รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 3 (ภาคกลาง)
หนวยอนุรักษฯ กาญจนบุรี
1. โครงการคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี
2. ผู-รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
3. งบประมาณ : 71,400 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนัก ความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม แก
เยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับความรูความเขาใจ
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 7 - 9 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ :
- ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- ศูนยศึกษาธรรมชาติเขาน้ําพุ จังหวัดกาญจนบุรี
- แหลงโบราณสถานวัดกาญจนบุรีเกา จังหวัดกาญจนบุรี
7. จํานวนผู-เข-ารวมโครงการฯ : ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายทางวิชาการเรื่องกิจกรรมการศึกษานิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการสํารวจ
- การบรรยายความหลากหลายของสัต วป@า เนนกลุมสั ตวเลี้ยงลูกดวยนมและสัตวปAก (กลุมนก) และ
แนวทางในการอนุรักษและจัดการเพื่อความยั่งยืน
- กิจกรรมแบงกลุมปฏิบัติการ ศึกษาแมลงกลางวัน
- กิจกรรมแบงกลุมปฏิบัติการ ฐานเรียนรูนิเวศวิทยา
- กิจกรรมแบงกลุมปฏิบัติการ ศึกษาแมลงกลางคืน
- กิจกรรมแบงกลุมทํากิจกรรม ศิลปะจากธรรมชาติ
- กิจกรรมสํารวจนกในธรรมชาติ
- กิจกรรมแบงกลุมปฏิบัติการเดินป@าศึกษาธรรมชาติ "ทองไพรในป@าเต็งรังและเบญจพรรณ เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ คุณหมอบุญสง เลขะกุล"
- แบงกลุมระดมความคิด ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถิ่น และการอนุรักษผาน
Mind map เพื่อเตรียมงานนําเสนอผลการเรียนรูของกลุมในแตละกิจกรรม
- กิจกรรมเยือนถิ่นกาญจนบุรีเกา ฟPงการบรรยายสรุปประวัติศาสตรความเปQนมาและความสําคัญของ
แหลงประวัติศาสตรวัดกาญจนบุรีเกา
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี โดยสามารถนําความรูไปใชประโยชนและเผยแพรตอไปได

10. ข-อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เนื่องจากมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดมีแนวทางหรือทราบวาตัวเองมีความสนใจในเรื่องอะไร นอกจากนี้ควรเพิ่มจํานวน
ผูเขารวมโครงการฯ โดยสามารถนําความรูไปใชประโยชนและเผยแพรตอไปได
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พระนครศรีอยุธยา
1. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษแหลงศิลปกรรมในชุมชนคลอง
สระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ผู-รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. งบประมาณ : 42,500 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ในชุมชน
คลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับนักวิชาการ ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
4.2 เพื่อใหนักวิชาการ ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตอง
4.3 เพื่ อขยายเครื อขายบุ คลากรในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมของทองถิ่ นจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว ตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. จํานวนผู-เข-ารวมโครงการฯ : นักวิชาการ ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ ผูนําชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่ จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การเสวนาใหความรูดานการอนุรักษ และการทําประชาพิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการ
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว โดยวิทยากร รองศาสตราจารย ดร.
นพวรรณ ธีระพันธเจริญ
- การสาธิตการปPTนหมอดินเผาคลองสระบัว
- การลงพื้นที่ศึกษาเสนทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปPญญาทองถิ่นชุมชนคลองสระบัว โดยรถราง
ลอยาง ไดแก วัดกลางคลองสระบัว วัดเจายา วัดโคกพระยา วัดตะไกร วัดศรีโพธิ์ วัดพระงาม วัดจงกรม วัดพระยา
แมน วัดครุฑธาราม ภูมิปPญญาการทําอิฐมอญโบราณ และภูมิปPญญาสลักหิน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี โดยเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือดานการอนุรักษแหลงศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว
รวมกัน
10. ข-อเสนอแนะ
การดํ า เนิ น งานดานการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมในทองถิ่ น ตางๆ จํ า เปQ น ตองให
หนวยงานในทองถิ่น เชน นักวิชาการ ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อเปQนการสรางแนวทางในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สิงหบุรี
1. โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่นจังหวัดสิงหบุรี
2. ผู-รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี
3. งบประมาณ : 53,500 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรักและหวงแหนแหลงศิลปกรรมทองถิ่น
4.2 เพื่อใหเครือขายอนุรักษฯ เกิดความตระหนักและหวงแหนแหลงศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี
4.3 เพื่อใหกลุมเครือขายอนุรักษฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการอนุรักษแหลงศิลปกรรม ระหวางอําเภอและ
จังหวัดอื่นๆ
4.4 เพื่อใหกลุมนักเรียนแกนนําเครือขายอนุรักษฯ ไดนําความรูและประสบการณไปทําหนาที่มัคคุเทศกนอย
ในทองถิ่นตอไปไดอยางมีคุณภาพ
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ :
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี
- แหลงเรียนรูการขุดพบโครงกระดูกมนุษยบานคูเมือง และพิพิธภัณฑบานคูเมือง
- แหลงเรียนรูเตาเผาแมน้ํานอย วัดพระปรางค และอนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน
- วัดพิกุลทอง และวัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร
7. จํานวนผู-เข-ารวมโครงการฯ : นักเรียนแกนนํา จํานวน 255 คน ที่อาศัยอยูใน 6 อําเภอของจังหวัดสิงหบุรี
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การสํารวจแหลงศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ณ แหลงเรียนรูพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี
- การสํารวจแหลงศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ณ แหลงเรียนรูการขุดพบโครงกระดูกมนุษยบานคู
เมือง และพิพิธภัณฑบานคูเมือง
- การสํารวจแหลงศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ณ แหลงเรียนรูเตาเผาแมน้ํานอย วัดพระปรางค และ
อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน
- การสํารวจแหลงศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ณ วัดพิกุลทอง และวัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี รวมทั้งสาเหตุการเสื่อมโทรมของแหลงศิลปกรรม โดยรวมเปQนเครือขายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี
10. ข-อเสนอแนะ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้ เนื่องจากเปQนการปลูกฝPงความตระหนักใหเกิดกับเยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานที่เปQนผูอนุมัติโครงการ ควรเปQนผูจัดโครงการฯ เอง
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ราชบุรี
1. โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่นจังหวัดราชบุรี
2. ผู-รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
3. งบประมาณ : 76,200 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิตสํานึก ตระหนัก และความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
แกกลุมเปZาหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 11 - 12 กันยายน 2560
6. สถานที่ : อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
7. จํานวนผู-เข-ารวมโครงการฯ : นักศึกษา บุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน
60 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การจัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี
- การสรางเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
- การศึกษาแหลงเรียนรูเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตนกําเนิดธารน้ําพุรอน และรวมสรางฝายชะลอน้ํา
ถวายพอหลวง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก เกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ และมีความรูความเขาใจในการ
อนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ศิล ปกรรม และวัฒ นธรรมทองถิ่นจั งหวัด ราชบุ รี โดยรวมเปQน เครื อขายอนุ รักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
10. ข-อเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดราชบุรี ศึกษา
เรี ย นรู การอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมอยางตอเนื่ อ ง และพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมที่ มี ค วาม
หลากหลายและนาสนใจมากขึ้น
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อางทอง
1. โครงการอบรมเยาวชนต-นกล-าเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่นจังหวัดอางทอง
2. ผู-รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอางทอง
3. งบประมาณ : 51,300 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ กในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม แกเยาวชน ประชาชน ปละ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
4.2 เพื่อใหเยาวชนตนกลา ไดรับความรูความเขาใจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และ
นําไปสูการปฏิบัติได
4.3 เพื่ อสรางแนวรวมใหกั บเยาวชนตนกลา ในการเปQ นแกนนํ าและเปQ นกํ าลั งสํ าคั ญดานการอนุ รั กษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 19 - 20 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนสตรีอางทอง วัดขุนอินทรประมูล และวัดมวง
7. จํานวนผู-เข-ารวมโครงการฯ : นักเรียนโรงเรียนสตรีอางทอง จํานวน 70 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การรับฟPงการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมการสืบคนขอมูลศิลปกรรมทองถิ่น
โดยวิทยากร ผศ.กมล บุญเขต
- การศึกษาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ วัดมวง และวัดขุนอินทรประมูล
- การนําเสนอผลงานกลุมที่แสดงถึ งศั กยภาพในการเรียนรู สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม วิถีชน
อาหารพื้นบาน ขนมพื้นถิ่น และเพลงพื้นบาน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- ผู เขารวมโครงการฯ มี ค วามรู ความเขาใจ เกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น คุ ณคาเรื่ องธรรมชาติ และ
ศิล ปกรรมรวมทั้ งภู มิปP ญ ญาทองถิ่ น มากขึ้น และไดเรี ย นรู การดํ า เนิ น ชีวิ ต ตามวิถีทองถิ่ น จังหวั ด อางทอง โดย
สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
- ครูสามารถนําวิธีการไปประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
- มีเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอางทองเพิ่มขึ้น รอยละ 100 ตาม
เปZาหมาย ในการชวยกันเฝZาระวัง อนุรักษ และเผยแพรความรูความเขาใจใหทรงคุณคาสืบไป
10. ปCญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ผูนําทองถิ่นมีอิทธิพล รวมทั้งประชาชนบางสวนใหความสําคัญ ความตระหนักตอแหลงธรรมชาติและ
แหลงศิลปกรรมนอย ทําใหเกิดการบุกรุกทําลายแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ทําใหการเขาไป
ความรูความเขาใจกับเยาวชนและประชาชน ตองคํานึงถึงความปลอดภัยจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นดวย

11. ข-อเสนอแนะ
ควรมีการจัดอบรมโครงการฯ เชนนี้อยางตอเนื่อง เพื่อใหเยาวชนรวมกลุมจัดกิจกรรม โดยมีหนวยอนุรักษฯ
อางทอง สงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ ประสาน
ติดตาม และประเมินผล หลังจากที่ไดอบรมแลว
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่น : ไมมี
13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชัยนาท
1. โครงการอบรมแกนนําเผยแพรความรู-เครือขายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล-อมศิลปกรรมเมืองสรรคบุรี
2. ผู-รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชัยนาท
3. งบประมาณ : 32,600 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตามรอยเสด็จประพาสตน รัชกาลที่ 5
แกครูในทองถิ่น
4.2 เพื่อให อสม. และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดรับความรูและความเขาใจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ตามรอยเสด็จประพาสตน รัชกาลที่ 5
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 6 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานชัยนาทมุนี วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดบรมธาตุวรวิหาร วัดทรงเสวย วัดพระยาแพรก
วัดสองพี่นอง วัดโตนดหลาย และวัดมหาธาตุ
7. จํานวนผู-เข-ารวมโครงการฯ : ผูนําทองถิ่น จํานวน 55 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
การบรรยายใหความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตามรอยเสด็จประพาสตน รัชกาล
ที่ 5 ไดแก พิพิธภัณฑสถานชัยนาทมุนี วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดบรมธาตุวรวิหาร วัดทรงเสวย และวัดมหาธาตุ
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจและเกิดความตระหนักเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น ตามรอยเสด็จประพาสตน รัชกาลที่ 5 โดยไดรับความรูจากวิทยากรเชิงประจักษในการเห็น
คุณคาตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
- ผูเขารวมโครงการฯ รวมเปQนเครือขาย ปกปZอง และคุมครองแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดชัยนาท
- ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเปQนผู นําสูการเผยแพร ประชาสัมพันธองคความรูในการอนุรักษแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
10. ปCญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ผูนําทองถิ่นมีพื้นฐานความรูความเขาใจดานประวัติศาสตร สถาปPตยกรรม และศิลปกรรมที่แตกตางกัน
ทํ าใหการเรี ย นรู เพื่ อใหเกิ ด ความเขาใจในแหลงศิ ล ปกรรมนั้ น ๆ ตองอางอิ งจากหลั กฐานเพื่ อใหเห็ น ภาพจริ ง
นอกจากนี้การซักถามและการแสดงความคิดเห็นรวมกันจะชวยใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล-อมธรรมชาติและศิลปกรรมท-องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 3 (ภาคตะวันออก)
หนวยอนุรักษฯ ตราด
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู*การอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น
เรื่องวัดลําดวน วัดเกาแกที่ควรคาแกการอนุรักษ
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตราด
3. งบประมาณ : 41,600 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรูเกี่ยวกับประวัติวัดลําดวน จังหวัดตราด
4.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรูถึงวิธีการอนุรักษและฟ78นฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ของวัดลําดวน และบริเวณใกลเคียง
4.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรม ในบริเวณ
วัดลําดวน
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองเสม็ด และวัดลําดวน จังหวัดตราด
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : ครูและนักเรียน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จํานวน 75 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การอบรมสัมมนาเผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษและฟ78นฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การบรรยายและศึกษาแหลงศิลปกรรมภายในวัดลําดวน และเจดียโบราณ
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรั บความรู และเปCน ผูนํ าเรื่ องการอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม
ทองถิ่ นจั งหวั ดตราด โดยสามารถนํ าความรูที่ ไดเผยแพรไปยังองคกรของตนเองเพื่อชวยกัน อนุ รักษและฟ78 น ฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพอากาศมีผลตอการดําเนินโครงการฯ เปCนอุปสรรคตอการเดินทาง รวมทั้งปEญหาเรื่องประชาชนใน
ทองถิ่นสวนมากยังไมตระหนักถึงความสําคัญของแหลงศิลปกรรมเทาที่ควร และการบริหารจัดการสภาพแวดลอม
ภายในวัดยังไมเปCนระเบียบ แตในการดําเนินโครงการฯ หนวยอนุรักษฯ ตราด ไดรับความรวมมือเปCนอยางดีจาก
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
11. ข*อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง และ
ควรมีการประสานงานในการรวมมือดําเนินโครงการฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ จันทบุรี
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู*การอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
3. งบประมาณ : 48,800 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นชุมชนบานตะปอน จังหวัดจันทบุรี
4.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรูถึงวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ชุมชนบานตะปอน จังหวัดจันทบุรี
4.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรักและหวงแหนมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรม ชุมชนบาน
ตะปอน จังหวัดจันทบุรี
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : ชุมชนบานตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : ครูและนักเรียน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จํานวน 75 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การอนุรักษและฟ78นฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ตามรอยเสนทางเสด็จพระพุทธเจา
หลวง รัชกาลที่ 5 อุทยานน้ําตกพลิ้ว
- การอนุรักษและฟ78นฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ชุมชนตะปอน อําเภอขลุง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี ไดแก วัดตะปอนนอย วัดตะปอนใหญ วัดเกวียนหัก เจดียทราย และเขตอนุรักษปHายางนาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
- การสงเสริมและเผยแพรใหกับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เกิดความรูความเขาใจในเรื่องการอนุรักษ
ธรรมชาติและฟ78นฟูสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรั บ ความรู และเปC น ผู นํ า เรื่ องการอนุ รั กษและฟ78 น ฟู สิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น ชุมชนตะปอน จังหวัดจันทบุรี
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม เปCนชวงฤดูที่ฝนตกชุกทําใหเปCนอุปสรรคตอการเดินทาง
แตในการดําเนินโครงการฯ หนวยอนุรักษฯ จันทบุรี ไดรับความรวมมือเปCนอยางดีจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
11. ข*อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง และ
ควรมีการประสานงานในการรวมมือดําเนินโครงการฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ฉะเชิงเทรา
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่องแนวทางการอนุรักษยานชุมชนเกา
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. งบประมาณ : 79,100 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม แกประชาชนในทองถิ่น ผูบริหาร เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
4.2 เพื่อใหประชาชน เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดรับความรู
ความเขาใจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 6 - 7 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : หองเจาพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : ผูนําชุมชน ครู อาจารย เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชน จํานวน 90 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยหัวหนาหนวย
อนุรักษฯ ฉะเชิงเทรา
- การบรรยายเรื่องนิยามและแนวคิดในการระบุแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเภทยานชุมชนเกา และ
การนําเทคนิคในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (SAVE) มาประยุกตในการอนุรักษ
ยานชุมชนเกา โดยอาจารยปูรณ ขวัญสุวรรณ คณะสถาปEตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
- การแบงกลุมคนหายานชุมชนเกาในทองถิ่นของตนเองในแตละอําเภอ รวมกันอภิปรายและวิเคราะหภัย
คุกคาม และนําเสนอผลงานกลุม
- การลงพื้นที่ศึกษายานชุมชนเกา ตลาดคลองสวนรอยปV
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนัก และมีจิตสํานึกในคุณคาของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดําเนินงานดานการอนุรักษฯ ตอไป
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพอากาศรอนไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรม สภาพพื้นที่แออัดและมีนักทองเที่ยวมากมาย ทําให
การสัมภาษณเชิงลึก เชน การซักถามและพูดคุยกับเจาของรานคาไมสะดวก รวมทั้งผูเขารวมโครงการฯ ยังไมมีพื้น
ฐานความรูความเขาใจเรื่ององคประกอบของยานชุมชนเกา จึงทําใหยังไมสามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
และอนุรักษฯ ได
11. ข*อเสนอแนะ
ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ ใหมากขึ้น ทั้งเนื้อหาการบรรยายและการลงพื้นที่ศึกษา
แหลงศิลปกรรม

