รายงานผลการดาเนิ น งานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ส่ิง แวดล้ อมธรรมชาติ แ ละศิ ลปกรรมท้ อ งถิ่ น
พิมพ์เมื่อ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จำนวนพิมพ์ ๑๐๐ เล่ม
ที่ปรึกษำ
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อานวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
คณะผู้จัดทำ
นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์
นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ
นางสาวสุนิสา ประดับราช
นางสาวนิลุบล ผ่องศรี
นางสาวปทิดา แสงน้อย
นางสาวชนินาถ สุขเจริญ
นางสาวพิชญ์ศุภร วิสุทธิ
นายธนไชย ปานเจริญ
จัดทำโดย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ประสานงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร ๐-๒๒๖๕๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๕๕, ๐-๒๒๖๕-๖๕๘๑-2 โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๕๗๘
Website http://www.onep.go.th/nced/
Facebook https://www.facebook.com/sukanyaonep?fref=ts

คำนำ
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็น เครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้ง
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ มีการดาเนินงานในลักษณะคู่ขนานกับการดาเนินงาน
ของส่วนกลาง นานโยบายและขับเคลื่อนภารกิจส่วนกลางไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นการดาเนินงานในเชิงรุก และเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย ง นับเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการดาเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในภาพรวมของทั้งประเทศ

1

สานักงานฯ ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้หน่วยอนุรักษ์ฯ สาหรับดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด
รวมทั้งแผนงานที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของ สผ. ดังนี้
แผนงานที่ 1 การบริหารหน่วยอนุรักษ์ฯ
แผนงานที่ 2 การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ของประเทศ
ทั้งนี้ ในปี 256๑ หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานดังกล่าวเสร็จสิ้น และส่ง
รายงานผลการดาเนินงานให้ สานักงานฯ เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นรายงานฉบับนี้ สานักงานฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการดาเนินงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยอนุรักษ์ฯ สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ดาเนินงาน เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน ต่อไป
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทำเนี ย บบุ คลำกร
๑. ผู้บริหำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

นำงรวีวรรณ ภูริเดช
เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

นำยพุฒพิ งศ์ สุรพฤกษ์
รองเลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

2

๒. กองจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
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นำงอินทิรำ เอื้อมลฉัตร
ผู้อานวยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

3

นำงสุกัลยำ ปัณฑะจักร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

นำงสำวมัณฑนำ ศิริวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

นำงสำวสุนิสำ ประดับรำช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

นำงสำวนิลุบล ผ่องศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

นำงสำวปทิดำ แสงน้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นำงสำวชนินำถ สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นำงสำวพิชญ์ศุภร วิสุทธิ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

นำยธนไชย ปำนเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำรบัญ
๑

๒

๕

๖

คำนำ

ทำเนียบบุคลำกร

สำรบัญ

ส่วนที่ ๑ ภำพรวมกำร
ดำเนินงำนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรม

๑๒
ส่วนที่ ๒ กำรสนับสนุน
งบประมำณ

๑๕

๑๖

ส่วนที่ ๓ ผลกำรดำเนินงำน
๓.๑ กำรดำเนินงำนโดยสำนักงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๑ นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)

๒๘

๗๗

๒๐๑

๓.๒ กำรดำเนินงำนโดย
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรม
ท้องถิน่

แผนงำนที่ ๑
กำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิน่

แผนงำนที่ ๒
กำรประกำศเขตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรม

๒๐๘

๒๘๒

๓๐๗

แผนงำนที่ ๓
แผนงำนที่ ๔
กำรอบรมสัมมนำเผยแพร่
กำรพัฒนำระบบข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์
เพื่อกำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
และศิลปกรรม

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
ของหน่วยอนุรักษ์ฯ
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ส่วนที่
๑

5

ภาพรวมการดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๙ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเพื่อให้มี การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรฐาน และ
มาตรการการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่แหล่ง
ธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และพื้นที่มรดกโลก รวมทั้งการจัดทาแผน
แม่บท แผนบูรณาการ และแผนปฏิบัติการที่คานึงถึงการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
(๒) ประสานการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรฐาน และมาตรการการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่
(๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมทั้งมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์คุ้มครอง และ
พื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล เหมาะสม และยั่งยืน
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแนวทาง
มาตรฐาน และมาตรการการอนุรักษ์ คุ้ม ครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม
ศิลปกรรม
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ และ
แหล่งศิลปกรรมเพื่อจัดลาดับความสาคัญ การขึ้นทะเบียนและการประกาศเขตคุ้มครองแหล่งธรรมชาติแหล่ง
ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ พื้นที่เมืองเก่า และพื้นที่มรดกโลก
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
คาแนะนาด้านเทคนิควิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการ อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
และพื้นที่มรดกโลก
(๗) พัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่และการบริการ
(๘) ประสานการอนุวัตตามพันธกรณี และประสานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกและอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ สผ.

ภาพโดย กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สานักงานเลขานุการกรม (สผ.)
ที่มา http://intranet.onep.go.th/
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๑.๒ ควำมเป็นมำ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา

สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.)

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
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นโยบำย ๒ : สร้ำงกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน

แผนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บำบัด
และฟื้นฟู

๑.๒.๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ เห็นชอบแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม โดยมี เจตนารมณ์ใ นการที่จะพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ โดยให้
การศึกษาอบรม และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ รวมทั้ง
ให้มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ ตลอดจนให้มีมาตรการ
ควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และ
ประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ การดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมทาให้เกิดหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ต่อมาได้ปรับเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และได้มีการดาเนินการมาอย่า ง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1) การบริหารงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
การปฏิบัติงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นมีลักษณะเป็น
การประสานงานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นอยู่ในหน่วยอนุรักษ์ทุกหน่วย ซึ่งเป็นการดาเนินงานในลักษณะของความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นการดาเนินงานโดยเอกเทศ

คณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีองค์ประกอบ
ดังนี้

•
•
•
•

ประธานกรรมการ (ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ๑ คน)
รองประธานกรรมการ (๑ คน)
กรรมการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (๕ คน)
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (๒ คน) ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในแขนง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้มีจานวนกรรมการตามความเหมาะสมโดยมีสัดส่วนเท่ากัน
• ฝ่ายเลขานุการฯ (หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ๒ คน)
2) บทบาท
หน่วยอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิล ปกรรมท้ องถิ่ น มีบทบาทสาคัญ ในการสนับสนุ น การ
ดาเนินงานประสานงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
3) หน้าที่
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
๒. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
๓. ตรวจสอบ ดูแล สิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้น ที่รับผิดชอบ
และรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธี โดย
ท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทสาคัญ ด้วยการเสริมสร้างบุคลากรท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
๕. สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ รวมทั้ ง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการพิ จ ารณา
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง
๖. ปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรม
๗. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมประจาจังหวัด
ปัจจุบัน สผ. ดาเนินการตามแผนพั ฒนาการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมศิล ปกรรม โดยมีหน่ ว ย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด เป็นองค์กรในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงาน เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งใน
การขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด ในการประชุมรั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

๑. ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการประสานงานภายในกลุ่มจังหวัดให้เกิดความ
ความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยแบ่งเป็น ๑๘ กลุ่มจังหวัดโดยให้มีตัวแทนกลุ่มจังหวัด
หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในการ
ด าเนิ น งานตามนโยบาย โดยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั ว แทนกลุ่ม ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ล ำปำง น่ ำ น เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร อุดรธำนี มุ กดำหำร กำฬสิ นธุ์ นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี ปทุมธำนี อ่ำงทอง นครนำยก
นครปฐม เพชรบุรี ตรำด นครศรีธรรมรำช ภูเก็ต และสงขลำ
๒. ศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.)อยู่ที่สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม สผ. มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยนานโยบายจากคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่าน สผ. ไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
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๓. ให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัดตามแผนพัฒนา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ร่วมเป็น ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดเพื่อมี
บทบาทนาในการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับ
จังหวัดโดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๔. ปรับกิจกรรมในแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมโดยเพิ่มเติมกิจกรรมตาม
แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
กิจกรรม จัดทาข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์
แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม จัดทาข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
ของประเทศ
ปัจจุบัน มีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน ๒๙ แห่ง โรงเรียน ๔๒ แห่ง สถาบันการพลศึกษา ๓ แห่ง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ๒ แห่ง

ส่วนที่ ๒

การสนับสนุนงบประมาณ
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แผนงำน/โครงกำร ที่ได้เงินสนับสนุนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จานวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน ๗๖ หน่วย ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๑-๔ ดังนี้
แผนงำนที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จั ด สรร
งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จานวน ๗๖ หน่วย รวมเป็นทั้งสิ้น
๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แผนงำนที่ ๒ การประกาศเขตอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม จั ด สรร
งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน 5 หน่วย 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346,420 บาท (สามแสนสี่
หมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
แผนงำนที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจัดสรรงบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์ฯ 66 หน่วย 71 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,586,100
บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
แผนงำนที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น จัดสรรให้หน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน ๒1 หน่วย ๒1 โครงการ รวมงบประมาณ 517,48๐ บาท (ห้าแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
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แสดงรายละเอียดการอุดหนุนงบประมาณ ดังแผนภูมิดังนี้
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งบอุดหนุนหน่วยฯ ปี พ.ศ. 25๖๑
แผนงานที่ 1
3,586,100

แผนงานที่ 2
517,480

แผนงานที่ 3

แผนงานที่ 4
6,950,000

346,420

แผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิแสดงงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จาแนกตามแผนงาน (บาท)

จำนวนโครงกำร
80
60
40
20
0

แผนงานที่ 1
จานวนโครงการ
76
แผนภูมิที่ ๒

แผนงานที่ 2
5

แผนงานที่ 3
71

แผนงานที่ 4
21

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการที่ให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยอนุรักษ์ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จาแนกตามแผนงาน

กำรโอนเงิน ให้หน่วย
อนุรักษ์ฯ รวม 2 ครั้ง

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560
จำนวน 6,950,000 บำท

วันที่ 15 มกรำคม 2561
จำนวน 4,450,000 บำท

แผนภูมิที่ 3 แสดงการโอนเงินงบอุดหนุนให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้งสิ้น 2 ครัง้
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ส่วนที่ ๓
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ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑ การดาเนินงานโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
1) กำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนศิลปกรรม
(1) กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอนุรักษ์พื้นที่ย่ำนชุมชนเก่ำในระดับจังหวัด (จังหวัด
นครศรีธรรมรำช)
เนื่องด้วยเห็นว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดแรกที่นาร่องในการขับเคลื่อน
การด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ย่ า นชุ ม ชนเก่ า (ด้ า นการขั บ เคลื่ อ น) ที่ ใ ห้
หน่วยงานส่วนภูมิ ภาค มี บทบาทเป็นแกนกลางในการประสานขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลาง และให้
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็ นแกนหลักในการดาเนินการ สผ. จึงได้สนับสนุนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทางานอนุรักษ์และฟื้นฟู
ย่านชุมชนเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และ ครั้ง
ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธาน นอกจากนี้ สผ. ได้จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า
ให้แก่ คณะทางานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้แทนจากย่านชุมชน
เก่า 9 แห่ง จานวน 90 คน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานใน
ระดับจังหวัด ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องย่านชุมชนเก่าให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ สผ. ได้กาหนดเข้าร่วมดาเนินงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์พื้นที่ย่านชุมชนเก่าในระดับจังหวัดต่อไป

การประชุมคณะทางานอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
และ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561
โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พนั ธ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
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อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมอีโค่อินน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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(2) บันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่ำนชุมชนเก่ำ
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ท่ำอุเทน
การจัดทาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่าน
ชุมชนเก่าท่าอุเทน ระหว่าง สผ. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม วัด
พระธาตุท่าอุเทน เทศบาลตาบลท่ าอุเทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแสดง
เจตจานงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง ๖ แห่ง ในการบูรณาการวิธีการดาเนินงานสร้างรากฐานความ
เข้มแข็งให้กับย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมอันดีงาม และการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ ณ ศูนย์ภูมิ-มูนมัง ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อาเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม โดยเลขาธิการ สผ. ร่วมดาเนินการลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายดังกล่าว

