รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 1 (ภาคกลาง)
หนวยอนุรักษฯ นครปฐม
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้ หนวยอนุรักษฯ
นครปฐม จัดกิจกรรมศึกษาสํารวจลุมน้ําทาจีน ตลาดน้ําลําพญา วัดบางพระ พิพิธภัณฑจังหวัดนครปฐม วัดหลวงพอ
เป67น พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีผูเขารวม จํานวน 150 คน
ประเด็นป>ญหาที่พบ และควรดําเนินการแกไขป>ญหา ไดแก
- ประชาชนใหความสําคัญกับการทองเที่ยวมากกวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
- ผักตบชวา ที่เปBนป>ญหาสําคัญและยากที่จะแกไข
- เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ยังไมชัดเจน
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินงานไมสอดคลองกัน
- วัดไรขิง วัดทาพูด และเกาะลัดอีแทน ขาดการประสานงานและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
- พื้นที่รกราง และภูมิสถาป>ตยเกา ที่ไมสามารถฟEFนฟูได
หนวยอนุรักษฯ นครปฐม ใหขอเสนอแนะวาตองมีการรณรงคใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูความเขาใจ
และมีความตระหนักเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ซึ่งไดนําประเด็นป>ญหาดังกลาวเขา
รวมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2560 ณ มหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมติที่ประชุมมี ดังนี้
- การสํารวจเมืองเกากําแพงแสน และคลองเจดียบูชา ซึ่งจะขอสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนจังหวัด และหนวยอนุรักษฯ นครปฐม เปBนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา
- การสํารวจพื้นที่โดยรอบเรือนจําเกานครปฐม โดยจะใหเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมใหขอเสนอแนะใน
การจัดทําแผนอนุรักษทองถิ่นที่เปBนมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการอนุรักษ ปกปNอง คุมครอง ไมใหมีการทําลาย
โดยพัฒนาใหเกิดประโยชนเปBนแหลงศึกษาเรียนรูและเปBนแหลงทองเที่ยวตอไป
หนวยอนุรักษฯ นครปฐม ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชยสงเคราะห วัดธรรม
ป>ญญารามบางมวง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อรวมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในระดับทองถิ่นและระดับ
สากล สงเสริมการศึกษา การวิจัย และจัดกิจกรรมสรางสรรคในมิติทางพระพุทธศาสนา มิติศิลปะและวัฒนธรรม
และมิติสิ่งแวดลอม เนนความรวมมือและการดําเนินการเชิงเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
หนวยอนุรักษฯ นครปฐม จัดทําหนังสือปราชญเลม 9 เพื่อเชิดชูผูมีความรูดานภูมิป>ญญาทองถิ่นในดาน
ตางๆ โดยดําเนินการลงพื้นที่ รวบรวมขอมูล และจัดทําหนังสือที่รวบรวมความรูภูมิป>ญญาทองถิ่นใหเกิดการอนุรักษ
และพัฒนาที่เหมาะสม และใหบริการขอมูลเผยแพรทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :

- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ข'อเสนอแนะ และป2ญหาอุปสรรค
5.1 งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนไมเพียงพอในการดําเนินงาน
5.2 หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของยังไมเขาใจการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อางทอง
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอางทอง
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
- คลองรํ ามะสั ก อํ าเภอแสวงหา พบวามี ผั กตบชวาหนาแนน โดยหนวยงานที่ เกี่ ยวของไดดํ าเนิ นการ
ปรับปรุงภูมิทัศนกําจัดผักตบชวาตลอดแนวสองฝ>7ง
- แมน้ํานอย ซึ่งไหลผานอําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอวิเศษชัยชาญ ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาบริเวณ
อํ าเภอโพธิ์ ทองมี การสรางเขื่ อนสงผลกระทบตอประชาชนที่ ทํา การเกษตร สวนบริ เ วณอํ า เภอวิ เ ศษชั ยชาญมี
ผักตบชวาหนาแนน และมีการรุกล้ํากอสรางที่อยูอาศัยริมแมน้ํา
- อุทยานสวรรคอางทองหนองเจ็ดเสน อําเภอปUาโมก เปBนโครงการในพระราชดําริ ใน ร.9 ซึ่งเปBนสถานที่
ทองเที่ยวและสถานที่ออกกําลังกาย
- ปากคลองบางแกว อําเภอเมือง ในอดีตมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โดยใชน้ําจากคลองบางแกวในพิธี
มูรธาภิเษก พบวาประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีความรูความเขาใจในความสําคัญและการอนุรักษของ
สถานที่แหงนี้
- วัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง มีความสําคัญคือเปBนวัดที่มีความเกาแก มีพระพุทธไสยาสนและวิหาร
เกามีรากโพธิ์เลื้อยเกาะผนัง ป>ญหาที่พบ ไดแก การจอดรถและการตั้งรานขายของที่ไมเปBนระเบียบ ติดประชิดกับตัว
แหลงศิลปกรรม เกิดเปBนทัศนอุจาด
- วัดมวง อําเภอวิเศษชัยชาญ เปBนแหลงรวบรวมเครื่องมือเครื่องใชในการทํามาหากินในอดีต เชน คันไถ สี
ฝ>ดขาว กระบุง ตะกรา และเรือรูปแบบตางๆ พบวาป>จจุบันไมไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม ถูก
ปลอยทิ้งใหเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
- วัดปUาโมกวรวิหาร และวัดพินิจธรรมสาร อําเภอปUาโมก ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโรงงานสยามอินดิ
การ สวนบริเวณคุงน้ําฝ>7งตรงขามวัดปUาโมก พบวามีป>ญหาเรื่องการจอดเรือเหล็กบรรทุกสินคาขนาดใหญ การพัฒนา
พื้นที่ขางตนทําใหแหลงศิลปกรรมภายในวัดไดรับผลกระทบ รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- วัดอางทอง อําเภอเมือง พบวาบริเวณโดยรอบเปBนสถานที่ราชการ และวัดไดจัดสถานที่จอดรถใหเชาเปBน
รายเดือน สงผลใหแหลงศิลปกรรมถูกบดบังความงดงาม ลดคุณคาลง และเกิดทัศนอุจาด
- ตลาดรอยปS ตลาดศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ หลังจากเกิดอัคคีภัยใน ปS พ.ศ.2549 และเกิด
อุทกภัยใน ปS พ.ศ.2554 พบวาป>จจุบันไดรับการฟEFนฟูใหมีสภาพดังเดิม

4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- การประชุมคณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดอางทอง
ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 3
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
- เขารวมประชุมกับสมาคมชาวอางทอง เรื่องการดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน
- เขารวมประชุมกั บชมรมแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เรื่องการจัดสรางพิพิธภัณฑบุคคลสําคัญและ
บุคคลที่สรางคุณประโยชนชาวอางทอง
- เขารวมกิจกรรมไหวครูกลอง ยานการคากลองนานาชาติบานเอกราช อําเภอปUาโมก เพื่อเปBนการ
สืบสานประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม
- เขารวมกิจกรรมตลาดตองชม ตลาดศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ หลังจากไดรับการฟEFนฟู
วิถีชุมชนเกา
- แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติแหงใหม อุทยานสวรรคอางทองหนองเจ็ดเสน อําเภอปUาโมก
- ขยายเครือขายโครงการ "เยาวชนตนกลา" เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น (แผนงานที่ 3)
4.3 การประสานและติดตามการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ กลุมที่ 11 (อางทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
สิงหบุรี ลพบุรี) โดยหนวยอนุรักษฯ อางทอง ไดดําเนินการลงพื้นที่ในการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตอไป
4.4 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัด ไดดําเนินการเสนอผานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และจากการติดตามพบวายังไมไดรับการลงนามจาก
ผูวาราชการจังหวัด

5. ข'อเสนอแนะ และป2ญหาอุปสรรค
5.1 การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสํารวจสถานการณแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น
ทําใหเกิดเครือขายดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเพิ่มมากขึ้น
5.2 การติ ด ตอประสานงานกั บ หนวยงานราชการที่ เ กี่ ย วของเปB น ไปไดยาก ทํ า ใหยั ง ไมสามารถ
ดําเนินการเรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดได
5.3 ในปS งบประมาณ พ.ศ.2561 ไดประสานกั บ สถานี วิ ทยุ ชุ ม ชนในประชาสั ม พั น ธขอบขายการ
ดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ อางทอง เพื่อเปBนการเผยแพรความรูความเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ กาญจนบุรี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
- แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ที่ ร.9 ทรงเสด็จพระราชดําเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ตามสถานที่ตางๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดทําหนังสือ "นพมณีกาญจน" รวมกับเครือขายคณะทํางานชาวกรุง
กาญจน
- ถ้ําสมัยกอนประวัติศาสตร ณ บานทุงนาคราช ตําบลหนองหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อจัดทําหนังสือ "ทุงนาคราช สถานประวัติศาสตรการทองเที่ยว ยุครัตนโกสินทรตอนตน" รวมกับเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ และรับฟ>งความคิดเห็นโครงการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเกา : การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกากาญจนบุรี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จัดโดย สผ.รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ และรับฟ>งความคิดเห็นโครงการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเกา : การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกากาญจนบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จัดโดย สผ.รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เขารวมประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบแนวกํ า แพงเมื องกาญจนบุ รี เ พื่ อพั ฒ นาเปB น แหลง
ทองเที่ยวชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
- เขารวมโครงการสืบสานมรดกภูมิป>ญญาทางวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรมถายทอด
และพัฒนาสินคาวัฒนธรรมดานอาหาร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนยวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ จังหวัดกาญจนบุรี
- เขารวมโครงการทองเที่ยววิถีเกษตร ครั้งที่ 2 เพื่อเปBนการประชาสัมพันธ สรางกระแสการรับรู
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับแหลงทองเที่ยววิถีเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียน
หนองขาวโกวิทพิทยาคม ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
- เขารวมโครงการทองเที่ ย ววิ ถี เ กษตร ครั้ ง ที่ 3 เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใหมี ค วามพรอมและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยววิถีเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ศูนยการเรียนรูปUาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

- เขารวมประชุมอบรมการใชงาน website และ moblie application Museum Thailand เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนํามาใชในงานการจัดการฐานขอมูลใน website
ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
- ดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี โดย
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเห็นชอบและกําหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี มติที่ประชุมมีความเห็นวาโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมมีความซ้ําซอน หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการบูรณาการงานรวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ผลผลิตและผลลัพธ
5.1 ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อสรางองคความรูและ
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 แหลง
5.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 1 ครั้ง
5.3 เขารวมประชุม และอบรมสัมมนาที่ สผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้น จํานวน 8 ครั้ง
5.4 มีเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 เครือขาย
ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะทํางานชาวกรุงกาญจน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ
โรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สิงหบุรี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
- แหลงโบราณคดีบานคูเมือง ป>ญหาที่พบ คือ การบุกรุกพื้นที่ตั้งบานเรือนและการไมดูแลรักษา
อยางถูกตอง ขณะนี้มีการเขามาสํารวจและขุดคนวัตถุโบราณ พบโครงกระดูกมนุษยและสัตวมีกีบ โดยนําไปเก็บไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี
- เตาเผาแมน้ํานอย พบวาอยูในสภาพเสื่อมโทรม บริเวณพื้นที่โดยรอบยังไมคอยไดรับการดูแล
รักษาเทาที่ควร และมีนกพิราบอาศัยอยู
- แหลงประวัติศาสตรวัดโพธิ์เกาตน อนุสาวรียวีรชนบางระจัน พิพิธภัณฑวีรชนบางระจัน พบวา
จังหวัดสิงหบุรีไดใหความสําคัญและไดรับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาเปBนแหลงทองเที่ยว จัดตลาดยอนยุคในชวง
วันหยุดเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
- วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร มีพระนอนขนาดใหญที่มีความเกาแก ไดรับงบประมาณสําหรับการ
บูรณะซอมแซมอยูเสมอ
- วัดพิกุลทอง เปBนแหลงศิลปกรรมสําคัญของจังหวัดสิงหบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี ศึกษาเรื่องราวความสําคัญของเมืองโบราณ บานคูเมือง และ
โบราณวัตถุสมัยทวาราวดี
จากการสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี โดย
หนวยอนุรักษฯ สิงหบุรี ไดนํานักเรียน จํานวน 255 คน เขารวมรับฟ>งบรรยายใหความรู เลาเรื่องเมืองสิงห และ
ศึกษาเรียนรูจากแหลงศิลปกรรมสถานที่จริง นอกจากนี้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี
ไดใหการสนับสนุนการทํางานของหนวยอนุรักษฯ และหนวยงานทองถิ่นไดนําแนวคิดในการพัฒนาแหลงศิลปกรรม
และแหลงโบราณคดีมาสงเสริมรวมกับการทองเที่ยว
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ผลผลิตและผลลัพธ
เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี ไดแก นักเรียนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ 6 อําเภอ โดยสามารถเฝNาระวังและรายงานสถานการณป>ญหาที่เกิดขึ้นได

6. ป2ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
6.1 ประชาชนในทองถิ่นบางสวนยังขาดจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น ทําใหเกิดการบุกรุกเขามาใชประโยชนในพื้นที่ เชน กรณีที่บานคูเมือง
6.2 ประชาชนในทองถิ่ น และหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ ใหความสํ า คั ญ ตอการอนุ รั กษและพั ฒ นาแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อเปBนการสงเสริมการทองเที่ยว
7. ข'อเสนอแนะ
7.1 การดําเนินงานโครงการเปBนกิจกรรมที่ปลูกฝ>งความตระหนักใหกับเยาวชนในทองถิ่น ซึ่งเปBนเครือขาย
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และมีการขยายในพื้นที่ทุกๆ อําเภอ
7.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ควรเปBนการดําเนินงานที่มี
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากหนวยอนุรักษฯ ไมมีอํานาจหนาที่สั่งการใดๆ
8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ประจวบคีรีขันธ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก
- ชุมชนหัวบ'าน อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปBนชุมชนเกาแกมีประวัติศาสตรยาวนาน
ควบคูกับการตั้งเมืองประจวบคีรีขันธ แหลงศิลปกรรมในพื้นที่ ไดแก วัดเกาะหลัก ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพ
ประมง หนวยอนุรักษฯ ประจวบคีรีขันธ ไดนําเยาวชนในพื้นที่สํารวจสภาพแวดลอมและจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรม
ตั้งแตปS พ.ศ.2557 กิจกรรมฐานการเรียนรู ประกอบดวย วัฒนธรรมประเพณี วัสดุตกแตง อาหารพื้นบาน และ
การละเลนพื้ นบาน โดยในปS พ.ศ.2560 หนวยงานในทองถิ่ น (สํ านั กงานเทศบาลเมื องประจวบคี รี ขัน ธ และ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ) ไดจัดกิจกรรมถนนสูศึกคึกคัก ทั้งนี้หนวยอนุรักษฯ ประจวบคีรีขันธ
เห็นวาควรเพิ่มกิจกรรมใหเยาวชนในชุมชนรวมเปBนมัคคุเทศกแนะนําประวัติชุมชน แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑ เพื่อให
เกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
- ชุมชนกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปBนเมืองโบราณปรากฏหลักฐานตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา แหลงศิลปกรรมในพื้นที่ ไดแก วัดกุยบุรี ตอมาการขยายเมืองและการสรางทางรถไฟผานเมืองทําให
หลักฐานทางโบราณคดีถูกทําลายเปลี่ยนแปลงไป สวนที่ยังคงปรากฏอยู ไดแก ปNอมเชิงเทิน เปBนปNอมทางทิศใตของ
เมือง ซึ่งยังคงมี่โครงสรางเดิมอยู ถัดออกไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบเสนทางโบราณที่ใชเดินขามแมน้ํากุยบุรี
ป>จจุบันเรียกวา ทาขาม นอกจากนี้ภายในวัดกุยบุรียังพบใบเสมาหินทราย โดยโกลนจากหินทรายแดง ฐานลางจะทํา
เดือยสวมกับแทน ตัวใบเสมาสลักเปBนลายเสนนูนต่ําธรรมดา แสดงใหเห็นวาเปBนลวดลายที่มีในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ชุมชนกุยบุรีมีความโดดเดนดานประวัติศาสตรทองถิ่น ภูมิป>ญญา ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เหมาะสมกับ
การพัฒนาใหเปBนแหลงเรียนรูและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหเปBนแหลงทองเที่ยวของทองถิ่น
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ไดแก สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมชนหัวบาน (ถนนสูศึก)
และชุมชนกุยบุรี
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นกลุมจังหวัดภาคกลาง เมื่อ
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2560 ณ อุทยานแหงชาติกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

- เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการประจวบคีรีขันธเมืองทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ : ถนนสาย
ทองเที่ยววิถีไทยใจเปBนสุข เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เขารวมงานแถลงขาวงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ครั้งที่ 1 ตอน บวร สืบสาน
พระราชปณิธาน ตามรอยอัครศิลป6น ชมบานเกา เลาประวัติศาสตร ตลาดวิถีชุมชน ถนนสายวัฒนธรรม สูศึก
คึกคัก ณ หัวบาน ถนนสูศึก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นกลุมจังหวัดภาคกลาง
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- จั ดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิล ปกรรมทองถิ่ นประจํ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 2 ครั้ง
5. ข'อเสนอแนะ
ชุมชนทองถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธที่มีความพรอมดานประวัติศาสตรและดานภูมิป>ญญาทองถิ่น โดย
หนวยอนุรักษฯ ประจวบคีรีขันธ มีความเห็นวาเปBนชุมชนที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเปBนแหลงการเรียนรูใน
ชุมชน ไดแก ชุมชนคลองวาฬ และชุมชนกุยบุรี
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชัยนาท
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชัยนาท
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก
- สภาพแวดล'อมบริเวณเขื่อนเจ'าพระยา พบวามีการขุดลอกสันดอนใตเขื่อน เพื่อปNองกันการกัด
เซาะ และเนื่องจากขัดขวางการไหลของน้ํา สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตกระแสไฟฟNาพลังน้ําของการไฟฟNาฝUาย
ผลิต
- แหลงโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุ พบวากรมศิลปากรไดดําเนินการบูรณปฏิสังขรณองค
เจดียและวิหาร โดยขณะนี้อยูระหวางการปรับพื้นที่รอบโบราณสถานเพื่อคงรักษาและอนุรักษแหลงศิลปกรรมให
เหมาะสม สวยงาม เหมาะแกการเปBนแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดชัยนาท ไดแก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขัยนาท สํานักศิลปากรที่ 4 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการจัดทํา
และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท พิพิธภัณฑสถานชัยนาทมุนี
และกองโบราณคดี กรุงเทพมหานคร
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
ประจําจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชัยนาท เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณ เสนอแนะความคิดเห็น
- จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรูเครือขายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมเมืองสรรคบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ แหลงศิลปกรรมในพื้นที่อําเภอสรรบุรี จังหวัดชัยนาท
- ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่ดูแลรับผิดชอบแหลงศิลปกรรมตางๆ ในจังหวัด
ชัยนาท เรื่องการบริการหองน้ําและหองสุขาใหมีความสะอาด พรอมรองรับนักทองเที่ยว พบวาแหลงศิลปกรรม
หลายแหงมีความพรอมในการใหบริการและรองรับนักทองเที่ยว เชน วัดสองพี่นอง อําเภอสรรคบุรี เปBนตน
- เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

5. ป2ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
5.1 ประชาชนในทองถิ่นใหความสําคัญและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมนอย เนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษและพัฒนาที่ถูกตองและเหมาะสม
5.2 ป> จ จุ บั น พบวามี ก ารพั ฒ นาดานเศรษฐกิ จ ทํ า ใหเกิ ด การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ใ นทองถิ่ น และทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูเทาไมถึงการณ
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พระนครศรีอยุธยา
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : อยูระหวางการ
ดําเนินงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ วันที่ 4 - 6 กันยายน 2560
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นประจําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ป2ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จําเปBนตองอาศัยความรวมมือ
และการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในทองถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบวามีบางหนวยงาน
ยังไมใหการประสานงานความรวมมือเทาที่ควร ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
6. ข'อเสนอแนะ
ควรมีการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม แกเยาวชน
และประชาชนในทองถิ่น เพื่อเปBนการสรางแนวทางการอนุรักษและพัฒนาที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป

7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ราชบุรี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก ชนชาติพันธุ
ไทยกะเหรี่ยง ณ บ'านโปDงกระทิงบน อําเภอบ'านคา จังหวัดราชบุรี พบวามีวัฒนธรรมและแหลงศิลปกรรมที่เปBน
เอกลักษณของชาติพันธุ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลตอไป เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- รวมสํารวจติดตามสถานการณแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติบริเวณเขางู และแหลงศิลปกรรมใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี รวมกับคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และเจาหนาที่ สผ. โดย
รวมประชุมหารือรวมกับเทศบาลตําบลเขางู เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
- เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการาชบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการาชบุรีอยาง
เปBนรูปธรรม
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ลพบุรี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลพบุรี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํ า รวจและติ ด ตามสถานการณสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น : ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงของโบราณสถานในเขตเมืองลพบุรี พบวาสํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ไดดําเนินการจัดทําแนวรั้วรอบ
โบราณสถานแตละแหง เพื่อเปBนการปNองกันการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
- ป1อมชัยชนะสงคราม ตําบลปDาตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สรางขึ้นในสมัยลพบุรี ยังคง
ปรากฏใหเห็นกําแพงเมือง ปNอมคาย และประตูหอรบทั้ง 4 ดาน ตอมาไดมีการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อประโยชนตอการ
ใชงาน
- วัดบันไดหิน ตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สรางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
พบวามีการคนพบโบราณวัตถุมากมาย และโบราณสถานในบริเวณใกลเคียง ไดแก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- วัดอินทรา ตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูในกําแพงเมืองชั้นใน พบวามีหลักฐาน
ที่ยังคงหลงเหลืออยูคือวิหารซึ่งมีลักษณะทางสถาป>ตยกรรมแบบอยุธยาตอนตน โบราณสถานในบริเวณใกลเคียง
ไดแก ศาลพระกาฬ พระปรางคสามยอด วัดนครโกษา วัดราชา และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- วั ดนครโกษา ไดรั บการประกาศขึ้ นทะเบี ยนเปB นโบราณสถานในสมัยทวารวดี พบหลั กฐาน
องคประกอบของอิฐที่มีขนาดใหญและมีสวนผสมของแกลบในปริมาณสูง เมื่อขุดลงไปพบฐานเดิมที่เปBนรูปคนแบก
บริเวณหนาวัดพบวามีพระปรางคแบบลพบุรีและพระพุทธรูปปุนป>Fนแบบอูทอง ดานหลังของเจดียประธานพบวามี
วิหารขนาดเล็กพังทลายลงมาเหลือเพียงสวนฐาน และบนฐานชุกชีพบประติมากรรมหินทรายมีพระพุทธรูปที่ไมมี
เศียรประดิษฐานอยู 5 องค และพบวิหารขนาดใหญที่ยังคงมีเสาและผนังหนาตางเปBนแบบชองซี่สี่เหลี่ยมหลงง
เหลืออยู
- ชุมชนสระมโนราในเขตอนุรักษเมืองเกาลพบุรี ตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปBน
สระน้ําโบราณ คาดวาจะสรางขึ้นระหวางปS พ.ศ.2199 - 2231 ตั้งอยูในเขตเมืองชั้นใน โดยกรมศิลปากรไดขึ้น
ทะเบียนเปBนโบราณสถาน และสันนิษฐานวาอาจขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําไวใชภายในตัวเมือง หรือขุดเพื่อนําดินไปสราง
เมือง และสรางพระปรางคสามยอด ในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหมในชุมชนสระมโนรา หนวยอนุรักษฯ ลพบุรี ไดลงพื้นที่
เพื่อติดตามสถานการณ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 พบวาบานเรือนของประชาชนถูกไฟไหม จํานวน 66 หลังคา
เรือน ซึ่งบานบางหลังมีอายุนับ 100 ปS ซึ่งพื้นที่สวนใหญที่เกิดไฟไหมเปBนเขตอนุรักษเมืองเกาลพบุรี โดยเทศบาล
เมืองลพบุรีประกาศหามการกอสรางใดๆ ในพื้นที่ สงผลใหเกิดป>ญหาประชาชนไมมีที่อยูอาศัย
- ปDาจําปEสิรินธรลพบุรี อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลซับจําปา เปBนพรรณไมที่มี
ความเกาแก ดึกดําบรรพที่สุดในหมูของไมดอกที่มีอยูในยุคป>จจุบัน มีวิวัฒนาการในการปรับตัวต่ําที่สุด จึงเปBน
พรรณไมที่มีโอกาสสูญพันธุในสภาพธรรมชาติมากที่สุด และพบเพียงแหงเดียวในโลก คือที่ปUาพุชุมชน ตําบลซับ
จําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดใหเปBนแหลงศึกษาธรรมชาติ สรางทางเดินแบบคอนกรีตยกพื้น เปBน
ระยะทาง 1,200 เมตร จากการศึกษาขอมูลพบวาตนจําปSสิรินธรนี้ไดยืนตนตายไปแลวกวา 350 ตน จากที่มีอยู
จํานวน 500 ตน อาจเนื่องมาจากมีเถาวัลยขึ้นเจริญ เติบโตทับและขาดแคลนน้ํา พุใตดิน ทั้งนี้หนวยอนุรักษฯ

ลพบุรี ไดลงพื้นที่เพื่อสํารวจและศึกษาความเสียหายและป>ญหาตางๆ ของปUาจําปSสิรินธร พบวาองคการบริหารสวน
ตําบลซับจําปา ไดดําเนินการแกไขป>ญหาความแหงแลง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดวยการติดตั้งระบบสูบ
น้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย และนําตนจําปSสิรินธรไปปลูกตามพื้นที่รอบๆ
- แมน้ําลพบุรี โดยหนวยอนุรักษฯ ลพบุรี ไดเขารวมโครงการ "รักแม...รักษแมน้ําลพบุรี" ครั้งที่ 12
ณ วัดตะลุง อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเปBนการปNองกันการเกิดวัชพืชและโคลนตมสะสมที่เปBนสาเหตุการตื้นเขิน
ทั้งนี้จึงควรใหความสําคัญของการใหความรูความเขาใจแกประชาชนเรื่องการอนุรักษและพัฒนาแมน้ําลพบุรีอยาง
ถูกตองและเหมาะสม เพื่อยังคงวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นสองฝ>7งคลอง และพัฒนาเปBนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เพชรบุรี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : การถมทรายรุกล้ํา
บริเวณหาดทัศนียเขตติดตอกับคายตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจ
จะสงผลกระทบตอแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หนวยอนุรักษฯ เพชรบุรี จึงไดสํารวจและตรวจสอบพบวามีการถม
ทรายในทะเล กวางประมาณ 100 เมตร จากชายฝ>7งบริเวณชายหาดของคายตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร
และไดสอบถามขอมูลจากผูเกี่ยวของทั้ง 3 กลุม ไดแก
- ชุ มชนที่ อยู บริเวณเขตติ ดตอดานทิ ศใตของคายนเรศวรบริเวณหาดทัศนี ย โดยสอบถามจาก
ชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่จํานวน 3 คน พบวามีการดําเนินการถมทรายในทะเลมาเปBนระยะเวลา 5 - 6 เดือนแลว
เพื่อเปBนการปNองกันการกัดเซาะชายฝ>7งจากน้ําทะเล และพัฒนาใหเปBนแหลงทองเที่ยวตอไป ทั้งนี้ผลกระทบในชวงนี้
ยังไมชัดเจน แตปริมาณทรายที่ถมลงไปในทะเลนั้นทําใหบริเวณชายหาดตื้นเขิน และเรือตองจอดไกลออกไป
- รองผูบังคับการคาย ตชด.นเรศวร (พ.ต.อ.นพพล) คายตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร ไดให
ขอมูลวาบริเวณชายหาดมีป>ญหาเรื่องการกัดเซาะของน้ําทะเลเปBนเวลานาน และแนวตนสนที่ปลูกไวลมหายไป
จํานวน 2 แถว หากไมไดรับการแกไขป>ญหาเรื่องนี้จะสงผลกระทบถึงเรือนที่ประทับและบานรับรอง VIP ทั้งนี้ คายฯ
ไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขป>ญหาในเบื้องตนแลว โดยกรมเจาทาเปBนเจาภาพในเรื่อง
งบประมาณดําเนินการ และการออกแบบกอสรางแนวปะทะดังกลาว พบวาความแรงของคลื่นลดนอยลง บริเวณ
ชายฝ>7งมีความตื้นเขินมากขึ้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและนักทองเที่ยวนั้นจะดําเนินการแกไขป>ญหาตอไป
- ผูอํานวยการเจาทาเพชรบุรี สํานักงานเจาทาจังหวัดเพชรบุรี ใหขอมูลวาเปBนโครงการของกรม
เจาทา โดยสวนกลางเปBนผูลงมาดําเนินการ ตั้งแตการศึกษาผลกระทบและการดําเนินงานโดยมีวิศวกรมาควบคุมการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งสํานักงานเจาทาเพชรบุรีเปBนเพียงฝUายธุรการเทานั้น
หนวยอนุรักษฯ เพชรบุรี มีความตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
เนื่องจากจะเปBนการทําลายทัศนียภาพและสิ่งแวดลอม จึงประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก คายนเรศวร
สํานักงานเจาทาเพชรบุรี กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพชรบุรี (คุณสุมล สุตะวิริยนันท อดีต สว.เพชรบุรี) และชุมชนที่
อาศัยในบริเวณพื้นที่คายนเรศวร ในการรวมกันหาแนวทางแกไขป>ญหารวมกัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ
บริเวณชายหาดคายนเรศวร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และจะแจงความคืบหนาตอไป
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สมุทรสงคราม
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : พื้นที่อําเภอบางคนที
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม พบวามี แ หลงศิ ล ปกรรมประเภทวั ด เปB น จํ า นวนมาก เนื่ อ งจากเปB น ที่ ป ระสู ติ ข อง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) รวมทั้งเปBนที่ตั้งของคายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (พระ
เจากรุงธนบุรี) และมีพื้นที่ติดกับแมน้ํา มีเรือใหญมาจอดเทียบทา ทําการคาขาย และกลายเปBนชุมชนขนาดใหญ
ไดแก
- วัดไทร ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบวามีการปฏิสังขรณ ใหม
เมื่อปS พ.ศ.2023 ภายในวัดมีของโบราณหลายอยางที่ควรแกการศึกษาและเผยแพร เชน อุโบสถที่มีพระระเบียง
18 องค กุฏิสงฆทรงไทย พระไตรป6ฎกของเกาที่เปBนคัมภีรโบราณจารึกดวยอักษรขอม เปBนตน นอกจากนี้ยังมีหอง
แสดงโบราณวัตถุ ของเกาแก เครื่องราง ของขลัง จากวัดไทรและวัดบริเวณรอบๆ ประกอบดวย พระไตรป6ฎก ไม
ตะเคียน ภาพเขียน โครงสรางพระพุทธรูป เหรียญหลวงปูUอวมวัดไทร และมีภาพเขียนใตอุโบสถเกี่ยวกับชาดก นรก
สวรรค ติดตามเสาที่มีน้ําขังอยู เมื่อเป6ดไฟจะสะทอนน้ําเกิดความสวยงาม ป2ญหาที่พบ ไดแก ไมมีผูใดทราบแระวัติ
ความเปBนมาของสิ่งของเกาแกโบราณตางๆ และไมมีผูมาเยี่ยมชมเนื่องจากยังไมเปBนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก
แนวทางการแก'ไขของเจ'าอาวาส ไดแก จัดทําเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา จัดทําแหลงขอมูลวัดบน website และ
จัดทําหนังสือรวบรวมขอมูลวัด ประชาสัมพันธ เพื่อแจกจายไปยังบริษัททองเที่ยวตางๆ
- วั ด เกาะใหญ ตํ า บลกระดั งงา พบวาสรางในสมั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยา ตั้ งแต พ.ศ.2285 มี การ
ปฏิสังขรณเรื่อยมาจนไดรับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2325 ภายในวัดมีหอระฆังโบราณ ทําจากไม มีหลังคา 2 ชั้น
และระฆั ง 2 ลู ก ประดั บ กระจกสี บ ริ เวณฐานเสาและหนาบั น มี ความงดงามมาก นอกจากนี้ พบวามี โรงเรี ยน
พระพุทธศาสนาวัดเกาะใหญ เปBนอาคารไมเกา 2 ชั้น ตอมาใชเปBนสถานที่สอนเนื้อหาพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ
ในวัดหรือจากวัดใกลเคี ยง ศาลาการเปรียญไม' เกา ภายในมี ธรรมาสนโบราณประดั บดวยกระจกสี ลวดลายที่
ละเอียดงดงาม ดานหนาศาลาหันไปทางแมน้ําแมกลอง กุฏิเกาแมชี ทําจากไมทั้งหลัง แยกออกจากกุฏิพระสงฆ
ป2ญหาที่พบ ไดแก แหลงศิลปกรรมสวนใหญภายในวัดทําจากไม ทําใหเกิดการผุพังตามกาลเวลา การบูรณะตองใช
งบประมาณที่มาก รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่นํามาใช จะเปBนของยุคใหม ทําใหเกิดความแตกตางจากของเดิม รวมทั้งมี
นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมจํานวนนอย แนวทางการแก'ไขของเจ'าอาวาส ไดแก จัดทําเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา มี
มัคคุเทศกนําเที่ยวชมวัดในบริเวณโดยรอบ และจัดทําหนังสือรวบรวมขอมูลวัด
- วัดปากน้ํา ตําบลแควอ'อม พบวาสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปS พ.ศ.2458 ไดรับ
ความอุ ปถั มภจากราษฎรและไดรั บ พระราชทานวิ สุ งคามสี มา เมื่ อปS พ.ศ.2458 ภายในวั ด พบหลั กฐานทาง
โบราณคดี ไดแก วิหารพระพุทธไสยาสน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปBนโบราณสถานจากกรมศิลปากร ทําจากปูนป>Fน
ประดับดวยกระเบื้องโบราณ คลายวิหารจีน ดานในมีพระพุทธรูปนอนประดิษฐานที่งดงาม เป6ดใหเขาชมเฉพาะวัน
พระใหญเทานั้น วิหารพระพุทธบาท 4 รอย ดานบนเพดานมีภาพเขียนสี สรางขึ้นจากเงินบริจาคของชาวบานภายใน
ชุมชน วิหารหลวงพอบ'านแหลม ไดรับการขึ้นทะเบียนเปBนโบราณสถานจากกรมศิลปากร เปBนสถาป>ตยกรรมสมัย

รัชกาลที่ 5 วิหารน'อย ไดรับการขึ้นทะเบียนเปBนโบราณสถานจากกรมศิลปากร สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 เปBนวิหาร
ขนาดเล็กสรางจากปู น เพื่ อเปB นที่สักการะของชาวบาน ดานในมีพระพุทธรูปองคเล็ กประดิษฐานอยู ศาลาการ
เปรียญไม' ไดรับการขึ้นทะเบียนเปBนโบราณสถานจากกรมศิลปากร อยูติดริมน้ํา มีลวดลายที่สวยงาม ดานหนาบัน
เปBนรูปนารายณทรงสุบรรณและพญาครุฑ อาคารเกาทรงป2Hนหยา ไดรับการขึ้นทะเบียนเปBนโบราณสถานจากกรม
ศิลปากร เปBนอาคารเรียน 2 ชั้น ตกแตงดวยกระจกสี ภายในมีหนังสือเกี่ยวกับธรรมะและศาสนาเปBนจํานวนมาก
ป2ญหาที่พบ ไดแก เนื่องจากภายในวัดมีโบราณสถานเปBนจํานวนมากที่จดทะเบียนเปBนโบราณสถานแลว ทําใหวัดไม
สามารถบู ร ณะเองได โดยชางที่ มาบู ร ณะเปB นชางที่ ไมมี ความชํ า นาญ และใชวั ส ดุ ที่ ไมไดคุ ณภาพ ทํ าใหแหลง
ศิ ล ปกรรมยิ่ ง เสื่ อ มโทรม แนวทางการแก' ไ ขของเจ' า อาวาส ไดแก ประสานกั บ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของ และ
ประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเผยแพร วัดปราโมทย (วัดโรงหวี) บ'านบางสะแก ตําบลบ'าน
ปราโมทย สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยไดรับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
ปS พ.ศ.2496 ภายในวั ดพบวามี โบราณวั ตถุ และโบราณสถานที่ สํ าคั ญ ไดแก หลวงพอโตหรื อซํ าปอกง เปB น
พระพุทธรูปปูนป>Fน ปางพระศรีอาริย อยูภายในวิหารหลวงพอโต เสาวิหารทําจากไมใหญหลายตน ที่ชาวบานนํามา
ถวาย และพระอินทรประเสริฐ เปBนพระพุทธรูปเกาแกเนื้อศิลาแลง ปางสมาธิ ป2ญหาที่พบ ไดแก บริเวณวัดมีพื้นที่
กวางยากตอการบริหารจัดการ และมีตลาดนัดทําใหเกิดขยะเปBนจํานวนมาก แนวทางการแก'ไขของเจ'าอาวาส
ไดแก จัดทําเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา มีมัคคุเทศกนําเที่ยวชมวัดในบริเวณโดยรอบ จัดทําหนังสือรวบรวมขอมูลวัด
และจัดมุมนิทรรศการเกี่ยวกับวัด
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 12
ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นประจําจังหวัด
สมุทรสงคราม และประชุมคณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นกลุมจังหวัดภาคกลาง
เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2560 ณ อุทยานแหงชาติกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- จัดประชุมภาคีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 12 ณ จังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560
- จั ด โครงการขยายเครื อ ขายดานการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น
กิจกรรมปลูกปUาชายเลน ณ ศูนยการเรียนรูปUาชายเลน บานบางบอ ตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่
9 - 10 มิถุนายน 2560
- จัดโครงการอบรมหลักสูตรคายเยาวชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

- สํ ารวจ ติ ดตาม ตรวจสอบสถานการณสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมทองถิ่ น และพื้ นที่
เปNาหมาย พรอมทั้งใหความรูแกเยาวชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2560
- นําแกนนําเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาอบรมโครงการกิจกรรมปลูกปUาเฉลิมพระ
เกียรติ ณ สวนวรรณคดีไทยภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
- นํ านั กเรี ยนแกนนํ า เขารวมกิ จกรรมปลู กปU าชายเลนเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นกลุมจังหวัดภาคกลาง
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สุพรรณบุรี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝQกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
หนวยอนุรักษฯ สมุทรสาคร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรมท'องถิ่น
กิจกรรม : เฝ1าระวังป2ญหาสิ่งแวดล'อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู'รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมประจําปSภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 1 (ภาคเหนือ)
หนวยอนุรักษฯ พิจิตร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- วั ด มงคลทั บคล( อ อํ า เภอทั บคล( อ จั งหวั ด พิ จิ ต ร เมื่ อวั น ที่ 12 มี น าคม 2560 ไดรั บ การ
ประกาศตั้งเป4นวัดเมื่อ พ.ศ.2482 ป6จจุบันเจาอาวาสเห็นความสําคัญของการศึกษาและมีหลักในการบริหาร
จัดการที่ดี เป4นวัดที่สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาของประชาชนทั่วไป โดยไดอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรี ย นผดุ งวิ ท ยาศึ กษาภายในบริ เ วณวั ด มงคลทั บ คลอ ภายในอุ โ บสถมี พระพุ ท ธรู ป นามวาพระพุ ทธมงคล
ประดิษฐานอยู และบริเวณโดยรอบพื้นที่ยังมีพิพิธภัณฑพระเทพญาณเวที ซึ่งเป4นอาหาร 2 ชั้น ทรง 8 เหลี่ยม
ทั้งนี้ศาลาการเปรียญหลังเกา ที่เริ่มกอสรางเมื่อปC พ.ศ.2496
- ตลาดบ(านเกาหัวดง ตําบลหัวดง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เป4นตลาดที่ใช
คาขายของชํา ของโชหวย สินคาจากการเกษตรของชาวบาน และสินคาเกษตรกรรม เป4นตน ประชาชนในพื้นที่
ประกอบอาชีพทํานาและคาขาย สวนอาชีพเสริม คือการทําสวนและรับจาง
- บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สภาพพื้นที่ไดรับการพัฒนาและความ
รวมมือจากกองทุนหมูบานทุกชุมชน ในการพัฒนาหนองน้ําเกาใหเป4นแหลงทองเที่ยว ชื่อวา "บึงหัวดงสามัคคี" ถือ
เป4 น การสรางรายไดใหกั บ ชุ ม ชน โดยหนวยอนุ รั ก ษฯ พิ จิ ต ร ตองการใหภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วของ
ดําเนินการพัฒนาใหเป4นแหลงทองเที่ยว ดวยการปลูกตนไม และมีระบบจํากัดขยะที่ดี นอกจากนี้หนวยอนุรักษฯ
พิจิตรยังไดลงพื้นที่บริเวณบึงสีไฟตอนลาง พบวาเป4นบอน้ําจืดที่มีขนาดใหญ มีเนื้อที่กวา 5,000 ไร ป6จจุบันมี
สภาพแหงแลงตื้นเขิน โดยมีหนวยงานภาครัฐเขามาดําเนินการแกป6ญหาดวยการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อเป4นการเพิ่ม
ปริมาณน้ําใหชาวบาน ทั้งนี้หนวยอนุรักษฯ พิจิตร มีความเห็นวาหนวยงานที่รับผิดชอบควรปรับปรุงพื้นที่และ
บริเวณโดยรอบเพื่อพัฒนาใหเป4นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิจิตร
- ตลาดเกาวังกรด (บ(านเกาวังกลม) จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งอยูบริเวณ
ริมน้ํานาน เคยเป4นชุมทางรถไฟสายเหนือและเป4นศูนยกลางการคาขายที่สําคัญ มีสถานที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก ศาล
เจาพอวังกลม บานหลวงประเทืองคดี โรงหนังมิตรบันเทิง และศูนยขอมูลชุมชนบานเกาเลาเรื่อง
- ตลาดยานเกา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 พบวาสภาพทั่วไปยังมี
รานคาบางรานที่เปJดขายอยู เชน รานขายเสื้อผาสําเร็จรูป อาหารเชา กKวยเตี๋ยว พวงมาลัย และแผงลMอตเตอรี่ ทั้งนี้
หนวยอนุรักษฯ พิจิตร ตองการใหนายกเทศมนตรีปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเกานี้ใหดีขึ้น โดยอาจพัฒนาใหเป4น
แหลงขายอาหารเชา หรือตลาดโตรุงในตอนกลางคืน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดํ า เนิ น การขยายเครื อขายอนุ รั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมจังหวั ด พิ จิต ร ไดแก
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหัวดง และตําบลบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร จํานวน 40 คน

- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมที่ 4 ครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
- จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมที่ 4 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม โดยชมแหลงศิลปกรรมที่วัดศรีสุพรรณ วัดเดนสะหลี
เป4นตน ระหวางวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560
5. ข(อเสนอแนะ
5.1 ตองมีการเผยแพรองคความรู และใหความรูกับบุคลากรในชุมชนใหมากที่สุด
5.2 ตองใหบุคลากรในชุมชนตระหนักรักและหวงแหนสิ่งที่เป4นมรดกของบรรพบุรุษและพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพการมีสวนรวมขององคกร
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ลําปาง
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําปาง
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- วัดหลวงนางอย วัดผาลาด วัดนาเดา วัดปงแพง วัดนทีวังการาม ถ้ําผากาน น้ําตกแมแฮด น้ําตก
แมฮอม น้ําพุรอนบานโปWงน้ํารอน ในพื้นที่อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
- วัดศรีรองเมืองบานอํามาตยเอก พระยาราชวรัยยการและอาคารพาณิชยบริเวณหนากาดหัวขัว
ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
พบวาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นบางแหงไดรับการบูรณะ ดูแล และรักษา
ใหดีกวาเดิม แตบางแหงไดรับการบูรณะ โดยใชวัสดุที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจึงทําใหงานศิลปะไมสวยงาม
และสมบู ร ณดั่ ง ที่ ค วรจะเป4 น และบางแหงยั ง ปลอยใหมี ความทรุ ด โทรไปตามกาลเวลา ซึ่ ง เป4 น สิ่ ง ที่
กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนิ นการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมจังหวัด ลําปาง ไดแก
คณะอนุกรรมการอนุรักษเมืองเกาจังหวัดลําปาง สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มูลนิธิ
วทัญXู ณ ถลาง มูลนิธิชุมชนลําปาง สมาคมเครือขายคนรักษสิ่งแวดลอมลําปาง กลุมอนุรักษปYาย กลุมตนกลา
อาสาลํ า ปาง และศู น ยการเรี ย นรู เพื่ อครอบครั ว นอกจากนี้ ยั งไดมี การประชุ มปรึ กษาหารื อเพื่ อรวมกลุ มเป4 น
“เครือขายลําปางรักษเมืองเกา” โดยรวมประชุมกันในการผลักดันใหเกิดเทศบัญญัติการควบคุมและดูแลเขตเมือง
เกานครลําปาง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แลวไดมีการดําเนินการจัดนิทรรศการขอบเขตเมืองเกานครลําปาง
เพื่อใหทราบขอมูลเมืองเกานครลําปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เป4นเจาภาพจัดการประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
พ.ศ.2560 ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มี
ผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 234 คน
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี

- จั ด ประชุ มหนวยอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมทองถิ่ น จั งหวั ด กลุ มที่ 1 เพื่ อ
ปรึกษาหารือ และรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งป6ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการผลการ
ประชุ มการดําเนิ นงาน ป6ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหนวยอนุรั กษฯ ภายในกลุมที่ ๑ ณ โรงแรม
เชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๑๒ คน
๕. ผลผลิตและผลลัพธ
หนวยอนุรักษฯ ลําปาง ไดนําประเด็นป6ญหาเขาปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําปาง โดยรายงานป6ญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมทองถิ่น ใหกับ สผ. เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขป6ญหาและการอนุรักษ
ชะลอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมตอไป
๖. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ป6 ญ หาการติ ด ตอประสานงานและการใหความอนุ เ คราะหจากสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดและสํานักงานจังหวัด ในเรื่องการใหผูวาราชการจังหวัดลําปางลงนามแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
และผูทรงคุณวุฒิของหนวยอนุรักษฯ ลําปาง อีกประการหนึ่งทานผูวาราชการจังหวัด ไมทราบถึงหนาที่และการ
ปฏิบัติงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
๗. ข(อเสนอแนะ
สผ. ควรใหการสนับสนุนการดําเนินงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นตอไป
เพื่อใหการดําเนินงานในการเฝYาระวัง และการเสริมสรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของแหลงสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นใหแกประชาชนดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
๘. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุตรดิตถ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมที่ ๓ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุทัยธานี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก แหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปะภายในถ้ําเขาปลาราและถ้ํามาลัย จังหวัดอุทัยธานี
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เป4นเจาภาพจัดการประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
พ.ศ.2560 ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด ครั้ง
ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
- จัดโครงการรวมกับองคกรเอกชนจัดคายผลิใบ ตนกลาเมืองพระชนกจักรี และคายอุทัยธานีดีจัง
- เป4นวิทยากรใหกับหนวยงานและองคกรตางๆ ไมนอยกวา ๑๒ ครั้ง
- เขารวมเป4นสมาชิกและนําเยาวชนรวมกิจกรรมกับมูลนิครอบครัวพอเพียง
- เขารวมจัดนิทรรศการและเป4นคณะกรรมการจัดงาน ธงชางอุไทยธานี 1๐๐ ปC ธงชาติไทย
5. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ไมสามารถจัดประชุมคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดไดตามปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกิจกรรม
และงานที่รับผิดชอบหลักคืองานภายในโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่ตองตองประเมินตามตัวชี้วัดทําใหมีเวลาในการ
ทํางานนอยลง จึงทําใหมีเวลาในการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ นอยลง
6. ข(อเสนอแนะ
สผ. ควรที่จะตองจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทําความเขาใจการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ใหแก
คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด โดยทาง สผ. เป4นเจาของเรื่อง จะทําให
การทํางานของหนวยอนุรักษสะดวกขึ้นและมีความคลองตัวสูง

7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เชียงใหม
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- การศึกษาผาฝYายทอมือ บานดอนหลวง ตําบลแมแรง อําเภอปWาซาง จังหวัดลําพูน
- การศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น : พิธีบวชปWา ชุมชนบานโปWงจอ
ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
- การบริหารจัดการศิลปกรรมในชุมชน : สงเสริมอาชีพแกะสลักไมของชุมชน ตําบลขุนคง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม
- การบริหารจัดการศิลปกรรมทองถิ่นดวยการมีสวนรวมของชุมชนบานเหมืองกุง ตําบลหนอง
ควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
- การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปะทองถิ่น : วัดโลกโมฬี ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
- การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติดวยการมีสวนรวมของชุมชนชาติพันธุบนพื้นที่สูง
กรณี ศึ ก ษาการใชวิ ถี ชี วิ ต ใหสอดคลองกั บ ศั ก ยภาพการพั ฒ นาทองถิ่ น อยางยั่ ง ยื น เพื่ อ อนุ รั ก ษและฟef น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนกะเหรี่ยงบานแมกMะเปCยง หมู 8 ตําบลสะลวง จังหวัดเชียงใหม
- การบริ หารจั ดการศิ ล ปกรรมทองถิ่ น ดานงานประติ มากรรมดิ นเผาชุ มชนปW าตาล ตํ าบลสั น
ผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
- การบริหารจัดการศิลปกรรมทองถิ่น "โคมลานนา" ดวยการมีสวนรวมของชุมชนบานสันหลวง
ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ทั้ งนี้ ห นวยอนุ รั กษฯ เชี ย งใหม ไดรั บ ความรวมมื อและความสนใจเป4 น อยางดี จากชุ มชนและ
ประชาชนในพื้นที่ ไดเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 85 คน เป4นการสราง
สัมพันธภาพโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน สามารถพัฒนาใหเกิดเป4นความตระหนัก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ผลผลิตและผลลัพธ
เยาวชนที่ เป4 นกํ าลั งในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมทองถิ่นใหคงอยู ตอไป และเกิ ด
ความสัมพันธในการมีสวนรวมระหวางนักศึกษาและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 ชุมชน

6. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
มีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน
7. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ กําแพงเพชร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกําแพงแพชร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก การกอสราง
เขื่ อนปY องกั นตลิ่ งริ มแมน้ํ าปJ ง ของสํ า นั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ด กํ า แพงเพชร ในเขตเทศบาลเมื อง
กําแพงเพชร ชวงที่ 1 บริเวณตลาดไนทพาซากําแพงเพชร และชวงที่ 2 บริเวณทางทิศใตหลังโรงพยาบาลเมือง
กํ าแพงเพชร โดยเทศบาลเมื องกํ าแพงเพชรใหความสํ าคั ญ และเนนการอนุ รั กษตนไมบริ เวณริ มน้ํ าปJ ง ทั้ งนี้ ได
ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการประชาพิจารณ โดยไดรับความเห็นชอบจากประชาชนทั่วไปเป4นอยางดี
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมที่ 4 ครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมที่ 4 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พะเยา
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยา
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
- แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ จํานวน 4 แหง ไดแก กวIานพะเยา อําเภอเมือง อุทยานแหงชาติ
ดอยภูนาง อําเภอเชียงมวน หนองเล็งทราย อําเภอแมใจ และบริเวณจุดกําเนิดแมน้ํายม อําเภอปง
- แหลงศิลปกรรมในอําเภอปง จํานวน 4 แหง ไดแก วัดสุจริตธรรม (วัดสบขาม) ตําบลขุนควร
วัดศรีพรม ตําบลควร วัดพระธาตุดอยหยวก ตําบลปง และวัดหลวง ตําบลออย
- แหลงศิลปกรรมในอําเภอเชียงคํา จํานวน 9 แหง ไดแก วัดไชยพรม ตําบลเวียง วัดพระนั่งดิน
ตําบลเวียง วัดพระแก(ว ตําบลเวียง วัดแสนเมืองมา ตําบลหยวน วัดหยวน ตําบลหยวน วัดนันตาราม ตําบลหยวน
วัดพระธาตุสบแวน ตําบลหยวน วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลรมเย็น และวัดวังเค็มเกา ตําบลเจดีย
- แหลงศิลปกรรมในอําเภอจุน จํานวน 7 แหง ไดแก วัดพระธาตุสามดวง ตําบลหวยยางขาม
พระธาตุตําหนักธรรม ตําบลหวยยางขาม วัดบุญเรือง ตําบลหวยยางขาม พระธาตุขึงแกง ตําบลจุน วัดกูผางลาง
ตําบลหวยขาวก่ํา วัดศรีปKงเมือง และโบราณสถานเวียงลอ ตําบลลอ
- แหลงศิลปกรรมในอําเภอเชียงมวน จํานวน 5 แหง ไดแก วัดทุงมอก ตําบลบานมาง วัดศรีเมือง
มาง ตําบลทาวังทอง พระธาตุภูปอ ตําบลบานมาง อุทยานไดโนเสาร และวัดทาฟ2าใต( ตําบลสระ
- แหลงศิลปกรรมในอําเภอเมือง จํานวน 11 แหง ไดแก วัดอารามปLาน(อย ตําบลทาวังทอง วัด
ปLาสักคํา ตําบลทาวังทอง วัดศรีโคมคํา ตําบลเวียง วัดหลวงราชสัณฐาน ตําบลเวียง วัดพระธาตุจอมทอง ตําบล
เวียง วัดศรีอุโมงคคํา ตําบลเวียง วัดลี ตําบลเวียง วัดปLาแดงบุนนาค ตําบลทาวังทอง โบราณสถานบ(านรองไฮ
ตําบลแมใส คูเมืองน้ําเต(า และคูเมืองเวียงพะเยา
- วัดที่มีการสรางบูรณะโบสถ วิหาร หรือกุฏิใหม จํานวน 14 แหง ไดแก วัดสุจริตธรรม วัดศรีพรม
วัดพระแกว วัดพระธาตุดอยคํา วัดวังเค็มเกา วัดพระธาตุสามดวง วัดบุญเรือง วัดทุงมอก พระธาตุภูปอ วัดทาฟYาใต
วัดปWาสักคํา วัดศรีอุโมงคคํา วัดปWาแดงบุนนาค และวัดลี
จากการสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พบวา
- แหลงธรรมชาติที่มีหนวยงานรับผิดชอบไดดําเนินการรักษาสภาพแวดลอมเป4นอยางดี สะอาด
และรมรื่น รวมทั้งมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไดกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
จุดกําเนิดแมน้ํายม และอุทยานไดโนเสาร
- แหลงธรรมชาติ ที่ ไ ดรั บ การปรั บ ปรุ งอยู สม่ํ า เสมอ ไดแก กวM า นพะเยา พบวาบริ เ วณริ มฝ6g ง
ตะวันออก มีการปรับถนนริมกวMานใหเป4นเสนทางจักรยาน และมีการนําสายไฟลงใตดิน
- แหลงธรรมชาติที่ไดรับการดูแลยังไมดีเทาที่ควรจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก หนองเล็งทราย
พบวาเสนทางเขาออกมีสภาพชํารุด มีปWารก และหองน้ําอยูในสภาพทรุดโทรม
- แหลงศิลปกรรมที่มีหนวยงานรับผิดชอบไดดําเนินการรักษาสภาพแวดลอมเป4นอยางดี สะอาด มี
ความเป4นระเบียบ สะดวกในการเขาออก และมีตนไมรมรื่น ไดแก วัดพระนั่งดิน วัดพระธาตุดอยหยวก วัดวังเค็มเกา

วัดไชยพรม วัดแสนเมืองมา วัดหยวน วัดนันตาราม วัดพระธาตุสบแวน วัดพระธาตุขิงแกง วัดกูผางลาง วัดหลวง วัดลี
วัดศรีปJงเมือง วัดศรีเมืองมาง วัดทาฟYาใต วัดดอยจอมทอง วัดอารามปWานอย และวัดหลวงราชสัณฐาน
- แหลงศิลปกรรมที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบแหลงศิลปกรรมไดคอนขางดี มีความ
สะดวกในการเขาถึง ถึงแมขาดความมีระเบียบไปบางเนื่องจากมีการปรับปรุงบูรณะและการกอสรางเพิ่มเติม ไดแก
วัดสุจริตธรรม วัดศรีพรม วัดพระแกว วัดพระธาตุดอยคํา วัดพระธาตุสามดวง พระธาตุตําหนักธรรม พระธาตุภูปอ
วัดบุญเรือง วัดทุงมอก วัดปWาสักคํา วัดปWาแดงบุนนาค วัดศรีโคมคํา และคูเมืองน้ําเตา
- แหลงศิลปกรรมที่ขาดการดูแลรักษาคอนขางมาก ไดแก วัดศรีโคมคํา โบราณสถานบานรองไฮ
คูเมืองเวียงพะเยา คูเมืองเวียงปูWลาม และบริเวณวัดรางในเขตโบราณสถาน
- แหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เกาแก ไดแก วิหารล(านนาแบบดั้งเดิม วัดศรีพรม โบสถ
ล(านนาเกาแก วัดวังเค็มเกา และพระพุทธรูปไม(อายุ 100 ปP วัดทุงมอก โดยกรมศิลปากรกําลังดําเนินการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน
- แหลงศิลปกรรมที่มีการบริหารจัดการใหมีมัคคุเทศกประจําสถานที่สําคัญๆ ไดแก วัดนันตาราม
วัดแสนเมืองมา และวัดศรีโคมคํา โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดําเนินการรวมกับกรมการปกครอง
ทั้งนี้ หนวยอนุรักษฯ พะเยา ไดนําประเด็นป6ญหาที่พบจากกรณีวัดศรีโคมคํา และโบราณสถานบ(านรองไฮ
นําเสนอเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรมประจํ าจังหวั ดพะเยา ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
ป6ญหาที่พบของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ไดแก
1. วัดไมมีเอกสารขอมูลพื้นฐานของวัด
2. วัดที่อยูในเขตหางไกลจะมีพระภิกษุประจําจํานวนนอย ทําใหมีป6ญหาเรื่องการบริหารจัดการ
รวมทั้งขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสมดวย
3. การสรางหรือบูรณะสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัด จะกระทําโดยการตกลงรวมกันระหวางวัดกับ
ประชาชนในชุมชนเทานั้น ทําใหบางครั้งอาจยังมีความรูความเขาใจที่ยังไมเพียงพอ เชน การรื้อวิหารพื้นถิ่นที่มีอายุ
กวา 100 ปC เพื่อสรางวิหารใหมที่มีรูปรางแตกตางไปจากของเดิม
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดพะเยา ไดแก กลุม
ลานรักษขวงนกยูง ในการปลูกฝ6งใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศของชุมชนและเขตรักษาพันธุสัตว
ปWาเวียงลอ
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
- จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นประจําจังหวัด
พะเยา จํานวน 5 ครั้ง

- เขารวมรับฟ6งการเสวนาอิงฟอรัม : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุมน้ําอิง และรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับปWาชุมน้ําลุมน้ําอิง และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2560 ณ วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา
- เขารวมประชุ มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และศึ กษาดู งาน เมื่ อวั น ที่ 27 - 28 มี น าคม 2560 ณ
โรงเรียนสตรีนาน จังหวัดนาน
- เขารวมประชุ มสั มมนาวิ ช าการคณะอนุ กรรมการอนุ รั กษและพั ฒ นาเมื อ งเกา เมื่ อวั น ที่ 8
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการเดนส
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําทะเบียนสิ่งแวดลอมธรรมชาติธรรมชาติและศิลปกรรม
ตามระบบ CECS เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
- เขารวมประชุมผูเชี่ยวชาญทองถิ่นเพื่อวางแผนแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียน
สิ่งแวดลอมตามระบบ CECS จํานวน 1 ครั้ง
- ดําเนินการจัดทําทะเบียนวัดเกาในเขตเมืองเกาพะเยา และจัดทําทะเบียนขอมูลเครือขายชุมชน
5. ผลผลิตและผลลัพธ
มีเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยาภาคประชาชนและเยาวชน
จํานวน 90 คน เพื่อมีสวนรวมและมีบทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางถูกตอง
และเหมาะสม รวมทั้งเป4นชองทางในการใหคําแนะนําและประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
6.1 ขาดบุคลากรที่มีจิตอาสาและมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
6.2 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พบวามีกระจายอยู
ทั่วไปทุกอําเภอ ซึ่งแตละอําเภอมีระยะทางที่หางกัน ทําใหอาจมีเวลาไมเพียงพอและไดขอมูลที่ไมละเอียดครอบคลุม
มากนัก
7. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นแกเยาวชน
ประชาชน และพระสงฆ เนื่องจากเป4นผูที่อาศัยและมีความสัมพันธกับพื้นที่นั้นๆ แตมีขอจํากัดในเรื่องบุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญของหนวยอนุรักษฯ พะเยา ที่จะเป4นวิทยากรในการเผยแพรความรู

8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครสวรรค
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก ป6ญหาเรื่องการ
เชาพื้นที่สรางที่อยูอาศัยของชุมชนรอบๆ เขากบ และเขาคีรีวงศ พบวาวัดไดขออนุญาตใชพื้นที่จากกรมปWาไม ทั้งนี้
ไดนําประเด็นป6ญหานี้เขาหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจํา
จังหวัดนครสวรรค โดยมีมติวาควรเปJดเวทีพูดคุยและจัดอบรมเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
และเรื่องกฎหมายที่ชุมชนควรทราบ
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค ไดแก
กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู อาจารย และเครือขาย ทสม. ในจังหวัดนครสวรรค
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดนครสวรรค
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 4 ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- จั ดประชุ มคณะกรรมการหนวยอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่น จั งหวั ด
นครสวรรค ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560
- เผยแพร ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นาน
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- เตาเผาโบราณบอสวก บานบอสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน
- อุทยานแหงชาติศรีนาน ดอยเสมอดาว อําเภอนานอย จังหวัดนาน
- เสาดินนานอย
- แหลงทองเที่ยวชุมชนศูนยไผยักษพัฒนา ชุมชนดอยติ้ว และชุมชนบานสันเจริญ อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน
- แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่อําเภอป6ว อําเภอสันติสุข และอําเภอแมจริม จังหวัดนาน
- โบราณสถานและโบราณวัตถุในพื้นที่ยานชุมชนเกา เชน วัดชางค้ําวรวิหาร วัดภูมินทร วัดกูคํา
วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง วัดพญาวัด
- โบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตเทศบาลเมืองนาน วัดสวนตาล และวัดศรีบุญเรือง
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดนาน เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2560
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นทองถิ่นจังหวัด กลุมที่ 2 เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ศูนยภูฟYาพัฒนามวงชาต อําเภอเมือง จังหวัดนาน
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นทองถิ่นจังหวัด กลุมที่ 2 เมื่อ
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีศรีนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน และศึกษาเสนทางอนุรักษเมืองเกา
นาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน หออัตลักษณนาน
- จัดเวทีเสวนาภูมิป6ญญาอัตลักษณนาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิถีชีวิตชุมชนรวมสืบสานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอันควรแกการอนุรักษ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

- สํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อเตรียมประกาศเป4นแหลงอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นระดับจังหวัด ไดแก พื้นที่ยานชุมชนเกานานอย วัดใหมไชยราม วัดนาเตา วัดพระธาตุพลูแช วัดนาหวาย วัด
ดอนมูลคั่งออย และวัดบอแกว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บระบบเผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศ CECS และศึกษาแหลง
โบราณสถาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
- จัดประชุมเลขาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน เพื่อจัด
เตรียมการจัดทําแผนงาน/โครงการ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดนาน เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2560
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ แพร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดแพร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- การบูรณะและพัฒนาโบราณสถานวัดจอมสวรรค พบวาหลังคาวัดรั่วซึม ทําใหน้ําฝนไหลเขาไปใน
ตัวอาคาร ทั้งนี้กรมศิลปากรที่ 7 นาน ไดสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะ
- การบูรณะปฏิสังขรณวัดศรีชุม เมื่อปC พ.ศ.2559 วัดไดทําการบูรณะหลังคาเป4นที่เรียบรอยแลว
และในปC พ.ศ.2560 จะทําการบูรณะตัวอาคารวิหาร โบสถ กําแพง เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม
- การสรางวิหารใหมและปรับปรุงภูมิทัศนของวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พบวามีการปรับปรุง
สนามหญาขางวิหารโดยใชกระเบื้องปูเลียนแบบกอนอิฐ เพื่อใหเกิดความสวยงามและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ของวัด
- การกอสรางพญาเตาอองคําภายในวัดพงษสุนันท พบวาจะเป4นทัศนอุจาดเนื่องจากอยูในบริเวณ
ที่ตั้งของกุฏิพระสงฆ พระธาตุ และใกลกับเจดีย 108 ทําใหไมเหมาะสมกับพื้นที่
ทั้งนี้ หนวยอนุรักษฯ แพร ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบดูแลเรื่องแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ควรจัด
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน โดยเนนการพัฒนาคุณภาพมากกวาปริมาณ
2. สถาบันการศึกษาตางๆ ควรไดรับการเขาถึงกองทุนดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให
เกิดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหกับเยาวชน นําไปสูการปฏิบัติและสรางหลักสูตร
ทองถิ่น เพื่อเป4นการปลูกฝ6งจิตสํานึกของเยาวชน
3. ควรมี การใหความรู ความเขาใจเรื่ องการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมแก
ประชาชน เพื่อใหเห็นคุณคาความสําคัญของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม และเกิดแนวทางการแกไขป6ญหา
ไดจริงเป4นรูปธรรม
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดํ า เนิ น การขยายเครื อขายอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมจั ง หวั ด แพร ไดแก
สํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมจั งหวั ดแพร สํ านั กงานปW าไมที่ 13 สํ านั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด
สํานักงานพระพุทธศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเทศบาล โดยมีเครือขายเพิ่มขึ้น จํานวน 72 คน
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บระบบเผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศ CECS และศึกษา
แหลง โบราณสถาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
5. ข(อเสนอแนะ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการควรมีความรวดเร็ว เนื่องจากระยะเวลาที่หนวยอนุรักษฯ แพร
สามารถดําเนินงานไดนั้น อยูในชวงระยะเวลาเดือนมีนาคม - เมษายน
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ลําพูน
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลําพูน
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- วัดปWาขาม ตําบลหนองชางคืน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 พบวา
อุโบสถมีสภาพทรุดโทรม ตั้งอยูหางจากวัด ไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง และอยูบริเวณสวนลําไยของชาวบาน โดย
หนวยอนุรักษฯ ลําพูน ใหขอเสนอแนะวาควรมีการปรับปรุงและบูรณะใหอุโบสถและบริเวณโดยรอบอยูในสภาพเดิม
ใหมากที่สุด เนื่องจากเป4นแหลงศิลปกรรมที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
- กูพญาทิตย ตั้งอยูภายในวัดมหาวัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมที่ 1 เพื่อ
ปรึกษาหารือ และรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งป6ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการผลการ
ประชุมการดําเนินงาน ป6ญหาและอุปสรรคในการปฏิบั ติงานของหนวยอนุรักษฯ ภายในกลุมที่ ๑ เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พิษณุโลก
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- แหลงศิลปกรรมวัดเกาะแกว วัดทาไชย วัดไผขอน้ํา วัดหลวงพอแดง และวัดพระขาวชัยสิทธิ์
จังหวัดพิษณุโลก พบวายังไมไดรับดูแลรักษาจากหนวยงานที่รับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่เทาที่ควร เมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2560
- แหลงธรรมชาติในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด กลุมที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ แมฮองสอน
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- ดอยเวียง บานตอแพ ตําบลแมเงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน พบวาปรากฏรองรอยทาง
ประวัติศาสตร เจดียโบราณ ฐานพระวิหารคันดิน คูน้ําลอมรอบดอยเวียง และหลักฐานที่แสดงถึงความเป4นชุมชน
โบราณสมั ยลานนา ชวงพุ ทธศตวรรธที่ 21 - 22 รวมกั บผู นําชุ มชนบานตอแพ สํ านั กศิ ลปากรที่ 8 เชี ยงใหม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน โดยสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม จะดําเนินการสํารวจและพิสูจนหลักฐาน
เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป4นโบราณสถานตอไป
หนวยอนุรักษฯ แมฮองสอน ใหความเห็นวาการปรับพื้นที่และปรับภูมิทัศนใหเป4นแหลงทองเที่ยวนั้น อาจ
ทําใหเกิดการสูญเสียความเป4นแหลงธรรมชาติดั้งเดิมไป
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแมฮองสอน ไดแก
สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน ชุมชนบานตอแพ และชุมชนบานผาบอง
จังหวัดแมฮองสอน
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดโครงการ "สืบทุงจาม สานวิถีไต โฮมไจKหลูจาตี่" เพื่อสงเสริมสนับสนุนฟefนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัด และการถายทอดองคความรู เชน การจัดทําเครื่องบูชาในประเพณีปอยจาตี่
การทําอาหารในการประกอบพิธี การขนทรายเขาวัด และกอเจดียทราย ในการฟefนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมอป6ญญาทองถิ่น ณ วัดผาบองใต ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
- เขารวมงาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ" เมื่อวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
ณ ลานขวงพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. ข(อเสนอแนะ
การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ควรเนนที่การสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษฯ ใหกับเยาวชนและประชาชนในทองถิ่นมากกวาจัดการประชุมตางๆ

6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- เจดียเกา วัดใน บานชอนไพร ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง
- ลานชมดาว อุทยานแหงชาติตาดหมอก ตําบลนาปWา อําเภอเมือง
- แกงบางระจัน บานหนองแมนา ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ
- อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง บานหนองแมนา ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ
- ภูเขาหินปะการัง ตําบลซับพุทรา อําเภอชนแดน
แหลงธรรมชาติและแหลงศิ ลปกรรมดังกลาวมี ความสํา คัญ และเสี่ ยงตอการถู กทํ า ลาย โดยเนนแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ เชน แกง ภูเขา ถ้ํา น้ําตก แหลงน้ํา ซากดึกดําบรรพ (พืชและสัตว) ธรณีสัณฐานแหลงชุมชน
โบราณ และภูมิลักษณวรรณา พบวาบางพื้นที่ไดรับการดูแลจากชุมชน และยังคงเป4นพื้นที่ปJดที่ยังไมเปJดรองรับ
นักทองเที่ยวมากนัก จึงทําใหพื้นที่เหลานี้ยังคงอุดมสมบูรณที่คงสภาพที่สวยงานตามธรรมชาติ
หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ ไดมีการหารือกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาขอป6ญหา
และขอขัดแยงตางๆ เพื่อนําไปเป4นขอสรุปในการดําเนินงานตอไป
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ไดแก
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมประจํ า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเป4นประธานเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินโครงการและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการ

- เป4นเจาภาพจัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด กลุมที่ ๓
เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงานประจําปC ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
5. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นในบางพื้นที่ พบวาไดรับความรวมมือนอย
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ตาก
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตาก
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
หนวยอนุรักษฯ เชียงราย
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
หนวยอนุรักษฯ สุโขทัย
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :

- เขารวมโครงการฝRกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําปCภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หนวยอนุรักษฯ หนองคาย
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองคาย
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
- ศาลากลางหลังเดิม (หลังที่ 3) บริเวณหลังอนุสาวรียปราบฮอ สรางขึ้นในป7 พ.ศ.2512 และใช
งานเป:นศูนยกลางการบริหารราชการแผนดิน จนถึง พ.ศ.2541 ป=จจุบันหนวยงานราชการดําเนินการปรับปรุงเพื่อ
ใชประโยชนเป: นสถานที่พัฒนาและปรั บปรุงเป:นศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็ จ เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน
จังหวัดหนองคาย มีระยะเวลาในการปรับปรุงระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม - 21 ธันวาคม 2560 โดยใชโครงสราง
อาคารเดิม ปรับปรุงฝGาเพดานกับองคประกอบอื่นๆ และเปลี่ยนหลังคามุงจากกระเบื้องลอนเล็กสีแดงเป:นกระเบื้อง
วาวสีขาว
- การปรับปรุงภูมิทัศนริมฝ=Iงแมน้ําโขง ดวยการสรางกําแพงปGองกันน้ําทวม ของเทศบาลเมือง
หนองคาย พบวาสรางความเสียหายในเรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน และมี
กําแพงกั้นแนวถนนเลียบฝ=Iงโขง ทําใหไมสามารถเห็นทิวทัศนธรรมชาติอันสวยงามตามธรรมชาติของแมน้ําโขงได
เหมือนเดิม เกิดเป:นความขัดแยงของประชาชนริมฝ=Iงโขงและผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนและหยุดการกอสราง
กําแพงปGองกันน้ําทวมริมฝ=Iงโขง แสดงใหเห็นวาการดําเนินโครงการนั้นขาดการมีสวนรวมของประชาชนขนในพื้นที่
- การสรางแนวปGองกันการกัดเซาะตลิ่งริมฝ=Iงแมน้ําโขง ดวยการตอกเสาเข็ม ทิ้งหินภูเขา และ
กรรมวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมในพื้นที่ เพื่อปGองกันการกัดเซาะไมใหเกิดการพังทลายของชายฝ=Iงริมแมน้ําโขง
- การกอสรางวิหารคด รอบอุโบสถวัดศรีชมภูองคตื้อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ทําใหบดบัง
ทัศนียภาพอันสวยงามของอุโบสถ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการกอสรางอยู จึงไมอาจสรุปไดทั้งหมดวาจะมีการปGองกัน
หรือมีการสรางวิธีลดผลกระทบทางทัศนียภาพอยางไรบาง
- วัดพระธาตุบุ (พระธาตุโพนจิกเวียงงัว) เป:นที่ประดิษฐานเจดียพระธาตุโพนจิกเวียงงัว ซึ่งบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ (ทันตธาตุ) จํานวน ๓ องค โดยในบริเวณวัดพบวามีซากสิ่งกอสรางกระจายอยูทั่วไป มีซาก
โบราณสถานเป:นจํานวนมากแสดงถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตมากอน โดยจังหวัดหนองคายไดจัดหาทุนทรัพยให
กรมศิลปากรเป:นผูดําเนินการขุดคน ในป7 พ.ศ.๒๕๖๐
- การสํ า รวจโบราณสถานวั ด พระธาตุ บั ง พวน อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองคาย เป: น แหลง
โบราณสถานสําคัญ เป:นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา และเป:นที่ตั้งของสัตตมหาสถาน
จําลองแหงที่ ๒ ของประเทศไทย โดยในป7 พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได
ดําเนินการปรับปรุง รื้อถอน กอสรางสถานที่ตางๆ ภายในวัด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศนใหเป:นสถานที่ทองเที่ยวของ
จังหวัด
นอกจากนี้ พบวาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดหนองคายทั่วไป ยังมีสภาพเป:นปกติ
ไมแตกตางจากการสํ า รวจในครั้ งที่ แ ลว ป= ญ หาที่ พ บเป: น ป= ญ หาเล็ ก ๆ นอยๆ และใหคํ า แนะนํ า ที่ ถู กตองและ

เหมาะสมตอชุมชนและผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบดูแลโดยตรง และไดเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหแกชมรมผูสูงอายุในพื้นที่
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดหนองคาย ไดแก
ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ชมรมผูเกษียณอายุราชการ และผูสูงอายุในชุมชนตําบลกวนวัน โดย
ผูเขารวมไดใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเมืองเกา โบราณสถาน และประวัติศาสตรทองถิ่นเป:นอยางดี นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน กรมศิลปากร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะสงฆที่เกี่ยวของ และชาวบานในชุมชนที่เป:นเจาของพื้นที่ที่แหลงศิลปกรรมตั้งอยู
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
๕. ผลผลิต และผลลัพธ
ไดขอมูลที่เป:นป=จจุบันของแหลงศิลปกรรมและแหลงโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย จํานวน
๒๖ แหลง เพื่อนํามาวิเคราะหคุณคาความสําคัญและเผยแพรใหกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเกิดได
ใหคําแนะนําที่ถูกตองและเหมาะสมในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น เพื่อใหเกิด
เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองคาย ในการดําเนินกิจกรรมที่เป:นการ
สงเสริมใหเกิดคุณคาของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมได
๖. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขแหงความสําเร็จ
หนวยอนุรักษฯ หนองคาย มีภาระงานในหนาที่หลักคอนขางมาก ดังนั้นการดําเนินงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จะดําเนินการในชวงวันหยุดราชการและวันปXดเรียน
7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ หนองบัวลําภู
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก อําเภอเมือง
อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง อําเภอโนนสัง อําเภอนาวัง และอําเภอศรีบุญเรือง พบวาแหลงศิลปกรรมทุก
แหลงมีการบริหารการจัดการดูแลในระดับดี โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่ดูแลเป:นอยางดี มี
บางแหงที่ไดรับผลกระทบจากธรรมชาติแตก็ยังไมมากนัก สวนแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เป:นป=ญหาเชน กรณี
พิพาทระหวางชุมชนกับบริษัทโรงโมหิน อําเภอสุวรรณคูหา ที่เกิดการฟGองรองตอศาล และศาลไดตัดสินใหโรงโม
หินชนะ ทําใหแหลงธรรมชาติภูผายาไดรับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งภาพเขียนสี และแหลงธรรมชาติอื่นๆ ที่อยู
ใกลเคียง จากการตรวจสอบพบวาหนวยงานราชการที่รับผิดชอบทราบแลววามีแหลงธรรมชาติบางแหงที่ถูกทําลาย
ดวยการทองเที่ยวจากผูคนเขาไปเที่ยวชม มีป=ญหาเรื่องขยะ เรื่องการขีดเขียนผนังและกอนหิน ซึ่งสิ่งแหลานี้จะ
นําไปสูการทําลายบรรยากาศทางธรรมชาติอันสวยงาม หนวยอนุรักษฯ หนองบัวลําภู จึงไดนําป=ญหาที่พบเหลานี้
เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษฯ เพื่อหาแนวทางการแกป=ญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผูนําทองถิ่นตองเขา
มามีสวนรวมและเป:นกําลังสําคัญในการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจกับชุมชนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษดูแลแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
ทองถิ่น
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดหนองบัวลํา ภู
ไดแก ชุมชน วัด โรงเรียน ใน ๖ อําเภอของจังหวัดหนองบัวลําภู
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ผลผลิตและผลลัพธ
หนวยอนุรักษฯ หนองบัวลําภู ไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกภาคสวนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคา
ความสําคัญของแหลงธรรมชาติสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมที่มีอยู
๖. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
๖.๑ หนวยอนุรักษฯ หนองบัวลําภู มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบ จึงทําใหการทํางานลาชา
๖.๒ ยุทธศาสตรและนโยบายของจังหวัดมีความสอดคลองกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม
ทองถิ่น มุงสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและศิลปกรรม
๖.๓ หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดใหความรวมมือเป:นอยางดี

๗. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการประชุม/สัมมนา/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากกวานี้
๘. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อํานาจเจริญ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํ า รวจและติ ด ตามสถานการณสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น ไดแก แหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ ในพื้นที่ 7 อําเภอ
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดํา เนิ นการขยายเครื อขายอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมจังหวัด อํา นาจเจริ ญ
ไดแก กลุ มโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา และคณะกรรมการองคการบริ ห ารสวนตํ า บลในจั ง หวั ด
อํานาจเจริญ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา
กลางจังหวัดอํานาจเจริญ
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- ศึกษาดูงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียน
ศรี สะเกษวิ ทยาลัย อํา เภอเมื อง จั งหวั ดศรีส ะเกษ เพื่ อศึ กษาดู งานดานการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
- เขารวมประชุมคณะกรรมการจั ดทํ าและติ ด ตามประเมิน ผลแผนปฏิบั ติ การเพื่ อการจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ ๙ ครั้งที่ ๑ เพื่อ
ดําเนินการความรวมมือของภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ใหเป:นไปตามนโยบายของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
และศึกษาดูงานเมืองเกาสิงหทา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดอํานาจเจริญ ๒ ครั้ง
- จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมประจํ า จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ ๙ ครั้งที่ ๒ เพื่อ
ดําเนินการความรวมมือของภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ใหเป:นไปตามนโยบายของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอํานาจเจริญ
๕. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นใหมากขึ้น
๖. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ศรีสะเกษ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- ปราสาทกุดวัดเจ`กโพธิ์พฤกษ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ สภาพโดยทั่วไปชํารุดทรุดโทรม
โดยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั่วไป ป=จจุบันทางวัดไดปลูกตนไมโดยรอบแหลงศิลปกรรม
- ปราสาทลุ ม พุ ก ปราสาทสกุ ล ปราสาทบานปราสาท ปราสาทตาเล็ ง ) ตํ า บลกั น ทรารมย
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
- อุโบสถวัดเขียนบูรพาราม อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
- เจดียรายวัดเขียนบูรพาราม อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
- ปรางคกูสมบูรณ บานหนองคู อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ หนาฝนจะมีน้ําขังโดยรอบ
- ปราสาทสมอ (ปราสาททามจาน) บานทามจาน อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ มีน้ําทวมขัง
รอบๆ บริเวณ ป=จจุบันกําลังดําเนินการตามโครงการบูรณะและปรับภูมิทัศนโดยการปกครองอําเภอปรางคกูและ
สํานักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี
- ปราสาทตําหนักไทร ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
- ปราสาทโดนต็วล บานภูทสรอล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ภาพสลักนูนต่ํา สถูปคู น้ําตกถ้ําขุนศรี แหลงหินตัด น้ําตกนาตราว ในพื้นที่อําเภอกันทรลักษ
และอําเภอภูสิงห
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ผลผลิตและผลลัพธ
แหลงศิลปกรรมไดรับการดูแลจากสํานักศิลปากร กรมทหารพรานที่ ๒๓ แตสวนมากจะดําเนินการเองใน
ทองถิ่นของตน พบวาบางแหลงไดรับการดูแลเป:นอยางดีโดยเฉพาะแหลงที่เป:นแหลงทองเที่ยว และในบางแหลง
ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
6. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
หนวยอนุรักษฯ ศรีสะเกษ สํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นได
บางพื้นที่เทานั้น เนื่องจากภาระงานหนาที่ประจําของบุคลากรหนวยอนุรักษฯ เพิ่มขึ้นและแหลงธรรมชาติและ
ศิลปกรรมบางแหงอยูบริเวณแนวตะเข็บชายแดน