12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี
13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สระแก*ว
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู*เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสระแกว
3. งบประมาณ : 58,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม แกกลุมเปXาหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 5 - 6 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ :
- โรงเรียนสระแกว
- อุทยานแหงชาติปางสีดา
- สถานีรถไฟพลังงานแสงอาทิตยคลองชองกล่ํา
- สถานีเพาะเลี้ยงพันธุประมงน้ําจืด
- ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแกว
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : เยาวชนในพื้นที่ จํานวน 90 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การเรียนรูเรื่องแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสระแกว
- การเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรในอุทยานแหงชาติปางสีดา ในการรักษาโรค
- การเรียนรูเรื่องการแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปCนพลังงานไฟฟXา
- การเรียนรูเรื่องพันธุปลาตางๆ
- การเรียนรูเรื่องธรรมชาติ ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ รวมเปCนแนวรวมและเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดสระแกว ซึ่งเปCนกําลังสําคัญในการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหเกิดผล
อยางเปCนรูปธรรม ตอเนื่อง และยั่งยืน
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ มีนอยเกินไป ทําใหวิทยากรตองเรงรัดเนื้อหาในการบรรยาย รวมทั้ง
สภาพอากาศในฤดูฝน จึงตองใชความระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรม
11. ข*อเสนอแนะ
ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ ใหมากขึ้น ทั้งเนื้อหาการบรรยายและการลงพื้นที่ศึกษา
แหลงศิลปกรรม
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ระยอง
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู*เรื่องหนังใหญวัดบ*านดอนเกาแกที่ควรคาแกการอนุรักษจังหวัดระยอง
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดระยอง
3. งบประมาณ : 41,600 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรูเกี่ยวกับประวัติหนังใหญวัดบานดอน จังหวัดระยอง
4.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ รูวิธีการอนุรักษและฟ78นฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ของหนัง
ใหญวัดบานดอน และบริเวณใกลเคียง
4.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรักและหวงแหนมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมของหนังใหญ
วัดบานดอน
5. วันที่ : 10 กันยายน 2560
6. สถานที่ :
- โรงเรียนสระแกว
- อุทยานแหงชาติปางสีดา
- สถานีรถไฟพลังงานแสงอาทิตยคลองชองกล่ํา
- สถานีเพาะเลี้ยงพันธุประมงน้ําจืด
- ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแกว
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : เยาวชนในพื้นที่ จํานวน 75 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
เปCนการสงเสริมและเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมและการละเลนที่เคยแสดงกันมา ไดฟ78นฟูฝZกซอมหนังใหญ
ออกแสดงใหกับประชาชนในจังหวัดระยอง ไดเกิดความรักและหวงแหนหนังใหญวัดบานดอน จังหวัดระยอง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนัก มีจิตสํานึก และเกิดความรักหวงแหนในคุณคาในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่องมรดกความเปCนไทยผานหนังใหญวัดบานดอน ใหเปCนที่ยอมรับของชุมชน
และรวมเปCนเครือขายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดระยองสืบสานวัฒนธรรม
ดานภูมิปEญญา โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไดแก ประชาชน พระภิกษุสงฆ เยาวชน ครู อาจารยใน
ชุมชน ในการรวมเล็งเห็นคุณคาและความภาคภูมิใจในแหลงศิลปกรรมที่ทรงคุณคาดานวัฒนธรรม
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ผูสืบสานวัฒนธรรมไทยทองถิ่นไดดีคือเยาวชน แตเนื่องจากปEจจุบันไดรับวัฒนธรรมจากตางชาติเขามา ทํา
ใหวัฒนธรรมไทยอาจสูญหายไปตามกาลเวลา เชน หนังใหญซึ่งเปCนมหรสพชั้นสูง แตดวยอุปสรรคหลายๆ ไดแก
การขาดผูสืบทอด ราคาตัวหนังที่คอนขางแพงเนื่องจากมีขนาดใหญ ชางทําหนังใหญที่เหลือจํานวนนอยลง โดย
ปEจจุบันการละเลนหนังใหญในประเทศไทยที่ยังหลงเหลืออยูเพียงสามแหง ไดแก วัดขนอน จังหวัดราชบุรี วัดสวาง
อารมณ จังหวัดสิงหบุรี และวัดบานดอน จังหวัดระยอง
11. ข*อเสนอแนะ

ควรมีการนําเนื้อหาเรื่องหนังใหญวัดบานดอนมาเชื่อมโยงกับการศึกษา ใหเกิดการบูรณาการบทเรียนเขา
กับหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูและเปCนการสืบทอดการสงตอขอมูลเชิงลึกตอรุนตอไป
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี
13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ปราจีนบุรี
1. โครงการอบรมสั มมนาสร* างจิ ตสํานึ กในการอนุ รั กษสิ่ งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท* องถิ่ นจังหวั ด
ปราจีนบุรี
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
3. งบประมาณ : 58,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิตสํ านึ กและความตระหนั กในการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม แกเยาวชน
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดรับความรูความเขาใจดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
4.3 เพื่อสรางเครือขายใหกับเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
4.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับเยาวชนและบุคลากรเครือขาย ในการเผยแพรความรูการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
5. วันที่ : 1 กันยายน 2560
6. สถานที่ :
- โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
- อางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา
- อุทยานแหงชาติทับลาน
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : เยาวชนและบุคลากรในทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 80 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุรักษฯ ปราจีนบุรี ไดรับความรวมมือเปCนอยางดีจากคณะวิทยากรสํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
คณะวิทยากรพิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี วิทยากรและเจาหนาที่อุทยานแหงชาติทับลาน วิทยากรและเจา
ที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- เยาวชนและบุคลากรในทองถิ่น เกิดจิ ตสํ านึ ก และความตระหนั กเรื่ องการอนุ รั กษ คุ มครอง และฟ78 นฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
- เยาวชนและบุ คลากรในทองถิ่ น ไดรั บความรู ความเขาใจเรื่ องการอนุ รั กษ คุ มครอง และฟ78 นฟู คุณภาพ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
- เยาวชนและบุคลากรในทองถิ่น รวมเปCนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
ปราจีนบุรี
- เยาวชนและบุคลากรในทองถิ่น มีความสามารถในการคุมครอง ดูแล และรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นไดอยางเหมาะสม แลสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการเฝXาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ พรอมรายงานภัย
คุกคามที่มีผลกระทบตอแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินโครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ เนื่องจากมีภาระงานในสถานศึกษาและ
ภารกิจของวิทยากร รวมทั้งเจาหนาที่ที่ดูแลเรื่องงานหนวยอนุรักษฯ มีจํานวนนอย
11. ข*อเสนอแนะ
- คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมประจํ า จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ไมเห็ น
ความสําคัญเรื่องการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ
- ควรมี การเพิ่ มศั กยภาพของเยาวชนและบุ คลากรที่ เ ปC น เครื อขายอนุ รั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีอยางตอเนื่อง
- ควรมีการดําเนินโครงการฯ เชนนี้อยางตอเนื่อง และเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี
13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชลบุรี
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู*เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น "ยุวชน
รักษท*องถิ่น 60"
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชลบุรี
3. งบประมาณ : 47,200 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษ ปกปXอง คุมครอง ฟ78นฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดชลบุรีอยางยั่งยืน
4.2 เพื่อเปCนเครือขายเฝXาระวังในแตละชุมชนที่มีแหลงศิลปกรรมหรือแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
4.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นได
อยางเหมาะสม
4.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ นําความรูที่ไดไปใชในการเฝXาระวัง ติดตาม และตรวจสอบรายงานภาวะ
อันตรายและผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วันที่ : 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ :
- โรงเรียนชลกันยานุกูล
- แหลงเรียนรูวัดเขาบางทราย
- แหลงเรียนรูศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปHาชายเลนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 4 และคณะครู สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตที่ 18
จังหวัดชลบุรี จํานวน 83 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายพิเศษเรื่องสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยผูวา
ราชการจังหวัดชลบุรี
- การบรรยายพิเศษเรื่องแหลงศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยนายสมดุล ทําเนาว
- การบรรยายพิเศษเรื่องรักษธรรมชาติ รักษสิ่งแวดลอม รักชลบุรี โดยนายเพิ่มสกุล เล็กสรรเสริญ
- การศึกษาแหลงเรียนรูศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปHาชายเลนเพื่อการทองเที่ยว
- การศึกษาแหลงศิลปกรรม ณ วัดเขาบางทราย ซึ่งเปCนวัดโบราณสมัยอยุธยา มณฑปประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาท ภายในตึกหลังมีพระพุทธไสยาสนที่ตั้งอยูบนยอดเขา
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดชลบุรี และรวมเปCนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชลบุรี
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหความรวมมือและสนับสนุนเปCนอยางดี
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ปทุมธานี
1. โครงการสัมมนาบุคคลทั่ วไปและเยาวชนเพื่ อการอนุรั กษศิ ลปกรรมท*องถิ่ นเมื องโบราณสามโคก ปHที่ 2
"ทอดนองทองสามโคก"
2. ผู*รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
3. งบประมาณ : 80,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดปทุมธานี
4.2 เพื่อสรางเครือขายเยาวชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
4.3 เพื่อใหเยาวชนไดเกิดความสํานึกในการดูแลรักษาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดปทุมธานี
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
7. จํานวนผู*เข*ารวมโครงการฯ : เยาวชนในพื้นที่อําเภอสามโคก จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นแหลงศิลปกรรม โบราณสถานในเขตเมืองเกาสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
- การศึกษาแหลงโบราณสถานในเขตเมืองเกาสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยกิจกรรมขี่จักรยาน
- การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ไดเผยแพรความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นและขยายเครือขายการอนุรักษเมืองโบราณ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี
10. ป?ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
แหลงศิ ล ปกรรมและวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ อํา เภอสามโคกมี จํ า นวนมาก ทํ าใหไมสามารถจั ด กิ จ กรรมได
ครอบคลุมและทั่วถึง เนื่องจากมีระยะเวลาที่จํากัด รวมทั้งสภาพอากาศที่รอนทําใหเปCนอุปสรรคตอกิจกรรมการขี่
จักรยานของผูเขารวมโครงการฯ
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล*อมธรรมชาติและศิลปกรรมท*องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 3 (ภาคเหนือ)
หนวยอนุรักษฯ เชียงใหม
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรม
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
3. งบประมาณ : 40,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป1าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 และ 28 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : คณาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คณาจารยและนักเรียน
จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนเชตุพนศึกษา และโรงเรียน
สามัคคีวิทยาทาน จํานวน 127 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประกอบดวย
- การบรรยายเรื่องสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดย อาจารย ดร.รัชพล สัมพุทธานนท
- การบรรยายเรื่องสิ่งแวดลอมธรรมชาติทางศิลปกรรม โดย อาจารยภูเดช แสนสา
- การบรรยายเรื่องการเก็บขอมูลภาคสนามและการจัดทํารายงานการเก็บขอมูล โดย อาจารย
พิสุทธิลักษณ บุญโต
8.2 การศึ กษาภาคสนาม ดวยการสํ า รวจและเก็ บ ขอมู ล ในพื้ น ที่ ศึก ษา โดยแตละกลุ มศึ ก ษาพื้ น ที่ ที่
แตกตางกัน ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2560
8.3 การประกวดโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ที่มีจิตสํานึกและมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินโครงการฯ มีระยะเวลาจํากัด ทําใหมีเวลาในการเก็บขอมูลคอนขางนอย และอยูในชวงการ
สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11. ข,อเสนอแนะ
ควรเพิ่มระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน เนื่องจากในการดําเนินโครงการฯ มีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานที่หลากหลาย
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ (โครงการที่ 1)
1. โครงการอบรมเสริมสร,างศักยภาพในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติ ประเภทซากดึกดําบรรพและธรณี
สัณฐาน บ,านหนองแมนา อําเภอเขาค,อ จังหวัดเพชรบูรณ
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ
3. งบประมาณ : 41,400 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม แกประชาชน
แกนนําทองถิ่น และหนวยงานในพื้นที่
4.2 เพื่ อใหประชาชน แกนนํ าทองถิ่ น และหนวยงานไดรั บความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอม
ธรรมชาติ ประเภทแหลงธรณีสัณฐานที่เปFนน้ําตก ภูเขา ถ้ํา หรือแกง และนําไปสูการปฏิบัติตอไป
4.3 เพื่อสรางแนวรวมดานการอนุรักษใหกับเยาวชนที่เปFนกําลังสําคัญดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ประเภทแหลงธรณีสัณฐานที่เปFนน้ําตก ภูเขา ถ้ํา หรือแกง
4.4 เพื่อเปFนการสรางเครือขายและการมี สวนรวมในการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมของ
ทองถิ่น
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : จุดชมวิวเขาตะเคียนโงGะ แกงบางระจัน และอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน
100 คน โดยเฉพาะที่อาศัยอยูในพื้นที่แหลงธรรมชาติ
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ ไดรับความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแมนาในการประสานงาน
อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการฯ และการจัดสถานที่ รวมทั้งไดรับความอนุเคราะหจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแมนาเปFนประธานเปHดการอบรม
8.1 ชวงเชา : การบรรยายใหความรูความเขาใจ จากวิทยากรสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลําปาง ไดแก
- เรื่องการอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยนายสุธี จงอัจฉริยกุล
- เรื่องธรณีวิทยาและ ธรณีสัณฐานของจังหวัดเพชรบูรณ โดยนายนรินทร จันทรฟู
8.2 ชวงบาย : การสํารวจแหลงธรรมชาติ โดยวิทยากรที่มีความชํานาญในพื้นที่ คือ นายทวีศักดิ์ แกนทอง
และนายอรรถพล ราชานุวัตร ไดแก
- จุดชมวิวเขาตะเคียนโงGะ
- แกงบางระจัน
- อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ที่มีความรูความใจและความตระหนักในการอนุรักษ ฟLMนฟู และดูแลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น