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน
ณ ศูนย์ภูมิ-มูนมัง ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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(3) กำรดำเนินงำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีเ่ มืองโบรำณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปรำจีนบุรี
วันที่ 20 มีนาคม 2561 สผ. ได้จัดประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมเมื องศรีม โหสถ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาเภอ
ศรีมโหสถ โดยมีนางสาวจิรภา ทองศิริ นายอาเภอศรีมโหสถ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม
เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ผ่านมา ภายหลังการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ แ ละมาตรการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมือ งโบราณศรีมโหสถ อาเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558 และการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ต่อมา ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมือง
โบราณศรีมโหสถ ในพื้นที่ตัวอย่างเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 - 29
สิงหาคม 2561 โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อานวยการกอง
จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และ
นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมศึกษาดูงาน
พื้นที่เมืองโบราณเวียงกุมกามและร่วมประชุมหารือ ร่วมกับคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ และเจ้าหน้าทีจ่ าก สผ.
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ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ดร.วณี สัมพันธารักษ์
นางดวงมาลย์ สินธุวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ นายสด แสงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีจ่ าก สผ. ได้ดาเนินการสารวจพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถเบื้องต้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมต่อการดาเนินโครงการติดตามการดาเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ
พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นางสาว
จิรภา ทองศิริ นายอาเภอศรีมโหสถ และคณะจากอาเภอศรีมโหสถให้การต้อนรับและร่วมสารวจพื้นที่ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
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(๔) แนวทำงกำรอนุรักษ์โรงงำนกระดำษ จังหวัดกำญจนบุรี
เนื่องจากได้รับรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จากหน่วยอนุรักษ์ฯ
จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์โรงงานกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเห็นว่า มีความสาคัญใน
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์
เมื่อหมดสัญ ญาเช่าแล้ ว ควรปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้ เป็น “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ ” ในวันที่ 28-29
มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่ และประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานแปลงพื้นที่โรงงานกระดาษ
จังหวัดกาญจนบุรี และในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ ๓/
2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นควรมีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่
สีเขียว และให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามืองเก่ากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนั้น หากการดาเนินงานใดๆ ในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า จะต้องนาเสนอคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีต่อไป
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(๕) กำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกและทำลำยโบรำณสถำน “เมืองโบรำณเวียงเทพ” จังหวัดแพร่
และแนวทำงกำรอนุรักษ์กำแพงเมือง - คูเมือง
เนื่ อ งจาก สผ. ได้ รั บ รายงานสถานการณ์ จ ากหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ว่า เทศบาลตาบลห้วยหม้าย มีการบุกรุกและทาลายกาแพงเมือง-คูเมือง ของ
เมืองโบราณเวียงเทพ โดยการนารถมาทาการเกรดถนนและตัดแนวกาแพงเมือง-คูเมือง ของเมืองโบราณเวียง
เทพ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว และเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และแนวทาง
การอนุรักษ์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2561 วันที่
9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้เทศบาล โดยประสานกรมศิลปากรเพื่อชี้แจง
และเสนอให้เปลี่ยนเส้นทางเพื่อไม่ให้กระทบกับโบราณสถาน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้เสียสละ
ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเห็นควรให้มีการจัดทาแผนพัฒนาและอนุรักษ์ในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาผู้แทน
กรมศิลปากร ได้แจ้งว่าเทศบาลตาบลห้วยหม้ายได้ประสานชี้แจงกรณีดังกล่าวไปยัง กรมศิลปากรแล้ว จึงถือว่า
สิ้นสุดกระบวนการ
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(๖) กำรจัดทำ Road Map กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แห่งชำติ ระยะ ๒๐ ปี
สผ. จั ด ท าโครงการจั ด ท า Road Map การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
แห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) เพื่อให้สอดรับต่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศไทย
๔.๐ กาหนดแนวทางการพัฒนาในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของทุกภาคส่วนให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน การดาเนินงานประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปสู่การจัดทาผลผลิตโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนในแต่ละระดับ การจัด
ประชุมระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมระดับประเทศ และการจัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผล
การประชาสัม พันธ์ผ ลการดาเนิน งาน ผลผลิตที่จะได้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อ ม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) แผนที่นาทาง (Road Map) การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) และแผนแม่บท
การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) โดย
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ประเทศไทยมีกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะยาวในลักษณะการบูรณาการ และการพัฒนาเชิงอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนในการมุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐ เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
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(๗) กำรจัดทำฐำนข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
ในปี 2561 สผ. ได้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบูร
ณาการฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม ให้ครบถ้วนทั้ง 7 ประเภท ที่สามารถแสดงใน Google Earth ได้ ดังนี้
๑. อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง
๒. วัด วัดร้าง ศาสนสถาน
๓. พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง
๔. แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดแล้วและยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ
๕. ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์
๖. เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์
๗. ย่านชุมชนเก่า

ฐำนข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ culturalenvi.onep.go.th/
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๒) กำรขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
และกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมระดับจังหวัด
ตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ส านั ก จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
๒. ติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล นิเทศการดาเนินงานภายในกลุ่มจังหวัด
๓. สนับสนุนงบประมาณดาเนินงานผ่าน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๔. จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
๕. ส่งเสริมการจัดทาและขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
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รวม ๓ ครั้ง

29

ครั้ ง ที่ 1 : วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ ค อนเวนชั น
กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนปุระ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 3 : วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กำรประชุมภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหำนคร
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กำรประชุมภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ณ โรงแรมรัตนปุระ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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กำรประชุมภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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สผ. และหน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัด เข้าร่วม ประชุม “การประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจาปี 2561” ณ โรงแรมรัตนปุระ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ
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๒. ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ การดาเนินงานภาคีอนุรักษ์ฯ ภายในกลุ่มจังหวัด ดังนี้
2.1 ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561
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2.2 ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และจังหวัด
น่าน ในระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

๒.๓ ติดตามการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
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๓. จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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สผ. จัดอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด เข้าร่วม 160 คน
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สรุปผลจำกกำรบรรยำย
แนวทำงกำรดำเนินงำนอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูอย่ำงมีคุณภำพ
โดย : รองศำสตรำจำรย์ โรจน์ คุณเอนก

แนวทำงกำรดำเนินงำนอนุรกั ษ์ ปกป้อง คุม้ ครอง และฟืน้ ฟูอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ธรรมชาติ เป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมายาวนาน การดารงชีวิตล้วนมีความเกี่ยวข้อง
และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่าธรรมชาติ ทาให้เกิดมนุษย์ และมนุษย์ทาให้เกิดวัฒนธรรม
เช่น การปลูกข้าวที่เป็นอาชีพ ดั้ง เดิม ของคนไทยนั้ น ก็มีก ารนั บ ถื อ บู ช าพระแม่ โ พสพ และการใช้น้าเป็น
ทรัพยากรหลั กในกิจกรรมต่างๆ ก็นับถือพระแม่คงคา โดยธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวได้ และธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไม่ได้ โดยธรรมชาตินั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเอง
ดัง นั้น เพื่อ เป็น การให้ป ระชาชนเกิด ความตระหนักถึงความสาคัญ ของแหล่งธรรมชาติ คณะรัฐ มนตรีจึง
ประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จานวน 263 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวัน 7 พฤศจิกายน 2532 แต่
ปัจจุบันพบว่ารายได้อันดับ 1 ของประเทศไทย ไม่ได้มาจากเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพดั้งเดิม แต่มาจากการ
ท่องเที่ยวของนักท่ องเที่ ยวทั้ งแหล่ งธรรมชาติและแหล่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ จึง
จาเป็นต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการและบริบทของพื้นที่ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติจาเป็นต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟู ไม่ใช้เกินความจาเป็น
หรือฟุ่มเฟือย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมนั้น ประกอบด้วย
- ความเป็นแท้ (Authenticity) การปรับปรุงด้วยการใช้วัสดุเดิม ขนาดเดิม ตาแหน่งเดิม และ
สีเดิม และการป้องกันไม่ให้มีพืชต่างถิ่นเข้ามาเจริญเติบโตในพื้นที่ เนื่องจากแหล่งธรรมชาติบางแห่งนั้น มี
ลักษณะพิเศษและลักษณะสาคัญเพียแห่งเดียว เช่น สันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร
- ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมแต่ละแห่งนั้น ย่อมมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และตั้งอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เป็นต้น
- ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Integrity) ต้องพิจารณาและให้ความสาคัญกับ
พื้นที่รอบๆ แหล่งศิลปกรรมด้วย โดยเน้นที่ความกลมกลืนกับสภาพโดยรอบ ไม่เ พียงแต่อนุรักษ์เฉพาะแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมเท่านั้น
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การจะอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมได้ดีนั้น จะต้องมีการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบฐานข้อมูล เช่น การบันทึกพิกัดและภาพถ่ายอย่างละเอียด การบันทึกคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบันทึก
ข้อมูลบรรยาย การวาดแบบร่างโดยละเอียด การรังวัดและบันทึกเทคนิควิธีในการก่อสร้าง และการตรวจวัด
คุณภาพ
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อสะดวกในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมองค์ประกอบต่างๆ
ให้อยู่ในลักษณะเดิมให้มากที่สุดแสดงถึงความเป็นของแท้และความเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเพื่อ ให้มีความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิมด้วย ยกตัวอย่างในกรณีของจังหวัดเชียงราย พบว่า ไม่มีกาแพงเมือง-คูเมือง
เนื่องจากในสมัยก่อนมีไข้มาลาเรียระบาด จาเป็นต้องถมคูเมืองเพื่อป้องกันยุงและให้มีน้าเหลือน้อยที่สุด และ
ในปัจจุบันประชาชนจังหวัดเชียงรายต้องการให้มีการสร้ างกาแพงเมือง - คูเมืองขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับชื่อที่
ยังปรากฏอยู่ เช่น ถนนบรรทัดปราการ จึงร่วมกันค้นหาภาพและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกาแพงเมืองคูเมืองในอดีต และสร้างขึ้นใหม่ให้มีลักษณะเหมือนของเดิมให้มากที่สุดบริเวณแยกพ่อขุนเม็งราย เห็นได้ว่าการ
บันทึกข้อมู ลให้เป็นระบบฐานข้อมูลนั้นทาให้เกิดองค์ความรู้ โดยผ่านการถ่ายทอดและการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การด าเนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ควรเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมและกระบวนในการอนุ รั ก ษ์ เ ข้ า ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาด้ า นาต่ า งๆ เช่ น
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตาบล หรือผังเมืองจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทึ่ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์อย่างถูกต้องตามต้นแบบที่เหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งขั้นตอนคานึงถึง
กระบวนการของการอนุรักษ์ ก่อนที่ จะค านึ งถึ งเรื่ อ งของการใช้ประโยชน์ ด้วยการประเมินเพื่อ จัด ล าดั บ
ความสาคัญในการดาเนินการอนุรักษ์ทั้งด้านคุณค่า และความเสี่ยง ดังนี้

คุณค่ำ

กลุ่มที่ 2
คุณค่ำสูง
ควำมเสี่ยงสูง
กลุ่มที่ 4
คุณค่ำต่ำ
ควำมเสี่ยงต่ำ
ควำมเสี่ยง

กลุ่มที่ 1
คุณค่ำสูง
ควำมเสี่ยงสูง
กลุ่มที่ 3
คุณค่ำต่ำ
ควำมเสี่ยงสูง

โดยต้องเริ่มที่การสร้างแนวร่วมหรือเครือข่ายเพื่อปลูกฝัง แนวคิดในการอนุรักษ์ให้กับประชาชนในทุก
ระดับเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแสวงหาองค์ความรู้ในการปกป้องคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เช่น การอนุรักษ์ถ้าต้องมีการอนุรักษ์ป้เหนือต้นน้าไว้ด้วย และการอนรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมก็ต้องมีการพิจารณาถึงเรื่องการใช้งานในวิถีชีวิตร่วมสมัย ด้วยการรักษาประเพณีที่ยังคงใช้ใน
อาคารเหล่านั้น เป็นต้น ดังนั้น เครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการรักษา ปกป้อง คุ้มครอง ได้แก่
- กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ป้องแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมในพื้นที่
- มาตรการทางกฎหมาย จาเป็นต้องมีการบังคับใช้ โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
ทุกระดับในการให้ร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- กระบวนการฟื้ น ฟู แ หล่ ง ธรรมชาติ แ ละแหล่ ง ศิ ล ปกรรม ต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ ใ นการฟื้ น ฟู
เนื่องจากแหล่งธรรมชาติ บางประเภทสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลา ส่วนแหล่งธรรมชาติ
ประเภทที่ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นั้น จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูโดยให้ยังคงความแท้ ความมีเอกลักษณ์ และ
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ที่ควรจะต้องได้รับ
การฟื้นฟูด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศเน้ นในเรื่องกลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นให้เกิดการบรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งในแต่ละเป้าหมายล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งศิลปกรรมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทั้งนี้สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ด้วยการแปลงคุณค่าที่มีอยู่ให้กลายเป็นมูลค่า เช่น การดาเนินงานด้าน
การอนุรักษ์ในพื้นย่านชุมชนเก่า ด้วยการอนุรักษ์ตัวอาคารเก่าดั้งเดิมไว้ให้คงความแท้และความเป็นเอกลักษณ์
แต่ภายในอาคารสามารถปรับปรุงและออกแบบให้มี wifi ให้มีแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นสปาในเมืองเก่า
หรือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาอาคารให้อยู่ในรูปแบบของ Co-Working
Space คือ การร่วมทางานหลายๆ อย่าง หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดียวกัน และเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันเพื่อ
เกิดความยั่งยืน
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