7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุดรธานี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น รวมกับนายชยาวุธ
จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี พรอมดวยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี และ
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
- สะพานหินโบราณ บานราษฎรสมบูรณ หมูที่ ๙ ตําบลทาลี่ อําเภอกุมภวาป7 พบวาหนวยงาน
ราชการจังหวัดอุดรธานีไดสํารวจและเตรียมผลักดันเป:นแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยา เนื่องจากความสมบูรณของ
ปcาไม มีสะพานหิน และหินสวยงามจํานวนมาก โดยเฉพาะหินแยกแบงเขตแดน อุดรธานี ขอนแกน กาฬสินธุ ซึ่ง
ชาวบานตั้งสโลแกนวา "เที่ยวแหงเดียวเทากับไดเที่ยวสามจั งหวัด" ตั้งอยูในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง มีพื้น ที่
เชื่อมตอบริเวณปcาสงวนแหงชาติปcาทม ปcาขา และปcาโพธิ์สําราญ ตําบลทมนางาม อําเภอโนนสะอาด และตําบล
ทาลี่ อําเภอกุมภวาป7 จังหวัดอุดรธานี เป:นพื้นที่สวนปcาเกา ไดรับการประกาศเป:นวนอุทยานภูเขาสวนกวาง เมื่อป7
พ.ศ.๒๕๔๙ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔,๕๘๕ ไร
ลักษณะเป:นหินทราย เม็ดหยาบ สีขาว มีเม็ดกรวดปน จัดอยูในหมวดหินพระวิหาร กลุมหินโคราช
สันนิษฐานวาเกิดจากการกัดเซาะผุพังในชั้นหินทรายที่เคยปกคลุมในพื้นที่นี้ และถูกแรงบีบอัดจากการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกในอดีตกวา ๑๕๐ ลานป7 และถูกกัดเซาะจากน้ําจากลม จนกระทั่งเกิดเป:นลักษณะสะพานขึ้น บาง
แหงมีหิ นโพลที่เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของเปลือกโลก ทํ าใหเกิดการเรียงตัวของกอนหิ นที่มีรูป รางแปลกตา
กระจายอยูเป:นจํานวนมาก ในบริเวณพื้นที่พบวามีอางเก็บน้ําลําหวยทราย เป:นน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขา ถูกนําไปใช
อุปโภคบริโภคภายในหมูบาน เป:นแหลงอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิด มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน บอน้ําผุด
ถ้ําพระ ถ้ําจอง ตั้งอยูหางจากองคการบริหารสวนตําบลทาลี่ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร สะพานหินธรรมชาติซอนตัว
อยูในเชิงผาของทิวเขาสวนกวางดานทิศตะวันออกฝ=Iงจังหวัดอุดรธานี สําหรับสภาพปcาธรรมชาติเป:นปcาเต็งรัง มีไมที่
สําคัญ เชน เต็ง รัง ประดู กระบก มีไมที่ปลูกโดยใชงบประมาณของทางราชการ เชน ประดู ยูคาลิปตัส สัก พะยูง
และในพื้นที่แหงนี้ยังพบสัตวปcาขนาดเล็ก เชน ไกปcา หมาจอก กระรอก กระแต
ป=จจุบันองคการบริหารสวนตําบลทาลี่ เป:นแมงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ โดยจะตองประสานขอมูล
จากทางวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ทรัพยากรธรณีเขต ๒ ขอนแกน เพื่อเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณขึ้น ตองมีการติด
ปGา ยประชาสั มพั น ธ ปG า ยบอกเสนทางที่ ไดมาตรฐาน ผลั กดั น ใหเป: น แหลงทองเที่ย วอี กแหงหนึ่ งของอุ ด รธานี
ระยะทางไมไดหางไกลมากนัก แตก็ตองมีการปรับปรุงเสนทางเพื่อความสะดวก สะพานหินแหงนี้คิดวาเหมาะแก
การเดินชมธรรมชาติเป:นอยางยิ่ง นอกจากนี้ ยังไดสํารวจวัดถ้ําผาสวรรค ซึ่งก็มีโขดหิน ลานหิน รูปรางแปลกตา มี
รากไทรรากโพธิ์ที่ขึ้นตามโขดหิน และในบริเวณวัดถ้ําผาสวรรคมีถ้ําซึ่งใชซอกหินหรือเพิงหินเป:นอุโบสถ และวัด มี
พระภิกษุมาจําพรรษาดวย
- วัดถ้ําผาเวียง บานผาเวียง ตําบลนาแก อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ภายในบริเวณวัดจะมี
ถ้ําผาเวียงและถ้ําผากลาง มีบันไดคอนกรีตขึ้นถึงปากถ้ํา ภายในถ้ํามีหินงอกหินยอยสวยงามมาก และยังมีถ้ําธรรม
มาสน ถ้ําประทุน ถ้ําเพียงดิน ถ้ําคอกเนื้อใหญ ถ้ําคอกเนื้อนอย และมีถ้ําเล็กถ้ํานอยกวาอีก ๔๐ ถ้ํา

- วัดปGาภูฝางสันติธรรม บานไทยสามัคคี หมูที่ ๙ ตําบลวังทอง สังกัดธรรมยุตินิกาย เป:นศาสนสถาน
ที่สําคัญของอําเภอนาวังและจังหวัดหนองบัวลําภู สรางขึ้น ในป7 พ.ศ. ๒๕๑๙ เป:นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป:นประจํา
จากหนวยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งในเขตอําเภอนาวังและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งเคยเป:นสถานที่อบรมบําบัด
และฟhiนฟูผูติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวลําภู และเป:นแหลงทองเที่ยวทางศาสนา
- วั ด ถ้ํ า ผาวั ง (หลวงปูG ส มหวั ง รั ต นมณี ) บานโนนภู ท อง ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอนาวั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู เป:นพระพุทธรูปปูนป=iนปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๗ เมตร สูง ๑๒ เมตร ตั้งอยูเชิงเขาผาวัง มีบันไดทาง
ขึ้น ๕๘ ขั้น อยูติดถนนหนองบัวลําภู - เลย หันหนาไปทางถนนหรือทางทิศใต โดยชาวบานไดบริจาคทรัพย สรางขึ้น
ในป7 พ.ศ.๒๕๒๗
- ศู น ยวั ฒ นธรรมไทยสายใยชุ ม ชนวั ด ทรงธรรมบรรพต บานวั งสํ า ราญ หมู ที่ ๒ ตํ า บลวั งทอง
จังหวัดหนองบัวลําภู จัดตั้งโครงการขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ และไดรับการคัดเลือกใหเป:นโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนระดับดีเดนของจังหวัด และในป7 ๒๕๕๔ ไดรับคัดเลือกใหเป:นโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน ระดับ ๔ ไดรับโลจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี พระครูประทีปธรรมธร เป:น
เจาอาวาส และประธานโครงการ
- อางเก็บน้ําห(วยผาวัง บานไทยนิยม หมูที่ ๕ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เป:น
อางเก็บน้ําขนาดกลาง มีบรรยากาศสบายนาทองเที่ยว มีแพบริการแบบขึงเชือกสําหรับชักแพออกไปรับบรรยากาศ
กลางลําน้ํา
- ถ้ําผาเจาะ บานผาเจาะ ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู มีเอกลักษณโดดเดนเป:น
ภูเขาหินแกรนิต อยูติดถนนหนองบัวลําภู - เลย ดานลางเป:นที่ตั้งวัดพุทธบรรพต พบวาขาดการพัฒนาปรับปรุงเป:น
แหลงทองเที่ยว ภายในถ้ํามีความสวยงามแตการเดินทางยากลําบาก มีความเสี่ยงตอการเขาไปเที่ยวชม เนื่องจาก
ภายในถ้ําเป:นหุบเหว ซึ่งเป:นอุปสรรคในการพัฒนาเป:นแหลงทองเที่ยว
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ขอนแกน
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดังนี้
- บอน้ําผุดตาดเตา บานนาฝาย หมูที่ ๒ ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน เป:น
พื้นที่ราบเชิงเขาที่มีน้ําผุดขึ้นมาตลอดป7และเกิดเป:นแองน้ําเล็กๆ ไหลลงไปตามความลาดของพื้นที่เกิดเป:นธารน้ํา
ขนาดยอม เป:นสถานที่พักผอนหยอนใจ ตนน้ําผุดอาจเกิดมาจากแหลงซับน้ําในเทือกเขา แตเดิมสามารถมองเห็น
น้ําผุดไดชัดเจน ป=จจุบันองคการบริการสวนตําบลวังสวาบไดสรางแนวคันดินกั้นแลวทําเป:นทางน้ําลนเอาไว จึงเกิด
เป:นบึงขนาดเล็กเพื่อใหเก็บน้ําไวใชประโยชนไดมากขึ้น ทําใหจุดที่มีน้ําผุดอยูลึกลงไปกวาเดิมและมองไมเห็น ที่
ตําแหนงทางน้ําลนก็ทําใหเกิดเป:นน้ําตกขนาดเล็ก จึงเกิดเป:นแหลงทองเที่ยวรวมทั้งใชเป:นแหลงศึกษาธรรมชาติ
ความเป:นมาของน้ําผุดไดอีกดวย แตพบวามีป=ญหาเรื่องเศษขยะและเศษแกวอยูทั่วไป
- ถ้ําภูตาหลอ บานวังสวาบ ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ปากทางเขาถ้ําเป:น
โพรงเล็กๆ เมื่อเดินลอดปากถ้ําและเดินไตลึกลงไปขางลาง จะพบถ้ําเป:นหองโถงขนาดใหญ พื้นที่ประมาณ ๑ ไร มี
เพดานสูง ๕ - ๗ เมตร สามารถจุคนไดถึง ๑,๐๐๐ คน (เคยเป:นที่หลบซอนตัวของ ผกค. เมื่อหลายป7กอน) ถ้ําภูตาหลอ
เป:นถ้ําหินปูน เกิดหินงอกหินยอยที่สวยงามในรูปรางแปลกๆ เชน หินธารน้ําตก หินโคมระยา หินแทงเสา หรือหิน
หลอด ฯลฯ รวมทั้งยังพบหินเขี้ยวหนุมานอยูเป:นกลุมๆ บริเวณผนังถ้ํามีริ้วรอยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติกลายเป:นภาพนูนต่ํามองดูคลายหัวคนนอน ชาวบานเรียกวาภาพตาหลอหรือหัวกะโหลกตาหลอ (เลากัน
มาวาตาหลอซึ่งเป:นนายพรานคือผูพบถ้ําแหงนี้) อากาศภายในถ้ําไมมีกลิ่นอับเพราะไมมีคางคาวอาศัยอยู ป=จจุบัน
ถ้ําภูตาหลอกําลังจะไดรับการพัฒนาใหเป:นแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่ง ป=ญหาที่พบมีการขีดเขียนผนัง
ทําใหภาพเสียหายบางสวน พบรองรอยการทุบหินเขี้ยวหนุมานและนําไปเป:นสมบัติสวนตัว
- แกงกุดโดก บานโตน ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน เป:นบึงขนาดใหญอยูริม
บานโตน หางจากที่ทําการเทศบาลบานโตนประมาณ ๘๐๐ เมตร แตเดิมมีเนื้อที่เกือบ ๔,๐๐๐ ไร รอบๆ แกงกุดโดก
เป:นที่นาและเป:นที่ดินสวนบุคคล ตอมาเกิดการรุกล้ําครอบครองแสดงกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น จึงมีการสรางถนน
รอบแกงกุดโดกเพื่อแสดงขอบเขตที่ชัดเจนและเพื่อใหเกิดความสวยงาม ป=จจุบันแกงกุดโดกมีเนื้อที่เหลืออยูไมถึง
๒,๐๐๐ ไร ถูกปลอยใหตื้นเขินมีตนธูปฤาษีกระจายอยูเต็มพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจึงอนุมัติงบประมาณมาชวยขุดลอกบางสวนและนําดินมาถมเป:นลานกวาง เพื่อใชเป:นสถานที่จัด
กิจกรรมของชุมชน ป=ญหาที่พบคือป=จจุบันยังคงมีตนธูปฤาษีขึ้นอยูเป:นจํานวนมาก การเก็บกักน้ําไมเพียงพอและไม
เกิดความสวยงามเทาที่ควร ทําใหชาวบานใชประโยชนจากแหลงน้ําไดไมเต็มที่
- หลวงพอพระยืนมิ่งมงคล หมูที่ ๑ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน สันนิษฐานวา
สรางมาตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๒ ของขอม ป=ญหาที่พบคือดานหลังของศาลหลวงพอพระยืนตะวันออก มี
ชิ้นสวนโบราณที่พบพรอมๆ กับพระพุทธรูป เชน ศิลาแลง ฯลฯ แตไมไดใหความสําคัญและไมไดรับการดูแล
เทาที่ควรจนกลายเป:นที่สะสมขยะ สวนพระพุทธรูปองคเล็ก(บริวาร) ๒ องค ที่พบพรอมๆ กับหลวงพอพระยืน
ตะวันตกไดถูกขโมยไปเมื่อไมนานมานี้

- สิมวัดสระบัวแก(ว บานวังคูณ ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน วัดสระบัวแกว
ตั้งเมื่อป7 พ.ศ.๒๔๖๐ โดยตั้งชื่อตามหนองน้ําใหญใกลวัด ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาป7 พ.ศ.๒๔๘๒ สวนสิม
(โบสถ) กอสรางในป7 พ.ศ.๒๔๗๔ ตามดําริของพระครูวิบูลพัฒนานุยุติเจาอาวาสในขณะนั้น เป:นสิมโบราณแบบ
อีสาน มีขนาดสามหอง กออิฐถือปูนหลังคาทรงจั่วมุงสังกะสีเป:นป7กนกมีเสารองรับทั้งสี่ดาน ตัวสิมตั้งอยูบนฐานสูง
จากพื้นดินประมาณครึ่งเมตร มีประตูอยูดานหนาหนึ่งชอง มีหนาตางขนาดเล็กขางละสองชองอยูที่หองที่หนึ่งและ
หองที่สองดานหนาของสิม สวนหองในสุดเป:นผนังทึบทั้งสองดาน ราวบันไดดานหนามีสิงหหมอบปูนป=iนหนึ่งคู และ
มีทวารบาลปูนป=iนเป:นชายนั่งหอยขาอีกหนึ่งคู
- ฮูปแต(ม (ภาพเขียนสีโบราณ) เป:นจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสานที่ถูกเขียนไวทั้งภายนอกและภายในสิม
ใชสีโทนเย็น เนนสีคราม สีเขียว สีเหลืองอมน้ําตาล สลับกับสีน้ําตาลแดงและสีดํา ภาพดานในเขียนเรื่องพุทธ
ประวัติและนิทานเรื่องสินไซ สวนดานนอกเขียนเรื่องรามเกียรติ์โดยมีชางแตม (ชางเขียนภาพ) คือนายกิ นายทองมา
นายนอย นายพรหมมา ซึ่งเป:นชาวจังหวัดมหาสารคาม สิมแหงนี้ไดขึ้นทะเบียนเป:นโบราณสถานกับกรมศิลปากร
ป=ญหาที่พบ ไดแก ฝGาเพดานดานบนมุมขวามือขององคพระประธานและหลังคาบางสวนชํารุดเสียหาย ภาพเขียนสี
บางสวนซีดลงตามกาลเวลา และขอปฏิบัติในการเขาชมภายในสิมยังไมชัดเจน
- แกงฟ2า บานหนองบัวดีหมี หมูที่ ๗ ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน แตเดิมเป:นแกงหิน
ธรรมชาติ ขวางลํา น้ําชี จากบริเ วณแนวโคงของลํ าน้ํา เรื่อยลงมาถึงสะพานขามลํ าน้ําชี มีกอนหิ นนอยใหญวาง
ลดหลั่นกันลงมาหลายระดับ บางตอนเป:นแองน้ําวน ยิ่งเป:นชวงเวลาน้ําลดจะมองเห็นสายน้ําเลี้ยวลดคดเคี้ยว
ลดหลั่นลงมารวมความยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตร เป:นสถานที่ทองเที่ยวสวยงามมาก แกงฟGาจึงไดขึ้นบัญชีเป:นแหลง
ธรรมชาติควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
เมื่อป7 พ.ศ.๒๕๕๘ หนวยอนุรักษฯ ขอนแกน เริ่มปฏิบัติหนาที่ดวยการรวบรวบแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมในจังหวัดขอนแกน จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อเป:นแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานที่ ๔ แตยัง
ไมไดขอมูลที่ชัดเจน และในป=จจุบันมีการสรางเขื่อนยางกั้นลําน้ําชีที่พื้นที่เขตอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประมาณป7 พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งมีการสรางคันน้ําลนและเก็บน้ําไวปGอนโรงผลิตน้ําประปาทาพระ เพื่อสงไปบริการ
แกประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน จนทําใหคนรุนหลังไมรูจักแกงฟGา อยางไรก็ดีเพื่อเป:นการรําลึกถึงความ
สวยงามของแกงฟGาในอดีต และเพื่อใหคนรุนใหมไดรูจัก คนรุนเกาทั้งหลายในพื้นที่จึงไดจัดนิทรรศการแสดงภาพ
ความงามของแกงฟGาในอดีตไวที่บริเวณงาน “ตลาดทาพระ ๑๐๐ ป7” ซึ่งจัดทุกๆ วันพุธ เป:นลักษณะตลาดนัดใน
บรรยากาศตลาดรถไฟทาพระในอดีต ดวยมีความคาดหวังลึกๆ วาแกงฟGาอาจจะกลับมาปรากฏโฉมไดอีกในอนาคต
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
- จัดการประชุมประจําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ในการติดตามงานและการประสานงานตางๆ

5. ผลผลิตและผลลัพธ
ทําใหทราบถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงและป=ญหาที่เกิดขึ้นกับแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
ตางๆ ในป=จจุบัน และจึงนําป=ญหาเหลานั้นมาเสนอตอที่ประชุมเจาหนาที่ประจําหนวยอนุรักษฯ และรายงานตอ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน เพื่อรวมแกป=ญหาและให
คําแนะนําในการดํา เนินการตอไป รวมทั้งการบริ หารงานหนวยอนุรักษฯ เป:นไปดวยความเรียบรอย สามารถ
ขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดขอนแกนเป:นไปดวยดีรวมทั้ง
สามารถประสานงานกับหนวยงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขแหงความสําเร็จ
การจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมจั ง หวั ด ขอนแกน ไดรั บ ความ
ชวยเหลือและประสานงานจากเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกนเป:นอยางดี
ทําใหเกิดความคลองตัวและเกิดผลดีมาก ทั้งเรื่องสถานที่และการบริการ
7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชัยภูมิ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก ภาพศิลปกรรม
ของแหลงศิลปกรรม และแหลงธรรมชาติพื้นที่ ชุมน้ําหนองละหาน อําเภอจัตุรั ส จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังได
ดําเนินการติดตามการกอสรางหอเกียรติยศ ที่กําลังเป:นป=ญหาทําใหการจราจรติดขัด
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เลย
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเลย
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก แหลงโบราณคดี
บานอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยหนวยอนุรักษฯ เลย รวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และชุมชน
ทองถิ่นบานอาฮี สํารวจสภาพและคนควารายละเอียดเกี่ยวกับแหลงโบราณคดีบานอาฮี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2560 พบวาเป:นแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญของจังหวัด พบหลักฐานที่เป:นวัตถุและสถานที่ที่เชื่อมโยงถึง
เหตุการณทางประวัติศาสตร ในยุคลานชาง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 และยุคกอนประวัติศาสตร สะทอนถึง
รากเหงาทางวัฒนธรรมรวมกัน ไดแก
1. เครื่องมือเครื่องใชยุคกอนประวัติศาสตร เชน ขวานหินขัดและกําไลหินขัดจํานวนมาก มีอายุ
ประมาณ 2000 - 3000 ป7 พบบริเวณทางตะวันตกเฉียงใตของบานอาฮี โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณริมน้ําเหือง
ซึ่งป=จจุบันเป:นเรือกสวนไรนาของชาวบาน ป=จจุบันเครื่องมือหินเหลานี้นํามาเก็บรักษาและจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑ
พื้นบาน บานมั่นยืน และในวัดศิริมงคล
2. เครื่ อ งป=i น ดิ น เผาและถวยชามกระเบื้ องเคลื อบแบบสั ง คโลก เป: น เครื่ อ งใชสมั ย ลานชาง
ประมาณ 600 ป7กอน แสดงใหเห็นวาบานอาฮีอยูบนเสนทางการติดตอคาขายระหวางลานชางกับสุโขทัย พบทั้ง
กระเบื้องเคลือบแบบสังคโลกและภาชนะดินเผาฝ7มือชางทองถิ่น โดยที่อิทธิพลของอาณาจักรลานชางนั้นครอบคลุม
ตลอดลําน้ําเหืองตั้งแตปากน้ําที่ไหลลงสูแมน้ําโขงตอเนื่องถึงเมืองเชียงคาน เขามาถึงเมืองดานซายซึ่งเป:นที่ตั้งของ
พระธาตุศรีสองรัก
3. ซากวัดโบราณบริเวณปากน้ําพานลงสูน้ําเหือง หางไปทางตะวันออกของบานอาฮีประมาณ
500 เมตร ป=จจุบันเหลือเพียงเศษอิฐเกาๆ จนแทบไมเหลือรองรอยความเป:นวัด วากันวาแตเดิมวัดแหงนี้ชื่อวัด
ปากน้ําพาน
4. จารึกหินทรายโบราณ กวาง 30 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ป=จจุบันตั้งอยูหนาวิหารใน
วัดศิริมงคล จารึกดวยอักษรไทยนอยไมสมบูรณนัก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 อานไดวา “ดินวัดนี้แตนี้เมือ
ใต” แสดงใหเห็นวาเป:นหลักเขตแดนที่ ป=กอยูทางเหนือของวัด และนาจะเป:นวั ดโบราณอื่ นที่ไมใชวั ดศิริมงคล
เพราะมีอายุไมเกาแกพอ โดยชาวบานนาจะยายมาตั้งไวในวัดศิริมงคลในภายหลัง
5. พระพุทธรูปหลวงปูcนาคมุจลินท หรือพระนาคปรก เป:นพระพุทธรูปหินแกะสลัก หนาตัก 22
นิ้ว ศิลปะแบบเขมร สมัยบาปวน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 เป:นที่สักการะของประชาชนในทองถิ่นเป:นอยาง
มาก มีตํานานมุขปาฐะกลาวกันวา พระพุทธรูปองคนี้ลอยทวนน้ํามาตามน้ําเหือง แลวมาไหลวนอยูทาน้ําบานอาฮี
ชาวบานจึงอัญเชิญมาประดิษฐานอยูที่วัดศิริมงคล อยางไรก็ตามหากพิจารณารูปลักษณขององคพระแลว นาจะถูก
อัญเชิญมาจากพื้นที่อื่นในเขตลานชาง เพราะในบริเวณบานอาฮี ไมมีโบราณสถานใดกอสรางดวยหินทรายหรือศิลา
แลง ซึ่งเป:นวัสดุที่มักใชกอสรางศาสนสถานตามวัฒนธรรมเขมรโบราณ

