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 การศกึษา แนวโน้มการศกึษาภูมิทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความ

แตกต่างของประเภทการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย ในประเด็นเกียวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง

และองค์ประกอบ รวมถงึศกึษาแนวโน้มในด้านการศกึษาประเภทต่าง ๆ และแหล่งทีมีการเผยแพร่ผลงาน ซึงผล

การค้นคว้าเอกสารเกียวกบัการศกึษาภูมิทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันพบว่า การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 ประเภทตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ซึงประกอบไปด้วย 1. การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมประเภทตําราภูมิทัศน์วัฒนธรรม การศึกษาประเภทนีมีวัตถุประสงค์เพือรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี

ต่าง ๆ เกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมทงัในระดบัสากลและในประเทศไทย ไว้เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรม โดยโครงสร้างของการศกึษาประกอบไปด้วย แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงกรณีศึกษา เพือให้เกิด

ความเข้าใจในแนวคิดเกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมมากขนึ 2. การศกึษาภูมิทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจัย ที

มีวตัถปุระสงค์เพือนําเอาแนวคิดเกียวกบัภูมิทัศน์วัฒนธรรมมาใช้ศึกษาพืนทีหรือกิจกรรม การศึกษาประเภทนี

มกัมีโครงสร้างทีประกอบไปด้วย การศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมร่วมกับแนวคิดเฉพาะ

ของการศึกษานัน ๆ การศึกษาพืนที รวมถึงการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3. การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมประเภทเพือการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพือเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่าง ๆ ให้

เกิดความยงัยืน โดยมีโครงสร้างคล้ายกบัการศกึษาประเภทเพือการวิจยั เพียงแต่เพิมการวิเคราะห์พืนทีและแนว

ทางการจัดการเข้ามา 4. การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือกระบวนการชุมชน มีวัตถุประสงค์เพือให้

ความรู้แก่ชมุชนในด้านความเข้าใจเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยมีโครงสร้างทีประกอบไปด้วย แนวคิดและ

ทฤษฎีเกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม กระบวนการชมุชน รวมถงึกรณีศึกษาและผลการลงพืนทีต่าง ๆ 5. การศึกษา

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทพิเศษ คือการศึกษาทีมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากการศึกษา 4 ประเภทแรก 

นอกจากนัน การศึกษาแนวโน้มในการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนันพบว่า การศึกษาประเภทที

ได้รับความนิยมมากทีสดุคือ การศึกษาประเภทเพือการวิจัย กลุ่มการศึกษาสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม

พืนถิน ทีมีการเผยแพร่โดยมหาวิทยาลยัศิลปากร อย่างไรก็ตาม การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน

เริมต้นในปี พ.ศ. 2536 และเริมได้รับความนิยมในการศกึษาตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จนกระทังช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 

พ.ศ. 2553 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมนันได้รับความนิยมมาก ภายหลังปี พ.ศ. 2553 การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทยมีจํานวนผลงานทีถกูเผยแพร่ลดลงเป็นลาํดบัจนกระทงัปัจจบุนั 
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      The objective of this study is to identify the different types of cultural landscape studies in 

Thailand in the issues related with the purpose, structure and composition.  As the result of the study 

about trend of cultural landscapes in Thailand, it can be separated into five categories based on the 

purpose of study which consist of 1. The study for cultural landscape textbook, this study aims to 

gather ideas and theories of the cultural landscape both internationally and in Thailand. As the 

guideline for the study of cultural landscapes which its structure of the studies consist of concepts, 

theories and case studies to understand the concept of the greater cultural landscape.  2. The study 

for cultural landscape research, this study is for bringing the concept of cultural landscape study in 

the study of area or activity. The studies in this category usually consist of  the structure which 

including its specific concept of education. The study in this area also includes the assessment of 

the cultural landscape value. 3.The study of cultural landscape for management which its purpose for 

recommendation of guideline in sustainable cultural landscape management which has the structure 

similar to the research study but include space analysis and management approach 4. The study of 

cultural landscape for community procedure which its purpose for educating the community to 

understanding of the cultural landscape. The structure consists of concepts, theories about the 

cultural landscape and community procedure including case studies and the results of site studies.  

