รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 4 (ภาคกลาง)
หนวยอนุรักษฯ กาญจนบุรี
1. โครงการสํารวจและจัดทําข)อมูลเผยแพรแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม อําเภอเลาขวัญ อําเภอห)วยกระเจา
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ กาญจนบุรี สํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงโบราณสถานในจังหวัดกาญจนบุรี โดยดําเนิน
การศึกษา สํ ารวจ และสั งเคราะหขอมูล โบราณสถานในอํา เภอเลาขวัญ อํ าเภอหวยกระเจา อํา เภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี และจัดทําขอมูลเผยแพรแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม ตลอดจนเผยแพรใน website และ
Facebook ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีตอไป
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- ศึกษาและสํารวจขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ตลอดวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน
ทองถิ่น : อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
- รวบรวมและสังเคราะหขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ตลอดวัฒนธรรมประเพณีใน
ชุมชนทองถิ่น : อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
- จัดทําขอมูลเพื่อเปDนฐานขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
- สํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงโบราณสถานในจังหวัดกาญจนบุรี โดยดําเนินการศึกษา สํารวจ และ
สังเคราะหขอมู ล โบราณสถานในอํ าเภอทามวง อํา เภอเลาขวั ญ อํ าเภอหวยกระเจา อํ าเภอพนมทวน จั งหวั ด
กาญจนบุรี
- จัดทําขอมูลเผยแพรแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนเผยแพรใน website และ Facebook ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
5.๑ วัดใหญดงรัง (วัดส)มใหญ) บ)านหนองขาว ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
เปDนวัดที่สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสมใหญ พมาเคยมาทําสงครามบริเวณวัดแหงนี้ หลังจาก
ถูกพมาเผาทําลาย จึงถูกปลอยใหเปDนวัดราง ตอมาในปG พ.ศ.2525 ไดรับการยกฐานะเปDนวัดมีพระสงฆอยูพํานัก
ไดชื่อวาวัดใหญดงรัง ภายในวัดมีโบราณสถานที่บงบอกถึงความเจริญกาวหนาในขณะนั้นคืออุโบสถเกาที่ขณะนี้ได
บู ร ณะใหอยู ในสภาพที่ ดี ขึ้ น บริ เ วณหนาวั ด จะเห็ น หอระฆั ง เกาที่ ส รางสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และมี ก าร
บูรณะปฏิสังขรณ ในปG พ.ศ.2538 แตสิ่งที่ยังคงเปDนของเกาที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยคือสระน้ําเกา
ที่อยูภายในวัด
บานหนองขาวเปDนชุมชนที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมี ๒ หมูบาน คือหมูบานดงรังและหมูบาน
ดอนกระเดื่อง อยูในเสนทางเดินทัพระหวางดานเจดียสามองคกับกรุงศรีอยุธยา จึงไดรับภัยจากสงครามระหวาง
ไทยกับพมาโดยตลอด ในคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ ประชาชนในหมูบานทั้งสองไดรวมตัวกันตอสูกับพมา การรบในครั้ง
นั้นชาวบานไมสามารถตอสูพมาได หมูบานดงรังและหมูบานดอนกระเดื่องจึงถูกพมาทําลายหมูบานดงรังอยูทางทิศ
ใตของหมูบานหนองขาว สวนหมูบานดอนกระเดื่องนั้นอยูทางทิศตะวันออกของหมูบานหนองขาวบริเวณวัดโบสถ