10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
10.1 ผูเขารวมอบรมบางสวนยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นอยางแทจริง และไมพยายามที่จะทําความเขาใจ ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน
10.2 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ ยังไมตอบสนองการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจ
10.3 ผูนําชุมชนยังขาดความตระหนัก และมีอํานาจในการตัดสินใจคอนขางนอย
11. ข,อเสนอแนะ
11.1 ควรมีโครงการเกี่ยวกับการปลูกปNาทดแทนผืนปNาที่สูญเสียไปในพื้นที่
11.2 หนวยงานที่เกี่ ยวของควรมีร ะบบบริ หารจัด การในพื้นที่อยางเปFน รูปธรรม เกี่ย วกับการบริหาร
จัดการพื้นที่แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
11.3 หนวยงานการศึกษาควรนําเรื่องนี้เขาบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรทองถิ่น
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ เพชรบูรณ (โครงการที่ 2)
1. โครงการเสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดล,อมยานชุมชนเกาบ,านสะเดียง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ
3. งบประมาณ : 41,400 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องยานชุมชนเกา และเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณดําเนินงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมยานชุมชนเกา
4.2 เพื่อสรางความตระหนักรูถึงคุณคาของชุมชนที่ควรคาแกการอนุรักษ
4.3 เพื่อสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : ยานชุมชนเกาบานสะเดียง ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน
100 คน โดยเฉพาะที่อาศัยอยูในพื้นที่แหลงธรรมชาติ
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
การเสวนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการอนุ รั กษ ดู แลพื้ นที่ ย านชุ มชนเกา เพื่ อใหเกิ ดความ
ตระหนักเรื่องการอนุรักษพื้นที่ยานชุมชนเกา โดยวิทยากร คืออาจารยธีระวัฒน แสนคํา บรรยายเรื่องแนวทางการ
อนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมยานชุมชนเกาบานสะเดียง ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิด เครือขายอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิล ปกรรมทองถิ่น ในพื้ นที่ตํ าบลสะเดี ยง อํ าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ ที่มีความรูความใจและความตระหนักในการอนุรักษ ฟLMนฟู และดูแลแหลงศิลปกรรม ประเภท
ยานชุมชนเกา
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
10.1 ผูเขารวมอบรมบางสวนยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นอยางแทจริง และไมพยายามที่จะทําความเขาใจ ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน
10.2 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ ยังไมตอบสนองการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจ
11. ข,อเสนอแนะ
11.1 หนวยงานตนสังกัดควรมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชนในชุมชนใหมากขึ้น
11.2 หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการดูแลและอนุรักษแหลงศิลปกรรมยานชุมชนเกาในพื้นที่
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พะเยา (โครงการที่ 1)
1. โครงการเผยแพรความรู,เรื่องการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาพะเยา
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยา
3. งบประมาณ : 34,700 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อแบงปP นและเผยแพรความรู ความเขาใจของการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมแก
กลุมเป1าหมาย
4.2 เพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนรูถึงคุณคาของเมืองเกาที่ควรคาแกการอนุรักษ
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 1 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พิพิธภัณฑเวียงพยาว (วัดลี) และวัดศรีโคมคํา แหลงเรียนรูประวัติศาสตร
โบราณคดีเมืองพะเยา
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : ประชาชนจากภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เขตเมืองเกาพะเยา จํานวน 90 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
8.1 การบรรยายเรื่องการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา วิทยากรบรรยาย ไดแก
- นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- นายสมเจตน วิมลเกษม องคการบริหารพิ้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจังหวัดนาน
- นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- นายเกื้อพงษ ชัยดรุณ ผูทรงคุณวุฒิดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ในคณะอนุกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยา
พรอมทั้ งศึ กษาดู งาน ณ พิ พิ ธ ภั ณฑเวี ย งพยาว (วั ด ลี ) และวั ด ศรี โ คมคํ า แหลงเรี ย นรู ประวั ติ ศาสตร
โบราณคดีเมืองพะเยา
8.2 จากการสํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนินงาน พบวาผูเขารวมโครงการฯ มีความเห็น ดังนี้
- การทองเที่ยวมีความสําคัญตอการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
ชุมชน
- ความรู เรื่ อ งการผั ง เมื อ ง สามารถนํ า ไปปรั บ ใชเพื่ อ การอนุ รั ก ษและพั ฒ นาชุ ม ชนได
- สามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับ ไปวางแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในชุมชนได
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเขารวมโครงการฯ ดังนี้
- คูเมืองเวียงพะเยา ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน โดยการพัฒนารอบคูเมืองใหสะอาด ตัดแตง
ตนไมรอบๆ มีน้ําพุ และดนตรี มีการขุดลอกใหสะอาดและตกแตงบริเวณพื้นที่ใหสวยงาม นอกจากนี้ยังควรจัดตั้ง
องคกรในการดูแลและใหความรูความเขาใจ เพื่อสรางความตระหนักใหกับประชาชนในการดําเนินงานรวมกัน

- ตลาดเกาพะเยา ควรมีการอนุรักษฟLMนฟูตลาดเกาพะเยาและพัฒนาเบื้องตน โดยการจัดใหมีวิถี
ชีวิตชุมชนเมืองตอนเชา และการอนุรักษ ปรับปรุง บูรณะรานคาสมัยเกาดั้งเดิมไว (ในลักษณะอาคารตึกเกาสามชุก)
และจัดพื้นที่ใหแมคาตั้งรานคาแผงลอยใหมีระยะหางจากโรงเรียนหรือถนนและรักษาความสะอาด
- อาคารเกายานหนองระบู ควรอนุรักษและบูรณะใหอยูในลักษณะเดิมโดยพัฒนาใหเปFนศูนยการ
เรียนรู เชน อาคารที่ถูกเพลิงไหมตรงขามโบสถคริสต อาคารไมใกลปPWมเกาหนาชุมสายโทรศัพท และอาคารไมสองชั้น
อายุ 80 ปX ที่ตั้งอยูหางจากสี่แยกประตูชัยไปทางขวามือ ประมาณ 50 เมตร เปFนตน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยา โดยผูเขารวมโครงการฯ มี
ความรูความเขาใจเรื่องเมืองเกา ความเปFนมาของการประกาศใหพะเยาเปFนเขตพื้นที่เมืองเกา การอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกา คุณคาแหงมรดกทางศิลปกรรมของเมืองพะเยา แนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ความ
จําเปFนและความสําคัญของการมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาพะเยา และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปเผยแพรในทองถิ่นและชุมชนได
10. ข,อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการฯ เชนนี้อยางตอเนื่อง และใหครอบคลุมประชาชนทุกกลุมใหมากขึ้น
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พะเยา (โครงการที่ 2)
1. โครงการขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติและแหลงประวัติศาสตรเลียบฝ@JงจะวันตกกวKานพะเยา ครั้งที่ 2
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยา
3. งบประมาณ : 6,148 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป1าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 17 ธันวาคม 2559
6. สถานที่ : แหลงโบราณสถานบานรองไฮ และกวGานพะเยา จังหวัดพะเยา
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 จํานวน 102 คน และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
จํานวน 5 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานโครงการฯ เปFนการบูรณาการวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร และหนาที่พลเมือง
ดังนี้
- การบรรยายความรูเกี่ยวกับความสําคัญของเรือโบราณ บานรองไฮ ณ บริเวณแหลงโบราณสถาน
บานรองไฮ แสดงใหเห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร และหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลโบราณสถาน ไดแก องคการบริหาร
สวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เปFนตน
- การบรรยายความรูเกี่ ยวกับความสําคัญ ลั กษณะทางกายภาพของกวGานพะเยา และการบริหาร
จัดการบริเวณฝP[งตะวันตกและบริเวณพื้นที่กวGานพะเยา
- การระดมความคิ ดและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ในหั วขอ " หากนั กเรี ยนเปF นผู นํ าชุ มชน จะมี วิ ธี การ
อยางไรที่จะทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่กวGานพะเยาอยางยั่งยืน" และนําเสนอผลการดําเนินงาน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอวิถี
ชี วิ ต ของชุ ม ชน ในดานการบริ ห ารจั ด การและการบริ โ ภค ดารนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใชใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น อยางมี ดุ ล ยภาพ เกิ ด ความรั กและหวงแหนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม รวมถึ งแหลง
ประวัติศาสตรทองถิ่นจังหวัดพะเยา โดยการประเมินจากการสะทอนแนวความคิดในกิจกรรมการระดมความ
คิดเห็น
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ดําเนินโครงการฯ ในฤดูฝน ทําใหสภาพอากาศและสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรม
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พิษณุโลก
1. โครงการการเสริมสร,างศักยภาพผู,นําในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
3. งบประมาณ : 53,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหเยาวชนไดรับความรูความเขาใจเรื่ องการอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรมทองถิ่ น
จังหวัดพิษณุโลก
4.2 เพื่อใหเยาวชนไดลงพื้นที่เรียนรูแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
4.3 เพื่อสรางเครือขายเยาวชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 และ 19 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : มัคคุเทศกอาสาจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 47 คน และมัคคุเทศกนอยจากโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 90 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
โครงการการเสริมสร,างศักยภาพผู,นําในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น รุน 1 ดังนี้
- การบรรยายเรื่ อ งองคความรู ดานการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น จั ง หวั ด
พิษณุโลก และแนวทางการสรางเครือขายและเผยแพรแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โดย นาง
สุ กั ล ยา ปP ณ ฑะจั ก ร ผู อํ า นวยการกลุ มงานจั ด การสิ่ ง แวดลอมศิ ล ปกรรม สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การศึกษาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมวัดเกาะแกว วัดทาไชย วัดหลวงพอแดง และวัดพระ
ขาวชัยสิทธิ์ โดยอาจารยขวัญทอง สอนศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
โครงการการเสริมสร,างศักยภาพผู,นําในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น รุน 2 ดังนี้
- การบรรยายเรื่ อ งองคความรู ดานการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น จั ง หวั ด
พิษณุโลก และแนวทางการสรางเครือขายและเผยแพรแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ หัวหนาหนวยอนุรักษฯ พิษณุโลก
- การศึกษาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมวัดเกาะแกว และวัดทาไชย โดยอาจารยขวัญทอง
สอนศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิดเครือขายอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิล ปกรรมทองถิ่ นจังหวัดพิ ษณุโ ลก และเครื อขายทาง
วัฒนธรรม เปFนมัคคุเทศกทองถิ่นในการประสานงานรวมกันสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
แหลงศิลปกรรมภายในวัด ไมไดรับการทําความสะอาด ดูแล รักษาอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหมีมูลนกและฝุNน
เปFนจํานวนมาก