5. The study of special cultural landscape, this propose is relatively different from four type above. 

Furthermore, the trends in this studies have been found that these studies in Thailand for research in 

architectural study and vernacular architecture are most published by Silpakorn University. However, 

the trend of cultural landscapes studies in Thailand has initiated in 1993 and ubiquitous after 2005 until 

between 2008 and 2010, the study of  cultural landscape has been very popular. But after 2010 the 

number of published studies in cultural landscapes have been declined until present. 
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 การศึกษาในหัวข้อ แนวโน้มการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนัน ต้อง

อาศยัการปรึกษา โดยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากบคุคลหลายต่อหลายท่าน เพือให้

การศกึษาสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิง ความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ที

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ ด่านกิตติกุล และคณาจารย์ในสาขาวิชา

ทุก ๆ ท่าน อนัประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อานามบุตร ทีให้ความเข้าใจ

เกียวกับภาพรวมในการศึกษา รวมถึงภาพรวมของงานค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร. สินีนาถ ศกุล

รัตนเมธี อาจารย์ทีปรึกษา ทีคอยให้ความช่วยเหลือเกียวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาของ

หลกัสตูร รวมถึงรายละเอียดขนัตอนในช่วงเวลาจดัทํางานค้นคว้าอิสระชินนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

กัตติกา กิตติประสาร ทีช่วยให้คําแนะนําในรายละเอียดต่าง ๆ ของการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 

จิรศกัดิ เกือสมบัติ ทีช่วยให้คําแนะนํา ให้กําลงัใจ อีกทังยังช่วยติดต่อด้านต่าง ๆ เพือให้ผู้จัดทํา

สามารถศึกษาต่อในหลกัสตูร รวมถึง อาจารย์       เหมือนแก้ว จารุดลุ และ อาจารย์ สพิุชฌาย์ 

เมืองศรี ซึงเป็นทงัอาจารย์ รุ่นพี และเพือน ทีคอยให้คําปรึกษาในด้านตา่ง ๆ เป็นอย่างดี คาํแนะนํา

ตา่ง ๆ จากอาจารย์ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของการค้นคว้าอิสระ และข้อแนะนําสําหรับ

เนือหา เป็นส่วนสําคญัทีทําให้การศึกษาชินนีสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี กราบขอบพระคณุผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. สมบรูณ์ เวสสนุทรเทพ และ อาจารย์ ดร. วรานี เวสสนุทรเทพ คณุพ่อและคณุ

แม ่ทีคอยให้การสนับสนุน โดยเฉพาะคําปรึกษาเกียวกับการค้นคว้าอิสระ และการศึกษาตลอด

หลกัสตูร นอกจากนนั ญาติมิตร เพือน และพีน้อง โดยเฉพาะเพือน สถาปัตย์ ศิลปากร รุ่น 50 และ

เพือนในหลกัสตูร ภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นปีการศกึษา 2556 ทีคอยถามไถ่และให้

กําลงัใจ รวมถึงช่วยหาข้อมลู และให้คําแนะนําตา่ง ๆ ต้องขอขอบพระคณุสําหรับความช่วยเหลือ

ทกุ ๆ อย่าง 

 สุดท้ายนี ทางผู้ จัดทํามีความมุ่งหวังเป็นอย่างสูงว่า การค้นคว้าอิสระหัวข้อ 

แนวโน้มการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนนั จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ทีสนใจทําการศกึษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย หรือด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง อย่างไรก็ตาม หากการค้นคว้าอิสระนี

มีข้อผิดพลาด หรือข้อควรปรับปรุงประการใด ซึงอาจเกิดจากความตกหล่นบกพร่อง ความ

รู้เท่าไมถ่ึงการณ์ หรือข้อจํากดัตา่ง ๆ ทางผู้จดัทําต้องกราบขออภยัไว้ ณ ทีนีด้วย 
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