ซึ่งสันนิษฐานวาเดิมอาจเปDนวัดประจําหมูบานแตถูกพมาเผาทําลายจนเสียหายมาก เหลือใหเห็นเพียงซากเจดีย
บางสวนเทานั้น เดิมนั้นบริเวณนี้รกรางชาวบานเรียกวาปากดาน ปQจจุบันเปDนที่ตั้งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
ซึ่งเปDนโรงเรียนมัธยมประจําหมูบานการกลาวถึงประวัติศาสตร สภาพปQจจุบันพบวามีการบูรณปฏิสังขรณจาก
ชาวบานและพระสงฆ และเกิ ด การบู ร ณะที่ ไมถู ก ตองมากนั ก เนื่ อ งจากไมมี ค วามรู ในดานการอนุ รั กษแหลง
ศิลปกรรมอยางถูกตอง
5.2 เจดียวัดโบสถ ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูภายในโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สภาพปQจจุบันพบวาเจดียวัดโบสถเปDนโบราณสถานรางที่มี
สภาพชํารุดเสียหาย ยังไมไดรับการบูรณปฏิสังขรณจากหนวยงานภาครัฐ มีการพังทลายลงบางเปDนบางสวน และมี
รากของตนจันผาเขาไปใตฐานของเจดีย
5.3 โบราณสถานวัดบ)านน)อยตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โบราณสถานวัดบานนอย ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โบราณสถานแหงนี้มีสิ่ง
สําคัญ ไดแก วิหาร เจดีย กําแพงแกว และซุมประตูที่มีเฉพาะดานทิศตะวันออกและทิศใต วิหารของโบราณสถาน
วัดบานนอยเปDนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผากออิฐสอปูน ดานหนามีประตู ๑ ประตู สวนผนังอีก ๓ ดานกอเปDนผนัง
ทึบ เจดี ยรายอยูดานหนาของวิ หาร ๔ องค และดานทิ ศใต ๑ องค เปDนเจดี ยที่มีองคระฆั งเปDนทรงกลม แตมี
ลั ก ษณะพิ เ ศษ คื อ มี ส วนเอวคอดและยอดผายออก ซึ่ งเปD น ลั กษณะเฉพาะของงานชางพื้ น ถิ่ น ในแถบยั งหวั ด
กาญจนบุรี นอกจากนี้ยังปรากฏเจดียรายอีกหลายองคที่มีสภาพชํารุดเหลือเฉพาะฐาน ซุ)มประตูเปDนทรงปราสาท
ยอดจัตุรมุข ที่มีชองทางเขาเปDนรูปกลีบบัว เปDนสถาปQตยกรรมที่รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งนิยมกอสรางกันมากให
สมัยอยุธยาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปDนตนมา สอดคลองกับลวดลายปูนปQVนประดับในสวนชั้นซอน
ลดที่มีบัวหัวเสาเปDนแบบกลีบยาวหรือบัวแวง ตลอดจนเครื่องลํายองปูนปQVนซึ่งเปDนงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย สภาพปQจจุบันพบวากรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานแหงนี้ ตั้งแตปG พ.ศ.๒๕๕๒๒๕๕๔ โดยเปDนการบูรณะเสริมความมั่นคงและรักษาสภาพรูปแบบเดิมของโบราณสถานไวเปDนสําคัญ ทั้งนี้ได
ดําเนินปฏิสังขรณกําแพงแกว เจดียหมายเลข ๔ และเจดียหมายเลข ๕ ตามหลักฐานที่ปรากฏในภาพถายเกา
กอนที่เจดียทั้ง ๒ องคนี้จะพังลง
5.4 โบสถเกาห)วยสะพาน ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วัด หวยสะพานเปDน วั ด เกาสรางสมัย ตนรั ต นโกสิ น ทร โบสถเกาของวั ด หวยสะพานมีความงดงามทาง
สถาปQตยกรรม ลายปูนปQVนที่หนาบันทั้งสองเปDนงานศิลปXระดับครูชางที่หาดูที่ไหนไมได พระประทานนามพระพุทธ
โคดม ที่ฐานซุกซีเปDนลายปูนปQVนแตงดวยสีสดใสสวยงาม ประตูรูปชฎา เสมาเปDนซุม มีกําแพงแกว และเจดียราย
รอบโบสถ สภาพปQจจุบันพบวายังคงสมบูรณแตถูกละเลยในการดูแลรักษา
5.5 วัดรางจั่น ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ประวัติความเป<นมา
จากคํ า บอกเลาของผู สู งอายุ พบวามี ผู คนทั่ ว ไปนิ ย มสรางเจดี ย ขุ ด สระน้ํ า และสรางศาลาไวพั กผอน
สันนิษฐานวาเจดียวัดรางจั่นเดิมสรางอยูบริเวณที่แหงนี้ ปQจจุบันเหลือแตเจดียกับสระน้ํา สวนศาลาถูกทําลายเมื่อ
ครั้งที่พมาเดินทัพผาน เมื่อยามมีสงครามปQจจุบันโบราณสถานเจดียวัดรางจั่น (ราง) ถูกยกใหเปDนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญ
แหงหนึ่งของชาวหนองขาวโดยมีนามเรียกขานวา “เจดียหลวงทานทาวจันทร” พรอมทั้งมีการตั้งศาล ปรับปรุง
พื้นที่ และวายเครื่องเชนสักการะตางๆ อยูสม่ําเสมอ สภาพปQจจุบันพบวาภูมิทัศนรอบขางไมเหมาะสม เพราะมี
รานคามากอสรางติดกับเจดีย และเจดียก็อยูติดกับทางมากเกินไป อาจทําใหเกิดความเสียหายโดยเฉพาะรถบรรทุก
ที่มีน้ําหนักมากวิ่งผาน

6. ป>ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ยั ง ไมสามารถศึ ก ษา สํ า รวจ และรวบรวมแหลงโบราณสถานตามเป` า หมายที่ กํ า หนดตามแผนและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอในการดําเนินงานดังนั้น ในปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอของบประมาณ
และดําเนินการสํารวจและจัดทําขอมูลเผยแพรแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
7. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 4 (ภาคตะวันออก)
หนวยอนุรักษฯ ฉะเชิงเทรา
1. โครงการพัฒนาระบบข)อมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่น
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ ฉะเชิงเทรา จัดทํา website "หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา" โดยการเก็บรวบรวมขอมูล CECS ของแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
และนําเสนอใน website เพื่อการเผยแพร และจัดทําเปDนเอกสารประชาสัมพันธใน Social Media ตอไป
5. ผลผลิตและผลลัพธ
ไดขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สามารถปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัย สามารถตรวจสอบเพื่อป`องกันไมใหปQญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมลุกลามเกินกวาจะแกไขได
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง
6. ป>ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
อาจารยผูปฏิบัติหนาที่ในการคียขอมูลมีเพียงคนเดียว จึงทําใหขอมูลที่สื่อสารและเก็บไวมีจํานวนนอย
บางครั้งใหนักศึกษามาชวยทํา แตก็มีปQญหาเรื่องความเขาใจในเรื่องราวที่จะสื่อสาร
7. ข)อเสนอแนะ
การจัดทําขอมูลตองใชเวลาในการรวบรวมและการวิเคราะห โดยเฉพาะขอมูลระบบ CECS ของแหลง
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น ซึ่งตองใชผูมีความรูเฉพาะ จึงไมสามารถจัดทําไดมาก
8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สระแก)ว
1. โครงการพัฒนาระบบข)อมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่น
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสระแกว
3. งบประมาณ 15,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- เปjด Facebook ในนามหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสระแกว
- จัดทําขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และ ศปน.
เพื่อนําเสนอใน Facebook
- เชื่อมโยงกับเครือขายของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ และ Facebook
ของ ศปน. "ภาคีอนุรักษ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ."
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- มีการนํา Social Media เชน facebook, line และ you tube มาใชในการดําเนินงาน ประสานงาน
เพื่อรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาตและศิลปกรรมในจังหวัด ความเคลื่อนไหวตางๆ รวมทั้งเพื่อประสาน
ขอมูลระหวางหนวยงานและเครือขาย
- มีขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแตละพื้นที่ ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลไวในระบบขอมูลที่เปDน
ระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
ทันสมัยของขอมูล มีความรวดเร็วในการใชงาน และการคนหาขอมูล ใชงานงาย รองรับการใหบริการ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาขอมูลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ทันตอเหตุการณ และสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผน
อนุรักษ คุมครอง และฟrVนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับจังหวัดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
- มีขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในทุกจังหวัด ที่สามารถปรับปรุงใหมีความทันสมัย
สามารถตรวจสอบเพื่อป`องกันไมใหปQญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมลุกลามเกินกวาจะแกไขได รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง
6. ป>ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การเขาถึ ง ขอมู ล ในแตละพื้ น ที่ ต องใชเวลา หากมี บุ ค คลในพื้ น ที่ ที่ รู จั ก จะทํ า ใหไดขอมู ล ของแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมงายขึ้น
7. ข)อเสนอแนะ
ควรเขาหาผูนําชุมชนในพื้นที่ เพื่อแนะนําและประสานบุคคลหรือสถานที่ในการรวบรวมและเก็บขอมูล