11. ข,อเสนอแนะ
ควรมี โ ครงการเกี่ ย วกั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง สงเสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ลรั ก ษาแหลงธรรมชาติ แ ละแหลง
ศิลปกรรมในพื้นที่
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี
13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ แพร
1. โครงการสร,างเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแพร
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดแพร
3. งบประมาณ : 44,700 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางความรู ความเขาใจ เพื่ อเปF นการแบงปP น เผยแพร และแลกเปลี่ ยนความรู เรื่ องการอนุ รั กษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแกคนในทองถิ่น
4.2 เพื่อสรางความตระหนักรูใหกับคนในทองถิ่นถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมที่มีคุณคา
ในทองถิ่น
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่นจังหวัดแพร
5. วันที่ : 3 - 4 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : เยาวชนโรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร จํานวน 72 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่ องการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมทองถิ่ น โดยวิ ทยากรจากสํ านั กงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพร
- การชมภาพยนตรเรื่องแรกของจังหวัดแพร "ชาง" แสดงวิถีชีวิตความเปFนอยูของคนแพรในอดีต
- การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนรวมกัน
- การทัศนศึกษาแหลงมรดกทองถิ่นที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปFนมรดกจังหวัด ไดแก พระธาตุปูแจ วัดพระธาตุ
ถิ่นหลวง วัดศรีชุม วัดพระนอน แหลงธรรมชาติเสาดิน บานโบราณจําลอง และพิพิธภัณฑวัดหลวง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดแพร จํานวน 72 คน ที่มีความรู
เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ปPญหาอุปสรรคในเรื่องสภาพดินฟ1าอากาศ สวนเงื่อนไขความสําเร็จ เกิดจากการสนับสนุนจากโรงเรียน
และการใหความรวมมือจากหนวยงานในทองถิ่น และคณะกรรมการหนวยอนุรักษฯ แพร
11. ข,อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจํ า หนวยอนุ รั ก ษฯ แพร ตองมี ค วามสามารถในการประสานงานกั บ หนวยงานที่
เกี่ยวของ
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : มี จํานวน 72 คน

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ กําแพงเพชร (โครงการที่ 1)
1. โครงการอบรมสั มมนาเสริ มสร, า งศั กยภาพในการอนุ รั กษสิ่ งแวดล, อมธรรมชาติ : วิ ธี ก ารวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร "สายพันธุกล,วย" ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
3. งบประมาณ : 47,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
4.2 เพื่ อสรางแนวรวมดานการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม ใหกั บนั กเรี ยน นั กศึ กษา
ประชาชน และหนวยงานที่ เกี่ยวของในพื้นที่ เปFนกําลังสําคั ญดานการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
5. วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกําแพงเพชร
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาและโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และอาจารย จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
จากแบบสอบถามของผูเขารวมโครงการฯ พบวาไดรับความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น "สายพันธุกลวย" จากที่ไดลงมือฝ]กปฏิบัติการเก็บขอมูลจริง โดยเปFนการบูรณาการรวมกันกับ
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และนําไป
เผยแพรแกผูอื่นได
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และรวมกันเปFนเครือขาย
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถิ่นรวมกัน
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ กําแพงเพชร (โครงการที่ 2)
1. โครงการจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเกากําแพงเพชร "แผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว"
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
3. งบประมาณ : 40,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
4.2 เพื่ อสรางแนวรวมดานการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม ใหกั บนั กเรี ยน นั กศึ กษา
ประชาชน และหนวยงานที่ เกี่ยวของในพื้นที่ เปFนกําลังสําคั ญดานการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
4.3 เพื่อสํารวจเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติแบะศิลปกรรมมรดกโลกจังหวัดกําแพงเพชร
5. วันที่ : 9 สิงหาคม 2560 และ 26 กันยายน 2560
6. สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกําแพงเพชร
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ :
7.1 กิ จกรรมเสวนากํ าหนดเขตแผนที่ ทางวั ฒนธรรมนครชากั งราว : ผู เชี่ ย วชาญดานภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร ภูมิปPญญาทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 15 คน
7.2 กิจกรรมอบรมการจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว : นักเรียน และนักศึกษา จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
8.1 กิจกรรมเสวนากําหนดเขตแผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เปFนการ
รวมกําหนดเขตพื้นที่ของแผนที่วัฒนธรรมนครชากังราว ประกอบดวยสถานที่สําคัญตางๆ ภูมิปPญญาทองถิ่น แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และศิลปกรรมของนครชากังราว โดยจัดทําเปFนแผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว
เพื่อนํามาถายทอดความรูใหกับเยาวชนตอไป
8.2 กิจกรรมอบรมการจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
เปFนการใหความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ในรูปแบบของการจัดทําแผนที่ทาง
วัฒนธรรมนครชากังราว ประกอบดวยสถานที่สําคัญตางๆ ภูมิปPญญาทองถิ่น แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และศิลปกรรมของนครชากังราว
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม สามารถ
จัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราวได และรวมกันเปFนเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถิ่น
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุตรดิตถ
1. โครงการอบรมเผยแพรความรู,เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดอุตรดิตถ
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ
3. งบประมาณ : 43,200 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิตสํ านึ กและความตระหนั กในการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม แกเยาวชน
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดรับความเขาใจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 17 - 18 มิถุนายน 2560
6. สถานที่ : ศาลาเอนกประสงค วัดมอนใหญ จังหวัดอุตรดิตถ
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : ประชาชนในทองถิ่น จํานวน 56 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การอภิ ป รายกลุ มเรื่ องการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมทองถิ่ น โดยพระภิ กษุ ส งฆ
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลฝายหลวง นักโบราณคดีชํานาญการ กลุมโบราณคดี สํานักโบราณคดีที่ 6 สุโขทัย และ
อาจารยจากหลักสูตรสาขาการจัดการการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
- การบรรยายเรื่ องกฎหมายเกี่ ยวกั บสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และโบราณสถานในแหลงศิ ลปกรรม โดยนั ก
โบราณคดีชํานาญการ กลุมโบราณคดี สํานักโบราณคดีที่ 6 สุโขทัย
- การบรรยายเรื่องชุนกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและโบราณสถานในแหลงศิลปกรรมทองถิ่น โดยรอง
ประธานอาสาสมัครทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
- การศึกษาเรียนรูจากแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ไดแก วัดใหญทาเสา วัดพระฝาง และวัดกลาง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
และไดศึกษาเรียนรูแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจากสถานที่จริง
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การประสานงานกับประชาชนในพื้นที่เปFนไปไดยาก เนื่องจากตัวแทนผูประสานงานไดมอบหนาที่ใหกับ
พระสงฆวัดมอนใหญเปFนผูดําเนินการแทน
11. ข,อเสนอแนะ
เปFนโครงการฯ ที่กอใหเกิดประโยชนตอผู เขารวมโครงการฯ เปFนอยางยิ่ง สามารถนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจากสถานที่จริง มาพัฒนาแหลงศิลปกรรมในชุมชนของตนเองได
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พิจิตร
1. โครงการอบรมสั มมนาเผยแพรความรู,เรื่ องการอนุ รั กษสิ่ งแวดล,อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม กิ จกรรมสร, าง
เครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรม
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
3. งบประมาณ : 63,050 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนัก ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม แกเยาวชน ครู
อาจารย ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
4.2 เพื่อใหเยาวชน ครู อาจารย ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดรับความรูความเขาใจดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 2 - 4 มิถุนายน 2560
6. สถานที่ : หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : ครูอาจารยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จํานวน 56 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายพิเศษเรื่องการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
โดยนายพยนต อัศวพิชยนต ปลัดจังหวัดพิจิตร
- การบรรยายเรื่องการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
โดยนายไพรัช นาคทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร
- การบรรยายเรื่องการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
โดยนายธีรศักดิ์ ธนูศิลป_ นักโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
- การศึกษาดูงานแหลงศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ณ ปราสาทหินพิมาย และวัดหลวงพอคูณ จังหวัด
นครราชสีมา
- การศึกษาเรื่องสมุนไพรไทย แพทยแผนไทย แหลงเรียนรูภูมิปPญญาไทย ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี
- การเสนอผลงานเพื่อเปFนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในแหลงศิลปกรรม โบราณสถาน
และโบราณวัตถุ จังหวัดพิจิตร
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ครูแกนนํามีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และ
แหลงศิลปกรรมที่อยูนอกเขตพื้นที่ โดยสามารถสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตรได เพื่อเปFนกําลังสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมใหเกิดผลเปFนรูปธรรมตอเนื่องและยั่งยืน

10. ข,อเสนอแนะ
ควรมี ก ารดํ า เนิ น โครงการฯ เชนนี้ ทุก ปX เพื่ อ เปF น การเสริ ม สรางความรู ความเขาใจเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในการนําไปเผยแพรและเปFนแนวทางในการรวมกันอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร เชน แหลงน้ําบึงสีไฟ แหลงศิลปกรรมและวัดตางๆ
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : มี จํานวน 56 คน
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุทัยธานี
1. โครงการคายเยาวชนรักษสิ่งแวดล,อม
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
3. งบประมาณ : 51,400 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหเยาวชนผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจอยางถูกตองในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี
4.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกจิตอาสาใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
ทองถิ่น
4.3 เพื่อฝ]กใหเยาวชนจิตอาสามีความสํานึกในการรักถิ่นเกิดของตนเอง
4.4 เพื่อสรางเครือขายผูนําเยาวชนและเพิ่มพันธมิตรดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
ทองถิ่น
5. วันที่ : 4 - 4 กุมภาพันธ 2560
6. สถานที่ : เขตรักษาพันธุสัตวปNาหวยขาแขง อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : เยาวชนในทองถิ่น จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- กิจกรรมทําฝายชะลอน้ํา เพื่อใหสัตวปNามีน้ํากินในฤดูแลง
- กิจกรรมวิชาการเรื่องความเปFนมาของมรดกโลกหวยขาแขงระบบนิเวศในผืนปNา
- กิจกรรมศึกษาความรูเรื่องนกในเขตปNาหวยขาแขง และการใชกลองสองตาและกลองตาเดียว
- กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศ และประวัติความเปFนมามรดกโลกทุงใหญนเรศวร - หวยขาแขง
- กิจกรรมการเดินปNาศึกษาระบบนิเวศวิทยา พรรณไม รอยตีนสัตวปNา
- กิจกรรมศึกษาศูนยสัตวปNาหวยขาแขง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
มีเครือขายผูนําเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ที่มีความรู
ความเขาใจอยางถูกตอง เกิดจิตสํานึกและความตระหนักของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินงานไมสามารถดําเนินการตามแผนงานโครงการฯ ได เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ตาก
1. โครงการอบรมผู,นําเยาวชนเครือขายเพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท,องถิ่นจังหวัดตาก
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตาก
3. งบประมาณ : 49,800 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหแกนนําเยาวชนเครือขายหนวยอนุรักษฯ ตาก ของอําเภอเมือง อําเภอสามเงา อําเภอบานตาก
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีความรูความเขาใจในวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.2 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหแกนนําเยาวชนเครือขายของอําเภอเมือง อําเภอสามเงา อําเภอบานตาก
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีการประสานงานรวมกันในการดูแลรักษาแกไขปPญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เพื่อลดปPญหา
ภาวะโลกรอน
4.3 เพื่อใหความรูแกแกนนําเยาวชนเครือขายหนวยอนุรักษฯ ตาก ของอําเภอตาก อําเภอสามเงา อําเภอบาน
ตาก อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีความรูในการพัฒนาเทคนิควิธีการคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดตากอันควรอนุรักษ
4.4 เพื่อใหเยาวชนเครือขายสามารถนําความรูจากการอบรมไปเผยแพรใหกับเพื่อนเยาวชนในกลุมของตนเอง
ไดถูกตอง
5. วันที่ : 29 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนตากพิทยาคม วัดพระบรมธาตุบานตาก เจดียยุทธหัตถี และโองโมงคธรรมศุทธิ จังหวัดตาก
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จํานวน 70 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องบทบาทหนาที่ของเยาวชนกับการอนุรักษโบราณสถาน โดยกรมศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
- การบรรยายเรื่องโองโมงคธรรมศุทธิ วัดพระบรมธาตุบานตาก จังหวัดตาก
- การบรรยายเรื่องเจดียยุทธหัตถี จังหวัดตาก
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดตาก
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี

11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นาน
1. โครงการเวที เสวนาภู มิ ป@ ญญาอั ตลั กษณนาน เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของวิ ถี ชีวิ ตชุ มชนรวมสื บสานอนุ รั กษ
สิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่นอันควรแกการอนุรักษ
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน
3. งบประมาณ : 55,500 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหชุมชนทองถิ่นเกิดความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟLMนฟู สืบสาน
ภูมิปPญญาทองถิ่น และพัฒนาศักยภาพคุณคาความหลากหลายทางสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมเปFนวิถึชีวิต
คานิยมที่ดีงามและคงความเปFนไทยตามวิถีพุทธอยางยั่งยืน
4.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนํามิติเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไปใชใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปFนอยูรวมกันในชุมชนทองถิ่น รวมทั้งแกไขวิกฤตทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 เพื่อเสริมสรางความเปFนอัตลักษณนาน ภายใตเอกลักษณของชาติ กระตุนเครือขายประชาชน เฝ1าระวัง
อนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเปFนมรดกจังหวัดและมรดกแหงชาติ ดวยการถายทอดแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมศิลปกรรมอันควรคาแกการอนุรักษ
4.4 สงเสริมคุณคาและความสําคัญของแหลงศิลปกรรม ซึ่งเปFนทรัพยากรทางวัฒนธรรมใหเดนชัดขึ้น เกิด
ความภาคภู มิใจในอารยธรรมอั นเกาแกของชุ มชน เกิ ดความสามั คคี ในการรวมมื อรวมใจดู แลปกป1 องรั กษาแหลง
ศิลปกรรมที่เปFนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตอไป
5. วันที่ : 23 - 24 มิถุนายน 2560
6. สถานที่ : หองประชุมโรงเรียนนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : เยาวชนในทองถิ่น
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายพิเศษเรื่องแนวนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตรจังหวัดนานกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมนาน โดยนายวรกิตติ ศรีพากร รองผูวาราชการจังหวัดนาน และนายวิทิต
เที่ยงไทย นายอําเภอนานอย
- การบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายภาครัฐกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ยาน
ชุ ม ชนเกาอั น ควรแกการอนุ รั ก ษ โดยนายพุ ฒิ พ งศ สุ ร พฤกษ รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การบรรยายพิเศษเรื่ องแนวทางการบริ หารจั ดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมของสํ านั กจั ดการ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม กับบทบาทหนาที่ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ประจําจังหวัด โดยนางสุกัลยา ปPณฑะจักร ผูอํานวยการกลุมงานจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการและบทบาทหนาที่ของชุมชนกับการมีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อสงเสริ มการทองเที่ยวเชิงอนุรั กษอยางยั่งยืน โดยนายสมเจตต
วิมลเกษม ผูทรงคุณวุฒิ

- การศึกษาเสนทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนกับการมีสวนรวมในการปกป1องแหลงอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และแหลงสิ่ งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่ น อํ าเภอนานอย จั งหวั ดนาน โดยที มงานนั กอนุ รั กษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นนาน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนาน
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี
11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครสวรรค
1. โครงการสร,างเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค
2. ผู,รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
3. งบประมาณ : 50,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อจัดแสดงผลการศึกษาวิจัยของหนวยอนุรักษฯ นครสวรรค ใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือนในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑมีชีวิต หรือศูนยการเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ชาวบาน และองคการปกครองสวนทองถิ่น
4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพหนวยงานในดานกระบวนการทํางาน การพัฒนาสื่อที่เปFนเอกสาร วีซีดี บทเรียน
ทองถิ่น การเผยแพรและประชาสัมพันธหนวยงานอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณสูภาคีเครือขายในทุกอําเภอ
5. วันที่ : 25 กุมภาพันธ 2560, 19 เมษายน 2560, 29 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
7. จํานวนผู,เข,ารวมโครงการฯ : นักศึกษา จํานวน 80 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
ครั้ งที่ 1 หนวยอนุ รักษฯ นครสวรรค รวมกั บคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
นครสวรรค นํานักศึกษา เอกชีววิทยา ชั้นปXที่ 2 ศึกษาถ้ําและของเกาโบราณ เชน พระแสงศรกําลังราม ของสําคัญ
11 อยางของรัชกาลที่ 6 ที่ถูกคนพบ ณ วนอุทยานถ้ําเพชร - ถ้ําทอง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ 2560 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเรื่องการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ครั้ งที่ 2 หนวยอนุ รั กษฯ นครสวรรค รวมกั บ โครงการอนุ รั กษพั น ธุ กรรมพื ช ฯ อพ.สธ. จั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ณ วัดเกยไชยเหนือ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยมีพระเลขาเจาคณะอําเภอชุมแสง บรรยาย
เรื่องแหลงเรียนรู จํานวน 8 สถานีเรียนรู รวมกับครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ ปราชญ
ชาวบาน ครู อาจารย นักศึกษาเอกชีววิทยา ชั้นปXที่ 4 และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 15 อําเภอในจังหวั ด
นครสวรรค เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
ครั้งที่ 3 หนวยอนุรักษฯ นครสวรรค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางเครือขายในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค และเผยแพรตอสาธารณชนในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ หรือจัดนิทรรศการใหเยาวชนไดศึกษา
เปFนการปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในชุมชนของตนเอง
และสามารถนํ า องคความรู ไปใชแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เปF น แหลงเรี ย นรู ทองถิ่ น ที่ ต อบสนองความตองการของ
ผูใชบริ การทุ กระดั บ ไดอยางเหมาะสม ทํ าใหเกิ ด การั บ เคลื่ อนงานดานการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยผานชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิด เครื อขายอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรมทองถิ่ นจั งหวั ดนครสวรรค รุนที่ 1 ในพื้น ที่
จังหวัดนครสวรรค ไดแก วัดวรนาตบรรพต วัดคีรีวงศ วัดเขาคีรีนาคพรต และอุทยานสวรรค

10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ปPญหาอุปสรรคที่พบ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเขารวมโครงการฯ จํานวนนอย จึงควร
ปรับเปลี่ยนเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาเขารวมแทนนายก อปท. หรือปลัด อปท. และจัดประชุมเฉพาะ อปท.
แยกกัน สวนเงื่อนไขความสําเร็จ ไดแก ทสม.เปFนผูปฏิบัติการรวมกับครูอาจารยจากโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งสามารถ
เขียนโครงการสง อปท.เพื่อของบประมาณมาดําเนินการคนหาองคความรูเพื่อนําไปเผยแพรใหกับนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนหลักสูตรทองถิ่นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ตองการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล,อมธรรมชาติและศิลปกรรมท,องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หนวยอนุรักษฯ หนองคาย
1. โครงการสร(างเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่นจังหวัดหนองคาย
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองคาย
3. งบประมาณ : 73,700 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป2าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 15 - 16 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และแหลงศิลปกรรม ณ อําเภอเมือง อําเภอโพนพิสัย อําเภอรัตนวาป<
จังหวัดหนองคาย
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : เยาวชน นักศึกษา และครูในจังหวัดหนองคาย จํานวน 90 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
สรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองคาย ดวยการจัดอบรมให
ความรูความเขาใจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ใหกับประชาชน ครู เยาวชน และ
ผูนําทองถิ่น เพื่อเป?นกําลังสําคัญในการดูและ รักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมภายในทองถิ่นของตนเอง
ใหมีประสิทธิภาพ
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เกิดความตระหนักถึงความจําเป?นในการอนุรักษ สามารถกําหนดแนวทางการอนุรักษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
พรอมขยายผลตอผูที่เกี่ยวของในชุมชนตอไป โดยเกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดหนองคาย จํานวน 10 เครือขาย
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
เรื่องวิธีการที่เครือขายอนุรักษฯ จะนําความรูที่ไดไปเผยแพรและขยายผลแกชุมชนในเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นโดยใหเกิดผลเป?นรูปธรรม พบวาอาจมีบางสวนที่ทําไดไมเต็มที่ อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจไมเป?นไปตาม
เจตนาในแนวทางการอนุรักษที่เหมาะสม ดังนั้นการสรางเครือขาย การใหความรูความเขาใจแกประชาชน ผูนํา
ชุมชนที่อยูในพื้นที่ จะทําใหเกิดความตระหนักเกิดการคิดและวางแผนรวมกันถึงปFญหาของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดแนวทางการพัฒนาและอนุรักษที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
1. ข(อเสนอแนะ
11.1 ควรมีการกําหนดหลักสูตรเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อ
เป?นการปลูกฝFงถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นที่ถูกตองและเหมาะสม

11.2 ควรเนนใหความรูความเขาใจแกบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของทองถิ่น
เชน ผูนําทองถิ่น ผูใหญบาน กํานัน พระสงฆ เป?นตน เพื่อป2องกันการเกิดปFญหาความขัดแยงขึ้นภายหลัง
11.3 ควรใหผูที่อยูในพื้นที่ของแหลงศิลปกรรมนั้น ๆ เป?น ผูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็ น หรื อ
ขอเสนอแนะตางๆ หากมีการประชุมหรือการรับฟFงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อป2องกันการทําลายแหลงศิลปกรรมโดย
รูเทาไมถึงการณ ทั้งนี้อาจมีเรื่องของการเมืองทองถิ่นเขามาเกี่ยวของดวย
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ กาฬสินธุ
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู(เรื่องการมี สวนรวมในการอนุรักษแหลงสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท(องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ
3. งบประมาณ : 55,200 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสงเสริมใหผูนําชุมชน นักศึกษา นักเรียน เยาวชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีจิตสํานึกที่ดีที่จะมี
สวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.2 เพื่อใหผูนําชุมชน นักศึกษา นักเรียน เยาวชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เกิดความรัก ความศรัทธา
และหวงแหนในแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นที่อาศัย โดยชวยกันบริหารจัดการอยางถูกวิธี
อนุรักษและแกไขปFญหาที่เกิดขึ้นกับแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชนได
4.3 เพื่อใหผูนําชุมชน นักศึกษา นักเรียน เยาวชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยกันดูแลรักษาเพื่อไมให
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นถูกทําลายหรือหมดความสําคัญลงไป
4.4 เพื่ อ เป? น การประชาสั ม พั น ธและเผยแพรความรู เรื่ อ งการมี ส วนรวมในการอนุ รั กษสิ่ ง แวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ
5. วันที่ : 25 - 26 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : พระธาตุยาคู อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : เยาวชนในพื้นที่ จํานวน 100 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมืองกาฬสินธุ และเมืองฟ2าแดดสงยาง
- การบรรยายเรื่ องการมี ส วนรวมในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมทองถิ่ น จั งหวั ด
กาฬสินธุ
- การบรรยายประวัติความเป?นมาของแหลงศิลปกรรมทองถิ่นตางๆ เชน พระธาตุยาคู เมืองฟ2าแดดสงยาง
และใบเสมา วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบานกอม)
- การแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เรื่องแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ 5 ฐาน ไดแก
1. พระธาตุยาคูและใบเสมา
2. วัฒนธรรมผูไทย
3. พิพิธภัณฑสิรินทร
4. ผาไหมแพรวาและเขื่อนลําปาว
5. พระพุทธไสยาสน (พระนอนภูคาว) และพระพุทธไสยาสน (พระนอนภูปอ)
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรูความเขาใจ ความตระหนัก ความรัก ความหวงแหน และเห็นคุณคาเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อชวยกันแกไขปFญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนใหเกิดความ
ยั่งยืน

10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญและเห็นคุณคาของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมอยางดี
โดยการรวมกันอนุรักษและชวยกันดูแลรักษา รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธภายในและภายนอกชุมชน
11. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนประชาชนเขารวมโครงการฯ ใหมากขึ้น รวมทั้งควรเชิญพระสงฆ
ดวย เนื่องจากแหลงศิลปกรรมสวนใหญจะตั้งอยูที่วัด และพระสงฆเป?นผูที่มีความเกี่ยวของกับแหลงศิลปกรรม
ทองถิ่นเป?นอยางดี โดยเป?นโครงการฯ ที่ชวยเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูเขารวมโครงการฯ ใหเห็นคุณคา
และความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ร(อยเอ็ด
1. โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษพิทักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
3. งบประมาณ : 38,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม แกกลุมเป2าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีดงมะอี่ อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : เยาวชนและครูในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 70 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องความสําคัญของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่นของตนเอง
- การศึกษาพื้นที่สวนสมุนไพร และสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีและพื้นที่โดยรอบ
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ด ตระหนั กถึงสาเหตุ ของปF ญหาและวิธี การแกไขปF ญหาที่ ถูกบุกรุกทํา ลาย รวมทั้ งเป?น เครือขายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด ที่สามารถเผยแพรความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกภาคสวน ซึ่งเป?นกําลังสําคัญในการผลักดันใหการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมเกิดผลอยางเป?นรูปธรรมและยั่งยืน
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
เป?นโครงการฯ ที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน
11. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการดูแล รักษา และอนุรักษ
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : มี จํานวน 70 คน

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ขอนแกน
1. โครงการคายสร(างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยรักษภูผามาน
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
3. งบประมาณ : 39,500 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม แกกลุมเป2าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 5 - 6 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ :
- หองประชุมโรงเรียนภูผามาน
- อาคารเอนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลภูผามาน
- พื้นที่บริเวณเชิงเขาถ้ําคางคาว
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : เยาวชนในอําเภอภูผามาน จํานวน 40 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
การจัดโครงการคายสรางแรงบันดาลใจเยาวชนไทยรักษภูผามาน โดยไดรับเกียรติจากผูอํานวยการโรงเรียน
ภูผามานเป?นประธาน และหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผู เขารวมโครงการฯ รวมเป? น เครื อขายอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น จั งหวั ด
ขอนแกน
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
เงื่อนไขความสําเร็จของการดําเนินโครงการฯ คือมีรุนพี่ที่เป?นเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน มารวมโครงการฯ ดวย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
11. ข(อเสนอแนะ
ควรเพิ่ มจํ านวนผู เขารวมโครงการฯ เป? น 60 คน เนื่องจากจะไดคุ มคาแกงบประมาณที่จั ด กิ จ กรรม
เพื่อที่จะไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและเป?นการขยายพื้นที่เครือขายอนุรักษฯ ใหกวางขวางขึ้น
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : มี จํานวน 40 คน