6. พระพุทธรูปหลวงพอเชียงยืน เป:นพระพุทธรูปสําริดมารปางวิชัย หนาตักกวาง 31 เซนติเมตร
ศิลปะลานชาง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ประดิษฐานอยูในวัดศิริมงคลบงบอกถึงอิทธิพลของลานชางตอ
พื้นที่บริเวณนี้ในชวงเวลาดังกลาว
7. พระธาตุมะนาวเดี่ยว เป:นโบราณสถานสําคัญ ป=จจุบันเป:นที่เคารพสักการะของชาวบานอาฮี
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 ตั้งอยูในเขตวัดศิริมงคล สรางในชวงหลังคือพุทธศตวรรษที่ 24 นอกจากนี้ยัง
เป:นที่เก็บวัตถุโบราณที่สําคัญ ไดแก พระพุทธรูปหลวงปูcนาคมุจลินท และเครื่องมือหินยุคกอนประวัติศาสตรที่
ชาวบานนํามาบริจาค
8. พิพิธภัณฑพื้นบาน บานมั่นยืน เป:นพิพิธภัณฑเอกชนที่กอตั้งโดยคุณเสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง ผูมี
ความรักและผูกพันกับทองถิ่น และมีความมุงมั่น อดทน เพื่อเสาะแสวงหาและเก็บสะสมวัตถุโบราณ และของเกา
เก็บที่พบในพื้นที่บานอาฮี และดวยจิตใจเอื้อเฟhiอที่จะใหคนรุนหลังไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น จึงไดเปXด
พื้นที่จัดแสดงของสะสมในบานของตนเป:นพิพิธภัณฑ ชื่อวา บานมั่นยืน ของจัดแสดงที่สําคัญ ไดแก เครื่องมือหิน
ยุคกอนประวัติศาสตร ซึ่งขุดพบในพื้นที่บานอาฮีและหมูบานใกลเคียง เครื่องป=iนดินเผาและของใชในสมัยลานชาง
เป:นตน
9. วัดเมืองตูม มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวาบริเวณบานอาฮีในอดีตมีเมืองโบราณชื่อเมืองตูม แตยังไม
มีหลักฐานชัดเจนยืนยันแหลงที่ตั้งของเมืองตูมวาอยูจุดใด โดยสันนิษฐานวานาจะอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
หมูบาน บริเวณริมน้ําเหือง ตอมาชาวบานจึงไดสรางวัดขึ้นในบริเวณดังกลาว แลวตั้งชื่อวา วัดเมืองตูม
หนวยอนุรักษฯ เลย ไดดําเนินการรวบรวมและเผยแพรแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัด ผาน
เว็บไซต rakloei.com เพื่อเป:นการสงเสริมการตระหนักรูของสาธารณชนวาในพื้นที่จังหวัดเลยมีแหลงธรรมชาติ
และศิลปกรรมอันทรงคุณคาที่ใด และมีรายละเอียดอยางไร โดยแยกเป:นแตละอําเภอ โดยประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนสามารถเขาชมและศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ป3ญหาและข(อเสนอแนะ
5.1 แหลงโบราณคดีวัดปากน้ําพาน พบวาเป:นวัดราง มีสภาพทรุดโทรมจนไมเหลือสิ่งใดใหเห็นวาเป:นวัด
เกาแก ป=จจุบันพื้นที่ดังกลาวไมไดรับการดูแล ไมมีปGายหรือเครื่องแสดงที่บงบอกวาเป:นที่ตั้งของวัดโบราณ แตเดิม
เคยมีกองเศษอิฐเกาๆ ดังนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบควรเขามาระบุอาณาบริเวณและพื้นที่ตั้งของวัดโบราณนี้ เพื่อ
เป:นขอมูลทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของทองถิ่น รวมทั้งเป:นการธํารงไวซึ่งเรื่องราวอันเป:นประวัติศาสตร
ของทองถิ่นใหคนรุนหลังไดเรียนรูสืบไป
5.2 เครื่องมือหินขัดและหินกะเทาะยุคกอนประวัติศาสตรที่ขุดพบในพื้นที่เป:นจํานวนมาก โดยเฉพาะใน
วัดศิริมงคล ไมมีการเก็บรักษาอยางปลอดภัย เพียงจัดแสดงไวในตูกระจกธรรมดา วางไวหนาวิหาร มีความสุมเสี่ยง
ตอความเสียหายทั้งจากดินฟGาอากาศ และการโจรกรรมเป:นอยางยิ่ง ดังนั้นควรทําตูหรือชั้นจัดเก็บและจัดแสดง
ควรคากับวัตถุโบราณของทองถิ่น ซึ่งไมอาจหามาทดแทนไดอีกแลว รวมทั้งมีการจําแนกแยกแยะ ทําทะเบียน และ
บํารุงรักษาดวยวิธีการที่เหมาะสม

5.3 จารึกหินทราย ที่เป:นโบราณวัตถุสําคัญ ถูกนํามาตั้งไวกลางแดดฝนที่หนาวิหารพระนาคปรก และ
ทาสีทับดวยความรูเทาไมถึงการณ ทําใหจารึกมีสภาพผิดเพี้ยนไปจากเดิม นอกจากนั้นการวางไวกลางแจงเชนนี้
อาจทํ าใหแผนจารึ กเสี ย หายจากดิ น ฟG า อากาศและน้ํ า มื อของนั กทองเที่ ย วที่ มาวั ด ศิ ริ มงคล ควรนํ าไปไวในที่
ปลอดภัย และเก็บรักษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สุรินทร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมไดรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- จัดการประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 8 (นครชัยบุรินทร)
ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เมื่อวันที่ 17 - 18
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ร(อยเอ็ด
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- บอพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เป:นแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่ควรคาแก
การอนุรักษ
- วัดกลางมิ่งเมือง พบวาสภาพของวัสดุที่ใชกอสราง บริเวณฐานกออิฐพื้นเมืองซึ่งเผาไมแกรงได
หลุดรวงลงมาที่มุมเสาของมุขหนา เนื่องจากเสาถูกปลวกกัดกินจนไดรับความเสียหาย อิฐที่กอออมเสาเกิดการก
กะเทาะรวงตามลงมา รวมทั้งปูนที่ฉาบไวหมดสภาพการยึดเหนี่ยว ป=จจุบันวัดแกไขดวยการใชซีเมนตซอมแซมให
กลับคืนสูสภาพเดิม
- วัดเหนือ เป:นที่ตั้งของพระธาตุยาคู ซึ่งมีความเกาแกมาก ในสมัยทวาราวดี สถูปทรงบัวเหลี่ยม
ศิลปะสมัยทวาราวดี พบวาแตเดิมทรุดโทรมและพังทลาย แตป=จจุบันไดมีการนําอิฐมาลางและบูรณะขึ้นมาใหม และ
ไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากจังหวัดเชียงใหมมาบรรจุในพระธาตุนี้
- คู เ มื องกํ าแพงเมื องรอยเอ็ ด พบวาอยู ระหวางการปรั บ ปรุ งภู มิ ทัศนรอบคู เ มื องกํ า แพงเมื อง
บริเวณรอบคลองหลังวัดบูรพาภิรามเพื่อสรางตลาดน้ํา
- บึงพลาญชัย พบวามีการตัดตนไมเมื่อป7ที่แลว และในป7นี้มีการปลูกตนนนทรีซึ่งเป:นตนไมประจํา
จังหวัดเต็มพื้นที่ และอยูระหวางการปรับปรุงสะพานทางเขาเกาะกลางใหม
- อางเก็บน้ําธวัชชัย พบวากําลังปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อพัฒนาเป:นแหลงทองเที่ยว และมีการวางศิลา
ฤกษพญานาคราช เพื่อเป:นที่สักการบูชาสําหรับประชาชน
หนวยอนุ รั ก ษฯ รอยเอ็ ด ไดรวมมื อ กั บ กรมศิ ล ปากรในการสํ า รวจและติ ด ตามสถานการณ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พบวาป=ญหาที่เกิดขึ้น ไดแก ทองถิ่นขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองใน
การดูแลรักษา ทําใหแหลงศิลปกรรมอยูในสภาพทรุดโทรมตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ รวมทั้งการขาด
เจาหนาที่ดูแลและใหความรูแกนักทองเที่ยวอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นใหกับเยาวชน ประชาชน ผูนําชุมชน และพระสงฆ เพื่อรวมเป:น
เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมตอไป
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานศิลปากรที่ 10
รอยเอ็ด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด สวนพฤกษศาสตรวรรณคดี ดงมะอี่ ศูนยวัฒนธรรมจังหวั ดรอยเอ็ ด
สถานศึกษาและวัดตางๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด

- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ด ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ รอยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรี
ศึกษารอยเอ็ด
- จั ด ทํ า เอกสาร แผนพั บ และซี ดี แหลงศิ ล ปกรรมทองถิ่น จั งหวั ด รอยเอ็ ด เพื่ อเผยแพรใหกั บ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 65 โรงเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด
จํานวน 30 โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดรอยเอ็ด
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก วัดหนาพระธาตุ
ตํ า บลตะคุ อํ า เภอป= กธงชั ย จั ง หวั ด นครราชสี มา พบวาเป: น วั ด เกาแกที่ ส รางขึ้ น สมั ย รั ต นโกสิ น ทรตอนตนมี
สถาป=ตยกรรมที่งดงามศิลปะตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีอิทธิพลของจีนผสมผสานกับศิลปะแบบ
ไทย ดังเห็นไดจากพระอุโบสถหลังเกา ภายในวัดมีโบราณสถานที่ประกอบดวยพระธาตุ 2 องค เป:นศิลปะแบบลาว
ลานชาง มีการประดับปูนป=iนแตเสื่อมสภาพไปหมดแลว สวนภายในและดานหนาพระอุโบสถหลังเกามีจิตรกรรมฝา
ผนัง หนาบันเป:นลวดลายการแกะสลักแตผุกรอนและเสื่อมสภาพ นอกจากนี้พบวามีการเคลื่อนยายโบราณวัตถุจาก
แหลงโบราณคดีปราสาทสระหินที่อยูในบริเวณใกลเคียง มาเก็บรักษาไวบริเวณดานหนาอีกดวย รวมทั้งในบริเวณวัด
มีหอไตรกลางน้ํา ตั้งอยูบริเวณสระน้ําเกาของวัด อยูในสภาพที่ผุกรอนและทรุดโทรม และเก็บรักษากุฏิของปฐมเจา
อาวาส ซึ่งเป:นอาคารกอสรางดวยไมขนาดใหญไวเพื่อการศึกษาเรียนรูอีกดวย
ป=จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงภายในวัดหนาพระธาตุ โดยไดนําเอาพระพุทธรูปปางนาคปรกมาประดิษฐานไว
หนาพระธาตุองคใหญ เพื่อใหประชาชนหรือนักทองเที่ยวกราบไหวบูชา และมีการสรางพระพุทธรูปหลังใหม ที่รื้อ
เอาใบเสมาที่แสดงอาณาเขตของโบสถหลังเกาดานทิศตะวันออก จํานวน 3 ใบออกไป และไดสรางใบเสมาใหมขึ้นมา
ทั้งนี้พบวาลวดลายประดับปูนป=iนของพระธาตุและภาพจิตรกรรมฝาผนังตางก็เสื่อมสภาพไปหมดแลวเชนกัน
ป=จจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก ขาดการดูแลรักษาโบราณสถาน ลวดลายประดับปูนป=iน และ
จิตรกรรมฝาผนั ง รวมทั้งมี การปรั บสภาพพื้นที่ โดยรอบใหเหมาะสมแกการศึ กษาเรี ยนรู และการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร หนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา ใหความเห็นวาควรมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และควรมีการจัดอบรมสัมมนาสรางความรูความเขาใจใหกับชุมชนใน
การมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของตนเอง
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

- จัดการประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 8 (นครชัยบุรินทร)
ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เมื่อวันที่ 17 - 18
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ กาฬสินธุ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- วัดวังคํา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการเดินทางมีความลําบาก สภาพถนนเป:นหลุมบอ
และถนนทรุดตัว
- วัดสิมนาโก อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ พบวาพิพิธภัณฑผูไทย เป:นแหลงเรียนรูเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่ น แตเจาอาวาสมักไมคอยเปXดใหประชาชนเขาชม เนื่องจากกลัววาสิ่งของตางๆ ที่อยู
ภายในพิพิธภัณฑจะถูกขโมย
- วนอุทยานน้ําตกตาดสูงและวนอุทยานภูผาผึ้ง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ พบวาสะพาน
หินและลานหินปุcม ไดรับการพัฒนาเป:นเสนทางเดินทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- พระพุ ท ธไสยาสน พระนอนภู ค าว อํ า เภอสหั ส ขั น ธ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ พบวาไดดํ า เนิ น การ
เคลื่อนยายรูปป=iนทานเจาอาวาสออกจากพื้นที่ เพื่อเป:นการปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมือนเดิม
- พระพุทธไสยาสน พระนอนภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวาเสนทางการเดินทางขึ้นไป
สักการบูชามีความชันมาก โดยเฉพาะในฤดูฝนตองใชความระมัดระวังเป:นอยางมาก
- ภาพลายเขียนสี วัดอุดมประชาราษฎร บานนาจารย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวาไมไดรับ
การดูแลรักษาอยางถูกหลักวิชาการ ทําใหภาพลายเขียนสีลบเลือนจางไป
- พระธาตุยาคู วัดโพธิ์ชัยเสมาราม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวาใบเสมามีสิ่งปลูกสราง
มาบดบัง ทําใหภูมิทัศนไมสวยงาม
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมงานใตรมพระบารมี วิถีวัฒนธรรมอีสาน และประเพณีบุญคูณลานสูขวัญ เมื่อวันที่ 8 - 11
กุมภาพันธ 2560 ณ วัดเศวตวันวนาราม ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
- เขารวมกิ จ กรรมสรางฝายมี ชี วิ ต ดิ น น้ํ า ปc า รวมกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจั งหวั ดกาฬสิน ธุ เมื่อวัน ที่ 13 กุ มภาพัน ธ 2560 ณ โครงการพั ฒนาแกมลิ ง หนองเลิงเปh อย อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
- เขารวมงานเทศกาลผู ไทย นานาชาติ เขาวงสวยมาก รวมกั บ สํ า นั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

- เขารวมงานพิธีแสงสีเสียง ฟGาแดดสงยาง เดอะ มิวสิคัล และสรงน้ําพระธาตุยาคู เมื่อวันที่ 8 - 9
พฤษภาคม 2560 ณ ลานพระธาตุยาคู ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
- เขารวมงานตามฮอยพอหลวง มหัศจรรยถิ่นผูไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย
วัฒนธรรมแพรวาบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
- เป:นวิทยากรโครงการ 1 หองเรียน 1 วิถีชุมชน ภารกิจ TSC ทําดีเพื่อสานตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ หมูบานวัฒนธรรมโคกโกง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ มหาสารคาม
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก หมูบานกําพี้
ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการสรางแหลงเรียนรูและอนุรักษสืบทอด
ศิ ลปวั ฒนธรรมทองถิ่ นตอไป พบวาควรมี หนวยงานที่ เกี่ ยวของในการดู แลรั กษาและใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนในทองถิ่นเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ถูกตองและเหมาะสม
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 18 กลุมจังหวัด
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ใหกับคณะกรรมการหนวยอนุรักษฯ มหาสารคาม เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ขั้นตอนการเขียนโครงการการเบิกจายและการลางหนี้ถูกตองตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ มุกดาหาร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- แหลงธรรมชาติหลุมหินกุมภลักษณ ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
- วัดศรีมงคลใต อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวาพระองคหลวงและศิลปกรรมปูนป=iนยังคง
สภาพเดิม ดานหลังวิหารมีสิมอีสานแบบโปรง มีผนังทึบเพียงดานเดียวอยูหลังองคพระประธาน ซึ่งเป:นศิลปะแบบ
ลาว หันหนาไปทางทิศตะวันตก ป=จจุบันวัดไดทําผนังกระจกทึบจนไมเหลือสภาพเดิม
- วัดศรีสุมังค พยวามีสิมอีสานที่ยังคงสภาพเดิม พระประธานปูนป=iนเป:นศิลปะแบบลาว
- วัดศรีมณฑา บานคําฮี ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวามีศาลาไมและเสาใหญ
จํานวน 52 ตน ป=จจุบันไดรื้อซอมแซมโดยไดรับงบประมาณจากกรมศิลปากร และดานขางมีกุฏิสงฆเป:นเรือนไม
แบบบานชาวอีสาน
- โรงเรียนมุกดาลัย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวามีอาคารเกาสถาป=ตยกรรมยุโรป ป=จจุบัน
ใชเป:นอาคารสํานักงานของโรงเรียน
- วัดศรีษะสะพาน บานหัวขอ อําเภอคําชะฮี จังหวัดมุกดาหาร พบวามีสิมอีสานขนาดเล็กมาก โดย
ใชเงินเพียง 1 บาท ในการสรางวัด ป=จจุบันยังคงสภาพดี
- วัดมัฌชิมาวาส อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบวาสิมอีสานมีลักษณะพิเศษ คือมีสองหลัง
ซอนกันบนฐานเดียวกัน ศิลปะยุโรปผสมผสานสถาป=ตยกรรมลาว ยังคงสภาพดี ภายในวัดจัดเก็บกลองมโหระทึก ซึ่ง
แตเดิมแขวนไวบนหอกลอง ป=จจุบันวัดไดจัดทําสถานที่เก็บรักษาใหมเป:นศาลาโปรง เพื่อความสะดวกแกผูสนใจศึกษา
- ถ้ําผาแตม บานนาทาม อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบวายังคงสภาพเดิม พบภาพเขียนสี
รูปทรงเลขาคณิต และฝcามือจํานวนมาก
- ถ้ําฝcามื อแดง บานสมปc อย ตําบลนาสีนวน อํ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวาภาพเขี ยนสี
โบราณรูปคน รูปฝcามือทั้งแบบทาบฝcามือและแบบทาบพนสี โดยหนวยอนุรักษฯ มุกดาหาร สํารวจรวมกับเจาหนาที่
หนวยพิทักษปcาภูผาเทิบ และองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
- ภูผาเทิบ ตั้งอยูในวนอุทยานแหงชาติมุกดาหาร ป=จจุบันพัฒนาเป:นแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
พบวามีกลุมหินรูปทรงตางๆ ในชวงปลายฝนตนหนาวจะมีดอกหญาหลากหลายชนิดขึ้นเป:นพรมเต็มลานหิน สวนใน
ฤดูรอนตนขอยหินจะออกดอกสีขาวสงกลิ่นหอม
- วัดพระศรีมหาโพธิ์ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวามีสิมอีสานแบบดั้งเดิมผนังโปรง
หันหนาไปทางทิศตะวันตก มีพระประธานเป:นปูนป=iนติดผนังศิลปะแบบลาว มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดก
และภาพการเสด็จของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ นอกจากนี้ยังมีอาคารกออิฐถือปูนทรงยุโรป ป=จจุบันกําลัง
บูรณะเพื่อใชเป:นกุฏิสงฆ
- วัดมโนภิรมย บานชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวามีสิมอีสานและศิลปะปูนป=iน
มากมาย ภายในมีพระประธานนาคปรกศิลปะแบบลาว ป=จจุบันสภาพยังคงเดิม