๘. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สมุทรปราการ
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข)อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
3. งบประมาณ 15,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ สมุทรปราการ มีระบบ Social Media ในรูปแบบ Website ใชเปDนฐานขอมูลเพื่อใชใน
การติดตอสื่อสาร ติดตามผล รายงานสถานการณในดานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย ทันตอเหตุการณสําหรับ
การดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- มีระบบ social media ในรูปแบบ Website ใชในการดําเนินงาน
- ใช Website เปDนฐานขอมูลในการติดตอสื่อสารและติดตามผล รายงานสถานการณในดานตางๆ ได
อยางรวดเร็ว ทันสมัย ทันตอเหตุการณสําหรับการดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
อยางมีประสิทธิภาพ
6. ป>ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ upload ขึ้นไปเก็บไวเปDนฐานขอมูล จําเปDนอยางยิ่งที่ตองใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อใหขอมูล มีความถู กตอง ทั นสมัย รอบดาน ทั นตอเหตุ การณ เหมาะสมที่ จะนําไปใชในการ
วางแผน ตัดสินใจในการดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
7. ข)อเสนอแนะ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อใชในการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในฐานขอมูลของระบบอยางตอเนื่อง
8. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 4 (ภาคเหนือ)
หนวยอนุรักษฯ นาน
1. โครงการพัฒนาระบบข)อมูลเพื่ออนุรักษสิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่นจังหวัดนาน
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- การจัดทําขอมูลตามระบบเผยแพรขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ โดยการจัดทําเรียบ
เรียงคัดกรองขอมูล website ของหนวยอนุรักษฯ นาน ไดแก
website : http:/nanbanhour.simdif.com/หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน
facebook : อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนาน
line : กลุมตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
- การจัดทํา website การจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปGนระบบ โดยฝากไวที่ web : google.com โรงเรียน
สตรีศรีนาน เพื่อใหเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับมวลสมาชิกนักอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
- การบั นทึ กขอมู ลใน website โดยประสานงานรวมกั บผู นําหนวยอนุ รั กษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกลุมลานนากลุมที่ 2 (นาน แพร พะเยา เชียงราย)
- การพัฒนามาตรฐาน website ใหมีขอมูลที่เปGนปSจจุบัน และการลงทะเบียนแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
- การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการและศึ กษาแหลงโบราณสถานโบราณวั ตถุ ของผู นําหนวยอนุ รั กษสิ่ งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด กลุมที่ 2 เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีศรีนาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บระบบเผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศ CECS และศึกษาแหลงเรียนรู
โบราณสถานโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- การบั นทึ กขอมูลทุ กแผนงานโครงการ ที่ เกี่ยวของกั บงานอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิ ลปกรรม
ทองถิ่น การลงทะเบียนวัดและโบราณสถาน และเสนทางสายวัฒนธรรม "ไหวพระ 9 วัด" อําเภอนานอย เชน พระธาตุ
พลูแช
5. ผลผลิตและผลลัพธ
ไดขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน และเผยแพรการดําเนินงานตางๆ ใน
Social media ตอสาธารณชนไดรับรูและสามารถอางอิงได ไดแก
- website : http://nanbanhour.simdif.com
- website : site google./หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนาน
- facebook : อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมศรีนาน / กลุมภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (สผ.) กลุมงาน
อนุรักษศิลปกรรม / กลุมหนวยอนุรักษ 76 จังหวัด / กลุมเมืองและยานชุมชนเกา
- Line : กลุมภาคีอนุรักษฯ / กลุมอนุรักษภาคเหนือ 17 จังหวัด / กลุมอนุรักษลานนากลุม 2 / กลุม
กลาอนุรักษศิลปกรรมศรีนาน / กลุมเลขาหนวยอนุรักษฯ นาน

6. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ พะเยา
1. โครงการจัดทําทะเบียนสิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมตามระบบ CECS
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพะเยา
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ พะเยา ลงพื้นที่สํารวจและรวบรวมขอมูลสวนหนึ่ง และคนควารวบรวมขอมูลจากหนังสือ
เอกสาร และ website แตมี ขอจํ ากั ดในเรื่องแหลงขอมู ลที่คอนขางหาไดยากและมีไมมาก และตองใชเวลาใน
การศึกษารวบรวมมาก ทําใหการจัดทําทะเบียนในครั้งนี้อาจมีขอมูลที่ยังมีความละเอียดไมมากพอ ซึ่งตองปรับปรุง
เพิ่มเติมขอมูลตอไป โดยไดนําขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นดังกลาว ลงในแบบสํารวจและบันทึกขอมูล
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จํานวน 9 แหง ไดแก
1. วั ดศรี โคมคํ า จั ดอยู ในประเภทศาสนสถาน และเปG นผลงานที่ มีความสั มพั นธโดยตรง หรื ออยางเปG น
รูปธรรมกับเหตุการณหรือประเพณีที่ดํารงอยู แนวคิด ความเชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรมที่มีความสําคัญ
2. วัดหลวงราชสัณฐาน จัดอยูในประเภทศาสนสถาน และเปGนตัวอยางที่โดดเดนของประเภทอาคาร งาน
สถาปSตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน ซึ่งแสดงใหถึงชวงเวลาที่สําคัญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
3. วั ดศรี อุ โมงคคํ า จั ดอยู ในประเภทศาสนสถาน และเปG นตั วอยางที่ โดดเดนของประเภทอาคาร งาน
สถาปSตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน ซึ่งแสดงใหถึงชวงเวลาที่สําคัญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
4. วัดปeาแดงบุญนาค จัดอยูในประเภทแหลงโบราณคดี และเปGนผลงานที่เปGนประจักษพยานสําคัญยิ่งหรือที่
โดดเดนของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังคงอยู หรือที่สิ้นสุดไปแลว
5. วัดพระธาตุจอมทอง จัดอยูในประเภทศาสนสถาน เปGนผลงานที่มีความสัมพันธโดยตรง หรืออยางเปGน
รูปธรรมกับเหตุการณหรือประเพณีที่ยังดํารงอยู แนวคิด ความเชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรมที่มีความสําคัญมาก
6. วัดลี จัดอยูในประเภทศาสนสถาน และเปG นผลงานที่ เปG นประจั กษพยานสํ าคัญยิ่ งหรื อที่ โดดเดนของ
วัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังคงอยู หรือที่สิ้นสุดไปแลว
7. วัดนันตาราม จัดอยูในประเภทศาสนสถานและสถาปSตยกรรม/สิ่งปลูกสราง และเปGนตัวอยางที่โดดเดน
ของประเภทอาคาร งานสถาปSตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน ซึ่งแสดงใหถึงชวงเวลาที่สําคัญใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
8. วัดแสนเมืองมา จัดอยูในประเภทสถาปSตยกรรม/สิ่งปลูกสราง และเปGนตัวอยางที่โดดเดนของประเภท
อาคาร งานสถาปSตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน ซึ่งแสดงใหถึงชวงเวลาที่สําคัญในประวัติศาสตร
ของมนุษยชาติ
9. วัดพระธาตุดอยหยวก จัดอยูในประเภทศาสนสถาน และเปGนตัวอยางที่โดดเดนของประเภทอาคาร งาน
สถาปSตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน ซึ่งแสดงใหถึงชวงเวลาที่สําคัญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ

5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ตาก
1. โครงการสํารวจและจัดทําข)อมูลเพื่ออนุรักษสิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่นจังหวัดตาก (CECS)
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตาก
3. งบประมาณ 75,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ ตาก ไดสํารวจและจัดทําระบบขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดตากตาม
ระบบ CECS เพื่อเปGนการกระตุนใหชุมชนทองถิ่นภาคีเครือขายไดตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของการจัดระบบ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการในอนาคตตอไป จํานวน 2 แหง ไดแก
1. ดอยหัวหมด จัดอยูในประเภทอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปeา ฯลฯ พบวาภูเขาบริเวณนี้
มีหลายดอย เปGนลักษณะยอดเขาเตี้ยๆ ที่ไมมีตนไมใหญมาปกคลุม ชาวบานจึงเรียกวาดอยหัวหมด หรือเขาหัวโลน ไมมี
ตนไมมาบดบังสายตา ทําใหชมวิวไดรอบทิศทาง
2. น้ําตกทีลอซู จัดอยูในประเภทอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปeา ฯลฯ พบวามีลักษณะเปGน
ภูเขาหินปูนขนาดใหญ อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 900 เมตร ความกวางของตัวน้ําตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่น
เปGนชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ลอมรอบดวยปeาดงดิบที่สมบูรณ และสวยงามติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก
5. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครสวรรค
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข)อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดล)อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่นจังหวัดนครสวรรค
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
1. นําขอมูลสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมมาดัดแปลงในรูปสื่อ สิ่งพิมพ และจั ดนิทรรศการ รวมทั้ ง
Facebook ที่ดึงดูดผูสนใจ
2. องคความรูที่มีถูกนํามาใหบริการแกผูสนใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปGนแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่
ตอบสนองตอผูใชบริการทุกระดับไดอยางเหมาะสม
3. บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพในการสื่อความหมายจากองคความรูที่มีใหสื่อไดกับทุกเพศ ทุกวัย เกิดขวัญ
กําลังใจและเกิดความมั่นใจในตัวเอง
4. เกิดการขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยผาน
ทางศูนยการเรียนรูในทองถิ่นและพิพิธภัณฑมีชีวิต อันจะเปGนตนแบบใหเกิดการดําเนินการไดโดยในชุมชนทองถิ่นที่มี
ศักยภาพ
5. เกิดการพัฒนากระบวนการคิดจากระบบรากหญา โดยมีฐานความคิด แนวปฏิบัติจากปราชญชาวบาน
ผูรู หรือผูเชี่ยวชาญในจังหวัด ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
6. มีการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นจากองคความรูที่ไดเพื่อนําไปสูการพัฒนาเยาวชนในทองถิ่นไดมีภูมิรู ภูมิ
ธรรม และภูมิคุมกันจากบรรพบุรุษที่ผานการคัดกรองและสืบทอดมาเปGนเวลานาน
7. มีการเสริมสรางศักยภาพบุคคล กลุมคน หรือชุมชนตนแบบในการสรางแนวทางการใชภูมิปSญญา
ทองถิ่นสูภูมิปSญญาไทย ใหสามารถปรับตัวรับกับปSญหาไดอยางเหมาะสม
5. ผลผลิตและผลลัพธ
มีการนํา Social Media เชน Facebook Line และ Youtube มาใชในการดําเนินงาน ประสานงาน เพื่อ
รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัด ความเคลื่อนไหวตางๆ รวมทั้งเพื่อประสาน
ขอมูลระหวางหนวยอนุรักษฯ จังหวัดตางๆ รวมทั้ง ศปน. ดวย
6. ปNญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- การพัฒนา website เกิดความลาชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูดูแลระบบ และตองไดรับ
อนุญาตจากผูบริหารกอนที่จะนําขอมูลขึ้น website
- ควรมีคูมือกํากับการใช website เพื่อใหผูที่มารับหนาที่ใหมสามารถศึกษาและพัฒนาตอเนื่องได
7. ข)อเสนอแนะ
ควรมีการทดลองสงขอมูลทาง Line หรือ Facebook เครือขายรุนที่ 1 เพื่อเปGนการกระตุนชุมชนใหเฝlา
ระวังและรายงานผลมายังหนวยอนุรักษฯ นครสวรรค และควรมีการนําเสนอโครงการตอองคการบริหารปกครอง
สวนทองถิ่นไดดําเนินการตอไป

8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อุทัยธานี
1. โครงการพัฒนาระบบข)อมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่น
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- กิจกรรมการพัฒนาระบบขอมูล ดวยการทํา website : http://sites.google.com/view/uthai-thai
- กิจกรรมการเผยแพรขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมที่โดดเดนในทองถิ่น
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- เกิดการเผยแพรขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมที่โดดเดนในทองถิ่นทาง website
- เกิดความสนใจจากประชาชนในทองถิ่นเปGนจํานวนมาก
6. ปNญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ไมสามารถเขา website ของ สผ. ได ทําใหไมสามารถเผยแพรขอมูลในระบบได
7. ข)อเสนอแนะ
สผ. ควรที่จะพัฒนา website ที่สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก

หนวยอนุรักษฯ กําแพงเพชร
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข)อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดล)อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ กําแพงเพชร ดําเนินกิจกรรมจัดทําขอมูลแหลงศิลปกรรมใหมีความทันสมัยตอการสืบคน
และนําไปใช และเผยแพรในระบบ Social Media : Facebook หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร ไดแก
- โครงการจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเกาเมืองกําแพงเพชร "นครชากังราว"
- โครงการอบรมสัมมนาสรางศักยภาพในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ในหัวขอ "วิธีการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร สายพันธุกลวยของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ"
- โครงการจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเกาเมืองกําแพงเพชร "เสวนาการกําหนดเขต
แผนที่ทางวัฒนธรรม นครชากังราว"
- การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยอนุรักษฯ กลุม 4 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ปp พ.ศ.2560 และหาแนวทางในการจัดทําแผนบริหารงานหนวย
อนุรักษฯ ปp พ.ศ.2561 ณ หองประชุมสี่พญา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ขอมูลแหลงศิลปกรรม พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ : สถาปSตยกรรม
เรือนไทยหมูภาคกลางและปรับประยุกตบันไดดานหนาเปGนภาคเหนือ สรางขึ้นเพื่อนอมเกลาถวายเนื่องในมหา
มงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปp
โดยสามารถติดตามขาวสารจากพิพิธภัณฑไดทาง https://www.facebook.com/ruanthaimuseum
5. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หนวยอนุรักษฯ ขอนแกน
1. โครงการจัดการข)อมูลและพัฒนาการสื่อสารทางระบบ Social Media
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
3. งบประมาณ 24,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
หนวยอนุรักษฯ ขอนแกน ไดศึกษาและพัฒนาใหเจาหนาที่สามารถประสานงานและสงขอมูลผานชองทาง
Social Media เชน facebook, line, you tube รวมทั้ง website ในการประสานงาน การรายงานสถานการณ
การศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยไดสํารวจขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและขอมูลดานสิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหลงตางๆ จากบัญชีรายชื่อ
แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดขอนแกนที่ไดรวบรวมไว โดยจัดเสนทางการออกสํารวจตามความ
เหมาะสมและความจํ าเปLนเรงดวน และไดนํ าขอมูล มาแกไขเพิ่มเติมใน website ของ สผ. รวมทั้งรายงาน
สถานการณและขอมูลใหถูกตองและเปLนปNจจุบัน
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- ไดดําเนินการสํารวจสถานการณสิ่งแวดลอม การรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูลใหถูกตองเปL น
ปNจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่พบเห็น โดยไดกรอกขอมูลของแหลงตางๆ ตั้งแตปPที่แลวและกรอกขอมูลของ
แหลงตางๆ ในปPนี้ลงใน website ของ สผ. มีดังนี้
ปAงบประมาณ ๒๕๕๙
๑) ฮูปแตมวัดไชยศรี บานสาวะถี หมูที่ ๗ ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง
๒) สิมอีสานวัดปWาแสงอรุณ ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
๓) บึงแกนนคร ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
๔) สิมวัดศรีชมชื่น หมูที่ ๖ ตําบลบานทุม อําเภอเมือง
๕) พุทธมณฑลอีสาน หมูที่ ๗ ตําบลศิลา อําเภอเมือง
๖) พระธาตุขามแกน ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง
๗) กูประภาชัย บานนาคํานอย หมูที่ ๑ ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง
๘) หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง
๙) หมูบานงูจงอาง ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง
๑๐) ฮูปแตมวัดสนวนวารีพัฒนาราม หมูที่ ๑ ตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ
๑๑) ฮูปแตมวัดมัชฌิมวิทยาราม หมูที่ ๕ ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ
๑๒) กูเปbอยนอย บานหัวขัว ตําบลเปbอย อําเภอเปbอยนอย
๑๓) วัดโพธิ์ชัย (วัดพระเจาใหญ) ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง
๑๔) วัดปWาภูกระแต(วัดปWาจันทรมณี) ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน

ปAงบประมาณ ๒๕๖๐
๑) วัดพระบาทภูพานคํา ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน
๒) วัดเขื่อนอุบลรัตน(วัดถ้ําผาเจาะ) ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน
๓) หอไตรวัดศรีชมชื่น ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ
๔) วัดภูมูลเบา ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ
๕) หินชางสี อุทยานแหงชาติน้ําพอง ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ
๖) เมืองโบราณโนนเมือง บานนาโพธิ์ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ
๗) พิพิธภัณฑไดโนเสาร ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา
๘) ถ้ําคางคาว ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน
๙) ถ้ําภูตาหลอ ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน
๑๐) น้ําตกพลาญทอง อุทยานแหงชาติภูผามาน อําเภอภูผามาน
๑๑) ถ้ําพญานาคราช อุทยานแหงชาติภูผามาน อําเภอภูผามาน
๑๒) ถ้ําปูWหลุบ อุทยานแหงชาติภูผามาน อําเภอภูผามาน
๑๓) บอน้ําผุดตาดเตา ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน
๑๔) น้ําตกตาดฟhา ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน
๑๕) น้ําตกตาดใหญ ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน
๑๖) แกงกุดโดก บานโตน ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน
๑๗) หลวงพอพระยืนมิ่งมงคล ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน
๑๘) แกงฟhา บานหนองบัวดีหมี ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
๑๙) สิมวัดสระบัวแกว ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง
๒๐) ศาลเจาพอมเหศักดิ์ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
- ไดดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองเปLนปNจจุบัน และกรอกขอมูลของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม
ที่ไปสํารวจมาทั้งหมด ลงใน website ของ สผ. เปLนที่เรียบรอยแลว
6. ปHญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
การกรอกและแกไขขอมูลแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ใหเปLนปNจจุบันนั้นทําไดสะดวกขึ้น แตการ
จะเปiดดูอีกครั้งเพื่อตรวจสอบนั้นยังสับสนอยูบางเนื่องจากมีขอมูลมากมาย หรืออาจจะยังไมเกิดความชํานาญ โดย
หนวยอนุรักษฯ ขอนแกน จะพยายามเรียนรูตอไป
7. ข)อเสนอแนะ
ถาระบบขอมู ล นี้ ส ามารถแสดงผลไดถู ก ตอง ชั ด เจน และครบถวน จะเกิ ด ประโยชนและคุ ณ คาตอ
นักทองเที่ยว นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจเปLนอยางมาก

8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ website เพื่อการเผยแพรและสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ
สิ่งแวดล)อมธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่น
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ website
- เพื่อรวบรวม จัดเก็บขอมูล และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร องคความรูจากการดําเนินงานได
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- มีระบบสารสนเทศในรูปแบบ website ของหนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา
- มีระบบสารสนเทศในรูปแบบ website ของหนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา ซึ่งสามารถจัดเก็บขอมูลที่เปLน
ประโยชน สามารถสืบคนและเผยแพรขอมูลองคความรูตางๆ ไดอยางกวางขวาง
6. ปHญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- ขาดชองทางการประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเครือขาย จึงไดจัดทํา website ขึ้นมา
- จังหวัดนครราชสีมามีแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจํานวนมากที่ยังไมไดรับการประชาสัมพันธ
จึงไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นที่เปLนระบบ
7. ข)อเสนอแนะ
ควรมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งขอมูลที่เปLนประโยชนเพิ่มเติมใน website ของหนวยอนุรักษฯ นครราชสีมา อยางตอเนื่อง
เพื่อเปLนการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลใหกับนักศึกษาและผูที่สนใจ

