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การศึ ก ษาครั. งนี. มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื0 อ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า และความสํา คัญ ของภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการศึกษาได้ทาํ การเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ
พร้ อมทั.งเก็บข้อมูลจากภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และบันทึ กข้อมูล เพื0อให้ได้มาซึ0 ง
ข้อมูลที0ถูกต้องและครบถ้วน จากนั.นวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล จากข้อมูลสภาพ
ปั จจุบนั ประกอบกับข้อมูลในอดี ต เพื0อหาแนวโน้มที0จะเกิ ดการเปลี0 ยนแปลงขึ.นในอนาคต และ
สรุ ปหาคุณค่าและความสําคัญของนาเกลือบ้านแหลม
ผลการศึกษาพบว่า
1. คุ ณ ค่ า และความสํา คัญ ในด้า นต่า งๆของนาเกลื อ บ้า นแหลม ได้แ ก่ คุ ณ ค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ คุ ณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ หรื อความงามที0เกิดขึ.นจาก รู ปทรงของพื.นที0 สัดส่ วน สี
พื.นผิวและวัสดุ คุณค่าทางเอกลักษณ์เฉพาะท้องที0 คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าด้าน
สิ0 งแวดล้อม และศักยภาพด้านการท่องเที0ยว ต่างๆเหล่านี. ก่อให้เกิดเป็ นคุณค่าและความสําคัญของ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื.นที0นาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. แนวโน้มการเปลี0ยนแปลงที0จะเกิดขึ.นในอนาคต สามารถคาดการได้วา่ อนาคตของ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือจะถูกเปลี0ยนแปลงไป จากรู ปแบบเกษตรกรรมเป็ นรู ปแบบอุตสาหกรรม
ซึ0 งหากนาเกลือจะรับเอาเทคโนโลยีที0ทนั สมัยเข้ามาใช้ โดยที0มองข้ามความสําคัญของภูมิปัญญา
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุ ณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ คุ ณค่าทางเอกลักษณ์ เฉพาะท้องที0 คุณค่าทาง
สังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุ ณค่าด้านสิ0 งแวดล้อม อาจจะทําให้ ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อ บ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี แหล่งผลิตเกลือแห่งแรกของประเทยไทย กลายเป็ นเพียงตํานาน
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ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
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ลายมือชื0อนักศึกษา........................................

ปี การศึกษา 2556

ลายมือชื0ออาจารย์ที0ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ........................................

0$-25 /$1'6&$3($5&+,7(&785(
.(< :25'   &8/785$/ /$1'6&$3( 9$/8( $1' ,03257$1&( 2) &8/785$/
/$1'6&$3( 
3+25$1((  -803$7+21*  9$/8( $1' ,03257$1&( 2) 6$/7 ),(/'
&8/785$//$16&$3($&$6(678'<2)%$%/$(03+(7&+$%85,7+(6,6$'9,625
$662&352)&+$,<$6,7'$1.,77,.8/3K'SS



ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

7KLV VWXG\ IRFXVHV RQ YDOXH DQG LPSRUWDQFH RI FXOWXUDO ODQGVFDSH RI WKH FDVH
VWXG\ %DQ /DHP GLVWULFW3KHWFKDEXUL SURYLQFH %\ JDWKHULQJ GDWDEDVH UHVHUYLQJ
LQWHUYLHZLQJDQGUHFRUGLQJWRDFTXLUHWKHFRPSOHWHGDQGFRUUHFWHGGDWD7KHQDQDO\]HWKHP
E\FODVVLI\SUHVHQWDQGSDVWGDWDIRUILQGLQJWUHQGRIWUDQVLWLRQWKDWFDQRFFXULQWKHIXWXUH


7KHUHVXOWVRIVWXG\VKRZHGWKDW


  7KHUH DUH KLVWRULF YDOXH DHVWKHWLFV YDOXH XQLTXH YDOXH RI WKH DUHD VRFLDO
YDOXH HFRQRPLF YDOXH HQYLURQPHQWDO YDOXH DQG SRWHQWLDO IRU WRXULVP $OO RI WKHP EHFRPH
YDOXHDQGLPSRUWDQFHRI%DQ/DHPDUHD¶VFXOWXUDOODQGVFDSH

 7UHQGRI WUDQVLWLRQWKDWZLOO EHRFFXULQ WKHIXWXUHWKH FXOWXUDOODQGVFDSH FDQ
EH FKDQJHG IURP DJULFXOWXUH WR LQGXVWULDO IRUPV ,I WKLV DUHD DFFHSWV PRGHUQ WHFKQRORJ\
ZLWKRXWFRQVLGHULQJRQWKHVHYDOXHWKHILUVWVRXUFHRIVDOWSURGXFWLRQZLOOEHORVW 






'HSDUWPHQWRI8UEDQ'HVLJQDQG3ODQQLQJ*UDGXDWH6FKRRO6LOSDNRUQ8QLYHUVLW\
6WXGHQW VVLJQDWXUH$FDGHPLF<HDU
7KHVLV$GYLVRU VVLJQDWXUH

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาครั งนี สําเร็ จได้ด้วยความอนุ เคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ& งไม่อาจจะนํามา
กล่ า วได้ท งหมด
ั
ผูม้ ี พ ระคุ ณ ท่านแรกที& ผูศ้ ึ ก ษาใคร่ ขอขอบพระคุ ณ คื อ ท่านรองศาสตราจารย์
ดร.ชัยสิ ทธิ2 ด่านกิตติกุล ท่านคณะบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย์
ที&ปรึ กษา ได้กรุ ณาให้ความรู้ คําแนะนํา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
ทุกขันตอน เพื&อให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ ท่านผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จิโรจน์ อนามบุตร ท่านอาจารย์ ดร.สิ นีนาถ
ศุกลรัตนเมธี ท่านผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส ที&ได้ให้คาํ แนะนําที&เป็ นประโยชน์
ขอบพระคุ ณ คุ ณ ระยอง ปิ ยะโชคณากุล ประธานกลุ่ มเกษตรทํา เกลื อบ้า นแหลม จัง หวัด
เพชรบุรี ที&กรุ ณาพาสํารวจเข้าชมพืนที& ขอบพระคุณผูท้ ี&เกี& ยวข้องในทุกขันตอนการศึกษา สําหรับ
ความรู้และข้อมูลที&เป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าในครังนี
ขอขอบคุณทุกกําลังใจในการทํางาน ทังหมดนี ล้วนได้รับจากคนรอบข้าง ไม่วา่ จะเป็ น ญาติ
พี& น้อ ง เพื& อ นร่ ว มชันเรี ย น กํา ลัง ที& สํา คัญ ที& สุ ด คื อ กํา ลัง ใจจากครอบครั ว สุ ด ท้า ยนี ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูเ้ ป็ นที&รัก ผูใ้ ห้กาํ ลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีคุณค่ายิง&
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