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุบลราชธานี
1. โครงการสั มมนาเรื่ องกุ ฏิ แดง 200 ปG ความภาคภู มิ ใ จของชาวอุ บลราชธานี สู เครื อ ขายการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีสวนรวมของคนในพื้นที่
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
3. งบประมาณ : 41,400 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิตสํานึก ความตระหนัก และความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแกเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดรับความรูความเขาใจดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : วัดมณีวนาราม (วัดปUานอย) อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : จํานวน 180 คน ประกอบดวย
- นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ วัดมณีวนาราม
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และครูโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณรอบๆ วัดมณีวนาราม
- คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี
- คณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุรักษฯ อุบลราชธานี รวมกับวัดมณีวนาราม (วัดปUานอย) จัดโครงการสัมมนาเรื่องกุฏิแดง 200 ป<
ความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี สูเครือขายการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีสวนรวม
ของคนในพื้นที่ โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป?นประธานเปVดโครงการฯ กิจกรรม
ประกอบดวย
- การบรรยายเรื่องนโยบายในการอนุรักษ บํารุงรักษากุฏิแดง กุฏิใหญ และกุฏิธรรมระโต รวมถึง
การจั ดพิพิธภัณฑที่ กุฏิใหญ เพื่อใหเป?นที่ รูจักแพรหลายแกประชาชนทั่วไปและเป?นแหลงเรียนรูในทองถิ่น โดย
พระเทพวราจารย เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจาอาวาสวัดมณีวนาราม
- การบรรยายเรื่องที่มาและความสําคัญของการดําเนินโครงการฯ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑกุฏิแดง
กุฏิใหญ และกุฏิธรรมระโต โดยรองศาสตราจารยวีณา วีสเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- การบรรยายเรื่องลักษณะรูปแบบและแนวคิดในการจัดนิทรรศการ (ใบลาน ตูลายรดน้ํา ตาลปFตร
เจาอาวาสในยุคตางๆ และการจัดนิทรรศการใตรมพระบารมี 60 ป< ) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศรี ชัยวณิชยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- การบรรยายเรื่องลักษณะของสถาปFตยกรรมของกุฏิแดง กุฏิใหญ กุฏิธรรมระโต และสิ่งกอสราง
ภายในวัดวณีวนาราม โดยนายประดับ กอนแกว ปราชญเมืองอุบลราชธานี (ประเภทเทียนติดพิมพ)
- การบรรยายเรื่องประวั ติความเป?นมาของวัดมณี วนาราม โดยนายปกรณ ปุกหุ ต ผูแทนจาก
สํานักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
- การนําชมกุฏิแดง กุฏิใหญ และกุฏิธรรมระโต โดยนายณัฐพงศ มั่นคง นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเรื่องแนวทางในการอนุรักษ บํารุงรักษา เพื่อสรางความตระหนัก
รูถึงคุณคาของกุฏิแดง 200 ป< และเพื่อสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
เงื่อนไขความสําเร็จของการดําเนินโครงการฯ คือไดรับความเมตตาและอนุเคราะหจากพระเทพวราจารย
เจาอาวาสวั ดมณีว นาราม ในเรื่ องการบรรยายและสถานที่ รวมทั้ งวิ ทยากรบรรยายและวิ ทยากรนํ า ชมแหลง
ศิลปกรรม
11. ข(อเสนอแนะ
ควรจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถรองรับจํานวนผูเขารวมโครงการฯ ใหมากกวาและดีกวานี้ รวมทั้งควรมี
การประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมโครงการฯ ดวย
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อํานาจเจริญ
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู(เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
3. งบประมาณ : 65,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม แกเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 2 กันยายน 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนอํานาจเจริญ
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : จํานวน 100 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- นิทรรศการเผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ มีจิตสํานึก มีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น และรวมเป?นเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน
100 คน ในการเป? นตัวแทนประสานงานดานการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวั ด
อํานาจเจริญ
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- การมี จิ ต สํ า นึ กและความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น ของ
ประชาชนในพื้นที่คอนขางนอย
- การสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานในทองถิ่น ยังดําเนินการอยูในระดับนอย
- การจั ดทํ า กฎหมายเพื่ อใหบุคคลที่ เ กี่ย วของและสถาบั น ตางๆ มี สวนรวมในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นยังมีนอย
- การขาดประสิทธิภาพในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว
- การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นในสถานศึกษาเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นยัง
มีนอย
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พบวายังมี
จํานวนนอย
เงื่อนไขความสําเร็จเกิดจากการที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองยอมรับและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และรวมกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อดําเนินการ
เผยแพร ประชาสัมพันธเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นใหสาธารณชนรับรูอยางทั่วถึง

11. ข(อเสนอแนะ
- ทบทวนมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ป2องกัน และแกไขปFญหาการพัฒนาที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสนอแนะ มาตรการ และแรงจูงใจใหเกิดการมี
สวนรวมในการอนุรักษและฟWXนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- ทบทวนนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อใหมี
การอนุรักษ คุมครอง ฟWXนฟูใหเป?นมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของประเทศตอไป
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ มหาสารคาม
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษสิ่งแวดล(อม เขตห(ามลาสัตวปIาดูนลําพัน จังหวัดมหาสารคาม
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
3. งบประมาณ : 43,220 บาท (54,900 บาท)
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหเยาวชน และผูนําทองถิ่นเกิดความรูและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ของจังหวัดมหาสารคาม
4.2 เพื่อปลูกสรางการอนุรักษ และการสรางเครือขายเยาวชนอาสาสมัครอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ใหคงอยูตามธรรมชาติตอไป
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : ไมระบุ
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : นักศึกษา นักเรียน และผูนําทองถิ่น จํานวน 150 คน (80 คน )
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
การถายทอดองคความรู เพื่ อสืบ สานการอนุ รักษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิล ปกรรมทองถิ่น วิถีชี วิ ต
ประเพณีจากรุนสูรุน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เสริมสรางองคความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม ใหกับผูเขารวมโครงการฯ
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สถานที่ขาดการบูรณะ เนื่องจากไมมีงบประมาณในการดําเนินการ
11. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการจัดสรางอาคารอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรม และเพื่อใชเป?นแหลงเรียนรูตอไป
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ หนองบัวลําภู
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู(เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
3. งบประมาณ : 38,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อปลูกฝFงจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแกเยาวชน
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดรับความรูความเขาใจดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 25 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 5 จํานวน 80 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การฝZกอบรมบุคลากร ประชาชน และนักเรียนใหมีความรูความเขาใจ เป?นผูประสานงานที่สามารถ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การเผยแพรความรูดานวิ ชาการเกี่ ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรมทองถิ่นแก
บุคลากร ประชาชน และนักเรียน ในการปกป2อง รักษา อนุรักษ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การสรางภูมิคุมกันและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแกบุคลากร
ประชาชน และนักเรียน ทําหนาที่ประสานงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
- การสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
- การถอดบทเรียนและนําเสนอผลงานแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ตามแนวศาสตรพระราชา โดยอาจารยชัยยง แกวเกิดมี
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชพรอมปฏิบัติหนาที่รวมกับชุมชน ตลอดจนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- การติดตอประสานงานวิทยากร ตองเป?นไปตามกําหนดวันเวลาของวิทยากร
- หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไมใหความรวมมือในการการดําเนินโครงการฯ
- การดําเนินงานโครงการฯ อาจไมเป?นไปตามแผนงานที่กําหนดไว เนื่องจากภาระงานของสถานศึกษา

11. ข(อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดโครงการฯ ตอเนื่องทุกป< เพื่อเป?นการเสริมสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนัก
เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- ควรมีการเปVดโอกาสใหผูเขารวมโครงการฯ ไดศึกษาแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมจากสถานที่จริง
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : มี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา
1. โครงการเสริมสร(างประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู(จากแนวคิดสูการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
3. งบประมาณ : 50,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นรวมกัน ระหวาง
เครือขายทองถิ่นซึ่งเปนผูนําชุมชน
4.2 เพื่อเป?นการสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
4.2 เพื่อเป?นการแลกเปลียนเรียนร็การดําเนินงานของเครือขายดานการอนุรักษ
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ : ปUาชุมชนพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : จํานวน 200 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
8.1 โครงการฟKLนฟูปIาชุมชนพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา รวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม จัดอบรมเพื่อสราง
ความรูความเขาใจรวมกันระหวางกรมปUาไม ผูนําชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อทวงคืนพื้นที่ปUาชุมชนที่ถูกบุกรุก
โดยทําแนวเขตและปลูกปUาพื้นที่สาธารณะประโยชน พรอมทําพิกัดเขตพื้นที่ปUาชุมชน
8.2 โครงการปลูกปIาต(นน้ําอุทยานแหงชาติทับลาน
หนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา รวมกับองคการบริหารสวนตําบลไทยสามัคคี โรงเรียนไทยสามัคคี
เพื่อปลูกฝFงจิตสํานึก สรางความรูความเขาใจในการอนุรักษปUาไม ใหแก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
เกิ ดการตอยอดโครงการฯ โดยสถานศึกษาและองคการบริห ารสวนตํ าบลในพื้น ที่จ ะนํา กิจ กรรมนี้ ไป
ดําเนินการตอไป
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
จาการดําเนินโครงการฯ พบวาองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอโนนสูง มีความสนใจในการดําเนิน
โครงการฯ แตเนื่องจาการดําเนินงานตองใชระยะเวลาในการสรางความรูความเขาใจกับชุมชน ทําใหหนวยอนุรักษฯ
นครราชสีมา ไมสามารถเขาไปดําเนินงานโครงการฯ ใหกับองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ ได
11. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการดําเนินโครงการฯ ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการขยายเครือขายไปยังองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ
ตอไป
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ยโสธร
1. โครงการอบรมสัมมนาสิงหทาเมืองเกาตํานานคนยโสธร สูเครือขายการอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม โดยการมีสวนรวมของคนในพื้นที่
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยโสธร
3. งบประมาณ : 44,800 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม แกเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ใหไดรับความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
4.4 เพื่อหาแนวทาพัฒนายานชุมชนเกาสิงหทาสูชุมชนเศรษฐกิจสรางสรรคจังหวัดยโสธร
5. วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : ยานชุมชนเกาสิงหทา จังหวัดยโสธร
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : จํานวน 90 คน ประกอบดวย
- แกนนําเยาวชนเพื่อการอนุรักษและครอบครัวพอเพียง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- แกนนําเยาวชนเพื่อการอนุรักษ โรงเรียนมัธยมศึกษา รอบบริเวณปUาดงมะไฟ
- แกนนํายุวชนเพื่อการอนุรักษ โรงเรียนประถมศึกษาจากแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด
ยโสธร
- แกนนําชาวบานเพื่อการอนุรักษ รอบบริเวณจัดคายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษเมืองเกา การเสวนาเรื่องสิงหทาเมืองเกาตํานานคนยโสธร สูเครือขาย
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมโดยการมีสวนรวมของคนในพื้นที่
- กิจกรรมเสริมสรางความรู และสงเสริมรายไดคนในพื้นที่เมืองเกา ดวยการจัดนิทรรศการแผนที่สิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ยานชุมชนเกาบานสิงหทา จังหวัดยโสธร จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑชุมชนคนพื้นที่เมืองยโสธร
- กิจกรรมเดินชมเรียนรู สิงหทาเมืองเกาสู แลนดมารควิมานพญาแถน ดวยการขึ้นรถไปศึกษาสถานที่จริ ง
ไดแก เมืองเกาสิงหทา วัดสิงหทา ศาลหลักเมือง วิมานพญาแถน
- กิจกรรมสรุป การแจกเกียรติบัตรใหแกผูเขารวมอบรมสัมมนา
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ยุวชน เยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น การมีสวนรวมในการอนุรักษ และการเผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหแกคนในทองถิ่น และทะเบียนบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นที่ผานการเขารวมโครงการฯ

