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วตัถุประสงคก์ารวิจยั ดา้น

วฒันธรรมของชุมชน

จดัการ

วฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน เจาะจงและมีโครงสร้าง
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การ และค่า

ของ

อนุรักษ์ วมพบว่า

กลุ่มตวัอย่างประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

มาก ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยส์ร้างสรรค์ คือ วดัเจ็ดเสมียน ดา้นธรรมชาติสร้างสรรค์ คือ

และดา้นนามธรรม คือ งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

ขอ้เสนอแนะแนวทางการวางแผนจดัการ
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วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน ได้แก่ บริเวณวดัเจ็ดเสมียน ลานหน้าโรงเรียน สถานีรถไฟ ตลาดเก่า

ควรออกแบบปรับ ปรุงลานกิจกรรมและ

รองรับกิจกรรมและผูค้น (2) ถนนสายวฒันธรรมชุมชน
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เหมาะสมกบั

กิจกรรม รูปแบบอาคารควรมีความกลมกลืนด้านความสูง ขนาด สี วสัดุก่อสร้างและการตกแต่ง

ป้ายร้านคา้ อุปกรณ์ประกอบถนน ควรไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งาน และ (3) บริเวณ

เสนอแนะให้ การปลูกหวัผกักาด
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The main objectives of this research were to study relevant theories,
concepts and research related to cultural environment of town and city, as well as to
study and evaluate values and significance of Chet Samian cultural environment
identities, in order to propose recommendations for future management planning of
Chet Samian cultural environment. The researcher employed structured interview and
questionnaires for collecting data from 30 samples during 16-28 February 2015. Then,
a statistical analysis was performed using frequency, percentage, means and standard
deviation.

The research findings revealed that significant and relevance theories and
concepts comprise of Human Settlement, Identity and Uniqueness of City, Good
Environment of City and Community, and Conservation of Urban Areas.  From the
evaluation and analysis of value and significant of Chet Samian cultural
environments, all samples gave high scores in overall. Elements that were considered
to be“identity”of the community were as follows: In man-made environment category
was Wat Chet Samian. In natural environment category was Mae Klong River. While
in intangible environment category was a flower festival procession at the end of
Songkran Day, respectively.

For cultural environment planning and management of Chet Samian
Community, the researcher recommended integrated planning and designing of all
elements together in three areas such as: (1) Center of Cultural Environment at Wat
Chet Samian, Community School, Train Station, Old Market, Mae Klong Riverfront
and the vicinity should be established. Public spaces and plazas should be provided for

flexibility to accommodate various activities, celebrations and festivals now and in the
future. (2) Cultural Street should be also formulated along Nong Bang Ngu–Wat Chet
Samian corridor. Gateway construction and street right–of-way improvement were
advised as well as building facades should be controlled in term of height, bulk, color,
material, decoration, and signage. Street furniture should be well designed for overall
pleasant appearance of the corridor. (3) Last but not least, agricultural land use
planning designation especially for growing Hua Pak Kad, a vegetable for domestic
product, was also recommended.
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