- วัดลัฏฐิกวัน บานชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวาสภาพยังคงเดิม
- สักการสถาน พระมารดาแหงมรณสักขี ประเทศไทย บานสองคอน อําเภอหวานใหญ จังหวัด
มุกดาหาร พบวาเป:นศาสนาสถานที่มีขนาดใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดรับรางวัลดานสถาป=ตยกรรมสมัยใหม
- ชุมชนโบราณบานโนนหนองหอ ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร พบวามีเบา
หลอมกลองมโหระทึก
- วัดพิจิตราราม บานหนองโอ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พบวามีสิมอีสาน ป=จจุบันไดรับ
การบูรณะโดยงบประมาณของกรมศิลปากร
- วัดศรีนันทาราม บานภู ตําบลบานเปGา อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พบวามีสิมอีสาน พระ
ประธานเป:นปูนป=iนศิลปะแบบลาว ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนบันทึกการสรางสิม โดยหนวยอนุรักษฯ มุกดาหาร
ไดจัดประชุมเสวนาใหความรูความเขาใจกับชาวบานภู เรื่องการบูรณะสิมวัดศรีนันทาราม เพื่อใหคงเอกลักษณ
ศิลปกรรมทองถิ่น
- วัดโพธิ์ศรีแกว บานกานเหลืองดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบวามีสิมอีสานและใบเสมา
ที่มีบันทึกอักขระโบราณ ป=จจุบันพบป=ญหาวัดทํากรอบแกวครอบใบเสมาไว ทําใหภายในเกิดความชื้น และสงผล
กระทบโดยตรงตอใบเสมา
- น้ําตกแกงโพธิ์ บานแกงนาง ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ภายในบริเวณพื้นที่มี
วัดถ้ําพระผาปcอง
- ลานหลุมหินกุมภลักษณ บานโพนสวาง ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบวา
เป:นหลุมทรายขอบสูงขนาดใหญคาดวาเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ําตามธรรมชาติเชนเดียวกับภูผาเทิบ ป=จจุบัน
พบป=ญหาการสรางพระพุทธรูปบนลานหิน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จั ดประชุ มคณะกรรมการหนวยอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่น จั งหวั ด
มุกดาหาร
- จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมประจํ า จั ง หวั ด
มุกดาหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุบลราชธานี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2560 ไดแก
- วัดอันตรมัคคาราม บานเซเป:ด ตําบลเซเป:ด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา
เป:นวัดที่สรางเมื่อป7 พ.ศ.2460 มีพระจําพรรษา 3 รูป ภายในวัดมีสิมศิลปะแบบชางญวน พบป=ญหาเรื่องปลวกและ
น้ําทวม โหวไมถูกเก็บไวในที่ไมปลอดภัย และมีธรรมาสนโบราณโดยไดรับการบูรณะทาสีใหม
- วัดศรีตัสสาราม บานตากแดด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวาเป:นวัดที่สราง
เมื่อป7 พ.ศ.2430 มีพระจําพรรษา 8 รูป ภายในวัดมีสิมศิลปะแบบชางญวน แตอยูในสภาพทรุดโทรม พบป=ญหา
เรื่องนกที่เขาไปทํารัง ทําใหเกิดขี้นกสกปรกไมสวยงาม และโหวไมถูกเก็บไวในที่ไมปลอดภัย ของที่เก็บรักษาไว
ภายในสิมสูญหายเป:นประจํา
- วัดบานหมากมี่ ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวามีพระจําพรรษา 7 รูป
ภายในวัดมีสิมศิลปะแบบลาว มีรังผึ้งและคันทวยคลายที่วัดแจง พบป=ญหาเรื่องปลวก
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- จั ดประชุ มคณะกรรมการหนวยอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่น จั งหวั ด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุ มคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวั ด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี
- เขารวมอบรมสั มมนาสิงหทาเมื องเกาตํ า นานคนยโสธร สู เครื อขายการอนุรั กษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนยโสธร
พิทยาคม จังหวัดยโสธร
- จัดโครงการสัมมนาเรื่องกุฏิแดง 200 ป7 : ความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี สูเครือขายการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ
วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

- เขารวมโครงการอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ ยวกั บการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ จังหวัดอํานาจเจริญ
- จั ดประชุ มคณะกรรมการหนวยอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่น จั งหวั ด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ อาคาร 100 ป7 ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ยโสธร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยโสธร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแก
- พระธาตุ กองขาวนอย หรื อพระธาตุ ถาดทอง อํ าเภอเมื อง พบวาในบริ เวณพื้ น ที่ มี การสราง
ทางเดินเทา และสรางองคการบริหารสวนตําบล ทําใหบดบังแหลงศิลปกรรม รวมทั้งขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความ
เขาใจในการประชาสัมพันธแหลงโบราณสถาน และขาดมัคคุเทศกไวบริการนักทองเที่ยว
- พระธาตุเกา (พระธาตุสีวะลีศรีมหาชนะชัย) บานโพนจาง ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย พบวา
เป:นแหลงศิลปกรรมที่ไดรับการปรับปรุงและบูรณะอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีเจาหนาที่กรมศิลปากรมา
ดูแลอยางใกลชิด แตจากการติดตามการบูรณะเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 พบวายังไมแลวเสร็จ เนื่องจากยังขาด
งบประมาณในการดําเนินงาน
- ดงเมืองเตย บานสงเปhอย ตําบลสงเปhอย อําเภอคําเขื่อนแกว พบวาเป:นแหลงศิลปกรรมที่มีความ
เสี่ยงตอการไดรับการทําลาย เนื่องจากเมื่อป7 พ.ศ.2559 มีพระภิกษุสงฆจากจังหวัดมหาสารคามเขามาพํานัก และมี
การแผวถางปcาไมที่อยูรอบๆ พื้นที่ดงเมืองเตยจนโลงเตียน และปลูกหญาตางถิ่นในพื้นที่แทน สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนไปมาก สวนในป7 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนตําบลสงเปhอย ไดดําเนินจัดตั้งพิพิธภัณฑติด
ถนนทางเขาดงเมืองเตย แตการบริหารจัดการรูปแบบตางๆ ยังไมแลวเสร็จ สํานักสงฆอยูในสภาพที่ทรุดโทรมมาก
ขาดการดูแลรักษา
- กูบานงิ้ว บานงิ้ว อําเภอคําเขื่อนแกว พบวามีตนยางนา ขนาด 6 - 8 คนโอบ โคนลมลงมาบดบัง
แหลงโบราณสถานเนื่องจากพายุพัด ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 โดยป=จจุบันอยูระหวางการเคลื่อนยายตนไมออก
จากพื้นที่
- วัดพระพุทธบาท บานหนองยาง ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย พบวาเป:นแหลงศิลปกรรมที่
ไดรับการพัฒนาอยางเป:นระบบและรวมสมัย ตั้งแตป7 พ.ศ.2557 เนื่ องมาจากมีผูนําที่ดีและมีองคกรทองถิ่นที่
เขมแข็งที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาใหมีความเจริญ รวมทั้งมีประเพณีพื้นถิ่นแหมาลัยขาวตอกที่เป:นเอกลักษณ
และเป:นที่สนใจของนักทองเที่ยว
- ชุ มชนโบราณดอนธาตุ บานผิ ผวน ตํ าบลคอวั ง อํ าเภอคอวั ง พบวาอยู ระหวางการปรั บปรุ ง
ทางเขาและปGายประชาสัมพันธ แตยังขาดเจาหนาที่คอยดูแล ทําใหมีบุคคลภายนอกเขามาเก็บเห็ดในพื้นที่ อาจเป:น
สาเหตุใหแหลงศิลปกรรมไดรับผลกระทบ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีขอกําหนดหรือระเบียบเรื่องการประกอบ
กิจกรรมในพื้นที่โดยมีระยะหางจากตั วแหลงศิ ลปกรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังขาดการรวบรวมขอมูลของแหลง
ศิลปกรรมไวเป:นตําราและเอกสาร
- ภูหินปูน อําเภอกุดชุม พบวาพื้นที่รอบๆ มีการแผวถางพื้นที่ปลูกยางพาราเป:นจํานวนมาก
- แหลงศิลปกรรมในพื้นที่อําเภอเมือง ไดแก พระธาตุพระอานนท หอไตรวัดมหาธาตุ และเมืองเกา
บานสิงหทา
- แหลงศิลปกรรมในพื้นที่อําเภอทรายมูล ไดแก พระธาตุฝุcน

- แหลงศิลปกรรมในพื้นที่อําเภอมหาชนะชัย ไดแก พระธาตุเวินชัย พระธาตุเกา และจารึกบาน
โนนสังข
- แหลงศิลปกรรมในพื้นที่อําเภอคําเขื่อนแกว ไดแก พระธาตุกูจาน
จากการสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พบวารอยละ 75
ไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้น คือ
- มีการปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ใหมีความสะดวกมากขึ้น
เป:นถนนลาดยาง และมีปGายบอกทางตลอดเสนทาง เชน พระธาตุกองขาวนอย และวัดพระพุทธบาท
- มีปGายประวัติความเป:นมาและความสําคัญของแหลงศิลปกรรม เชน พระธาตุกองขาวนอย วัด
พระพุทธบาท และพระธาตุเวินชัย รวมทั้งมีการจัดทําปGายคติเตือนใจตามหลักพระพุทธศาสนา และปGายการชวยกัน
ดูแลรักษาความสะอาด เชน วัดพระพุทธบาท และพระธาตุเวินชัย
- มีที่จอดรถแบงเป:นสัดสวนชัดเจนและเป:นระเบียบ แยกประเภทรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อ
งายตอการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เชน พระธาตุกองขาวนอย วัดพระพุทธบาท ภูถ้ําพระ และภูหมากพริก
- มีการปรับปรุงหองน้ํา ไดแก การขยายจํานวนหองน้ําใหเพียงพอกับนักทองเที่ยว และดูแลรักษา
ความสะอาดเป:นอยางดี เชน วัดพระพุทธบาท ภูถ้ําพระ
- มีสิ่งปลูกสรางที่เป:นประโยชนเพิ่มขึ้น ไดแก การกอสรางอาคารที่เก็บรวบรวมของโบราณตางๆ
หรือพุทธสถาน เชน ดงเมืองเตย ภูถ้ําพระ
- มีการเขามามีสวนรวมของชุมชน ไดแก ชาวบานในพื้นที่ที่มีแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
เขามารวมกันดูแลรักษา และรวมกันพัฒนาปรับปรุงใหถูกตองตามหลักวิชาการและความเหมาะสม เชน พระธาตุ
กองขาวนอย วัดพระพุทธบาท
สวนแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม อีกรอยละ 25 พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางลบ คือ
- มีการตัดถนน เพื่อเป:นเสนทางไปยังแหลงศิลปกรรม โดยไมคํานึงถึงสภาพดั้งเดิมที่เป:นอยู มีการ
ตัดตนไมและปรับพื้นดินใหเป:นหนากวาง ทําใหสูญเสียภูมิทัศนในพื้นที่ไป เชน ภูถ้ําพระ
- มีรองรอยขีดเขียนและเศษแกวแตกในพื้นที่แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม ทําใหเกิดทัศนะอุจาด
และอาจเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยว เชน ภูถ้ําพระ และชุมชนโบราณดอนธาตุ
- มีการบุกรุกพื้นที่แหลงศิลปกรรม โดยชาวบานในพื้นที่เขามาทําไรมันสําปะหลัง เชน ในพื้นที่วัด
ปcาดอนธาตุ และมีการลักขโมยสิ่งของในพื้นที่แหลงศิลปกรรม หรือเขามาทํารายสัตวในเขตอภัยทาน
- มีการสรางเขตแนวกั้นไมใหรถเขาไปในที่ไมเหมาะสม ดวยการนําทอหลอปูนซีเมนตมาตั้ง ทําให
กลายเป:นที่ทิ้งขยะ เกิดทัศนะอุจาด เชน หวยลิงโจน บานหนองบึง ตําบลหองแซง อําเภอเลิกนกทา
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดํา เนิน การขยายเครือขายอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิล ปกรรมจั งหวัดยโสธร ไดแก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานศิลปากร เขต 9 จั งหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 30 โรงเรียน สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด วัฒนธรรมอําเภอ พัฒนาชุมชนอําเภอ ชมรมอนุรักษมรดกยโสธร ชุมชน YSP พิทักษ อนุรักษปcาไม และกลุม
เยาวชนรักสิ่งแวดลอม ครอบครัวพอเพียง

- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสัมมนากุฏิแดง 200 ป7 : ความภูมิใจของชาวอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วัดมณีวนาราม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 9 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอํานาจเจริญ และศึกษาดูงาน ณ สุวรรณเขต
- จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยโสธร
จํานวน 6 ครั้ง ไดแก
1. การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
2. การประชุมเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการรายงานการปฏิบัติงานประจําป7งบประมาณ
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
3. การประชุมเพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัดในเรื่องการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม
คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 25/2550 ในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
4. การประชุมเพื่อดําเนินงานตามแผนงานที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
5. การประชุมกลุมสาระสังคมศึกษา
6. การประชุ มคณะอนุ กรรมการอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบแผนงาน/โครงการ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2560
5. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
5.1 หนวยอนุรักษฯ ยโสธร ควรมีเจาหนาที่หรือบุคลากรโดยตรง เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานตางๆ ที่มาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 หนวยอนุรักษฯ ยโสธร ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เพื่อพัฒนาใหเป:นแหลงเรียนรูและเผยแพรในอินเตอรเน็ต
6. ข(อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการจัดประชุมระหวางภาคป7ละ 2 ครั้ง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน และ
ใหบุคลากรของหนวยอนุรักษฯ ยโสธร ไดมีโลกทัศนที่กวาง
6.2 สผ. ควรสนับสนุนงบประมาณและเปXดโอกาสใหหนวยอนุรักษฯ ยโสธร ไดดําเนินงานวิจัย และตีพิมพ
บทความในวารสารของกระทรวงฯ ดวย
6.3 ควรมีการมอบโลใหกับบุคลากรที่ทํางานใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ตั้งแต 5 ป7ขึ้นไป

7. ภาพกิจกรรม

หนวยอนุรักษฯ นครพนม
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครพนม
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
หนวยอนุรักษฯ สกลนคร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสกลนคร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
หนวยอนุรักษฯ บึงกาฬ
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :

- เขารวมโครงการฝTกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
หนวยอนุรักษฯ บุรีรัมย
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ : ไมรายงานผล

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 1 (ภาคใต!)
หนวยอนุรักษฯ สงขลา
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : เจดียองคขาวองคดํา
(เจดียสองพี่นอง) ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เจดียองคดํา (องคพี่) เป2นเจดียยอมุมไมสิบสอง กอ
ดวยหินฉาบปูน ยอดปรักหักพัง มีสีดํา สรางเมื่อป7 พ.ศ.2373 สวนเจดียองคขาว (องคนอง) เป2นเจดียยอมุมไมสิบ
สอง กอดวยหินฉาบปูน มีสีขาว สรางระหวางป7 พ.ศ.2382 - 2484 เพื่อเป2นอนุสรณแหงชัยชนะในการรักษา
ขอบขัณฑสีมากรุงรัตนโกสินทรตอนตน ระหวางเจดียทั้งสองมีศาลาเกAงจีน สภาพชํารุด เหลือแตพื้นที่ผนังที่เจาะ
ชองหนาตางเป2 น วงกลม โดยไดรั บ การขุ ด แตงบู ร ณะจากหนวยศิล ปากรที่ 9 สงขลา และกรมศิล ปากรไดขึ้ น
ทะเบียนเป2นโบราณสถานแหงชาติเมื่อ พ.ศ.2525 ปFจจุบันจังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมแรลลี่วอลคกิ้งพิชิตยอด
เขาแดง เพื่อเป2นการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดเสนทางพบปHอมปราการที่ใชปHองกันเมือง
สงขลาในอดีต (ปHอมปIนหมายเลข 8) จากการสํารวจสภาพแวดลอมแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม พบวา
- ปHอมปIนหมายเลข 8 มีสภาพชํารุด บริเวณฐานปIนใหญ
- บริเวณทางขึ้นเจดียองคขาวองคดํา มีสภาพรก นักทองเที่ยวอาจโดนสัตวมีพิษทํารายได
หนวยอนุรักษฯ สงขลา ใหคําแนะนําวา ควรประสานงานกับผูที่ดูแลแหลงศิลปกรรมในพื้นที่ เพื่อใหเกิด
การอนุรักษแหลงโบราณคดีอยางเป2นรูปธรรม ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของควรจัดเสวนาใหความรู
ความเขาใจแกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการปลูกจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น และควรมีการสรางเครือขายอนุรักษฯ ใหเกิดผลอยางเป2นรูปธรรม
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมหารือแสดงความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ยานเมืองเกาสงขลา เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2559 ณ เทศบาลนครสงขลา
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมคณะอนุ กรรมการอนุรั กษและพัฒ นาเมืองเกาสงขลา ครั้งที่ 4/2559 เพื่ อ
พิ จ ารณาแนวทาง มาตรการ แผนแมบทและผั ง แมบทการอนุ รั กษและพั ฒ นาเมื องเกาสงขลา เมื่ อ วั น ที่ 13
ธันวาคม 2559 ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา
- เขารวมประชุมรับฟFงความคิดเห็นตอ (ราง) หลักเกณฑและวิธียื่นคําขอรับเงินชวยเหลือและ
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ.2535 เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัด ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
และรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ในหัวขอถอดบทเรียนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม กรณีศึกษาแผนงานที่ 3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสรางเครือขายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเกาสงขลา จากหัวเขาแดงถึง
แหลมสน เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาสงขลา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
- จัดประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นกลุมที่ 18 (สงขลา สตูล
ปFตตานี นราธิวาส และยะลา) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเลคอินน จังหวัดสงขลา
- เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาสงขลา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา
5. ผลผลิตและผลลัพธ
5.1 บริหารจัดการงานตามแผนงาน มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ สงขลา
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
5.2 เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา ที่เขมแข็งในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลาตอไป
5.3 เกิ ด การประสานงาน ติ ด ตาม ตรวจสอบ และรวมกั น แกไขปF ญ หาสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมที่พบในจังหวัดสงขลา ระหวางกลุมภาคีเครือขายอนุรักษฯ
6. ป3ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร (ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา) ทําใหการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดสงขลา ยังไมสามารถดําเนินการได

7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ภูเก็ต
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก
- วัดขจรรังสรรค (วัดเหนือ) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปFญหาที่พบ ไดแก วัดตั้งอยูในบริเวณ
ชุมชน เกิดความแออัดและความสกปรก ที่จอดรถมีนอยไมเพียงพอ จอดรถขวางทางเขาวัด และสายไฟระเกะระกะ
ไมเป2นระเบียบ
- วัดเขารังสามัคคีธรรม อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูบนเนินเขา และไมมีปHายเตือนอันตราย
เกิดอุบัติเหตุ สภาพแวดลอมอยูติดกับบานเรือน และจุดชมวิวเขารัง ในบริเวณพื้นที่มีโบราณวัตถุและประติมากรรม
ที่สวยงามควรคาแกการอนุรักษ
- วัดเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อวัดตีนเล ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมในยานชุมชน
ไดรั บการดู แลรั กษาความสะอาดเป2 นอยางดี พระอุ โ บสถเกาสรางขึ้ นเมื่ อป7 พ.ศ.2482 ภายในบริ เวณวั ดมี ที่
สักการบูชาหลวงพอพลับและหลวงพอกระจาง โดยไดรับการยกยองเป2นวัดพัฒนาตัวอยางเมื่อป7 พ.ศ.2511 ปFญหา
ที่พบคือมีสายไฟบดบังปHายหนาวัด และปHายชื่อวัดไมชัดเจน
- วั ดนาคาราม อํ าเภอเมื อง จั งหวั ดภู เก็ ต ตั้ งอยู บริ เวณเนิ นทรายที่ เคยทํ า เหมื องแรมากอน
สภาพแวดลอมทั่วไปเป2นที่ตั้งบริษัทและหมูบาน อยูติดถนนใหญดานหนาวัดมีตลาดนาคา ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย
ศรีโสฬส และวิหารขาว ปFญหาที่พบคือยังไมมีที่จอดรถเป2นสัดสวน
- วัดปBาอรามรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูในเขตชุมชน ดานหลังวัดเป2นปWา ปFญหา
ที่พบ ไดแก ไมมีปHายบอกทางเขาวัดและสถานที่จอดรถที่ไมเป2นระเบียบ
- วัดพระทอง (วัดพระผุด) อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดานหนาวัดติดกับถนนใหญ มีบานเรือน
และรานคาตลอดแนว ภายในวัดมีวิหารหลวงพอพระทอง และพิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง โดยไดรับการดูแลรักษา
ความสะอาดเป2นอยางดี ไมมีสายไฟและสิ่งกอสรางบดบังภูมิทัศน ปFญหาที่พบคือปHายบอกทางเขาวัดไมชัดเจน และ
ติดตั้งกระชั้นชิดจนเกินไป
- วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ) อําเภอกะทู! จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูในเขตชุมชน บานเรือนและ
รานคา สภาพแวดลอมโดยรอบมีปWาไมอุดมสมบูรณและเงียบสงบ ปFญหาที่พบคือมีที่จอดรถไมเพียงพอ
- วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ตั้งอยูบนเชิงเขาโตXะแซะ เป2นวัดในนิกายเถรวาท ภายในวัด
ประกอบดวย วิหารพระกรรมฐานหลวงปูWเทศก หอสมุดแหงชาติ หอทําวัตร และมีศาลาปฏิบัติธรรมการเรียนรู เป2นตน
ปFญหาที่พบคือปHายบอกทางเขาวัดไมชัดเจน
- วัดโสภณวนาราม (วัดปBาคลอก) อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆมหานิกาย หนาวัด
ติดกับถนนใหญใกลสะพานบางแป ภายในวัดมีพระอุโบสถ ศาลาหลวงพอดวน ศาลาธรรมสังเวชสโมสร ขณะนี้มีการ
กอสรางศาลาหลังใหม ปFญหาที่พบคือมีสายไฟบดบังภูมิทัศน มีขยะภายในบริเวณวัด
- วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป2นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2423 สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ปูชนียวัตถุภายในวัด ไดแก พระพุทธรูปหลวงพอขาว