สรุปผลกำรอภิปรำย
เรื่อง “บูรณำกำรงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมอย่ำงไร ให้ยั่งยืน”
โดยมีวิทยำกรร่วมบรรยำย
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นำยพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
รองเลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ส านั ก จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม (สธศ.) ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และกลุ่มงานประสานการ
บริหารจัดการมรดกโลก โดยแต่ละกลุ่มงานจะดาเนินภายใต้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมื อ งเก่ า คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและพิ จ ารณาแผนการด าเนิ น งานในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
คณะอนุ กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดาเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า คณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจา
จังหวัด
ภำรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ ที่ สธศ. ดาเนินการ ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
๒. เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
๓. การขึ้นทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
๔. การประกาศเขตอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ
๕. การควบคุม และติดตามประเมินผลแหล่งธรรมชาติ
๖. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแหล่งธรรมชาติทั่วประเทศ
๗. การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสานึกด้านการอนุรักษ์

ภำรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่ สธศ. ดาเนินการ ได้แก่
๑. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๒. ประสานติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย
๓. ดาเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๔. กลั่นกรองแผนงานโครงการงบประมาณโครงการของหน่วยอนุรักษ์
๕. พัฒนาศักยภาพหน่วยอนุรักษ์โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๗. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
ภำรกิจด้ำนเมืองเก่ำ ที่ สธศ. ดาเนินการ ได้แก่
๑. จัดทานโยบาย กาหนดพื้นที่เมืองเก่า และจัดทามาตรการ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
๒. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
๓. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมื อ งเก่ า คณะกรรมการกลั่ น กรองและพิ จ ารณาแผนการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ เ มื อ งเก่ า และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดาเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
ภำรกิจด้ำนมรดกโลก ที่ สธศ. ดาเนินการ ได้แก่
1. ประสานการดาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก
2. พิจารณาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ
แหล่งมรดกโลก
3. วิเคราะห์และกาหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานศู น ย์ ม รดกโลกในการน าเสนอแหล่ ง ฯ เพื่ อ บรรจุ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ เบื้ อ งต้ น
(Tentative List) ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติฯ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
5. ประสานการดเนินการในการประเมินแหล่งฯ เพื่อนาเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก
6. ประสานการติดตาม และตรวจสอบแหล่งฯ ตามมติคณะกรรมการมรดกโลก
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บทบำทของส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในงำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด ตามคาสั่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 6/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการ หน่วยอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

กำรประสำนดำเนินงำนระหว่ำง สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
1. ส่งเสริมความรู้ และสร้างสามัญสานึกให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวงแหน และเห็นคุณค่าของ
ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งศิลปกรรม
2. เร่งรัดและกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐและประชาชน ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน
4. ประสานการบูรณาการทางานในระดับท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัด ใน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
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ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมหลักๆ ได้แก่
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของเมืองจากการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้
กายภาพของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดการรุกราน คุกคาม บั่นทอน และทาลายความสวยงาม
และความสง่างามของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๒. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่เห็นความสาคัญสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมเท่าที่ควร
๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องคุณค่า ความสาคัญ อย่างทั่วถึง
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
๕. การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ยังขาดการผลักดันอย่าง
จริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้รับการเยียวยาไม่ถูกจุด
๗. กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ป้องกันได้แต่เพียงตัวโบราณสถาน
เท่านั้น ยังไม่สามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือสภาพแวดล้อมรอบตัว
โบราณสถานได้
๘. หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องจาก
หน่วยงานที่ดูแลโบราณสถานไม่ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น จึงยังไม่ สามารถประกาศเขต
โบราณสถานให้ครอบคลุมพื้นที่ได้
หัวใจสาคัญของการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น คือต้อง
เน้นการประสานงานและดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นั บ ว่ า เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ยิ่ ง ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นของงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ ในการหา

งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
การสารวจติดตามสถานการณ์แ หล่ งสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ การจัดประชุ ม
คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด การจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ
การสารวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ และบันทึกในระบบ Social media เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลและสถานการณ์ของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นต้น
เห็นได้ว่า ในประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่เป็นทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมกระจายอยู่ ทั่วทุก
ภาค ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสาคัญและเห็นคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์และต้องการ
ที่จะอนุรักษ์ไว้ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป จึงเกิดการผลักดันและร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนให้แหล่งธรรมชาติหรือแหล่งศิลปกรรมเหล่านั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ภายใต้การ
ดาเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่ ควรมีการสนับสนุน ผลักดัน ประสานงานให้การดาเนินงานภายใต้
แนวทางดังกล่าว เกิดผลในเชิงปฏิบัติและเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน โดยยึดหลักการบูรณาการงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เกิดเป็นความยั่งยืน
คือ “คิดก่อนใช้” ต้องคิดว่าจะรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้อย่างไร และให้
เกิดเป็นความยั่งยืน
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นำยอำคม ยุทธนำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
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สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ให้แนวคิดเรื่องการดาเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม ว่าคือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล
และร่วมรับประโยชน์ โดยเกิดเป็นความพอใจร่วมกัน
ควำมหมำยของสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ เป็นทั้ งสิ่ งที่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อม
ศิ ลปกรรม เป็ นสิ่ งที่ ม นุ ษย์ ส ร้ างขึ้ น หมายรวมถึ งสภาพแวดล้ อมที่ อยู่ รอบพื้ นที่ ตั วแหล่ งศิ ลปกรรม โดย
ศิลปกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วั ฒนธรรม ตาม
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น
- หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดตั้งกองทุน มาตรา 22 และการใช้จ่ายกองทุน มาตรา 23
- หมวด 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา 32 และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มาตรา 43
- หมวด 4 การควบคุมมลพิษ ได้แก่ มาตรฐานควบคุมมลพิษ และเขตควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกาเนิด มาตรา 55
พระรำชบัญญัติสภำองค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน คือ การรวมตัวชุมชน โดยชุมชน/รัฐ ส่วนสภาองค์กรชุมชน คือ ผู้แทนชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนโดยตำแหน่ง
- ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้าน (ส.อบต. สท. สจ.)
- ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนโดยกำรเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานในหมู่บ้านเลือก หมู่บ้านละอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยใน
แต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 12 คน และหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีดังนี้
1. ช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษา
2. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
3. ทางานตามที่นายอาเภอมอบหมาย
4. ทางานตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ
5. บูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
6. บริหารจัดการกิจกรรมในหมู่บ้านร่วมกับทุกภาคส่วน
แนวคิดในกำรดำเนินงำน
ซุนวู : รู้เรารู้เขารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เราไม่รู้เขาเจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกัน
ไม่รู้เราไม่รู้เขารบไปก็แพ้ตลอดกาล
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นำยปริตต์ สำยสี
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปำง
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การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลาปาง พบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยแหล่งศิลปกรรมประเภทอาคารที่
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าดั้งเดิม มีกระจายอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเก่าลาปาง ได้รับการพัฒนาพื้นที่อย่างไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่เหมาะสม ทาให้เกิดการเสื่อมคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ไป
เช่น มีการบูรณะซ่อมแซมและต่อเติม โดยใช้วัส ดุที่ไม่เหมาะสม การรื้อถอนออกจากพื้นที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ บดบังหรือประชิดอาคารเก่า ได้แก่
1. บ้ำนรำชวรัยยกำร อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง

2. บ้ำนวงศ์พรหมมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง

3. วัดคะตึก อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง
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4. อำคำรพำณิชย์หน้ำตลำดรัษฎำ (อำคำรบุญสนอง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง
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5. วัดเกำะวำลุกำรำม อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง นอกจากนี้ ยังมีศลิ ปวัตถุที่ไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ และไม่ได้รบั การอนุรักษ์อย่างถูกวิธี ทาให้เกิดความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

ส่วนปัญหาการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วย
อนุรักษ์ฯ ลาปาง คือไม่สามารถติดต่อประสานงานกับ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ลาปางได้ เนื่องจาก ทสจ.ลาปาง ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่าหน่วยอนุรักษ์ฯ ลาปาง ตั้งอยู่ที่หน่วยงานใดในท้องถิ่น
ดังนั้น หากจะให้เกิดการประสานงานอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด จาเป็นต้องทาความรู้จักกับผู้
ประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการติดต่อและประสานงานโดยตรงเพื่อจัดการประชุมฯ เป็นต้น
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พจนำรถ บัวเขียว
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
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การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เน้นการ
ทางานร่วมกันแบบบูรณาการด้วยการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่โดยการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาและ
ยั่งยืน โดยหน่วยอนุรักษ์ฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. การพิจารณาแผนงาน/การกลั่นกรองแผน
2. การประสาน/ผลักดัน/ให้ข้อคิดเสนอแนะ
3. การแก้ไข/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. การให้คาปรึกษา/แนวคิดแก่ส่วนราชการ
5. การประสานงานการทางาน/สนับสนุนการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้ของงานอนุรักษ์และความสามารถในการประสานสัมพันธ์ของตนและทรัพยากร ถือ
เป็นศาสตร์และศิลป์ของการบูรณาการงานของหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
แนวคิดกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรงำนอนุรักษ์ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย
1. เป้าหมาย : การทางานที่ชัดเจน
2. มองปัญหา : แบบองค์รวมและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3. เน้นการทางาน : เชิงรุกบนพื้นฐานแห่งความร่วมมือ
4. หนุนเสริม : การทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบหุ้นส่วน
กำรทำงำนผ่ำนกิจกรรม 3 ม (ประชำรัฐ)
1. หมู่บ้าน
2. มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/การศึกษานอกระบบ
3. เมือง (องค์กรภาครัฐและเยาวชน)

วิธีกำรที่ไม่มีในตำรำของกำรทำงำน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์พระราชทาน
2. หลักการมีส่วนร่วม
3. การยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน (ทุกคนคือคนสาคัญ)
4. ความเชื่อมั่นและศรัทธา
กำรดำเนินงำนของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม : เพชรบุรีโมเดล
โครงการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจาจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ภาคีเครือข่าย เริ่มด้วยการศึกษาความจาเป็น ปัญหา ความต้องการ ร่วมวางแผน/ร่วมคิด และร่วมทา/ร่วมรับ
ประโยชน์
ตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประสานเครือข่าย
(NC - Naturals Coordinator) และผู้จัดการชุมชน (CM - Community Manager) เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบ
ตามหลักของการพัฒนาประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และเกิดเป็นความยั่งยืนจากการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ภายในชุมชน
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ภารกิจหนึ่งที่มีความสาคัญของการดาเนินงานของสานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรม (สธศ.)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คือหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ทาหน้าที่เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ ในคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด ตามคาสั่ง คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ถูกต้องและ
เหมาะสม การสารวจติดตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เช่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ทาหน้าที่เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
ปัจจุบันแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งมรดกโลก มีจานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย และเมื อ งบริ ว าร (อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุโ ขทัย , อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร)
2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
5. ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

โดยหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ และ ทสจ. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในระดั บ จั ง หวั ด จะเข้ า ร่ ว มการประชุ ม หรื อ
ประสานงาน ในกรณีที่หน่วยงานลงสารวจพื้นทีห่ ากมีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นอกจากนี้ พบว่ า แหล่ ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ในประเทศอี ก หลายแห่ ง ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช, วั ด พระธาตุ พ นมวรมหาวิ ห าร จั ง หวั ด นครพนม, อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พิ มาย จั ง หวั ด
นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยที่หน่วยอนุรักษ์ฯ และ ทสจ.มีส่วนในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนกาดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย
ปัญหาการดาเนินงานระหว่างหน่วยอนุรักษ์ฯ และ ทสจ. ที่พบ ได้แก่ ทสจ. ไม่ทราบว่ามีหน้าที่เป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด ตาม
คาสั่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน นอกจากนี้ยังพบว่า ทสจ. บางจังหวัดไม่ทราบว่าหน่วยอนุรักษ์ฯ ตั้งอยู่ที่หน่วยงานใดในจังหวัด
รวมทั้งในการติดต่อประสานงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ในการกาหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด กับผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่าหากไม่รู้จัก ผู้ประสานหรือเจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการได้ยาก ไม่สะดวก และล่าช้ามาก ดังนั้น การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ย่อมเป็น
กลไกที่สาคัญในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เช่น พลังของประชาชนที่
ไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการรื้ออาคารเก่ าที่มีคุณค่าในท้องถิ่น โดยมีหน่วยอนุรักษ์ฯ และ ทสจ. ประสานงานไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน หรือการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ดูแล รักษา แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ เป็นต้น เห็นได้ว่าภาคเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
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การทางานร่วมกันแบบบูรณาการ สามารถนาแนวคิดเรื่อง “7s
McKinsey” มีที่ม าจากการที่มองว่าองค์กรที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยทั้ง 7 ประการตามชื่อ โดยนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่างๆ
ได้ในทุกหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานขององค์กร การ
ตรวจสอบปัจจัยของแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคตการ
จัดหน่วยงานและกระบวนการที่จาเป็นจะต้องควบรวมหรือยุบรวมกัน การ
กาหนดวิธีการที่ดีที่สุดที่จะใช้กลยุทธ์นาเสนอ เป็นต้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ยากและหนัก เป็นสิ่งที่ ง่ายต่อการกาหนดหรือระบุวิธีการจัดการโดยตรงและมีอิทธิพล
ต่อพวกเขา ซึ่งกลยุทธ์นี้จะต้องใช้แผนภูมิองค์กรและสายการบังคับบัญชาและกระบวนการที่เป็นทางการและ
ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน ได้แก่
- Strategy (กลยุทธ์) : การวางแผนด้านการบารุงรักษาและการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้เหนือคู่แข่ง
- Structure (โครงสร้ำง) : วิธีการกาหนดโครงสร้างขององค์กร ใครเป็นผู้ที่รายงาน และ
รายงานไปถึงใคร
- Systems (ระบบ) : กิจกรรมประจาวันและวิธีการที่พนักงานมีส่วนร่วมในการทางาน
องค์ประกอบอ่อนน้อม เป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายและมีความเป็นตัวตนน้อย มีอิทธิพลต่อ
วั ฒ นธรรมองค์ ก รโดยรวม ซึ่ ง องค์ ป ระกอบอ่ อ นน้ อ มมี ค วามส าคั ญ มากต่ อ องค์ ก รที่ ต้ อ งการจะประสบ
ความสาเร็จ ได้แก่
- Shared Values (ค่ำนิยมร่วมกัน) : หรือเรียกว่าเป้าหมายที่จะบรรลุความสาเร็จ เมื่อ
รูปแบบการพัฒนาเหล่านี้เป็นคุณค่าหลักขององค์กร จาเป็นที่จะต้องมี ซึ่งต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
และจริยธรรมในการทางานทั่วไป
- Skills (ทักษะ/ประสบกำรณ์กำรทำงำน) : ทักษะและความสามารถที่แท้จริงของพนักงาน
ที่ทาให้กับองค์กร
- Style (รูปแบบ/วิธีกำร) : ลักษณะของควมเป็นผู้นาของคณะผู้บริหารองค์กร
- Staff (พนักงำน) : ความสามารถทั่วไปของพนักงานในองค์กร และความพร้อมของ
พนักงานในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

วิธีกำรนำแนวคิด 7s McKinsey ไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำน
รูปแบบแนวคิดของ 7s McKinsey ขึ้นอยู่กับทฤษฎีว่าองค์กรสามารถจะดาเนินการกระบวนการทั้ง 7
อย่างของแนวคิด 7s McKinsey โดยที่ องค์ประกอบทั้งหมดจะต้องสอดคล้องและส่งเสริมร่วมกัน ดังนั้น
รูปแบบที่สามารถนามาใช้เพื่อช่วยระบุสิ่งที่จะต้องทาได้จริง และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานหรือรักษา
แนวปฎิบัติการทางาน ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานในส่วนอื่นๆ ไม่ว่าชนิดของรูปแบบที่มี
การเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างของกระบวนการใหม่ การควบรวมกิจการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
การออกแบบระบบการทางานใหม่ การเปลี่ยนแปลงตัวผู้นา หรือรูปแบบการทางานของผู้นา และอื่นๆ ซึ่ง
รูปแบบ 7s ที่นามาใช้จาเป็นที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบขององค์กรและมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลกระทบที่กว้างของการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในพื้นที่หรือองค์กรที่กาลังพิจารณา

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์กรอาจจะไม่สามารถปฎิบัติได้ในทันที เพราะจะต้องใช้การค้นคว้าจากตารา
และกระบวนการการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แบบจาลอง 7s เป็นกรอบที่ดีที่จะช่วยให้ตั้งคาถามที่เหมาะสม โดยต้องนามารวมกันด้วยความรู้ที่ถูกต้อง
และทักษะและประสบการณ์ด้วย และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน จาเป็นที่จะต้องมีการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น ด้วยรูปแบบ ดังนี้
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รูปแบบกำรแก้ไขปัญหำ มี 3 แบบ ได้แก่
1. Inactive approach ใช้วิธีหลีกเลี่ยงหรือกลุ่มเฉยๆ ไม่แก้ปัญหาอะไร
2. Reactive approach ใช้วิธีแก้ปัญหาต่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว
3. Proactive approach ใช้วิธีแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา
ขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำ (The Problem Solving Process)
1. Define the problem (รู้แก้ปัญหา)
2. Gather information (รวบรวมข้อมูล)
3. Find the cause (หาสาเหตุ)
4. Find Alternative Solutions (หาวิธีการแก้ไขปัญหา)
5. Involve others (รวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหา)
6. Choose the best solution (เลือกวิธีที่ดีที่สุด)
7. Plan and act it (วางแผนและลงมือปฏิบัติ)
8. Evaluate (ประเมินผล)
กำรประเมินลักษณะของตัวตนในแต่ละบุคคล สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
Dominance : แข็ ง กร้ า ว ชอบเรี ย กร้ อ ง ชอบแข่ ง ขั น ชอบการท้ า ทาย ท าอะไรรวดเร็ ว ไม่
ประนีประนอม อานาจเกินขอบเขต ไม่ค่อยรับฟังใคร กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น
Influence : ช่างเจรจา ชอบสั งคม ช่างคุย ใจเร็ว มีคนรักใคร่ เพื่อนเยอะ ชอบใกล้ชิดกั บ ผู้ อื่ น
เปิดเผย เป็นมิตร ละเลยรายละเอียด
Steadiness : ละเอียดในงาน หนักแน่นมั่นคง เน้นระบบ ต้องการคาสั่งที่ชัดเจน มีหลักการ เชื่อถือ
ได้ ใจเย็น เป็นผุ้ตามที่ดี เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
Compliance : มีความชัดเจน มีเหตุผล ชอบวิเคราะห์ ยึดมั่นในกฎดกณฑ์ เน้นความสมบูรณ์แบบ
ยึดติดกับความตริง เน้นรายละเอียด เงียบ ไม่ชอบเสี่ยง

