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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมต่างๆ ของ
เกาะเกร็ ด ซึ่งมีคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มายาวนาน เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการ
สํารวจข้ อมูลภาคสนาม เพื่อทําการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ องค์ประกอบต่างๆทางภูมิ
ทัศ น์ วัฒนธรรมของเกาะเกร็ ด ต่อ ไปการวิเคราะห์ ข้อ มูลใช้ การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การจํ าแนก
ประเภทข้ อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเกาะเกร็ ดนันผลการวิ
้
จยั พบว่า
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรมประกอบด้ วยอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างที่โดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมและความเก่าแก่ ส่วนนามธรรม ได้ แก่ ประวัติศาสตร์ การตังถิ
้ ่น
ฐาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการปรับสภาพที่อยูอ่ าศัยให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมริ มนํ ้า
ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของพืน้ ที่กรณี ศึกษาเกาะเกร็ ดนัน้ จัดอยู่ในประเภทภูมิทัศน์ ที่มี
ลักษณะเด่นร่ วมกันทั ้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรมที่แสดงระยะเวลาอันยาวนานในการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมตั ้งแต่ยคุ ตั ้งถิ่นฐานจนถึงยุคปั จจุบนั
แนวทางในการอนุรั ก ษ์ ภูมิ ทัศ น์ วัฒ นธรรมนัน้ ใช้ วิ ธี ก ารตามลัก ษณะและคุ ณ ค่ า
ความสําคัญขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนและประโยชน์ต่อชุมชน
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
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กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิสระ เรื่ อง แนวทางการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์วฒ
ั นธรรมกรณีศึกษา:ชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรีนีส้ ําเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี ด้ วยความกรุ ณาอย่างสูงในความควบคุมและดูแล
อย่ า งใกล้ ชิ ด และใส่ ใ จเป็ นอย่ า งยิ่ ง ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชั ย สิ ท ธิ์ ด่ า นกิ ต ติ กุ ล และ
คณะกรรมการตรวจสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระทุ ก ท่ า น ในการให้ ค วามคิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง
ข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ของการศึ ก ษานี ้ ขอขอบพระคุ ณ คุณ พ่ อ และคุ ณ แม่ ซึ่ ง เป็ นกํ า ลัง ใจและ
แบบอย่างในชีวิตเสมอมา ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม ภาควิชา
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ มอบประสบการณ์ ในการเรี ยน และ
ความรู้อนั ลํ ้าค่า ตลอดช่วงเวลาในการศึกษา ณ ที่แห่งนี ้
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