รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 2
หนวยอนุรักษฯ นาน
1. โครงการประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดล&อมธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ ตามโครงการมรดกชาติ
พื้นที่ยานชุมชนเกานาน&อย อําเภอนาน&อย จังหวัดนาน
2. ผู&รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน
3. งบประมาณ 54,500 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
1. สืบเสาะขอมูล จากหัวหนาสวนราชการ หัวหนาชุมชน ประชาชน ครูอาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเป/น
แนวทางในการประสานและขับเคลื่อนงานในพื้นที่
2. ความรวมมื อ จากหนวยงานตนสั ง กั ด คื อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรใหความรูในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม” โครงการ เสวนาภูมิป:ญญาอัตลักษณนาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของวิถีชีวิตชุมชนรวมสืบสานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอันควรแกการอนุรักษ ไดแก
- นางสุกัลยา ป:ณฑะจักร ผูอํานวยการกลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สผ.
- นายภาณุพงศ สิทธิวงศ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน
- นายสมเจตน วิมลเกษม ผูทรงคุณวุฒิ
- ผูรวมการอนุรักษฯ หนวยงานภาครัฐ สถาบันศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยว นายอําเภอนานอย สภาวัฒนธรรมอําเภอนานอย
3. สํ า รวจขอมู ล และเฝE า ระวั ง เพื่ อ เตรี ย มการประกาศเป/ น แหลงอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น พื้นที่ยานชุมชนเกานานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน และอําเภอนาหมื่น เชน วัด
ใหมไชยสถาน วัดนาเตา วัดพระธาตุพลูแช วัดนาหวาย วัดดอนมูลคั่งออย วัดบอแกว และอื่นๆ
4. การออกสํารวจขอมูลสืบเสาะติดตามผล แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
ทองถิ่นในพื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน เชน อุทยานแหงชาติศรีนาน (ดอยผาชู) ดอยเสมอดาว เสาดินนานอย
และคอกเสือ และอื่นๆ
5. การรวมสนทนาสรุปผลการดําเนินการสืบเสาะสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นยานชุมชนเกานานอยกับ
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ ใหทราบถึงแนวทางและการเขามี ส วนรวมในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
ศิลปกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน ไดแก
- นายวิฑิต เที่ยงไทย (นายอําเภอนานอย)
- นายบรรเจิด ติ๊บตุย (สํานักงานวัฒนธรรมนานอย)
- ประธานสภาวัฒนธรรม
- นายขนิ่ม ตJะตุย (เจาหนาที่อุทยานแหงชาติศรีนาน สวนเสาดิน)
- นายเอก เอเชีย (ผูประกอบการและธุรกิจ)
- ปราชญชาวบาน

6. การประชุมเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเตรียมประกาศเป/นเขตแหลงอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ในพื้นที่ยานชุมชนนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน ณ โรงเรียนนานอย เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากร ไดแก
- นายวิฑิต เที่ยงไทย นายอําเภอนานอย
- นายบรรเจิด ติ๊บตุย สํานักงานวัฒนธรรมนานอย
- นายภาณุพงศ สิทธิวงศ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน
- เจาคณะอําเภอนานอย
- นายสมเจตน วิมลเกษม ผูทรงคุณวุฒิ และครูภูมิป:ญญาทองถิ่นไทย
- นางสุกัลยา ป:ณฑะจักร ผูอํานวยการกลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สผ.
7. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกลุ มเลขานุ ก ารอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมศิ ล ปกรรมนาน โดยการสื บ เสาะ
แหลงขอมูลวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ณ อุทยานแหงชาติศรีนาน ดอยเสมอดาว
เสาดินนานอย คอกเสือ ในพื้นที่อําเภอนานอยและอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560
8. เก็บรวบรวมขอมูล โดยการประสานกับนายบรรเจิด ติ๊บตุย สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอนานอย ใน
การนําเสนอและศึกษาเสนทางสายวัฒนธรรมนานอย ไหวพระ 9 วัด ไดแก วัดพระธาตุพลูแช วัดนาหลวง วัดนานอย
วัดดอนไชย วัดนาราบ วัดเชียงของ วัดใหมไชยสถาน วัดนาเตา วัดพระธาตุศรีสะเกษ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
อื่นๆ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพิจารณาสืบเสาะแหลงขอมูลวัดโบราณสถานโบราณวัตถุ
และแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เป/นเสนทางสายวัฒนธรรมนานอย ไหวพระ 9 วัด และวัดอื่นๆ เพื่อเตรียมการ
ประกาศเขตเป/นแหลงอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น พื้นที่ยานชุมชนเกานานอย
อําเภอนานอย จังหวัดนาน ณ หองประชุมที่วาการอําเภอนานอย จังหวัดนาน โดยมีเปEาหมายสานตอสรุปผลจาก
การประชุมวิชาการเรื่องการบริหารจัดการแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนานอยางยั่งยืน โดยจะ
ดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
10. การประชุมยอยตัวแทนกลุมเลขานุการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนาน โดยรวมพิจารณาแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรคาแกการอนุรักษ ในพื้นที่ยานชุมชนเกาศีรษะเกษนานอย อําเภอนานอย
จังหวัดนาน เพื่อเตรียมประกาศเป/นเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนาน ณ วัดดอนมูล และ
วัดมิ่งเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
11. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ
ในพื้นที่ยานชุมชนเกาศรีษะเกษนานอย ตามแผนงานที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ
1. โครงการสํา รวจและรวบรวมข&อมูลสิ่ งแวดล& อมธรรมชาติ และศิล ปกรรมเพื่อประกาศเป6น มรดกจังหวั ด
เพชรบูรณ
2. ผู&รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ
3. งบประมาณ 90,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ เห็นความสําคัญเรื่องความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
รวมทั้งความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่จะทําใหแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมไดรับผลกระทบ ยากตอการ
ปEองกันและแกไข จึงจัดทําขอมูลสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ ในพื้นที่อําเภอวิเชียรบุรี
และอําเภอวังโปQง โดยสํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษที่มีความโดดเดน และมี
ความสําคัญในทองถิ่น เพื่อใหหนวยงานในทองถิ่นไดตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญ คัดเลือก และประกาศเป/น
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษของทองถิ่นตอไป
5. ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานตามโครงการฯ หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ ไดรวบรวมแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอวิเชียรบุรี ประจําปR พ.ศ.2559 ไดแก โบสถเกาวัดปQาเรไรทอง สุสานหอย 15 ลานปR น้ําตกซับ
พลู เสาหินอัคนี และบอน้ําเดือด สวนในปR พ.ศ.2560 ในพื้นที่อําเภอวังโปQง ไดแก ถ้ําผาโคง/ผาเจ็ดสี และถ้ําปากเสือ
โดยไดนําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดเพชรบูรณ และ
ประกาศเป/นมรดกจังหวัด ทั้ง 7 แหง เป/นที่เรียบรอยแลว
6. ข&อเสนอแนะ
ควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ในการอนุรักษ ดูแล และพัฒนาพื้นที่แหลงสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมที่ไดรับการประกาศเป/นมรดกจังหวัด

7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครสวรรค
1. โครงการประกาศแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ
2. ผู&รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
3. งบประมาณ 77,060 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ นครสวรรค เห็นความสําคัญของเมืองเกาเวสาลี บานหนองไผ ตําบลสําโรงชัย อําเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค โดยจากการสํารวจของกรมศิลปากร เมื่อปR พ.ศ.2511 สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัย
ทวาราวดี บริเวณที่ตั้งชุมชนเป/นที่ราบลุมทางน้ําไหลผาน มีโบราณสถานปรากฏใหเห็น ประกอบดวย อุโบสถ พระ
พุทธปฏิมากร มณฑป วิหาร และเจดีย ซึ่งเป/นศิลปะสมัยขอมโบราณ ประมาณปR พ.ศ.1100 - 1400 ซึ่งป:จจุบัน
กําลังไดรับการพัฒนาใหเป/นแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค ดวยเหตุนี้หนวย
อนุรักษฯ นครสวรรค จึงจัดโครงการประกาศแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษตามโครงการ
มรดกชาติอันควรอนุรักษ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมเมืองเกาเวสาลี และจัดทํา
รายละเอียดขอมูล โดยกิจกรรมประกอบดวย
- การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป/นมา
และวั ต ถุป ระสงคของโครงการ ตลอดจนแนวทางในการจั ดเวที ช าวบาน เพื่ อสรางความรู ความเขาใจและให
ชาวบานเกิ ด ความตระหนั กในมรดกทองถิ่น ของตนเอง มี ผู เขารวมสัมมนา จํ า นวน 25 คน ไดแก รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย ครู อาจารย กํานัน ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน และ อสมศ. รวมทั้งไดรวมกัน
ปลูกตนไมบริเวณเมืองเกาเวสาลี จํานวน 25 ตน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
- การสัมมนาเพื่อเตรียมงานยอนรอยเมืองเกาเวสาลี ครั้งที่ 3 และรวมหารือเรื่องการเตรียมประกาศเขต
เมืองเกาเวสาลีเป/นมรดกจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคลงชื่อการขึ้นทะเบียนแหลง
ธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมดังกลาว ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 มีผูเขารวมสัมมนาครั้งนี้ จํานวน 60 คน
ไดแก นายกเทศมนตรี ตํ า บลไพศาลี นายกองคการบริ ห ารสวนตํ า บลสํ า โรงชั ย ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา กํ า นั น
ผูใหญบาน และชาวบาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
5. ผลผลิตและผลลัพธ
ไดขอมูล ประวัติความเป/นมา สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ สถานที่
สําคัญ จํานวนประชากร และวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของตําบลสําโรงชัย โดยเป/นไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว ในการหาแนวทางประกาศเขตเมืองเกาเวสาลี ซึ่งตองมีการจัดประชุมรวมกับทุกภาคสวนเพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนที่ที่ถูกตอง การจัดตั้งคณะกรรมการเมืองเกาเวสาลี เพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติการตอไป
6. ป9ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
พบวายังมีผูที่ไมเห็นดวยกับการประกาศเขตเมืองเกาเวสาลี เนื่องจากมีความกังวลเรื่องจะไปซอนทับพื้นที่
ทํากินของเกษตรกรบางราย
7. ข&อเสนอแนะ
เนื่องจากเป/นแหลงโบราณสถานที่มีโบราณวัตถุที่สมบูรณของจังหวัดนครสวรรค จึงควรตองประสานกับ
หนวยงานตางๆ ที่ เ กี่ ย วของอยางชั ด เจน โดยนํ า ป: ญ หาเสนอเขาที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการหนวยอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อหาทางออกรวมกัน รวมทั้งในการจัดอบรมสัมมนาควร

ประสานเชิญสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรมธนารักษ และกรม
ศิลปากรเขารวมใหความรูดวย
8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ปทุมธานี
1. โครงการสํารวจและวิเคราะหสถานการณ ชุมชนตลาดเกาคลองสามรังสิตปทุมธานี
2. ผู&รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
3. งบประมาณ 100,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ ปทุมธานี เห็นความสําคัญของชุมชนตลาดริมน้ําเกาแก มีอายุกวา 100 ปR เคยเป/นยานการคา
สําคัญดานตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี เป/นชุมทางสัญจรทางเรือที่ติดตอคาขายขาวสารในแถบทุงรังสิตกอนสงเขา
มาในกรุงเทพฯ แตป:จจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการขยายชุมชน ทําใหยานชุมชนเกาเสี่ยงตอ
การสูญเสียคุณคาที่ควรอนุรักษไว จึงจัดโครงการสํารวจและวิเคราะหสถานการณชุมชนตลาดคลองสามรังสิตปทุมธานี
เพื่อใหทราบถึงคุณคาของพื้นที่ ป:ญหาและอุปสรรค เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการอนุรักษที่เหมาะสม รวมทั้งคณะ
สถาป:ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป/นสถาบันที่มีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบูรณาการ
การอนุรักษยานชุมชนเกา ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรมประเพณี เขากับการเรียนการสอนและงานวิชาการ ที่จะชวยในการ
ตอยอดคุณคาเชิงวัฒนธรรมและขยายผลในเชิงวิชาการ ใหสังคมและชุมชนโดยรอบตระหนักในคุณคาของชุมชน และ
ตอยอดสูการเขารวมกันเป/นเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
5. ผลการดําเนินงาน
ผลที่ ไดจากการศึ กษาทํ าใหทราบถึ งสถานการณป: จ จุ บั น ของตลาดเกาคลองสามรั งสิ ต ปทุ มธานี การ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่เกิดขึ้น ทิศทางการอนุรักษ และจัดทําเป/นรายงานสถานการณชุมชนตลาดคลองสาม
รังสิตปทุมธานี เพื่อรายงานและประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชรวมกันในการกําหนดทิศทางการอนุรักษ
พื้นที่ตอไป
6. ป9ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- แบบฟอรมที่ใชในการเก็บขอมูลไมเหมาะสมกับการใชงานจริง ตองมีการปรับปรุงเนื้อหาและตัดถอน
ขอความที่ซ้ําซอน เขาใจยาก และเนื้อหาที่มากเกินไป ทําใหไมเหมาะกับการนําไปใชเก็บขอมูลในพื้นที่บริบทของ
ยานชุมชนเกา
- ยานชุมชนเกาตลาดคลองสามรังสิตปทุมธานี อยูในสถานการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
ของภาครัฐ ดวยการตัดถนน และสรางประตูระบายน้ําพาดทับกับพื้นที่ชุมชน ดังนั้นการเก็บขอมูลเรื่องการอนุรักษ
จึงตองมีการปรับแนวทางเพื่อชวยหาทางออกใหกับชุมชน ดวยการบูรณาการไปกับการเก็บขอมูลเพื่อรักษาความ
เป/นยานชุมชนเกาและคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว
7. ข&อเสนอแนะ
ควรมี ส วนกลางที่ จ ะดํ า เนิ น จั ด พิ ม พเอกสารและหนั ง สื อ เผยแพรขอมู ล และความรู ที่ ไ ดรั บ เพื่ อ ให
สาธารณชนและชุมชนในพื้นที่และโดยรอบเกิดความสํานึกรักและหวงแหนคุณคาในทองถิ่นของตนเอง

8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ปราจีนบุรี
1. โครงการศึกษาและจัดทําแผนที่สิ่งแวดล&อมศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู&รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
3. งบประมาณ 100,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุ รั กษฯ ปราจี นบุ รี ดํ าเนิ นโครงการศึ กษาและจั ด ทํ า แผนที่ สิ่ งแวดลอมศิ ล ปกรรมเมื องโบราณ
ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเป/นฐานขอมูลแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความถูกตอง
สามารถแลกเปลี่ยนใชงานกันได และเป/นขอมูลอางอิงรวมระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการประยุกตใชใน
กระบวนการวางแผนอนุ รั ก ษแลพั ฒ นาในระดั บ ทองถิ่ น เป/ น เครื่ อ งมื อ สงเสริ ม การมี ส วนรวมของชุ ม ชนใน
กระบวนการวางแผนทองถิ่น และการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น และเป/นเครื่องมือในการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาความสําคัญของพื้นที่ เพื่อสรางการรับรูสาธารณะ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ.2558 ของทุกภาคสวน ในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ในอนาคตตอไป กิจกรรม ประกอบดวย
1. สํ า รวจภาคสนาม ไดแก สํ า รวจสภาพพื้ น ที่ ลั ก ษณะทางธรรมชาติ ภู มิ ทั ศ น ลั ก ษณะ
สถาป:ตยกรรม ลักษณะวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต
2. จั ด ทํ า แผนที่ สิ่ ง แวดลอมศิ ล ปกรรม ไดแก การระบุ ตํ า แหนงและรายละเอี ย ดของแหลง
ศิลปกรรมที่สําคัญ เชน ศาสนสถาน บานพักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม อาคารราชการ เป/นตน การระบุตําแหนง
และรายละเอียดของแหลงที่มีลักษณะเดนดานภูมิทัศน และภูมิลักษณ เชน เสนทางหลักของยาน เสนทางสําคัญ
ของยาน เป/นตน
5. ผลผลิตและผลลัพธ
ไดแผนที่สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด A4 พิมพสี
ซึ่ ง เป/ น ขั้ น ตอนเริ่ ม ตนของกระบวนการอนุ รั กษและพํ ฒ นาสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมเมื อ งโบราณ
ศรีมโหสถ มีผลเป/นรูปธรรม โดยเริ่มจากกการกระตุนใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่และรวมมือ
ปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม เรื่ อ งกํ า หนดพื้ น ที่ และมาตรการคุ มครอง
สิ่งแวดลอมในบริ เ วณพื้ น ที่ เ มื องโบราณศรี มโหสถ อํ า เภอศรี มโหสถ จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ซึ่ งจะมี ผ ลอยางยิ่ งตอ
กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการอื่นๆ ตอไปในอนาคต

6. ภาพประกอบ