พระพุ ท ธรู ป ปางลี ล า รอยพระพุ ท ธบาท และบอน้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี ลานพระเจดี ย 11 องค เป2 นที่ บรรจุ พระ
ธาตุของพระพุทธเจา ลักษณะโครงสรางแบบลังกาวงศ มีตึกพิพัฒนนุสรณ ปFญหาที่พบคือมีสายไฟบดบังภูมิทัศน มี
การจอดรถไมเป2นระเบียบ
- วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต!) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อยูติดเขตชุมชน มีบานเรือนตลอดแนว
สรางขึ้ นเมื่อประมาณ พ.ศ.2301 พบวากําลังมีการบูรณะพระอุ โบสถ แหลงศิลปกรรมภายในวัด ประกอบดวย
มณฑปสมเด็จหลวงพอองคดํา (หลวงพอนวม) ตํ าหนั กหอธรรมอนั นต ศาลาพระพรหม หองสมุดและพิพิธภั ณฑ
ปFญหาที่พบคือไมมีที่จอดรถเป2นสัดสวน
- วัดสิริสีลสุภาราม (วัดหลวงปูBสุภา) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในวัด ประกอบดวย เจดีย
พระอุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม พิพิธภัณฑรูปเหมือน ปFญหาที่พบคือมีสายไฟระเกะระกะ และมีขยะในบางพื้นที่
- วัดสะปHาธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดานหนาวัดติดถนนใหญ อยูในเขตชุมชน ปFญหา
ที่พบคือมีสายไฟพาดผานบดบังภูมิทัศน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัด ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ พญาไมรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 17 อันดามัน
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
- เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรวม
จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษและพั ฒ นาเมื อ งเกาภู เ ก็ ต เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2560 ณ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
- ประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

5. ผลผลิตและผลลัพธ
5.1 ไดขอมูลเกี่ยวกับปFญหาของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต จากการ
สํา รวจและติ ด ตามสถานการณ เพื่ อนํ า มาวิ เ คราะหหาแนวทางการพั ฒ นาและลดผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
5.2 ไดรับการพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรของหนวยอนุรักษฯ ตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษฯ เสริมสราง
กระบวนการจัดทําแบบสํารวจและการจัดทําฐานขอมูลแหลงศิลปกรรมตามระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม (CECS) และเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลด
ผลกระทบดานภูมิทัศน
5.3 ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
การอนุรักษรวมกับการมีสวนรวมของประชาชน และการอนุรักษอยางยั่งยืน
5.4 คณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต รับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยอนุรักษ และรับทราบแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
6. ข!อเสนอแนะ
การประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น กลุมที่ 17 อันดามัน ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ทุกหนวยภายในกลุมจังหวัด ตั้งแตกระบวนการจัดทําแผน
การดําเนินงานตามแผน การติดตามผลการดําเนินงาน และการนําผลไปปรับปรุงแผนในป7ถัดไป (PDCA) ใน
ลักษณะการจัดการความรู (KM) และควรมีการสรางเครือขายความรวมมือการดําเนินงานรวมกับองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ใหมากขึ้น
7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํ ารวจและติ ดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรมทองถิ่น : แหลงศิลปกรรม
จํานวน 4 แหง ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก วัดไทร วัดพัฒนาราม วัดธรรมบูชา และบานเกาบาง
ใบไม เมื่ อวั นที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 โดยจัดพิมพเอกสารรายงานสถานการณสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ และจัดจางบันทึกภาพแหลงศิลปกรรมและแหลง
ธรรมชาติ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- จั ด ประชุมคณะกรรมการประจํ าหนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559
ณ หนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมสัมมนารับฟFงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ณ อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อวางแผนในการจัดโครงการสํารวจขอมูลสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี
- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อวางแผนในการจัดโครงการอบรมและเผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ หนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี
- จั ดประชุมคณะกรรมการประจํา หนวยอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อวางแผนในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจําหนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2560 ณ หนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชุมพร
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชุมพร
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ในพื้นที่ 8 อําเภอ ไดแก
อําเภอเมือง อําเภอทาแซะ อําเภอปะทิว อําเภอสวี อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน อําเภอพะโตXะ พบวาสภาพปFญหา
ดานสิ่งแวดลอมสวนใหญเป2นเรื่องการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ไมเป2นที่เป2นทาง ทั้งนี้ หนวยอนุรักษฯ ชุมพร ไดนําประเด็น
ปFญหานี้เขาประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษฯ ชุมพร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารวมกับประชาชนใน
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ และเป2นการประชาสัมพันธใหเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ดวยการจัดอบรมและทําเอกสารเผยแพร เรื่องพระบรมธาตุสวี
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดํ า เนิ น การขยายเครื อขายอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมจั งหวั ด ชุมพร ไดแก
เยาวชน นักศึกษา เทศบาล วัด องคการบริหารสวนตําบล และสถาบันการพลศึกษา
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ยะลา
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยะลา
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : วัดคูหาภิมุข หรือวัดถ้ํา
ยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบวามีการบริหารจัดการดานที่จอดรถ สนามหญา คูน้ํา และภูมิทัศนโดยรอบเป2น
อยางดี แตพบปFญหาที่เกิดภายในถ้ํา คือมีคางคาวอาศัยอยูเป2นจํานวนมาก ทําใหเกิดกลิ่นฉุน มีน้ําฝนที่ไหลเจิ่งนอง
บริเวณทางเขาและไหลซึมภายในถ้ํา และความชื้นทําใหเกิดตะไครน้ําบริเวณฐานองคพระพุทธรูป ซึ่งเป2นปFญหาที่ควร
ไดรับการแกไขอยางเรงดวน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นกลุมที่ 18 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสงขลาพาเลซ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา จัดโดยหนวยอนุรักษฯ สงขลา
- เขารวม "โครงการอบรมเยาวชนยุวมัคคุเทศกภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
กลุ มที่ 18 รุ นที่ 4" เมื่ อวั น ที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสงขลาพาเลซ และสํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา จัดโดยหนวยอนุรักษฯ สงขลา
5. ข!อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นรวมกัน
ระหวางหนวยอนุรักษฯ ภายในกลุมจั งหวัด เพื่อเป2นการขยายเครือขายใหเกิดอยางยั่งยืน โดยใหแตละหนวย
อนุรักษฯ หมุนเวียนกันเป2นเจาภาพในแตละป7

6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ระนอง
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดระนอง
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติ ดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรมทองถิ่น : ในพื้ นที่อําเภอเมือง
อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน อําเภอสุขสําราญ พบวาไมมีปFญหาใดๆ ในเรื่องการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่ โดยการ
รวบรวมขอมูลจากการสํารวจเพื่อการพัฒนาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จําเป2นตองไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนควบคูการอนุรักษอยางถูกตองและเหมาะสม
พื้นที่อนุรักษและแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด ไดแก บอน้ํารอนพรรั้งในเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
พบวามีการบริหารจัดการพื้นที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และบอน้ํารอนรักษะวาริน พบวา
มีการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขยายบอแชน้ําแรรอน ทําใหพืชพรรณและสภาพแวดลอม
ดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเป2นการพัฒนาพื้นที่โดยขาดการมีสวนรวมจากหนวยงานสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดระนอง พบวาแหลง
ศิลปกรรมบางแหงยังขาดเจาหนาที่ที่มีความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นเฉพาะดาน
ทําใหไดขอมู ลที่ ยั งไมครบถวนและชัดเจน รวมทั้ งประชาชนในพื้ นที่และนั กทองเที่ยวยั งขาดความตระหนั กในการ
อนุรักษและดูแลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดระนอง ไดแก
ตระกูล ณ ระนอง (คุณโกศล ณ ระนอง) ไดรวมกับหนวยอนุรักษฯ ระนอง ใหความรูความ
เขาใจแกเยาวชนและหนวยงานตางๆ เรื่องแหลงศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับตระกูล ณ ระนอง ความเป2นมาของเมือง
ระนอง และการเชื่อมโยงในอดีตเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและเมืองตางๆ ในภาคใตฝFeงอันดามัน เพื่อใหเกิด
การอนุรักษดูแลแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่นที่ถูกตองและเหมาะสม
สถาบันการศึกษาในจังหวัดระนอง เชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน
ไดมีการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนรูแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน และการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณวัดและแหลงทองเที่ยวสําคัญในจังหวัดระนอง
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุมที่ 17 เมื่อวันที่ 24 - 25
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครศรีธรรมราช
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. งบประมาณ : 100,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น :
- บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (วัดหนาพระลาน วัดสวนหลวง บอประตูขาว และบอเสมาชัย) พบวาอยูในสภาพ
ทรุดโทรม มีวัชพืช และขยะภายในบอน้ํา ภูมิทัศนโดยรวมไมนามอง เนื่องจากมีตะแกรงรอบปากบอ เครื่องปFfมน้ํา และ
ทอน้ํา รวมทั้งใชอุปกรณตักน้ําที่ไมเหมาะสมกับบอโบราณ
- ศาลเจา และโบสถคริสต พบวามีสายไฟและปHายโฆษณาบดบังดานหนา
- วัดตลอดแนวถนนราชดําเนิน (วัดมเหยงคณ วัดศาลามีชัย วัดหนาพระธาตุ วัดเพชรจริก วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร วัดสวนปWาน วัดสระเรียง วัดทาวโคตร วัดวังตะวันออก วัดวังตะวันตก และพระเจดียยักษ) พบวา
มีสายไฟและปHายประชาสัมพันธบดบังภูมิทัศนของวัด และใชภายในบริเวณวัดเป2นสถานที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีวัชพืช
งอกขึ้นตามโบราณสถาน เนื่องจากขาดการบูรณะดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม
- หอประอิศวร และหอพระนารายณ พบวามีปFญหาเรื่องหนวยงานภาครัฐเขาไปดําเนินการขุดแตง
โบราณสถาน แลวปลอยใหอยูในสภาพที่ทรุดโทรม
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นราธิวาส
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : พื้นที่อําเภอเมือง
อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโกลก พบวาปFญหาที่พบสวนใหญเกิดจากการขาดจิตสํานึก ขาดความตระหนัก และขาด
ความรูความเขาใจที่ถูกตองในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของประชาชนในพื้นที่ โดย
หนวยอนุรักษฯ นราธิวาส จะนําประเด็นปFญหาดังกลาวเขาประชุมคณะกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิ ล ปกรรมประจํ า จั งหวั ด แนวทางการแกไขปF ญ หาจะดํ า เนิ น การใหเยาวชนรวมเป2 น เครื อ ขายในการติ ด ตาม
ตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ แตอีกหนึ่งปFญหาสําคัญคือความปลอดภัยใน
เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหหนวยอนุรักษฯ นราธิวาส ไมสามารถดําเนินการไดครบ
ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดําเนินการขยายเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนราธิวาส ไดแก
กลุมผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ตรัง
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : จํานวน 6 แหง ไดแก
- เขาพับผ!า อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบวาในชวงฤดูฝนมีปFญหาเรื่องดินภูเขาสไลดขวางถนน
ปFจจุบันกรมทางหลวงไดตัดถนนเสนทางใหมชวงที่เหมือนกับผาพับ ใหมีความลาดชันลดลงเพื่อลดอุบัติเหตุจากรถ
ตกเขา สวนเสนทางเดิมยังคงเก็บไวเป2นอนุสรณและใชเป2นกิจกรรมสําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- เขาแบนะ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวามีภาพเขียนสีทางทิศเหนือ อยูในเขตอุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหม ซึ่งคาดวาอาจจะเป2นสีที่ไดจากเมล็ดพันธุพืชหรือแร วาดเป2นรูปปลาและสัตวสี่เทาคลายๆ กับเสือปลา
หรือแมว อยูในสภาพคอนขางสมบูรณ แสดงใหเห็นวามีชุมชนเกิดขึ้นแลวตั้งแตยุคหินเกาตอนปลาย โดยผูวาดอาจ
ตองการบันทึกบอกเลาเรื่องราวประจําวันที่ดํารงชีวิตดวยการจับปลาเป2นอาหาร
- วัดภูเขาทอง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง พบวามีพระพุทธรูปปางปรินิพพานทรงเครื่องโนราห
สรางในสมัยศรีวิชัย มีเอกลักษณเดนคือพระเศียรทรงเทิดโนราหตามศิลปะภาคใต โดยกรมศิลปากรไดจดทะเบียน
เป2นโบราณสถานแลว
- ถ้ําเขาหลักจันทร อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ในอดีตเคยเป2นเหมืองแรเกา พบวามีชาวบานไป
เสาะแสวงหามูลคางคาวและของมีคาตางๆ ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปนอนโบราณขนาดใหญ และพบเครื่องมือหิน
เศษภาชนะดินเผา โดยไดนําไปไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
- ถ้ําเขาโหรง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เป2นภูเขาหินปูนสูงกวา 60 เมตร อยูในพื้นที่สวนยาง
ของเอกชน พบวาภายในถ้ํามีโครงกระดูกมนุษยและสัตวโบราณ ยุคกอนประวัติศาสตร เศษภาชนะดินเผาลายเชือก
ทาบ หิวขวานหินขัดโบราณ สันนิษฐานมีอายุประมาณ 4,000 ป7 ตอมาสํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ไดดําเนินการ
เขาสํารวจ พบรอยเถาชิ้นสวนกระดูกสัตวและหอยโลกระจายอยูทั่วพื้นที่
- ถ้ําเขาช!างหาย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป2นถ้ําที่มีหินงอกหินยอยรูปแบบตางๆ ที่สวยงาม
สลับซับซอนเป2นจํานวนมาก มีสภาพคอนขางสมบูรณ พบวาภายในถ้ํามีการกอสรางทางเดินคอนกรีตและติดไฟ
สองสวางตลอดเสนทางเดิน โดยสามารถเดินเชื่อมตอเนื่องไปยังถ้ําตางๆ ไดอีก เชน ถ้ําเพกา ถ้ําทรายทอง ถ้ําโอง
ถ้ําแมเฒา เป2นตน
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- ดํ า เนิ น การขยายเครื อ ขายอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมจั งหวั ด ตรั ง ไดแก
กรรมการประจํ า หนวยอนุ รั กษฯ ตรัง ผู นํา ทองถิ่ น และวิ ทยากรที่ มีความรู ใหขอมู ล เกี่ ย วกับ แหลงสิ่ งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น เพื่อนําไปวางแผนยุทธศาสตรหาแนวทางการพัฒนาและอนุรักษพื้นที่ตอไป
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พังงา
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพังงา
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก
- แกรนดแคนยอน บ! านสะพานเสื อ อํ าเภอกะปง จังหวั ดพังงา เมื่อวันที่ 4 มิ ถุนายน 2560
พบวาเป2 นประติ มากรรรมธรรมชาติ แนวภู เขาสู งต่ํ าไมเทากั นที่ มีรู ปรางแปลกตา เกิ ดขึ้ นจากการทํ าเหมื องแรใน
สมัยกอนที่มีการขุดหาแรดีบุก โดยระบบเหมืองฉีด ทําใหมีกองทรายอยูเป2นจํานวนมาก เมื่อเวลาผานไปหนาดินถูกน้ํา
กัดเซาะ ยุบตัว และพังทลายจนเกิดเป2นรูปรางที่แปลกตา มีทางเดินเล็กๆ ลัดเลาะไตขึ้นไปบนสันเขา และพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงมีตนไมนอยใหญขึ้นอุดมสมบูรณ มีน้ําตกขนาดเล็กไหลมาดานลางเป2นลําธาร
- รอยเลื่อนมะรุย ณ ชุมชนบ!านโคกไคร ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2560 จัดอยูในกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ทอดผานอําเภอตา
ขุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอทับปุด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เลยไปในทะเลอันดามันระหวางอําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต กับอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ความยาว 148 กิโลเมตร พบวาเป2นรอยเลื่อนที่มีความเป2น
เอกลักษณ คือมีหาดน้ํารอน เมื่อน้ําทะเลลดลงจะปรากฏหาดทรายผสมเลนอยูริมคลองมะรุย มีไอรอนจากพื้นดินคือ
จะมีลักษณะโปWงพองตัวขึ้นเป2นระยะๆ มีอุณหภูมิประมาณ 45 - 50 องศาเซลเซียส สภาพแวดลอมโดยทั่วไปพบวามี
ความเสื่ อมโทรมแตกตางจากในอดีต มี หลั กสํ าหรับลอลู กหอยนางรมซึ่ งเป2นสาเหตุที่ทําใหเกิ ดการตื้นเขิ น ทําให
หอยปgะที่เคยอุดมสมบูรณหายไปเกือบจะสูญพันธุ ทั้งนี้ยังพบวาชุมชนมีการจัดกิจกรรมสปาโคลน ดูปูนิ่ม ซึ่งหากไมมี
การควบคุมปริมาณจํานวนนักทองเที่ยว อาจสงผลใหระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงและถูกทําลายได
- หาดเขาหน!ายักษ อําเภอท!ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เป2นชายหาดที่
มีความยาว 13 กิโลเมตร อยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติเขาลําป7-หาดทายเหมือง เป2นพื้นที่ที่มีปWาชายเลน
มีตนโกงกางที่อุดมสมบูรณที่สุดของจังหวัดพังงา มีโขดหินที่มีสีสันสวยงามและมีรูปรางแปลกตา (จําพวกหินแปร) และ
ในชวงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม พบวามีเตามะเฟIองขึ้นมาวางไข ปFญหาที่พบ คือมีชาวบานบางกลุมจัดตั้งบริษัท
ทองเที่ยวขึ้นมา ประเภท เดินปWา พายเรือคายัค แตไมไดมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ ทําใหเกิด
ขยะเกลื่อนกลาดบริเวณชายหาดและในทะเล เกิดมลทัศนและเป2นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
- รอยพระพุทธบาท ถ้ําพญานาค อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- เขารวมประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ภายใตโครงการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร

- เขารวมประชุมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุมที่ 17 เมื่อวันที่ 24 - 25
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ป3ตตานี
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปFตตานี
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ในพื้นที่อําเภอยะหริ่ง
ไดแก ศาลหลักเมืองปFตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปFตตานี ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว หาดตะโลXะกาโปร หาดตะโลXะสะมิแล
และแหลมตาชี (แหลมโพธิ์) พบวาแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในพื้นที่ ไดรับการดูแลรักษาจากประชาชน และ
หนวยงานในทองถิ่นเป2นอยางดี แตการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ปFตตานี มีอุปสรรคในเรื่องการออกสํารวจ
ตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เนื่องจากมีปFญหาเรื่องความไมปลอดภัยในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สตูล
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสตูล
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไดแก
- หินแบงเขตข!ามกาลเวลาเขาโตKะหงาย อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป2นแหลงศึกษาเรียนรูรอย
เลื่อนของเปลือกโลก เป2นรอยตอของหินสองยุคคือหินทรายและหินดินดานสีแดงในกลุมหินตะรุเตายุคแคมเบรียน
กับหินปูนสีเทาดําในกลุมหินทุงสง ยุคออรโดวิเชียน โดยอยูในความดูแลของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา หนวย
อนุรักษฯ สตูล มีความเห็นวาควรมีการอบรมใหความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษแหลงธรรมชาติที่ถูกตองใหกับ
เยาวชนและประชาชนดวยการติดปHายวิธีการศึกษาเรียนรูเชิงอนุรักษ ปHองกันการถูกทําลาย เพื่อพัฒนาเป2นแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดตอไป
- ถ้ําปราสาทหินพันยอด ณ เขาใหญ ปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป2นถ้ําที่มีลักษณะของ
หินคลายปราสาท เกิดจากกระแสน้ํา ลม และฝน เป2นระยะเวลายาวนาน พบวามีการอนุรักษและฟIhนฟูใหเป2นแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด
- การเปลี่ยนแปลงของปBาชายเลน พบวายังคงมีความอุดมสมบูรณของพืชน้ําและสัตวน้ํา
- การรุกล้ําพื้นที่แหลงธรรมชาติ พบวาชาวบานชาวประมงรุกล้ําพื้นที่เพื่อสรางที่อยูอาศัย ซึ่งเป2น
ปFญหาที่ไมสามารถแกไขได เนื่องจากมีการแอบอางสิทธิ์ในการครอบครอง
- แหลงฟอสซิลที่เกิดขึ้นบนภูเขากลางทะเล มีอายุหลายรอยลานป7 เป2นแหลงศึกษาเรียนรูและ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ พบวามีปFญหาเรื่องการทิ้งขยะของนักทองเที่ยวตามซอกหิน
- ถ้ํ าเลสเตโกดอน เป2 นแหลงทองเที่ ยวเชิ งอนุรั กษ โดยระดั บน้ํ าทะเลจะขึ้ นและลงภายในถ้ํ า
ภายในถ้ํามีการคนพบโครงกระดูกชางแมมมอธ อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทุงหวา พบวายังคงมี
ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ
หนวยอนุรักษฯ สตูล ไดนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น และนําไปเผยแพรในกิจกรรมการอบรมใหความรูความเขาใจกับเยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ใหตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ใหเกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
รวมกันอนุรักษและพัฒนาอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นประจํา
จังหวัดสตูล จํานวน 1 ครั้ง และคณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษฯ สตูล จํานวน 4 ครั้ง

5. ป3ญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสตูล พบวาเจาหนาที่
หนวยอนุรักษฯ สตูล มีภารกิจการสอนที่เป2นงานหลัก ทําใหการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ อาจเกิดความลาชา
6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พัทลุง
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพัทลุง
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝiกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
หนวยอนุรักษฯ กระบี่
1. โครงการบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
กิจกรรม : เฝ2าระวังป3ญหาสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกระบี่
๓. งบประมาณ : 75,000 บาท
๔. ผลการดําเนินงาน
4.1 การสํารวจและติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น : ไมรายงานผล
4.2 การดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ :
- เขารวมโครงการฝiกอบรมวิทยากรผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เรื่องกระบวนการจัดทําแผนจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหวางวันที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
- เขารวมประชุมประจําป7ภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

