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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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