เห็นได้ว่า แต่ละบุคคลย่อมมีลักษณะของตนเองและบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป โดยต้องมาทางาน
ร่วมกันในองค์กรหนึ่งๆ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องมีการนาแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการดาเนินงานร่ วมกันอย่างบูรณา
การ และเกิดปัญหาน้อยที่สุด เช่น แนวคิด 7s McKinsey ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถใช้ได้กับเกือบทุกปัญหา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ถ้าบางสิ่งที่อยู่ภายในองค์กรไม่ทางานหรือมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันระหว่าง
กัน จาเป็นที่จะต้องนากระบวนการคิดเหล่านี้ ไปใช้ในการวิเคราะห์และปิดช่องว่างของความขัดแย้งและการ
ทางานแบบไม่มีประสิทธิภาพ ดังแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ คือส่งเสริมการทางาน
ร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่ างหน่วยงาน รวมถึง
การวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้ วัตถุประสงค์เดียวกันคื อนาศักยภาพ
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์
ของประเทศ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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๕. ส่งเสริมการจัดทาและขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
สผ. ด าเนิ น การประสานการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ social media
(Facebook ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. และ Facebook หน่วยอนุรักษ์ฯ) ในการ
ดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเชื่อมโยงข้อมูลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการนาเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมรายงานสถานการณ์
ของหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ Social media ทั้ ง Facebook และ
Application Line
ในรอบปี หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ ได้ ร ายงานสถานการณ์ ข องหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ Social media Application Line และ
Facebook ที่หน่วยอนุรักษ์ฯ ที่ได้รายงานให้ทราบ มีทั้งหมด 33 จังหวัด เช่น
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๓.๒ การดาเนินงานโดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จานวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน ๗๖ หน่วย ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๑-๔ ดังนี้
แผนงำนที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จั ด สรร
งบประมาณให้ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จานวน ๗๖ หน่วย รวมเป็นทั้งสิ้น
๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แผนงำนที่ ๒ การประกาศเขตอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม จั ด สรร
งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน 5 หน่วย 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346,420 บาท (สามแสนสี่
หมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
แผนงำนที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจัดสรรงบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์ฯ 66 หน่วย 71 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,586,100
บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
แผนงำนที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น จัดสรรให้หน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน ๒1 หน่วย ๒1 โครงการ รวมงบประมาณ 517,48๐ บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้
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กิจกรรม : เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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ภำคเหนือ
หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมำณ : ๑๐0,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้แก่ น้าตกลาดน้อย ตาบลพุทธบาท วัดถ้ามงคลเขาชะโงก ตาบลบ้านกล้วย อ่างเก็บน้ากุฏิพระ
ตาบลท่าข้าม วัดถ้าซับป่าคาย ตาบลชนแดน พบว่าแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบางพื้นที่อยู่ ในความดูแลของ
ชุมชน และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ปิด ซึ่งยังไม่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ทาให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และ
มีความสวยงามตามธรรมชาติ
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 3 โดยมอบหมายให้หน่วย
อนุรักษ์ฯ ตาก เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
5. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
7. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม
จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นยังให้ความร่วมมือไม่เต็มที่
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หน่วยอนุรักษ์ฯ พะเยำ
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดพะเยำ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 ในพื้นที่อาเภอภูซาง จานวน 6 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุภูซาง วัดร้องเชียงแรง วัดสบบง
วัดฮวก และวัดก๊อหลวง(ก๊อซาว)
1.2 ในพื้นที่อาเภอดอกคาใต้ จานวน 13 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุโพธิ์งาม วัดสันกลาง วัดศรีชุม
วัดสว่างอารมณ์ วัดบุญโยชน์ วัดดอนเหล็ก วัดสันช้างหิน วัดพระธาตุจอมศีล วัดโบสถ์ วัดสุวรรณคูหา วัดบุญ
เกิด วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล และวัดป่ากล้วย
1.3 ในพื้นที่อาเภอปง จานวน 8 แห่ง ได้แก่ วัดหล่าย วัดนาปรัง วัดผาตั้ง วัดธรรมิการาม
วัดสีพรม วัดสบขาม วัดหลวง และวัดพระธาตุดอยหยวก
1.4 ในพื้นที่อาเภอเมือง จานวน 16 แห่ง ได้แก่ วัดเชียงทอง วัดเจดีย์งาม วัดร่องคือ วัดลี
วัดป่าสักคา วัดราชคฤห์ วัดร่องป่าเปา วัดศรีอุโมงค์คา วัดหลวงราชสัณฐาน วัดหัวข่วงแก้ว วัดพระธาตุ
จอมทอง คูเมืองเวียงพะเยา คูเมืองเวียงน้าเต้า กว๊านพะเยา ย่านชุมชนเก่าหนองระบู และโบราณสถานกลุ่มที่ 2
บ้านร่องไฮ
1.5 ในพื้นที่อาเภอแม่ใจ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยบง วัดเหล่าธาตุ วัดพระธาตุมุงเมือง
และวัดพระธาตุจอมก้อ
1.6 ในพื้นที่อาเภอเชียงม่วน จานวน 10 แห่ง ได้แก่ วัดสระเหนือ วัดสระใต้ วัดท่าฟ้าเหนือ
วัดปงสนุก วัดทุ่งมอก วัดไทยสุภาพ(วัดท่าม่าน) วัดไชยสถาน วัดท่าฟ้าใต้ และฝั่งต้า
1.7 ในพื้นที่อาเภอเชียงคา จานวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดแช่แห้ง วัดพระนั่งดิน และวัดเปื๋อยเปียง
1.8 ในพื้นที่อาเภอภูกามยาว จานวน 1 แห่ง คือ วัดป่าฝาง อยู่ระหว่างการสร้างเจดีย์
1.9 ในพื้นที่อาเภอจุน จานวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดศรีปิงเมือง วัดบุญ เรือง และโบราณสถาน
เวียงลอวัดพระธาตุสามดวง
น้าตกภูซาง เกิดจากลาห้วยน้าฮวกที่ไหลผ่านบ่อน้าร้อนกลายเป็นน้าตกอุ่น อุณหภูมิประมาณ
35 องศาเซลเซียส ไหลตกจากหน้าผาหินปูนสูง 15 เมตร พบว่าได้รับการบริหารจัดการแยกส่วนร้านค้าออก
จากส่วนน้าตกอย่างเป็นระเบียบ และมีป้ายสัญลักษณ์แสดงเรื่องการทิ้งขยะอย่างชัดเจน
น้าตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พบว่ามีการก่อสร้างสิ่งอานวนความสะดวกต่างๆ
เช่น ทางเดินคอนกรีตที่เน้นสีและรูปแบบที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และจัดทาสถานที่นั่งพักเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ด้วยการติดป้ายข้อปฏิบัติในการลงเล่นน้า และจัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เป็นต้น
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แหล่งศิลปกรรมโบราณสถานกลุ่มที่ 2 บ้านร่องไฮ จากการขุดค้นพบซากโบราณสถานที่เป็น
ฐานอาคาร จ านวน 4 จุ ด และพบโบราณวั ต ถุ เช่ น พระพุ ท ธรู ปปู นปั้ น ปางลีลา เศี ย รพระพุ ทธรูป ฐาน
พระพุทธรูป อาสนะพระพุทธรูป ฐานเสา และบัวเสา
ย่านชุมชนเก่าหนองระบู เป็นย่านการค้า ลักษณะอาคารเป็นเรือนไม้ติดกัน 3 - 4 ห้อง
กระจายอยู่ปะปนกับอาคารใหม่ ปัจจุบันเหลือ 14 อาคาร บางส่วนได้รับการปรับแต่งและให้เช่าทาการค้า
กว๊านพะเยา พบว่าได้รับการพัฒนาพื้นที่ด้วยการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งอย่างต่อเนื่อง เช่น ปลูก
ต้นไม้ดอกไม้ จัดทาโฮมสเตย์ ปรับปรุงท่าเรือ และจัดสร้างบันไดขึ้นลงริมฝั่ง เป็นต้น
ฝั่งต้า (ฝั่งต้าไชยสถาน) เป็นกาแพงดินแนวยาวประมาณ 200 เมตร สูง 25 เมตร อยู่บริเวณ
รอยต่อลาน้าปี้และป่าแม่ยม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ไร่ บริเวณโดยรอบเป็นป่าและพื้นที่ทากิน ส่วนบริเวณใกล้
หนองน้าจัดให้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
เวียงโบราณปู่ล่าม และคูเมืองเวียงน้าเต้า พบว่าชาวบ้านรุกล้าพื้นที่คูเมือง ติดตั้งป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ และสร้างบ้านคร่อมคูเมือง
คูเมืองเวียงพะเยา อยู่ระหว่างการขุดลอกและบูรณะคูเมือง
วัดพระธาตุจอมทอง พบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงบันไดทางขึ้นเขตพุทธาวาส และติด
กระเบื้องทางเดินรอบพระธาตุใหม่
วัดพระนั่งดิน อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ภายในวัด
วัดร่องป่าเปา (วัดบ้านปาน) อยู่ระหว่างการสร้างศาลาการเปรียญ
วัดท่าฟ้าใต้ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลาราย
วัดเปื๋อยเปียง อยู่ระหว่างการสร้างประตูโขง
วัดราชคฤห์ และวัดศรีอุโมงค์คา อยู่ระหว่างการบูรณะเจดีย์
วัดพระธาตุจอมก้อ วัดหัวข่วงแก้ว และวัดป่าสักคา อยู่ระหว่างการสร้างพระอุโบสถ
วัดฮวก อยู่ระหว่างการสร้างกาแพงวัด
วัดป่าฝาง อยู่ระหว่างการสร้างเจดีย์
วัดพระธาตุสบแวน อยู่ระหว่างการเปลี่ยนหน้าต่างอุโบสถและทาสีพระวิหารใหม่
วัดวังเค็ม อยู่ระหว่างการสร้างหอระฆังใหม่
วัดหลวง อยู่ระหว่างการสร้างศาลาเอนกประสงค์
วัดลี อยู่ระหว่างการบูรณะเจดีย์และก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
วัดสีพรม พบว่าหลังคาวิหารล้านนาแบบพื้นถิ่นชารุดมาก โดยที่ชาวบ้านต้องการอนุรักษ์ไว้
แต่ไม่มีงบประมาณในการบูรณะปรับปรุง จึงได้นาแผ่นสังกะสีแทนหลังคาแป้นเกล็ด
วัดทุ่งมอก พบว่าใช้ศาลารายไปเป็นสถานที่เลี้ยงนกยูง
๒. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

3. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
๔. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิล จังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญกับ
ประชาชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ แต่พบว่ามีข้อจากัดในเรื่องของวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดลำปำง
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ อาคารบ้านเรือนเก่าอันควร
อนุรักษ์ สถานการณ์รุกล้าแนวกาแพงเมืองคูเมืองเก่านครลาปาง การพังทลายของพระธาตุวัดหัวข่วง และการ
บูรณะวิหารอายุ 127 ปี ณ วัดศรีชุม จังหวัดลาปาง และรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้วิหารวัดแม่ทะหลวง
ตาบลแม่ทะ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 พบว่าสาเหตุเกิดจากการจุดธูปเทียนทิ้งไว้
โดยโครงสร้างวิหารสร้างจากไม้ ทาให้ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด
2. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดลาปาง ครั้งที่
๑/๒๕๖0 ร่วมกับคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลาปาง และภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ฯ เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖0 ณ ศาลากลางจังหวัดลาปาง
3. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
5. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดลาปาง ครั้งที่
๑/๒๕๖1 ร่วมกับคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลาปาง เมื่อวันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖1 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
6. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
8. ศึกษาการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของหน่วยอนุรักษ์ฯ
อุดรธานี และหน่วยอนุรักษ์ฯ เลย ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561
9. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10. ศึกษาการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของหน่วยอนุรักษ์ฯ
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การประสานงานกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและยังไม่ต่อเนื่อง
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ เจดีย์ร้างบ้านทุ่งกองมู ตาบลปาง
หมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าเป็นเจดีย์ร้างอายุประมาณ 300 - 500 ปี มีลักษณะเป็นก้อนอิฐ
วางเรียงกันเป็นเจดีย์ บริเวณโดยรอบเป็นป่าโข่สภาพรกร้าง โดยไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและขาดความสนใจดูแลรักษาจากประชาชนในหมู่บ้าน
๒. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. จัดโครงการแกนนาเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๖. ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ จานวน 3 ครั้ง

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุตรดิตถ์
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ วัดหน้าพระธาตุ วัดขวาง
ชัยภูมิ และวัดเอกา อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าเป็นแหล่งศิลปกรรมที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวข้องกับพระยาพิชัยดาบหัก โดยอยู่ในการดูแลรักษาจากชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี รวมทั้งสภาพแวดล้อม
บริเวณโดยรอบแหล่งศิลปกรรมด้วย
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓
มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ตำก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดตำก
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 เกาะพระบาทห้วยห้าง ตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา
1.2 พระพุทธบาทแก่งสร้อย ตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา พบว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังสภาพ
สมบูรณ์ ในอดีตเป็นชุมชนริมน้า
1.3 วัดถ้าโยคี ตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา เป็นถ้าที่ถูกปิดตายมานาน ภายในถ้ามีหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม
1.4 พระพุทธบาทเขาหนาม ตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา ตั้งอยู่กลางทะเลสาปแม่ปิง
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
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หน่วยอนุรักษ์ฯ แพร่
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดแพร่
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นโบราณสถานเมืองโบราณเวียงเทพ
ตาบลห้วยหม้าย จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เจ้าหน้าที่
สผ. สานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และกรมธนารักษ์จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เข้าร่วมประชุมผู้นาการขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่
2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่านและบ้านบ่อหลวง อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Siam Triangle Resort อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การประสานความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่แหล่ งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้ อ งถิ่ น พบว่ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ลำพูน
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดลำพูน
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 วัดกู่ผียักษ์ พบว่าอยู่ใกล้บริเวณสวนของชาวบ้าน มีสภาพทรุดโทรมและขาดการดูแ ล
รักษา
1.2 วัดกู่นายเก๋ พบว่าเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลาพูน
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. จัดโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ในพื้นที่แหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดลาพูน เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2561
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลาพูน เพื่อดาเนินการบูรณะและปรับปรุง
แหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่น

หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงรำย
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดเชียงรำย
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ พื้ น ที่ อ าเภอเชี ย งแสน อ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า อ าเภอเชี ย งของ อ าเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด
เชียงราย เพื่อจัดทาฐานข้อมูล จานวน ๑๒๘ ฐาน ในพื้นที่ ๕ อาเภอ
๑.๒ พื้นที่อาเภอปง จังหวัดพะเยา ได้แก่ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ และวัดศรีโคมคา
๑.๓ พื้นที่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน อาเภอต้นผึ้งและอาเภอห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เข้าร่วมประชุมผู้นาการขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่านและบ้านบ่อหลวง อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
๕. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Siam Triangle Resort อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๗. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ พิษณุโลก
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอเมือง และอาเภอ
เนินมะปราง ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ได้แก่
1.1 วัดผารังหมีวนาราม ภายในบริเวณวัดมีถ้าภูผาหิน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรมณี
พระพุทธรูปปางไสยยาสน์ ที่สร้างในปี พ.ศ. 2517
1.2 วัดน้าปาด (วัดเฉลียงงาม) ภายในโบสถ์มีฮูปแต้ม คือภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต แสดงออกถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน
1.3 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ภายในวัดประกอบด้วย พระวิหารหลวงประดิษฐาน
พระพุทธชินราช บานประตูมุก พระเหลือ พระวิหารพระเจ้านิพพาน และพระวิหารพระอัฏฐารส
1.4 วัดนางพญา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2090 - 2100 พระอุโบสถและเจดีย์ย่อมุม
ไม้สิบสองภายในวัด ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479
1.5 วัดราชบูรณะ พบว่าพระวิหารหลวง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปะสมัยสุโขทัย
1.6 วัดตาปะขาวหาย (วัดเตาไห) เป็นวัดเก่าแก่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าก่อสร้างเมื่อใด ได้รับการ
จดทะเบียนวัดเมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในบริเวณวัดมีการค้นพบหลักฐานสาคัญเป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณ
1.7 วัดจันทร์ตะวันออก เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่าน ได้รับผลกระทบน้าเซาะตลิ่งพัง ทาให้ต้อง
ย้ายที่ตั้งวัดทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นวัดที่มีการเปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี
1.8 วัดจันทร์ตะวันตก เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่าน ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออก ไม่พบ
หลักฐานแน่ชัดว่าก่อสร้างเมื่อใด
1.9 วัดเจดีย์ยอดทอง ตั้งอยู่นอกกาแพงเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นวัดเดียวที่เหลือเจดีย์ทรง
ดอกบัวตูมที่เป็นศิลปะสุโขทัย คาดว่าสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 สภาพเจดีย์ทรุดโทรมและไม่ได้
รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มที่ 3 โดยมอบหมายให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ตาก เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
4. เข้าร่วมประชุมหารือการดาเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ร่วมกับผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และส านั ก งาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

92

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุทัยธำนี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดอุทัยธำนี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่
ได้แก่ ต้นเลียงผึ้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูง 25 - 30
เมตร ชาวบ้านเรียกว่าต้นไม้ยักษ์ และต้นไทรย้อยใบแหลมที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ทาให้เกิดความตระหนัก
และปลุกจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ระยะเวลาการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานตามไตรมาส อาจไม่ตรงกันกับปฏิทินที่ สผ. กาหนด
ทาให้การรายงานผลการดาเนินงานอาจคลาดเคลื่อน และต้องการให้ สผ. จัดอบรมสัมมนาเรื่องการดาเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้กับคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์ฯ อุทัยธานี