10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ นอยเกินไป ทําใหผูเสวนาบางทานไมสามารถนําเสนอได
- จํานวนรานคาที่ออกรานมีจํานวนนอยเกินไป เนื่องจากชวงเชาฝนตก ทําใหเป?นอุปสรรคไมเอื้ออํานวยใน
การจัดรานคา
- บุคลากรในหนวยอนุรักษฯ ยโสธร มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีโครงสรางการ
บริหารงานภายในหนวยอนุรักษฯ ยโสธร ที่เป?นระบบ และมีการบริหารจัดการที่ดี
- หนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนเป?นอยางดี โดยเฉพาะภาคีเครือขายกลุม
จังหวัด และมีความสัมพันธที่ดีกับคณะวัฒนธรรมศาสตร และคณะสถาปFตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ใหการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารบางสวน
- เอกสารและอุปกรณที่ใชในโครงการฯ มีครบถวนและมีความพรอม เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดศึกษา
และเรียนรู
- ผูนําชุมชนและบุคลากรสวนราชการ ใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ เป?นอยางดี
- ประชาชนคุมบานสิงหทามีความตื่นตัวในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และให
ความรวมมือกับหนวยอนุรักษฯ ยโสธร เป?นอยางดี
11. ข(อเสนอแนะ
ควรมีการสนั บ สนุ น งบประมาณใหมากกวานี้ และควรจั ด กิ จกรรมในรู ป แบบสั ญจรตามพื้ นที่ รวมทั้ ง
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ไดแกเยาวชนใน
พื้นที่
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชัยภูมิ
1. โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเสริ มสร( างศั กยภาพเยาวชนในการอนุ รั กษแหลงธรรมชาติ อันควรอนุ รั กษ
ประเภทน้ําตกตาดโตน และประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา จังหวัดชัยภูมิ ภายใต(โครงการเตรียม
รั บมื อและปN องกั นผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศที่ อาจมี ต อระบบนิ เ วศและสิ่ งแวดล( อม
ธรรมชาติ
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
3. งบประมาณ : 44,800 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป2าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 30 - 31 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : อุทยานแหงชาติตาดโตน และอุทยานแหงชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จํานวน 105 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพเยาวชน ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทน้ําตกตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ มีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย นักเรียนและคณะครูอาจารย โรงเรียนสตรี
ชัยภูมิ จํานวน 55 คน กิจกรรมประกอบดวย
- การนําเสนอการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยนายอาทิตย เพชร
ล้ํา ผูอํานวยการสวนจัดการดานนันทนาการ อุทยานแหงชาติตาดโตน และนางสาวกนกกาญจน โกติรัมย นักวิชาการ
สิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป?นวิทยากร
- การเดินศึกษาเสนทางธรรมชาติและบรรยายใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุไมตางๆ
เชน พันธุไมทองถิ่น พันธุไมเศรษฐกิจ เป?นตน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติตาดโตนและน้ําตกตาดโตน โดยเจาหนาที่จาก
อุทยานแหงชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เป?นวิทยากร จํานวน 2 ทาน
8.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพเยาวชน ในการอนุรักษแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภท
ธรณีสั ณฐานและภูมิลักษณวรรณา จังหวัดชัยภูมิ : พื้นที่ มอหิ นขาวและผาหั วนาค อํ าเภอเมือง จั งหวั ดชัยภูมิ มี
ผู เขารวมโครงการฯ ประกอบดวย นั กเรี ยนและคณะครู อาจารย โรงเรี ยนสตรี ชั ยภู มิ จํ านวน 50 คน กิ จกรรม
ประกอบดวย
- การนําเสนอการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสุรัฐ ทองนาค
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธและเผยแพร อุทยานแหงชาติภูแลนคา และนางสาวกนกกาญจน โกติรัมย นักวิชาการ
สิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป?นวิทยากร
- การเดินศึ กษาเสนทางธรรมชาติอันควรอนุ รั กษ ประเภทธรณีสั ณฐานและภูมิลั กษณะวรรณาที่
สําคัญในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูแลนคา ไดแก บริเวณมอหินขาว และผาหัวนาค
8.3 การเตรียมรับมือและป2องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติบริเวณมอหินขาวและผาหัวนาค ปFญหาที่พบในการบริหารจัดการพื้นที่ ไดแก บริเวณมอหินขาว

พบเสนทางหรือจุดจอดรถปรับปรุงกอเป?นลักษณะคลายหินปูพื้นตลอดแนว มีแนวกั้นไมใหนักทองเที่ยวเขาไปในบริเวณ
แทงหิน มีป2ายชื่อแหลงหลายจุด และบริเวณตอนบนที่เป?นจุดพักใหกับนักทองเที่ยว พบวามีสิ่งกอสราง เชน อาคาร
รานคา ที่นั่งพักรอบๆ ที่ทําดวยซีเมนต โดยสิ่งกอสรางดังกลาวนี้ไมไดรับการดูแล มีขยะและไมมีเจาหนาที่ใหบริการ
ขอมูลขาวสาร
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทน้ําตก และธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี
11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุดรธานี (โครงการที่ 1)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติสะพานหินโบราณ ตําบลทาลี่ อําเภอกุมภวาปG
จังหวัดอุดรธานี
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
3. งบประมาณ : 52,020 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น แกบุคลากร
การศึกษา และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ประชาชน และแกนนําเยาวชนในพื้นที่
4.2 เพื่อกําหนดรูปแบบในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 23 - 24 มีนาคม 2560
6. สถานที่ : อําเภอกุมภวาป< จังหวัดอุดรธานี
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ผูนําชุมชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
จํานวน 80 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุรักษฯ อุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติสะพานหินโบราณ ตําบล
ทาลี่ อําเภอกุมภวาป< จังหวัดอุดรธานี เพื่อใหแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษและ
พัฒนาอยางยั่งยืน และมีเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ อนุรักษ และฟWXนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยาง
ถูกตอง
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงคุณคาของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- ผูเขารวมโครงการฯ กําหนดรูปแบบในการอนุรักษและเฝ2าระวังแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
10. ป@ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินโครงการฯ เนื่องมีฝนตกปรอยๆ สลับกับอากาศที่รอนอบอาว รวมทั้ง
สถานที่ดําเนินโครงการฯ บริเวณสะพานหินที่ไมสะดวกเทาที่ควร และหองน้ําผูหญิงอยูในชวงปรับปรุง
11. ข(อเสนอแนะ
- ควรมีการพัฒนาเสนทางใหเป?นที่ทองเที่ยวที่สะอาด สวยงาม นาทองเที่ยว
- ควรมีการขยายหรือตอยอดโครงการฯ ตอไป เชน การอบรมยุวมัคคุเทศก อบรมพัฒนาผลิตภัณฑที่ขึ้น
ชื่อของตําบลทาลี่ และสินคาแปรรูปตางๆ ที่เป?นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นไปในตัว
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุดรธานี (โครงการที่ 2)
1. โครงการมีสวนรวมในการพัฒนาแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษแหลงสิ่งแวดล(อมธรรมชาติ อําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
2. ผู(รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
3. งบประมาณ : 52,120 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น แกผูนําชุมชน
และประชาชนในพื้นที่
4.2 เพื่อพัฒนาแผนชุมชนตอการอนุรักษและเฝ2าระวังสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น
5. วันที่ : 3 กันยายน 2560
6. สถานที่ : อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
7. จํานวนผู(เข(ารวมโครงการฯ : องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ผูนําชุมชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
จํานวน 80 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุรักษฯ อุดรธานี จัดอบรมสัมมนาโครงการมีสวนรวมในการพัฒนาแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อใหแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน และมีเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ อนุรักษ และฟWXนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยาง
ถูกตอง
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงคุณคาของแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- ผูเขารวมโครงการฯ กําหนดรูปแบบในการอนุรักษและเฝ2าระวังแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรมท(องถิ่น : ไมมี

11. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 3 (ภาคใต!)
หนวยอนุรักษฯ พังงา
1. โครงการสืบสานพัฒนาจิตอาสาอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่นจังหวัดพังงา
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพังงา
3. งบประมาณ : 55,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีสวนรวมในกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติจังหวัดพังงา ไดแก
ป4า เขา ทะเล ป4าชายเลน และเสนทางธรรมชาติ
4.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ นําความรูที่ไดไปใชในการเฝ8าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานภัยคุกคาม
ที่มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ นําความรูที่ไดมาวางแผนในการอนุรักษ เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพังงา
4.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดทราบถึงสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติเอง และจากการกระทําโดยมนุษย
5. วันที่ : 26 สิงหาคม 2560 และ 4 กันยายน 2560
6. สถานที่ :
- ชุมชนบานทาดินแดง หมูที่ 4 ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
- ชุมชนบานโคกไทร ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชนในจังหวัดพังงา จํานวน 40 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
เป?นการจัดอบรมเพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึกที่ดีในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น โดยสามารถแนะนําผูอื่นใหรูเรื่องและเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมได
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสม เกิดความตระหนัก และมีจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โดยสามารถเผยแพรความรูที่ไดสูสาธารณชนได
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
เยาวชนไดรั บ ความรู เรื่ อ งการอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมทองถิ่ น อยางถู ก ตองและ
เหมาะสม และรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไมใหถูกทําลาย
11. ข!อเสนอแนะ
ควรสรางความรวมมื อกั บ สถานศึกษาและชุ มชน เพื่ อกํ า หนดกิ จ กรรมสั มมนาใหความรู เกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ภูเก็ต
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการสํารวจและรวบรวมข!อมูลศาสนสถานและเรือนไทยมุสลิม
จังหวัดภูเก็ต
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
3. งบประมาณ : 64,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อเล็งเห็นความสําคัญของมัสยิดกับวิถีชีวิตในเรือนไทยมุสลิมจังหวัดภูเก็ต
4.2 เพื่ อสรางความรู ความเขาใจและหาแนวทางในการจั ดการสิ่ งแวดลอมภายในมั สยิ ดที่ ถู กตอง และ
สอดคลองตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อคงไวซึ่งสถาปCตยกรรมดั้งเดิม
4.3 เพื่อเป?นขอมูลการเผยแพรและสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนอนุรักษ การวางแผนอนุรักษ
คุมครอง เฝ8าระวัง และพัฒนาใหคงไวไมสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําลายคุณคาความสําคัญของศาสนา
สถานที่สําคัญของศาสนาอิสลาม
5. วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : ผูนําศาสนาอิสลาม ประชาชน และนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 106 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุ รั กษฯ ภู เก็ ต โดยสํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต รวมกั บ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลศาสนาสถานและเรือนไทยมุสลิมจังหวัดภูเก็ต วิทยากรบรรยาย ไดแก
- นายปGยเดช เชื้อฉลาด เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
- ดร.ธีราธร ลําเนาครุฑ อาจารยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- อาจารยศิวพงศ ทองเจือ อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปCตยกรรม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในหัวขอเรื่อง ความสําคัญของมัสยิดกับวิถีชีวิตในเรือนไทยมุสลิมจังหวัดภูเก็ต การจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในมัสยิดเพื่อการอนุรักษศาสนสถาน และเทคนิคและกระบวนการจัดเก็บขอมูลศาสนสถานและเรือนไทย
มุสลิมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดรับความสนใจจากผูนําศาสนาอิสลาม ประชาชน และนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามเป?น
อยางมาก
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
มัสยิดเพื่อการอนุรักษศาสนสถาน และเทคนิคกระบวนการจัดเก็บขอมูลศาสนสถานและเรือนไทยมุสลิมจังหวัด
ภู เ ก็ ต ไปเผยแพรและสรางความตระหนั ก รวมมื อ รวมใจในการบริ ห ารจั ด การดู แ ลรั ก ษามั ส ยิ ด เพื่ อ คงไวซึ่ ง
สถาปCตยกรรมของศาสนสถาน

10. ข!อเสนอแนะ
- ควรสรางเครือขายความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีการจัด
กิจกรรมรวมกัน เพื่อดําเนินงานดานการอนุรักษและจัดการสิ่งแวดลอมมัสยิดที่ถูกตอง และสอดคลองตามหลัก
ศาสนาอิสลาม
- ควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อการเชิญชวนผูสนใจเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และจอเสนอแนะ
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี
12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ชุมพร
1. โครงการอบรมเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชุมพร
3. งบประมาณ : 55,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิ ตสํานึ ก ความตระหนัก และความรูความเขาใจเรื่ องการอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแกกลุมเป8าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
6. สถานที่ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชนในจังหวัดชุมพร จํานวน 120 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
หนวยอนุรักษฯ ชุมพร รวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด
ชุมพร จัดอบรมใหกับเยาวชนในจังหวัดชุมพร โดยกิจกรรม ไดแก
- การบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษป4าชุมชนและการจัดการสิ่งแวดลอม
- การศึกษาแหลงศิลปกรรมทองถิ่น ณ พระบรมธาตุฉวี
- การปลูกป4าชายเลน
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจและความตระหนักในการรวมมือดูแลรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในชุมชนของตนเอง และสามารถรวมเป?นแกนนําเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดชุมพร
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ระยะเวลาที่ดําเนินโครงการฯ มีจํากัด และสภาพดินฟ8าอากาศไมเอื้ออํานวย
11. ข!อเสนอแนะ
ตองการใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนเอกสารเผยแพรที่
เป?นประโยชนแกผูเขารวมโครงการฯ
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ยะลา
1. โครงการอบรมสั มมนาเผยแพรความรู! เรื่ องการอนุ รั กษสิ่ งแวดล! อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม การสร! า ง
เครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่นจังหวัดยะลา
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยะลา
3. งบประมาณ : 45,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อสรางจิ ตสํานึ ก ความตระหนัก และความรูความเขาใจเรื่ องการอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแกกลุมเป8าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 5 - 6 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 445 อําเภอเบตง และบานปGยะมิตร จังหวัดยะลา
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชนในจังหวัดยะลา จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการจัดการทรัพยากรป4าตนน้ําของอําเภอเบตง โดย ร.ต.ท.วิจิตร ทองวิตร
- การศึ กษาแหลงธรรมชาติ "การบริ หารจั ดการป4 าตนน้ํ า" ณ บานปG ยะมิ ตร และกิ จกรรมการปลู กป4 า
จํานวน 300 ตน บริเวณกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 445 โดยไดรับการสนับสนุนพันธุกลาไมจากสํานักงาน
ป4าไมจังหวัดยะลา
- การเดินเทาสํารวจเสนทางธรรมชาติเพื่อชมทะเลหมอก
- การศึกษาดูงานโครงการฯ Skywalk และเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนเยอรเวง
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักเรื่องการจัดการทรัพยากรป4าตนน้ํา และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการทองเที่ยว ทําใหเกิดความรูสึกหวงแหนและรวม
เป?นตัวแทนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยะลา
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพพื้นที่มีขอจํากัด คือถนนแคบและคดโคง เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทําใหดําเนินกิจกรรมไดชา
รวมทั้งสภาพภูมิอากาศในพื้นที่มีฝนตก ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการและเวลาในการดําเนินกิจกรรม
11. ข!อเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ อยางตอเนื่อง เพื่อเป?นการกระตุนใหเยาวชนเกิด
ความตระหนักเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สุราษฎรธานี
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู!เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี
3. งบประมาณ : 41,800 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิตสํ านึ กและความตระหนั กในการอนุ รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม แกเยาวชน
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
4.2 เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดรับความรูความเขาใจดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.3 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 27 มิถุนายน 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนสุราษฎรพิทยา และวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 106 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายใหความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
- การศึกษาแหลงเรียนรู ณ วัดพัฒนาราม บานเกาในบาง บางใบไม จังหวัดสุราษฎรธานี
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจ เกิดความจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น โดยจากแบบสอบถามพบวา
- วิทยากรมีความรูความสามารถในการอธิบายเนื้อหาชัดเจนตรงประเด็น
- ไดรับความรูและประโยชนจากการศึกษาแหลงเรียนรูจริง
- เกิดเครือขายระดับเยาวชนและชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 เครือขาย
10. ข!อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมใหกับเยาวชนทุกกลุม เชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจและมีความตระหนักเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สตูล
1. โครงการอบรมสร!างองคความรู!และสร!างเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
"รู!สตูลรักษสตูลสร!างสตูลสูสังคมโลก"
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสตูล
3. งบประมาณ : 95,200 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อเสริมสรางศักยภาพและจิตสํานึกใหแกผูอบรมในพื้นที่ไดตระหนักรูถึงความสําคัญของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติในทองถิ่นของตน
4.2 เพื่ อใหผู เขาอบรมไดรั บความรู ความเขาใจและมี ส วนรวมในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของตน และสามารถนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรเพื่อนําไปปรับใชประโยชนตอไปไดอยางเหมาะสม
4.3 เพื่อสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมเยาวชน
5. วันที่ : 22 - 23 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราและเขาโตXะหงาย อําเภอละงู จังหวัดสตูล
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชนทองถิ่น ครู อาจารย และเยาวชนในจังหวัดสตูล
จํานวน 100 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่อง "รูสตูลรักษสตูลสรางสตูลสูสังคมโลก" เพื่อสรางองคความรูในการอนุรักษปกป8อง
คุมครองและฟYZนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสตูล ในการเตรียมพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก
อําเภอเมือง อําเภอละงู อําเภอทุงหวา และอําเภอมะนัง เขาสูพื้นที่แหลงศึกษาธรณีโลก (Geopark satun) และ
เพื่อสรางเครือขายการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสตูลตอไป
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษป4าชายเลน
- การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารวมโครงการฯ เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การศึกษาแหลงธรรมชาติระบบนิเวศและการอนุรักษถ้ํา
- การศึกษาแหลงธรรมชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ณ เขตขามกาลเวลา จังหวัดสตูล
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก ไดรับความรูความเขาใจดานวิชาการและดานภูมิปCญญา เกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โดยเป?นแกนนําในชุมชน
- เกิ ด บุ ค ลากรที่ เ ป? น ผู ประสานงานและวิ ท ยากรทองถิ่ น โดยสามารถปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นได
- เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสตูล
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
คณะกรรมการประจําหนวยอนุรักษฯ สตูล ติดภาระงานสอนเป?นสวนใหญ ทําใหสงผลกระทบตอการจัด
โครงการฯ รวมทั้งกิจกรรมที่หนวยอนุรักษฯ ดําเนินการ สวนมากเป?นงานดานแหลงธรรมชาติ ซึ่งยังไมครอบคลุม
แหลงศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดสตูล

11. ข!อเสนอแนะ
- ให สผ. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละจังหวัดใหชัดเจน ตามที่หนวยอนุรักษฯ เสนอชื่อ เพื่อให
เจาหนาที่ประจําหนวยอนุรักษฯ เกิดความภาคภูมิใจในการที่ตนเองเป?นคณะกรรมการหนวยอนุรักษฯ สตูล
- ใหมีคณะดําเนินงานคณะวิทยากรสัญจร ใหกับจังหวัดที่จัดโครงการอยรมสัมมนาเผยแพรความรูเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี
13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครศรีธรรมราช
1. โครงการผู!นําชุมชนและเยาวชนรวมใจอนุรักษสิ่งแวดล!อมและศิลปกรรมท!องถิ่น
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. งบประมาณ : 35,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่อถายทอดความรูเรื่องความสําคัญของสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมใหกับผูนําชุมชนและเยาวชน
4.2 เพื่อฝdกทักษะเกี่ยวกับการสรางมุมมองของสิ่งแวดลอมกับศิลปกรรมในดานการอนุรักษใหกับเยาวชนและ
ผูนําชุมชน
4.3 เพื่อสรางชุมชนและเยาวชนนักอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหกับสังคม
5. วันที่ : ไมระบุ
6. สถานที่ :
- หองประชุมศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- แหลงโบราณคดีวัดจันทาราม แหลงโบราณคดีเขาคา วัดเจดีย และแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติเขาพลายดํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : นักศึกษา และผูที่สนใจ จํานวน 100 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
- การศึกษาแหลงโบราณคดีวัดจันทาราม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก พระลากศิลปะสมัย
อยุธยา และอาคารกุฏิไมโบราณ
- การศึกษาแหลงโบราณคดีเขาคา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การศึกษาและสักการะไอไข วัดเจดีย อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การศึกษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ณ เขาพลายดํา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ เกิดจิตสํานึกและไดรับความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

11. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นราธิวาส
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู!เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
3. งบประมาณ : 41,600 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อฝd กอบรมเยาวชนใหเป? นผู ประสานงานวิ ทยากรทองถิ่ นที่ สามารถปฏิ บั ติ งานและสนั บสนุ นการ
ดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
4.2 เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแกเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา
4.3 เพื่ อเป? น แนวทางในการพั ฒ นาและอนุ รั กษสิ่ ง แวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมแกเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา
4.4 เพื่อปลูกจิตสํ านึกและสรางภูมิปCญญาในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่ น แก
เยาวชนที่ทําหนาที่ประสานงานดานการอนุรักษฯ
5. วันที่ : 22 - 23 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส และแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัด
สงขลา
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชนทองถิ่น ครู อาจารย และเยาวชนในจังหวัดสตูล
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
- การออกคายเพื่อศึกษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น แกชุมชนและสถานศึกษาตางๆ ได
- ผูเขารวมโครงการฯ เรียนรูเรื่องการเป?นผูประสานงานและวิทยากรทองถิ่นที่สามารถปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติภายในจังหวัดยังมีอีกหลายแหงที่ยังไมไดรับ
การสํารวจและติดตามสถานการณ เนื่องจากเรื่องระยะเวลาและความไมปลอดภัยในการเดินทาง
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ตรัง
1. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพรความรู!เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง
3. งบประมาณ : 59,800 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิตสํานึกและความตระหนั กในการอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่ น แก
เยาวชน และประชาชน
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 22 - 23 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนสภาราชินี ศาลเจากิ๋วอgองเอี่ย โบสถคริสตตรัง วัดนิคมประทีป วัดถ้ําพระพุทธ
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชนแกนนํานักเรียน จํานวน 50 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การเสวนาแลกเปลี่ ยนเรีย นรู เรื่องการอนุรั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สิ่ งแวดลอมศิลปกรรม และภู มิ
ปCญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
- การศึกษาแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม ไดแก
1. ศาลเจากิ๋วอgองเอี่ย ศาลเจาที่เกาแกที่สุดในจังหวัดตรัง มีอายุประมาณ 150 ปh
2. โบสถคริสตตรัง สรางขึ้นในปh ค.ศ.1915 เป?นปูชนียสถานที่ไดจดทะเบียนเป?นโบราณสถาน
ของชาติ โดยกรมศิลปากรเป?นผูดูแล และไดรับรางวัลศิลปสถาปCตยกรรมดีเดน ประจําปh 2552
3. วั ด นิ ค มประที ป เดิ ม ชื่ อ วั ด โคกหลอ สรางขึ้ น เมื่ อ ปh พ.ศ.2423 พบวามี อุ โ บสถเกาแก
สถาปCตยกรรมชางฝhมือทองถิ่น พระประธานประดิษฐานบนฐานชีชุกสูง ซึ่งเป?นเอกลักษณของภาคใต
4. วัดถ้ําพระพุทธ เดิมชื่อวัดถ้ําพระ ภายในมีพระพุทธรูปปางเทริดโนราห พบวาปCจจุบันมีการ
สรางศาลาครอบถ้ําเอาไวเพื่อรักษาพระพุทธรูปไมใหเสื่อมสลายไปกอนเวลาอันควร
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- เกิดเครือขายแกนนําเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดจิตสํานึกและไดรับความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น และรวมเป?นหนวยเฝ8าระวังสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น
- มี การจั ด เก็ บ ขอมู ล และพั ฒ นาชุ มชนใหเป? น แหลงเรี ย นรู ดานการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากกําหนดการ เนื่องจากแหลงเรียนรูมีหลายแหง โดยในแตละแหงใช
เวลามากนอยไมเหมือนกัน
11. ข!อเสนอแนะ
ควรมีการจัดเสวนาใหผูเขารวมโครงการฯ ใหแสดงผลงาน หรือมีการดําเนินการศึกษาขอมูลอยางตอเนื่อง
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สงขลา (โครงการที่ 1)
1. โครงการอบรมเยาวชนยุวมัคคุเทศกภาคีอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุมที่ 18 รุนที่ 4
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
3. งบประมาณ : 74,050 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป8าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 21 - 22 กรกฎาคม 2560
6. สถานที่ : โรงแรมเลคอินน สงขลา และแหลงเรียนรูเมืองเกาสงขลา
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปCตตานี ยะลา และนราธิวาส จํานวน 60 คน
(จังหวัดละ 12 คน)
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และการฝdกเป?นมัคคุเทศกที่ดี
โดย ผศ.ดร.ป8องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
- การลงพื้นที่ศึกษาแหลงเรียนรู ณ วัดมัชฌิมาวาส ศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลา บานนครใน และโรงสีแดง
จังหวัดสงขลา
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดละ 12 คน ไดแก สงขลา สตูล
ยะลา ปCตตานี และนราธิวาส
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิดความตระหนักและมีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
10. ข!อเสนอแนะ
- ควรมี การจั ดโครงการฯ อยางตอเนื่ อง และตอยอดกลุ มเป8 า หมายเดิ ม เพื่ อสรางความตระหนั กแก
เครือขายยุวมัคคุเทศกตอไป
- ควรมีการสรางความรวมมือกับสถานศึกษาและชุมชน เพื่อกําหนดกิจกรรมสัมมนาใหความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงคุณคาของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่นของตน
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

12. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สงขลา (โครงการที่ 2)
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร!างเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
"สงขลาเมืองเกา จากหัวเขาแดงถึงบอยาง"
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
3. งบประมาณ : 60,000 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป8าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
5. วันที่ : 7 - 8 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแหลงเรียนรูเมืองเกาสงขลา
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : เยาวชนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จํานวน 43 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จํานวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และการฝdกเป?นมัคคุเทศกที่ดี
โดย ผศ.ดร.ป8องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
- การลงพื้นที่ศึกษาแหลงเรียนรู ณ เจดียองคขาวองคดํา กําแพงเมืองเกาสงขลา และวัดแหลมพอ จังหวัด
สงขลา
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
- เกิดเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
- ผูเขารวมโครงการฯ เกิด ความตระหนัก ความตระหนั กรู และมีความรูความเขาใจเรื่ องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การดํ า เนิน งานดานการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมทองถิ่ นครอบคลุ มทุ กภาคสวน
เป?นไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป8าหมาย เกิดการผลักดันใหเกิดผลอยางเป?นรูปธรรม
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพทางสั ง คมของบุ คคลที่ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ อนุ รั กษ เป? น อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานอนุ รั ก ษสิ่ งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมใหเกิดผลอยางเป?นรูปธรรม
11. ข!อเสนอแนะ
- ควรมี ก ารจั ด โครงการฯ อยางตอเนื่ อ ง เพื่ อ เป? น การสรางความตระหนั ก ใหกั บ เครื อ ขายอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
- ควรมีการสรางความรวมมือกับสถานศึกษาและชุมชน เพื่อการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
12. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : ไมมี

13. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ปAตตานี
1. โครงการอบรมสัมมนาสร!างเครือขายในการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปCตตานี
3. งบประมาณ : 76,950 บาท
4. วัตถุประสงค (ตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอมา) :
4.1 เพื่ อสรางจิ ตสํ านึ ก ความตระหนั ก และความรู ความเขาใจในการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแกกลุมเป8าหมาย
4.2 เพื่อสรางเครือขายบุคลากรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
4.3 เพื่ อสรางเครื อขายบุ คลากรในการไดศึ กษาเรี ยนรู แหลงธรรมชาติ และศิ ลปกรรมรวมกั น และสราง
จิตสํานึกใหมีความรักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
5. วันที่ : 7 - 8 สิงหาคม 2560
6. สถานที่ : โรงเรียนเดชะปCตตนยานุกูล จังหวัดปCตตานี
7. จํานวนผู!เข!ารวมโครงการฯ : ครู และผูนํานักเรียน จํานวน 45 คน
8. ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การลงพื้นที่ศึกษาแหลงเรียนรู ณ บอน้ํารอนเขาชัยสน และศูนยรวมศิลปหัตถกรรม
9. ผลผลิตและผลลัพธ (จากรายงานผลการดําเนินงาน)
ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน
10. ปAญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต เป?นปC จจัยหลักที่เ ป?นอุป สรรคในการดําเนินงาน
เนื่องจากครูคือกลุมเป8าหมายของการกอเหตุการณความไมสงบ ดังนั้นการศึกษาแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจึงตองดําเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
11. ทะเบียนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น : มี จํานวน 45 คน

12. ภาพประกอบ