8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ อํานาจเจริญ
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข)อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดล)อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
3. งบประมาณ 22,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- เปiด Facebook ในนามหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
- จัดทําขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และ ศปน.
เพื่อนําเสนอใน Facebook
- เชื่อมโยงกับเครือขายของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ และ Facebook
ของ ศปน. "ภาคีอนุรักษ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ."
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- จัดทํา Facebook ของหนวยเอง เพื่อจัดทําขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
และรายงานสถานการณ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีการจัดเก็บขอมูลที่เปLนรูปแบบเดียวกัน
สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ความทันสมัยของขอมูล ความ
รวดเร็วในการใชงานและการคนหาขอมูล ใชงานงาย รองรับการใหบริการ มีการพัฒนาขอมูลใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง และสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนอนุรักษคุมครอง และฟbnนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
- มีขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทุกจังหวัด ที่สามารถปรับปรุงใหมีความทันสมัย สามารถ
ตรวจสอบเพื่อปhองกันมิใหปNญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมลุกลามเกินกวาจะแกไขได รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง
6. ปHญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
Add เพื่อน และ Post ไมได ปNญหาเกิดจากการโดนบล็อก หรือโดนแจง SPAM และเปลี่ยนชื่อ
Facebook ไมได ตองรอระยะเวลาตามกําหนด จึงจะสามารถเปลี่ยนได

๘. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ยโสธร
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข)อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดล)อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท)องถิ่นจังหวัดยโสธร
2. ผู)รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยโสธร
3. งบประมาณ 19,760 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- เปiด Facebook ในนามหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
- จัดทําขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และ ศปน.
เพื่อนําเสนอใน Facebook
- เชื่อมโยงกับเครือขายของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ และ Facebook
ของ ศปน. "ภาคีอนุรักษ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ."
- ทํางานดานการวิจัยพรอมหาหัวขอเรื่องที่เปLนหัวขอที่นาสนใจ โดยในปPงบประมาณ พ.ศ.2560 ได
ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนายานเมืองเกาสิงหทาสูชุมชนเศรษฐกิจสรางสรรค มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาหรือรูปแบบการพัฒนายานเมืองเกาสิงหทาสูชุมชนเศรษฐกิจสรางสรรคอยางเปLนระบบทั้งเปLน
เอกสารและระบบ Social Media
- นําเสนอผลงานการวิจัยเปLนรูปเลมและบทความทั้งระบบ Social Media ผานทาง Facebook ในนาม
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยโสธร
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- มี Facebook ในนามหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดยโสธร และกลุม
หนวยอนุรักษฯ อื่นๆ เกือบทุกจังหวัด และรายงานการวิจัย 1 เรื่อง
- มีขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลไวในระบบ
ขอมูลที่เปLนรูปแบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความทันสมัย ใชงาย และรองรับการใหบริการ สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนอนุรักษ คุมครอง และ
ฟbnน ฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิล ปกรรมในระดับ ทองถิ่ นและระดั บจั งหวัด อยางมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลที่ชัดเจน ตลอดจนบุคลากรหนวยอนุรักษฯ ยโสธร ไดมีบทบาทในการศึกษา สรางองคความรูใหมดวย
การวิจัยอยางสม่ําเสมอ
6. ปHญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- หนวยอนุรักษฯ ยโสธร ขาดสถานที่ในการติดตั้งระบบเครือขายทาง Internet ตองอาศัย Wifi ของโรงเรียน
ในการตอสัญญาณ ซึ่งทําใหการลาชาในการโหลดขอมูลตางๆ และเครื่องคอมพิวเตอรมีหนวยความจํานอยและขาด
โปรแกรมที่ทันสมัย
- ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณที่จําเปLน และขาดเจาหนาที่ในการดูแลประจํา เนื่องจากบุคลากรมี
ภาระหนาที่ในการสอนและงานอื่นๆ ของโรงเรียน ทําใหตองเสียสละเวลาวางในการเก็บรวบรวมขอมูล
7. ข)อเสนอแนะ
หนวยอนุรักษฯ จังหวัดอื่นๆ ควรมี Facebook เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร และประสานงานรวมกัน

8. ภาพประกอบ

รายงานผลการดําเนินงานหนวยอนุรักษฯ แผนงานที่ 4 (ภาคใต!)
หนวยอนุรักษฯ ภูเก็ต
1. โครงการสํารวจและจัดทําฐานข!อมูลมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
5.1 จัดทําแบบฟอรมการสํารวจมัสยิด โดยนําแบบฟอรมการสํารวจมัสยิดเขารวมประกอบการสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการสํารวจและรวบรวมขอมูลศาสนสถานและเรือนไทยมุสลิมจังหวัด
ภูเก็ต โดยไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรในการถายทอดความรูและเทคนิคในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล
5.2 คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จํานวน 18 คน ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมัสยิด โดยไดเชิญ
นายสันติ เกาะกาวี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต เขามาใหคําแนะนําแกศึกษาใหรูและ
เขาใจในบริบทของศาสนาอิสลาม ชุมชนมุ สลิม และสภาพทั่ วไปของมั สยิดแตละแหงในทองถิ่น โดยแบงกลุ ม
นักศึกษาจําแนกตามอําเภอและตําบล ตามแบบฟอรมการสํารวจและรวบรวมขอมูลมัสยิด และสงขอมูลพรอม
ภาพถายใหคณะกรรมการหนวยอนุรักษฯ ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบและจัดทํารูปเลมเพื่อเผยแพร ดังนี้
- มัสยิดดารุลมุตตากีน (บานยามู) ตําบลปAาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- มัสยิดนูรุสลาม (บานแหลมสง) ตําบลปAาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- มัสยิดนูรุตตักวา (บานชุมเพราะ) ตําบลปAาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- มัสยิดมัรกัรมาดีนะฮนาวาเราะห ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะฮ (บานยามู) ตําบลปAาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
5. ผลผลิตและผลลัพธ
ไดสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลมัสยิดตามแบบฟอรม จํานวน 50 มัสยิด โดยสามารถนําไปเผยแพรและ
นําไปใชประโยชนในการวางแผนอนุรักษ คุมครอง เฝDาระวัง และพัฒนาใหคงไว ไมสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจทําลายคุณคาความสําคัญของศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาอิสลาม
6. ป9ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยในการลงพื้นที่ และมัสยิดบางแหงอยูหางไกลตองโดยสารเรือเพื่อไปเก็บขอมูล
รวมทั้งบางแหงตองประสานติดตอหลายครั้งจึงจะสามารถเขาสํารวจได

7. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ ตรัง
1. โครงการจัดทําข!อมูลตามระบบเผยแพรข!อมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่นจังหวัดตรัง
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง
3. งบประมาณ 20,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
- มีการจัดทํา Facebook ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง เพื่อ
การจั ด ทํา ขอมู ล และรายงานสถานการณดานการอนุรั กษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิ ล ปกรรม ที่เ ชื่ อมโยงกั บ
หนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
- มีขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่และชุมชน โดยมีการจัดเก็บขอมูลไวในระบบที่
เปNนรูปแบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วใน
การคนหาขอมูล มีความทันสมัย ใชงานงาย และรองรับการใหบริการ
- มีการเตรียมพัฒนาขอมูลใหทันสมัยตอเนื่อง และสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนอนุรักษ
คุ มครอง และฟVW น ฟู คุณ ภาพสิ่ งแวดลอมธรรมชาติ และศิ ล ปกรรมทั้ งในระดั บ ทองถิ่ น และระดั บ จั ง หวั ด อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
5. ผลผลิตและผลลัพธ
- มีการนํา Social Media ไดแก Facebook มาใชในการดําเนินงาน ประสานงาน และรายงานสถานการณ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง
- มีขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดตรัง ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลไวในระบบ
ขอมูลที่เปNนรูปแบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความทันสมัย มีความรวดเร็วในการใชงานและการคนหาขอมูล สามารถพัฒนาขอมูลใหทันสมัย ตอเนื่อง และทัน
ตอสถานการณ เพื่อนําไปปDองกันไมใหป[ญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมลุกลามเกินกวาจะแกไขได
6. ป9ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ผูปฏิบัติงานในหนวยอนุรักษฯ ตรัง มีภาระงานหลายดาน ทําใหสงผลตอการดําเนินงานการลงระบบขอมูล
ที่ลาชา
7. ข!อเสนอแนะ
ควรจัดหาผูปฏิบัติงานที่มีความถนัดเรื่อง Social Media เพิ่มมากขึ้น

8. ภาพประกอบ

หนวยอนุรักษฯ สงขลา
1. โครงการพัฒนาระบบข!อมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่น
2. ผู!รับผิดชอบโครงการ : หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
3. งบประมาณ 18,000 บาท
4. ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบจัดการข!อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรมท!องถิ่นจังหวัดสงขลา
- เป\ด Facebook ในนามหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
- จัดทําขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และ ศปน.
เพื่อนําเสนอใน Facebook
- เชื่อมโยงกับเครือขายของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอื่นๆ และ Facebook
ของ ศปน. "ภาคีอนุรักษ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ."
ผลผลิตและผลลัพธ
- มี Facebook หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพรการ
ดําเนินงานและความเคลื่อนไหวของหนวยอนุรักษฯ
- มีขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในทุกจังหวัด ที่สามารถปรับปรุงใหมีความทันสมัย
สามารถตรวจสอบเพื่อปDองกันไมใหป[ญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมลุกลามเกินกวาจะแกไขได รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วทั่วถึง
กิจกรรมที่ 2 : การสํารวจข!อมูลตามแบบฟอรมของระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล!อมธรรมชาติและศิลปกรรม
(CECS)
ลงพื้นที่สํารวจโบราณสถานในพื้นที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนดังนี้
- กําหนดคุณลักษณะสําคัญ คือการสรุปภาพรวมและคุณลักษณะสําคัญของจังหวัดในดานตางๆ
เชน ประวัติศาสตรพัฒนาการเมือง สภาพทางธรรมชาติและภูมิทัศน สถาป[ตยกรรม และชุมชน
- ระบุแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเบื้องตน
- สํารวจภาคสนามแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
- ประเมินคุณคาและวิเคราะหแหลงศิลปกรรม ภัยคุกคาม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
- จัดทําแผนที่แหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
เพื่อปDอนขอมูลลงในฐานขอมูล CECS ของหนวยอนุรักษฯ สงขลา และเผยแพรลงใน Facebook หนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดสงขลา
ผลผลิตและผลลัพธ
- มีขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และจัดเก็บขอมูลที่เปNนรูปแบบเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงกับเครือขายสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย มีความรวดเร็วในการใชงานและคนหาขอมูล
- เกิดเครือขายสมาชิก Social Media ในการเฝDาระวังในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดสงขลา

ป9ญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
- ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บขอมูล พบวาบุคลากรมีขอจํากัดเรื่องการลงชื่อปฏิบัติเวลาราชการ
- ขาดแคลนครุภัณฑและเครื่องมือที่มีความทันสมัยในการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ข!อเสนอแนะ
- ควรมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานี่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรและขอมูลรวมกัน
- สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนใหมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
รวมกัน
5. ภาพประกอบ

