในพื้นท่ี เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม การวิจัยในคร้ังนี้ได
ทําการศึกษาในสองระดับคือ ระดับกวางคือการเก็บขอมูลในพื้นท่ีชุมชนจากฐานขอมูลตางๆ และ
การศึกษาในระดับพ้ืนท่ีโดยวิธีการสํารวจภาคสนามคือ การสํารวจ การสังเกตและการสัมภาษณ  
 ผลจากการศึกษาพบวา 

 1 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
ประกอบดวยองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการตั้งถ่ินฐาน ดานสถาปตยกรรม ดานการ
ประกอบอาชีพ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานสภาพแวดลอม และดานท่ีวางและการสัญจร 

 2 ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุนั้นจัดอยูในประ 
เภท “ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบมีลักษณะเดนรวมกันท้ังภูมิทัศนและวัฒนธรรม” นับตั้งแตมีการการ
ตั้งถ่ินฐานจะมีการปรับตัวใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว 
ปจจุบันเม่ือมีการพัฒนายอมมีการปรับเปล่ียนใหตอบสนองตอความตองการในการดํารงชีวิตมาก
ข้ึน แตก็ยังดําเนินชีวิตใกลชิดกับส่ิงแวดลอมและคงคุณคาของเอกลักษณวัฒนธรรมแบบภูไทไว 

 3 การเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้น ใชวิธีการอนุรักษและ
พัฒนาของพื้นท่ีระดับตางๆ โดยกําหนดจากความเหมาะสมขององคประกอบทางภูมิทัศนวัฒน 
ธรรมและคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นๆ ซ่ึงนอกเหนือจากหลักการตางๆท่ีนํามาใชการมีสวน
รวมของคนในชุมชน หนวย งานทองถ่ิน หนวยงานของรัฐและเอกชนในการดูแลรักษาและเห็นถึง
คุณคาของเอกลักษณแบบภูไทยอมสงผลใหการจัดการมีความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนอีกดวย 
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 The objective of this research is to study factors of cultural landscape by analyzing 
information to identify categories and values of cultural landscape in particular area, as well as relevant 
factors that affect cultural landscape management so as to recommend approaches to manage cultural 
landscape. The research is conducted in two aspects; the broad study includes data collection from 
various databases in local areas, and local study that includes field survey, observation, and interview.  
 The research results show that 
 1 The important cultural landscape factors of  Phu-Thi Ban Khok Kong include 
location, architecture, occupation, social and cultural aspects, environments, unoccupied areas, and 
transportation. 
 2 Cultural landscape of  Phu-Thi Ban Khok Kong, Kalasin Province, is categorized as 
“cultural landscape that combines rural and urban aspects; or rurban”. Once settled, local people can 
adapt themselves to natural environments and traditional cultures. They are likely to adjust lifestyles to 
respond to modernization and demands in daily lives, however, people still maintain environmental-
friendly living and Phu-Thi culture. 
 3 Recommendations about cultural landscape management are mainly based on 
conservation and development approaches in many areas by identifying suitability of cultural landscape 
factors and values. These approaches are additional factors applied to stimulate participation of local 
people, organizations, government and private organization to maintain and understand Phu-Thi’s 
uniqueness, thus promoting suitable and sustainable management. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาและจัดทําคนควาอิสระฉบับนี้ จะไมสามารถสําเร็จสมบูรณไดหากไมได
คําแนะนํา ความกรุณา ความชวยเหลือท่ีคอยช้ีแนะแนวทางจาก รองศาตราจารย ดร.ชัยสิทธ์ิ       
ดานกิตติกุล อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตรจารย   
ดร.รุจิโรจน อนามบุตร ประธานกรรมการ รวมท้ังอาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ท่ีชวยให
คําแนะนํา เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ
ตลอดจนใหคําปรึกษาเร่ืองระยะเวลา ผูศึกษามีความซาบซ้ึงในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่งและ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ นายขวัญชัย ปททะทุม ผูใหญบานบานโคกโกง พระภิกษุวดับาน
โคกโกง ท่ีกรุณาเอ้ือเฟอขอมูลและสถานท่ีพักในการเก็บขอมูลทําคนควาอิสระคร้ังนี้ รวมท้ังพอ แม 
พี่นอง ลุงปา นาอา ชาวภูไทบานโคกโกงทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการสัมภาษณและ
แสดงความคิดเห็นตางๆ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง ขอบคุณรน ฉุย 
ออน เนส พี่เค็ก ท่ีคอยใหคําแนะนําชวยเหลือและใหกําลังใจในการศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้ 
ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบพระคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนสถานท่ีใหความรู
ประสิทธ์ิประสาทวิชาในดานตางๆ ขอบพระคุณทานผูแตงตําราทุกเลมท่ีผูศึกษาไดนํามาใช
ประกอบการคนควาอิสระ และขอบคุณทุกๆทานท่ีอยูเบ้ืองหลังท่ีไมไดกลาวถึงท่ีคอยใหคําแนะนํา
คอยชวยเหลือและคอยเปนกําลังใจใหในยามที่ทอแท  
 สุดทายนี้ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารการคนควาอิสระในคร้ังนี้คงเปนประโยชน
สําหรับผูท่ีสนใจและนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ หากมีขอผิดพลาดประการใด
ทางผูศึกษาขอกราบอภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


