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       การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาองค์ประกอบทางภมูิทศัน์วฒันธรรมต่างๆ ของ
เกาะเกร็ด ซึ่งมีคุณค่าและความสําคัญทางประวตัิศาสตร์มายาวนาน เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้จากการ
สํารวจข้อมูลภาคสนาม เพ่ือทําการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์องค์ประกอบต่างๆทางภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของเกาะเกร็ดต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การจําแนก
ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์
วฒันธรรมเกาะเกร็ดนัน้ผลการวจิยัพบวา่ 
 องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูก
สร้างท่ีโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและความเก่าแก่ ส่วนนามธรรม ได้แก่ ประวตัิศาสตร์การตัง้ถ่ิน
ฐาน วถีิชีวิต ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการปรับสภาพท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมริมนํา้ 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพืน้ท่ีกรณีศึกษาเกาะเกร็ดนัน้ จัดอยู่ในประเภทภูมิทัศน์ท่ีมี
ลกัษณะเด่นร่วมกันทัง้ภูมิทัศน์และวฒันธรรมท่ีแสดงระยะเวลาอนัยาวนานในการเปล่ียนแปลง
ของภมูิทศัน์วฒันธรรมตัง้แต่ยคุตัง้ถ่ินฐานจนถงึยคุปัจจบุนั 
 แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนัน้ใช้วิธีการตามลักษณะและคุณค่า
ความสําคญัขององค์ประกอบทางภมิูทศัน์วฒันธรรมเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนและประโยชน์ต่อชมุชน
เอง 
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The Purpose of this research was to study the guideline to conservation process 
of cultural landscape indicating to the element and the type of cultural landscape. For the 
offering ways in the cultural landscape conservation: a case study of Kohkret community. 
Nonthaburi. 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 Kohkret community. Element of 
the concrete cultural landscape are comprised of buildings and structures that re outstanding 
in architecture and antiquity. 
             The cultural landscape of Kohkret community are arranged in type of urban area 
of cultural landscape indicated to longtime 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. 

        The study process of cultural landscape uses conservative method and develops 
the bound of area in levels following the values of the elements area of cultural landscape the 
permanence in community must occur by taking care the identity from the cooperation of 
people in the community, local authorities and individual 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Urban Design and Planning.           Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature...................................................                         Academic Year 2014 
Independent Study Advisor's signature...................................................... 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เร่ือง แนวทางการอนรัุกษ์ภมูิทศัน์วฒันธรรมกรณีศึกษา:ชมุชนเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีนีสํ้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงในความควบคุมและดูแล
อย่างใกล้ชิดและใส่ใจเป็นอย่างย่ิงของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล และ
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระทุกท่าน ในการให้ความคิดเห็นในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ ของการศึกษานี  ้ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ซึ่งเป็นกําลังใจและ
แบบอย่างในชีวิตเสมอมา ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชา
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีได้มอบประสบการณ์ในการเรียน และ
ความรู้อนัลํา้คา่ ตลอดช่วงเวลาในการศกึษา ณ ท่ีแห่งนี ้
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