หน่วยอนุรักษ์ฯ พิจิตร
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดพิจิตร
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่
1.1 ฟอสซิลโบราณช้างโบราณ อายุ 1,000 ปี บ้านเนินโพธิ์ ตาบลท้ายน้า อาเภอโพทะเล
พบว่าอยู่ในที่ดินของนางมาลีน สาระพินิจ ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ลักษณะคล้ายกระดูก
ช่องปากของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ และชิ้นส่วนของกระดูกอีกหลายชิ้นฝังอยู่ในดินลึกประมาณ 50 เซนติ เมตร
คาดว่าเป็นกระดูกฟอสซิลของช้างโบราณและบริเวณที่พบอาจเป็นเส้นทางน้าแล้วพัดพาซากช้างที่ตายมาทับ
ถมบริเวณนี้ ปัจจุบันพบว่าขาดงบประมาณในการตรวจสอบด้วยวิธีคาร์บอน 14 จึงได้นาไปเก็บรักษาไว้ที่ว่า
การอาเภอโพธิ์ทะเล และบางส่วนเก็บไว้พิพิธภัณฑ์สานักศิลปากรที่ 6 สุ โขทัย ส่วนที่ดินบริเวณที่ขุดค้นพบ
สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ใช้รั้วลวดหนามล้อมรอบไว้เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปตามความต้องการ
ของเจ้าของพื้นที่
1.2 เหมืองแร่ทองคา อาเภอทับคล้อ พบว่าภาครัฐได้ดาเนินการสั่งปิดเหมืองไปแล้ว แต่ยังคง
มีสารตะกั่วตกค้างสะสมอยู่ในดินจานวนมากและถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้า ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนและการเจริญเติบโตของต้นในพื้นที่
1.3 แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ ศูนย์มิตรภาพไทยเวียดนามบ้านดง บ้านเนินสมอ ตาบลป่ามะคาบ
อาเภอเมือง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ามะคาบ โดยพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
จะดาเนินการสนับสนุนจัดส่งเอกสารทางประวัติศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และวัตถุสิ่งของสาหรับจัดแสดงนิทรรศการ
นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจาก ททท.กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในการจัดสร้างที่พัก โฮมสเตย์เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว และร้านค้าให้ชาวบ้านขายสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
1.4 วัดไผ่รอบและย่านชุมชนดั้งเดิมไผ่รอบ ตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง พบว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตาบลไผ่รอบ สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษชาวไทยทรงดา (ลาวซ่ง) โดยที่ยังคงมีการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ มีการแต่งกายประจาชนชาติพันธุ์ในโอกาสสาคัญ และมีพิพิธภัณฑ์
ไทยทรงดาที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดี ส่วนภายในวัดอยู่ระหว่างการก่อสร้างวิหารใหม่ และมีการอนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่อายุเกือย 100 ปี จานวนหลายต้น
1.5 วัดป่าเขาน้อย (หลวงปู่จันทา) บ้านวังแสง อาเภอวังทรายพูน เป็นแหล่งศิลปกรรม
ภายในชุมชน พบว่าภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ และมีพระสถูปเจดีย์ที่เก็บอัฐิ
ของพระพุทธเจ้า
1.6 แหล่งเตาเผาโบราณ ตาบลท่านั่ง อาเภอโพทะเล เกิดจากการขุดลอกบึงน้าขนาดใหญ่
(บึงวัดป่า) เพื่อพัฒนาแหล่งน้า ลึกประมาณ 1.50 เมตร พบว่าอุโมงค์ขนาดกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

ลักษณะคล้ายเตาเผาที่บรรจุเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปร่างคล้ายคนโท แจกัน และโครงกระดูก จานวน 6 เตา โดย
อยู่ระหว่างประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจัง หวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
จานวน 1 ครั้ง
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สุโขทัย
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสุโขทัย
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น : ไม่ระบุ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงใหม่
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 การอนุรักษ์ต้นพญาเสือโคร่ง บ้านขุนกลาง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ : ชุมชน
การอนุรักษ์สมุนไพร
1.2 การบริหารจัดการองค์ความรู้บ้านสมุนไพร ชุมชนบ้านถ้า อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
1.3 การแก้ไขปัญหาขยะบริเวณป่าชุมชน บ้านหัวทุ่ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1.4 การสลั ก - ดุ น โลหะ หมู่ บ้ า นวั ว ลาย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ : เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
1.5 หมอพื้นบ้านชุมชนบ้านป่าป๋วย อาเภอโฮ่ง จังหวัดลาพูน : พ่อหมออินสม สิทธิตัน
1.6 การจักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง อาเภออสันทราย
1.7 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านแม่กาปอง อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
1.8 การสานก๋วย (ชะลอม) บ้านทุ่งโป่ง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1.9 เวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ
1.10 ชุมชนบ้านวัดเกต : ย่านแห่งพหุวัฒนธรรมของนครพิงค์เชียงใหม่ : การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านจากชุมชน
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานไปทิศทางเดียวกัน
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ น่ำน
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดน่ำน
งบประมำณ : 100,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 แหล่งอารยธรรมโบราณ (เกลือสินเธาว์) บ้านบ่อหลวง อาเภอบ่อเกลือ
1.2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อาเภอบ่อเกลือ
1.3 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อาเภอบ่อเกลือ
1.4 วัดร้องแง วัดต้นแหลง วัดภูเก็ต และวัดป่าหัด อาเภอปัว
1.5 วัดศรีมงคล และวัดก๋ง อาเภอท่าวังผา
1.6 ศูนย์ทอผ้าไทลื้อลาดวนผ้าทอ อาเภอปัว
1.7 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
1.8 วัดท่าล้อ วัดศรีบุญเรือง และวัดม่วงตึ๊ด อาเภอภูเพียง
1.9 แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุและแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในพื้นที่อาเภอนาน้อยและ
อาเภอนาหมื่น
1.10 แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าน่าน ได้แก่ วัดช้างค้าวรวิหาร วัด
ภูมินทร์ วัดกู่คา วัดพญาวัด และวัดสวนตาล
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๔. จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
7. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11
มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

9. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Siam Triangle Resort อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
10. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน
11. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นที่ตั้งของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นประจาจังหวัดให้เป็นองค์กรเอกเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน และคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจาจังหวัดน่านควรเป็นบุคคลที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
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หน่วยอนุรักษ์ฯ กำแพงเพชร

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ตาบลท่าไม้ อาเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โดยได้นาข้อมูลที่ได้มาทาเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวช้อง “วิถีถิ่น วิถีชน คนท่าไม้” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ชุมชนที่มีความสาคัญให้คงอยู่สืบต่อไป
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งบประมำณ : 100,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอพยุหะคีรีและอาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 4 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 - 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
7. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
8. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์ มีการเปลีย่ นแปลงผู้บริหารบ่อย ทาให้ไม่มีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

102

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยอนุรักษ์ฯ เลย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดเลย
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ ผลกระทบของระดับน้าโขงต่อ
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน บ้านกลาง อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทพวนมาตั้งรกราก
เมื่อปี พ.ศ.2400 บริเวณบ้านบุฮุมและบ้านกลาง อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่าในฤดูฝนจะเกิดน้าท่วมใน
ชุมชนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งศิ ลปกรรมและศิลปวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวน รวมทั้ง
บ้านเรือนเก่าแก่ดั้งเดิมที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของชาวไทพวนในพื้นที่ด้วย
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนครพนม
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองจันทร์
ตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นย่านชุมชนโบราณอายุ 600 ปี พบพระพุทธรูปโบราณ ซาก
ปรักหักพังของอุโบสถ ใบเสมา และพระธาตุสร้างจากอิฐเผา ซึ่งยังไม่ได้รับการบูรณะ มีต้นไม่ต้นหญ้าขึ้นปก
คลุม อุโบสถถูกทาลายเจาะหาสิ่งของมีค่าที่อยู่ภายใน โดยได้ดาเนินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนมแล้ว และจะนาเข้าที่ประชุมคณธอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนมต่อไป
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. จั ด ประชุ ม หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม ที่ 6 เมื่ อ วั น ที่ 4
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม ทาให้การดาเนินงานเกิดความ
ล่าช้าและยังดาเนินการได้ไม่เต็มที่
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ อำนำจเจริญ

105

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดอำนำจเจริญ
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ในพื้นที่ 7 อาเภอ จังหวัด
อานาจเจริญ เช่น วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง จังหวัดอานาจเจริญ
6. ศึกษาการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ศรีสะเกษ และเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนแกนนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
7. เข้าร่วมการประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘
กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 2 และ
โครงการอบรมแกนนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
8. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อานาจเจริญ จานวน 2 ครั้ง
9. เข้าร่วมโครงการจัดทา Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ
20 ปี (2561 - 2579)
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุบลรำชธำนี

107

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอเขื่องในและอาเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
1.1 วัดบ้านกุดกะเสียน ภายในวัดมีสิมเก่าขนาดเล็กที่เลิกใช้แล้ว ด้านในสิมมีบันไดธรรมาสน์
เม็ง (ตั่งปั่นปาติโมกข์หรือธรรมาสน์สาหรับสวดปาติโมกข์) ด้านหน้าสิมมีฮางฮดไม้แกะสลักฐานเป็นเต่า และมี
กุฏิใหญ่ขนาด 7 ห้อง ชื่อว่ากุฏิยโสธราษฎร์สามัคคีธรรม สร้างเมื่อ พ.ศ.2507 ปัจจุบันได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อไป
1.2 วัดจานเขื่องนอก ปัจจุบันเป็นวัดร้าง เคยเป็นที่พักสงฆ์ พบซากสิมเก่าก่อด้วยอิฐขนาด
ใหญ่ อายุมากกว่า 100 ปี เหลือเพียงฐานและผนังด้านหลัง มีใบเสมาปักอยู่ในตาแหน่งเดิม 7 ใบ มีต้นไม้ขึ้น
ปกคลุมและรากไม้ชอนไช เป็นสาเหตุให้สิมแตกหักพังเร็วขึ้น
1.3 วัดท่าชี ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ริมแม่น้าชี พบซากสิมเก่าเหลือเฉพาะฐาน ก่อด้วยอิฐ
ลักษณะแอวขัน แสดงถึงการก่อด้วยช่างฝีมือดี และพบว่ามีใบเสมาปักเขตพัทธสีมาบนบันไดด้านหลังสิม คาดว่า
มีอายุราว 200 - 300 ปี
1.4 วัดธาตุเทิง สร้างเมื่อ พ.ศ.2323 เปิดโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ.2510
และเปิดศูนย์อบรมเดก่อนเกณฑ์ เมื่อ พ.ศ.2537 พบสิมเก่าอายุมากกว่า 100 ปี มีสภาพทรุดโทรม
1.5 วัดนาคาใหญ่ พบธรรมาสน์ตั้งอยู่กลางศาลาหอแจก ยอดสร้างด้วยไม้ ตกแต่งด้วยภาพ
ลายรดน้า มีบันไดนาค 5 ขั้น เป็นรูปสัตว์หน้าตาแปลกๆ ส่วนฐานแกะสลักและฉลุลวดลายไทยฝีมือช่างญวน
ปัจจุบันยังใช้ในการเทศน์มหาชาติ
1.6 วัดป่าข่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2524 พบธรรมาสน์ยอดปราสาท สร้างด้วยไม้ฉลุลวดลายบน
ฐานปูน ฝีมือช่างญวน ศิลปะแบบญงนผสมแขกผสมลาว ฐานประดับด้วยปูนปั้นรูปสัตว์ต่างๆ
1.7 วัดป่าบ้านดงเก่าทัน ปัจจุบันเป็นวัดร้าง พบซากสิมเก่าก่อด้วยอิฐ เหลือเฉพาะฐาน อายุ
200 - 300 ปี และมีใบเสมาหลงเหลือ 1 ใบ วัดบูรณะปรับปรุงโดยสร้างหลังคาครอบสิมอย่างถาวร
1.8 วัดป่าบ้านเก่าพระเจ้าใหญ่ (วัดป่าศรีบัว) พบใบเสมาศิลาทรายและศิลาแลงขนาดใหญ่
จานวนมาก ศิลปะสมัยทวารวดี บางส่วนถูกนามาตั้งบนฐานจัดแสดงในบริเวณวัด
1.9 วัดป่าหัวดอน เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ร่มรื่น สะอาด และสวยงาม พบซากสิมเก่า
ก่อด้วยอิฐ อายุมากกว่า 300 ปี เหลือฉพาะฐาน วัดบูรณะปรับปรุงโดยสร้างหลังคาครอบสิมอย่างถาวร
1.10 วัดนาควาย พบสิมเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐฉาบปูนฐานเอวขันสูง หลังคาทรงจั่ว
มุงด้วยไม้แป้นเกล็ดตกแต่งด้วยช่อฟ้าใบระกา หางหงส์และคันทวยทาด้วยไม้แกะสลัก ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ

1.11 วัดบ้านเป็ด พบพระเจ้าใหญ่พรมสา เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างด้วยไม้กระโดนปาง
มารวิชัย และสิมที่สร้างขึ้นมาใหม่ อายุประมาณ 20 ปี ขนาดไม่ใหญ่มากเนื่องจากยึดการใช้สอยเป็นหลัก
เฉพาะการทาสังฆกรรมฉบับสิมอีสานดั้งเดิม แต่มีการประดับตกแต่งแบบไทยยุคปัจจุบัน
1.12 วัดเวฬุวัน พบใบเสมาศิลาทรายและศิลาแลงขนาดย่อม และสิมเก่าที่ได้รับการบูรณะ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ในปัจจุบัน
1.13 วัดหนองเหล่า พบสิมเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและต้นเสา
คาดว่าสร้างในปี พ.ศ.2470
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. เข้าร่วมประชุมวิ ชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
6. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7. เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ระหว่ า งวั น ที่ 16 - 17 มิ ถุ น ายน 2561 ณ อุ ท ยานภู สิ ง ห์ ภู ผ าผึ้ ง จั ง หวั ด
อานาจเจริญ
8. เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
9. จัดโครงการอบรมเรื่องการคงอยู่ ดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ยุคไทยแลนด์
4.0 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ มุกดำหำร
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดมุกดำหำร
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการดูแลรักษา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่อยู่ในระดับดี ได้แก่
1.1 วัดศรีมงคลเหนือ มีสิมอีสานแบบทึบ ฝีมือช่างญวน รูปแบบสถาปัตยกรรมผสม
แบบยุโรป
1.2 วัดศรีมงคลใต้ มีสิมอีสานแบบโปร่งรูปแบบศิลปะแบบลาว มีผนังทึบด้านเดียว
1.3 วัดศรีสุมังค์ มีสิมอีสานที่ยังคงสภาพเดิม และมีพระประธานปูนปั้นศิลปะลาว
1.4 โรงเรียนมุกดาลัย มีอาคารเก่าสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
1.5 วัดศรีมณฑา มีเสาขนาดใหญ่ จานวน 52 ต้น ปัจจุบันถูกรื้อซ่อมแซมโดยใช้
งบประมาณจากรมศิลปากร บริเวณด้านข้างมีกุฏิสงฆ์เป็นเรือนไม้แบบชาวอีสาน
1.6 วัดรอยพระพุทธบาทมโนรมย์ เป็นจุดชมวิวของจังหวัดมุกดาหาร
1.7 วัดศรีษะพาน มีสิมอีสานขนาดเล็ก ซึ่งใช้เงินเพียง 1 บาทในการสร้าง ซึ่งได้รับ
การดูรักษาเป็นอย่างดี
1.8 แหล่งน้าซับ เป็นแหล่งน้าแร่ธรรมชาติที่ชาวบ้านเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้
1.9 วัดมัชฌิมาวาส มีสิมอีสานที่มีลักษณะพิเศษคือมีสองหลังซ้อนกันบฐานเดียว
ศิลปะแบบยุโรปผสมลาว มีกลองมโหระทึกอยู่ที่ศาลาโปร่ง
1.10 ถ้าผาแต้ม มีภาพเขียนสีทรงเลขาคณิต และฝ่ามือจานวนมาก
1.11 พื้นที่ชุ่มน้าบ้านหนองหล่ม
1.12 ถ้าฝ่ามือแดง มีภาพเขียนสีโบราณรูปคนและฝ่ามือ ทั้งแบบทาบฝ่ามือและแบบ
พ่นสี
1.13 ภูผาเทิบ เป็นแหล่งธรรมชาติที่อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
1.14 วัดพระศรีมหาโพธิ์ มีสิมอีสานแบบดั้งเดิมผนังโปร่ง ภายในมีพระประธานปูนปัน้
ติดผนังศิลปะแบบลาว และจิตรกรรมฝาผนังที่บูรณะเสร็จแล้ว
1.15 วัดมโนภิรมย์ มีสิมอีสานภายในมีพระประธานนาคปรกศิลปะแบบลาว
1.16 วัดลัฏฐิกวัน ปัจจุบันยังคงสภาพเดิมอยู่
1.17 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีประเทศไทย เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่
ในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ ที่ได้รับรางวัลด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
1.18 แก่งกะเบา เป็นแหล่งธรรมชาติริมแม่น้าโขง
1.19 ชุมชนโบราณบ้านโนนหนองหอ เป็นแหล่งที่ค้นพบเบ้าหลอมกลองมโหระทึก
1.20 วัดพิจิตราราม
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1.21 วัดศรีนันทาราม มีสิมอีสานที่มีพระประธานปูนปั้นศิลปะลาว และมีจิตรกรรม
ฝาผนังเขียนเล่าเรื่องการสร้างสิม
1.22 วัดถ้าโส้ม มีรูปสลักพุทธประวัติ และพระหินอ่อนปางไสยาสน์
1.23 วัดโพธิ์ศรีแก้ว มีสิมอีสานและใบเสมาที่มีบันทึกอักขระโบราณ แต่พบว่า
ปัจจุบันวัดทากรอบแก้วครอบใบเสมา ทาให้เกิดความชื้นภายใน
1.24 น้าตกแก่งโพธิ์ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในจังหวัดมุกดาหาร
1.25 ลานหลุมหินกุมภลักษณ์ เป็นหลุมหินทรายขอบสูงขนาดใหญ่ คาดว่าเกิดจาก
การกัดเซาะของน้าตามธรรมชาติเช่นเดียงกับภูผาเทิบ ปัญหาที่พบคือมีการสร้างพระพุทธรูปบนลานหิน
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
มุกดาหาร จานวน 2 ครั้ง
5. เข้ าร่ วมรั บฟั งความคิ ดเห็ น โครงการจั ดท า Road Map การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2579) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. เข้าร่วมประชุมเสวนาการทาประชาคมชุมชนเข้มแข็งบ้านหนองหล่ม อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือปราสาทบ้านอนันต์ วัดโพธิญาณ
บ้านอนันต์ ตาบลยาง อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมสูง
ตัวปราสาทสร้างด้วยอิฐเรียบไม่ฉาบปูน คาดว่าสร้างขึ้นช่วงปลายพุทธศตวรรธที่ 16 - 17 พบว่าปัจจุบันมี
สภาพทรุดโทรม ใช้สลิงยึดตัวปราสาทไว้เพื่อไม่ให้ปราสาทพัง ถึงแม้ว่าจะได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้ว
แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์
ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวั นที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่
2/2561 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. เข้าร่วมโครงการจัดทา Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ
20 ปี (2561 - 2579)
7. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แลพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนแม่บท ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการประสานงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

112

113

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ บุรีรัมย์
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือปราสาทหนองหงส์ ตาบลโนน
ดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานขนาดเล็ก ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยอิฐ
ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียว พบว่าเป็นศิลปกรรมกลางแจ้งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ทางธรรมชาติ รวมทั้งขาดการเฝ้าระวังดูแลรักษาจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาให้โบราณสถานมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ปัจจุบันได้รับการขุดแต่งจากกรม
ศิลปากร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถาน เมื่ อวันที่ 8 มีนาคม 2478 นอกจากนี้ยังพบ
โบราณวัตถุจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมและชิ้นส่วนหินทรายประดับตัวปราสาทจาพวกนาคปักบัน
แถลง
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์
ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่
2/2561 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครรำชสีมำ
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอครบุรี
ได้แก่
1.1 วัดบน เป็นซากโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นศาสนสถานศิลปะขอมแบบบาแค็ง ปัจจุบัน
เหลือเพียงเนินดินเท่านั้น แต่ยังสามารถมองเห็นแนวศิลาแลง ศิลาทราย และอิฐที่ก่อบางส่วน และพบชิ้นส่วน
ของตัวอาคารที่พังทลายในบริเวณโดยรอบ คาดว่าสร้างขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ส่วนทับหลังศิลาทราย
จาหลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคและใบเสมา ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่
วัดปรางค์ทอง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ดาเนินการกาหนดขอบเขตโบราณสถานด้วย
รั้วลวดหนาม แต่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่โดบรอบ ทาให้มีสภาพชารุดทรุด
โทรมเสื่อมสภาพ ไปตามกาลเวลา และชาวบ้านรุกล้าพื้นที่ด้านข้างเพื่อใช้สอยเป็นลานเอนกประสงค์ของ
ชุมชน
1.2 ถ้าวัวแดง เป็นโบราณเก่าแก่ลักษณะเป็นเพิงผาหินทรายแดง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวัวแดง
ภายในถ้ามีภาพจาหลักศิลปะลพบุรีแบบขอม ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งตรงกับศิลปะขอมแบบเกาะแกร์
ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู พบว่าปัจจุบันกรมศิลปากรได้นาลูกกรงเหล็กมาติดและล็อกกุญแจ
ไม่ให้เข้าด้านในถ้า และเทปูนลานซีเมนต์บริเวณหน้าถ้า เพดานถ้าบริเวณหลังถ้าเกิดการทรุดตัวทาให้ไม่
สามารถเข้าจากด้านหลังถ้าได้ โดยได้รับการดูแลรักษาจากพระสงฆ์วัดสุวรรณบรรพตเป็นประจา เนื่องจากเป็น
สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชุมชน
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมสารวจสถานการณ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้าตกในพื้นที่อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สผ. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
5. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่
1/2561 ระหว่ างวั นที่ 29 - 30 มี นาคม 2561 ณ ส านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสีมา
6. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

7. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์
ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการประสานงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ได้รับ การ
อนุรักษ์ฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ศรีสะเกษ
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่เขตอาเภอกันทรลักษ์และ
อาเภอภูสิงห์ ได้แก่ ภาพสลักนูนต่า สถูปคู่ น้าตกถ้าขุนศรี แหล่งหินตัด และน้าตกนาตราว โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ในการบูรณะซ่อมแซมแหล่งศิลปกรรม และกรมทหารพรานที่
23 ค่ายสิงห์ดา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแหล่งศิลปกรรม
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
5. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ มที่ 9 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง จังหวัดอานาจเจริญ
6. เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง จังหวัดอานาจเจริญ
9. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการคงอยู่ ดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ยุคไทยแลนด์
4.0 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 2 และ
โครงการอบรมแกนนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เมื่ อวันที่ 4
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมส่วนใหญ่อยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดน ทาให้ยากต่อการไปติดตาม
สถานการณ์
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอ
สุวรรณภูมิ และอาเภออาจสามารถ ได้แก่
1.1 กู่เมื องบัว (ดอนกู่) พบว่าชั้นฐานถูกดินทับถมเห็นเพียงบางส่วนของเรือนธาตุ เป็น
ปราสาทที่สร้างด้วยศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก ศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัด คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษ
ที่ 16 - 17 ปัจจุบันยังไม่มีการขุดแต่งทางโบราณคดี
1.2 สิมวัดปทุมคงคา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะพิเศษคือที่มุมเสา
และมุมผนังแต่ละด้านก่อนูนออกมา คาดว่าสร้างประมาณ พ.ศ.2440 - 2460
1.3 แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเมืองบัว เป็นเมืองโบราณที่มีกาแพงเมืองคูเมือ งดิน
ล้อมรอบซ้อนกัน 2 - 4 แนว ลักษณะโค้งคล้ายเกือกม้ า พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานและฝังศพของมนุษย์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีแบบแผนพิธีกรรมการฝังศพที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้
1.4 วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ วัดสันติวิเวก และวัดสนามชัย
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 7 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
5. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
6. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 7 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น พบว่าชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการอนุรักษ์ฯ และขาดความสนใจดูแล
เอาใจใส่แหล่งศิลปกรรมในพื้นที่ ทาให้เกิดความทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดหนองคำย
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้าโขง ด้วยการสร้างกาแพงป้องกันน้าท่วม ของเทศบาล
เมืองหนองคาย พบว่าสร้างความเสียหายในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน
และมีกาแพงกั้นแนวถนนเลียบฝั่งโขง ทาให้ไม่สามารถเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามตามธรรมชาติของ
แม่น้าโขงได้เหมือนเดิม เกิดเป็นความขัดแย้งของประชาชนริมฝั่งโขงและผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนและหยุด
การก่อสร้างกาแพงป้องกันน้าท่วมริมฝั่งโขง แสดงให้เห็นว่าการดาเนินโครงการนั้นขาดการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนขนในพื้นที่
1.2 ศิลาจารึก วัดปัจจันตบุรี อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึก
โบราณที่สาคัญ 2 หลัก พบว่าศิลาจารึกหลักที่ 1 ถูกย้ายที่ประดิษฐานบ่อยครั้ง เป็นสาเหตุให้แตกชารุดแก้ไข
โดยใช้เหล็กดามแล้วเอาปูนซีเมนต์โบกทับ ทาให้ตัวอักษรจารึกชารุดอ่านยาก ส่วนศิลาจารึกหลักที่ 2 ชาวบ้าน
ใช้สีน้ามันทาทับ ทาให้ตัวอักษรตื้นเขินขึ้น ถึงแม้ว่าจะใช้น้ายาล้างออกแล้วแต่ก็ยังคงเห็นร่องรอยอยู่
1.3 ศิลาจารึก วัดโสภาพิมุข อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึก
โบราณสมัยล้านช้าง พบว่ายังไม่แคยได้รับการอ่านเนื่องจากตัวอักษรตื้นเขินเลือนราง โดยตั้งอยู่บริเวณหน้าแท่น
ชุกชีพระประธานในอุโบสถ
1.4 ศิลาจารึก วัดผดุงสุข บ้านถิ่นดุง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลา
จารึกโบราณที่สาคัญ 2 หลัก เป็นรูปร่างหินทรายใบเสมาทรงใบพาย
1.5 ศิลาจารึก วัดมณีโคตร อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึก
โบราณ รูปร่างหินทรายใบเสมาทรงใบพาย พบว่าอักษรไม่ค่อยชัดเจนเลือนราง
1.6 ศิลาจารึก วัดคงกระพันชาตรี อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลา
จารึกโบราณสมัยล้านช้าง เมืองปากห้วยหลวง จานวน 3 หลัก พบว่ามีการย้ายที่ประดิษฐานหลายครั้ง รูปร่าง
หินทรายใบเสมาทรงใบโพธิ์
1.7 ศิลาจารึก วัดหลวง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึกโบราณ
สมัยล้านช้าง เมืองปากห้วยหลวง จานวน 1 หลัก ฝังและผนึกด้วยปูนซีเมนต์ติดกับฐานชุกชีในอุโบสถ จารึกด้วย
อักษรไทยน้อย จานวน 25 บรรทัด พบว่าตัวอักษรเลือนลาง
1.8 ศาลเจ้าพ่อเปงจาร ตั้งอยู่ภายในสานักงานนิคมสร้างตนเอง อาเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย เป็นเสมาหินขนาดใหญ่ รูปสถูปทรงหม้อน้าบนฐานกลีบบัว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นเสมา
ที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดหนองคาย ที่ฐานมีอักษรปาลวะจารึกอยู่ แต่ลบเลือนอ่านไม่ออก พบว่าชาวบ้านปิดทอง
จนไม่สามารถอ่านอักษรได้
1.9 วัดเทพพลประดิษฐาราม บ้านเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบ
สองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จานวน 2 องค์ แต่พบว่าได้ถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง ต่อมาได้รับการบูรณะซ่อมแซม
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีต้นไม้ใหญ่และวัชพืชบดบังทัศนียภาพของเจดีย์

1.10 พระธาตุโพนจิกเวียงงัว วัดพระธาตุบุ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐาน
เจดีย์พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ทันตธาตุ) จานวน ๓ องค์ โดยในบริเวณวัดพบว่ามี
ซากสิ่งก่อสร้างกระจายอยู่ทั่วไป มีซากโบราณสถานเป็นจานวนมากแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมาก่อน
โดยจังหวัดหนองคายได้จัดหาทุนทรัพย์ให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดาเนินการขุดค้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปัจจุบันพบว่า
มีวัชพืชขึ้นปกคลุม ทาให้บดบังทัศนียภาพ
1.11 พระธาตุเจดีย์อรหันต์ วัดโพธิ์ชัย เป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์การอัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานในจังหวัดหนองคาย สร้างมาเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้ง 5
1.12 พระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้า) ประดิษฐานกลางลาน้าโขงบริเวณตรงคุ้มวัดธาตุ
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า จานวน 9 องค์ พบว่าฝั่งประเทศไทยได้สร้างเขื่อนกันตลิ่งพังเพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะอย่างถาวร ปัจจุบันมีการสร้างพระธาตุองค์จาลองบริเวณริมตลิ่งแม่น้าโขง
1.13 วัดพระธาตุบังพวน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งโบราณสถานสาคัญ เป็น
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ตั้งของสัตตมหาสถานจาลองแห่งที่ ๒ ของ
ประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้ดาเนินการปรับปรุง
รื้อถอน ก่อสร้างสถานที่ต่างๆ ภายในวัด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
1.14 วัดยอดแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นที่ตั้งโบราณสถานซากเมืองโบราณ
ได้แก่ ซากวิหารขนาดใหญ่ ซากเสาวิหารที่ทาจากศิลาแลง และซากพระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้างที่ถูก
ทาลาย ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
1.15 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบว่ามีการสร้างศาลาจาหน่ายเช่า
บูชาวัตถุมงคล ทาให้บดบังทัศนียภาพอันสวยงามของอุโบสถ
1.16 ศิลาจารึก วัดศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึกโบราณ
สมัยล้านช้าง จานวน 1 หลัก พบว่าถูกนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของรั้วกาแพงหน้าอุโบสถ แต่มีใบเสมามาบดบังไว้
ทาให้ยากต่อการอ่านอักษรในศิลาจารึก
1.17 แหล่งธรรมชาติ ถ้าดินเพียง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นห้องสี่เหลี่ยมมากกว่า
ร้อยห้อง มีเสาดินธรรมชาติ มีทางน้าไหลตลอดเวลา นักท่องเที่ยวต้องมีผู้นาทางที่เชียวชาญในพื้นที่เข้าไป
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. ร่วมสารวจติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทน้าตก กับเจ้าหน้าที่ สผ. ในพื้ นที่
อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้แก่ น้าตกธารทองและน้าตกธารทิพย์ พบว่ามี
การบริหารจัดการด้วยการจัดระเบียบร้านค้าและสถานที่จอดรถไว้ด้านนอกเป็นสัดส่วน ไม่มีร้านค้าชั่วคราว
หรือถาวรบริเวณน้าตก
5. จั ด ประชุ ม หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น กลุ่ม ที่ 5 เมื่ อ วั น ที่ 28
เมษายน 2561 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และได้ศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
หนองคาย

122

123

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ขอนแก่น
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดขอนแก่น
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 พระธาตุเมืองเก่า (พระธาตุนครเดิม) พบว่ามีการก่อสร้างเจดีย์ไว้ 9 องค์ ด้านล่างมีที่
สาหรับบรรจุพระพุทธรูปเก่าโบราณ โดยได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ. 2521
แหล่งศิลปกรรมภายในวัดที่มีความสาคัญ ได้แก่ พระพุทธพระลับ พระธาตุนครเดิม รูปปั้นพระนครศรีบริรักษ์
และพระอุโบสถ
1.2 หมู่บ้านเต่า อาเภอมัญจาคีรี พบว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมสมัยก่อนรัตนโกสินทร์ เป็นที่อยู่
อาศัยของเต่าเพ็กจานวนมากกว่า 2,000 ตัว ปัจจุบันได้รับการจัดพื้นที่ทารั้วรอบขอบชิดเพื่ออนุรักษ์เต่าและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.3 สิมโบราณวัดสระบัวแก้ว อาเภอมัญจาคีรี เป็นชุมชนเก่าก่อนตั้งอาเภอ เดิมชื่อบ้านโนนเค้า
ต่อมามีการสร้างวัดสระทองและสิมแห่งแรกในพื้นที่นี้ เป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงจั่ว ผนังด้านนอกเป็น
ประติมากรรมปูนปั้นนูนต่า โดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2456 และเมื่อปี พ.ศ. 2546
องค์การยูเนสโก้ได้มอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ปัญหาที่พบคือเมื่อฝนตก
จะเกิดน้าท่วมขัง อาจทาให้สิมทรุดโทรมและผุพังไปเร็วกว่าปกติได้
1.4 วั ด ป่ า ภู หั น บรรพต อ าเภอชนบท ตั้ ง อยู๋ ใ กล้ กั บ เขตพื้ น ที่ ว นอุ ท ยานภู หั น ภู ร ะง า
สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีก้อนหินรูปร่างแปลกตา มีเพิงถ้าและลานหินทราย มี
บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีสาคัญของอาเภอและจังหวัดมาช้านาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมะกับ
สุนทรียะจากธรรมชาติ
1.5 พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ผือบัง วัดบูรณะสิทธิ์ อาเภอบ้านไผ่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่
อยู่ในป่าทึบบนฐานแท่นอิฐที่ผุพัง สภาพชารุดเสียหาย เศียรหักมีเถาวัลย์พันรอบ คาดว่าสร้างในสมัยทวารวดี
บริเวณโดยรอบเป็นเนินดินคล้ายวัดร้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2477 มีการสร้างวัดบูรณะสิทธิ์ และอัญเชิญ
พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ผือบัง มาประดิษฐานภายในพระอุโบสถ
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 7 เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
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หน่วยอนุรักษ์ฯ หนองบัวลำภู
โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
งบประมาณ : ๗๕,000 บาท
ผลการดาเนินงาน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
โนนสัง อาเภอเมือง อาเภอนากลาง อาเภอคูหาสวรรค์ และอาเภอนาวัง ดังนี้
1.1 แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย
1.2 หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ใบเสมาหินทราย และภาพเขียนสี วัดถ้าสุวรรณคูหา
1.3 ภาพเขียนสีภูผายา บ้านนาเจริญ
1.4 สถูปหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช และใบเสมาหินทราย วัดศรีคุณเมือง
1.5 พระธาตุเมืองพิณ และใบเสมาหินทราย วัดพระธาตุเมืองพิณ
1.6 กลุ่มเสมาหินทรายวัดภูน้อย (วัดสันติธรรมบรรพต)
1.7 ภาพแกะสลักบนแผ่นหินบนภูน้อย
1.8 ใบเสมาหินทราย บริเวณที่นาของนางนพรัตน์ ทุมวัน บ้านหนองเหลือง
1.9 พระธาตุไตรภูมิวัดมหาชัย
1.10 พระธาตุหาญเทาว์ บ้านธาตุหาญเทาว์
1.11 หอไตรกลางน้า วัดมหาชัย
1.12 ถ้าเอราวัณ ตาบลวังทอง
1.13 ถ้าผาเวียง บ้านผาเวียง
1.14 น้าตกเฒ่าโต้ ตาบลหนองบัวลาภู
พบว่าแหล่งศิลปกรรมข้างต้น ได้รับการดูแลบริหารจัดการจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี แต่มีบางแห่งที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เช่น การระเบิดหินบริเวณแหล่งภาพเขียนสีภูผายา
การสร้างศาลาประชิดกลุ่มใบเสมาหินทรายภูน้อย เป็นต้น ส่วนแหล่งธรรมชาติมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยว เช่น ถ้าเอราวัณ มีการขีดเขียนตามก้อนหิน เป็นต้น
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ หนองบัวลาภู ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ยโสธร
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดยโสธร
งบประมำณ : ๗๕,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 ภูสูง ตาบลบุ่งคล้า อาเภอเลิงนกทา พบว่ามีการติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวจากอันตรายงู
จงอาง มีการปรับทัศนียภาพโดยรอบ และบูรณะแหล่งศิลปกรรมที่มีในพื้นที่ เช่น ทาสีโบสถ์ เปลี่ยนพื้นที่หินขัด
สร้างศาลาจุดชมวิว และเขตปฏิบัติธรรม หอระฆังไม้เก่าแก่ชารุดเสียหายยังไม่ได้รับการบูรณะปรับปรุง
นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบชาวบ้านทาสวนยางพาราเป็นจานวนมากและบางส่วนบุกรุกเพื่อปลูกมันสาปะหลัง
1.2 ภูหมากพริก ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา พบว่ามีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เนื่องจากเกิดความเสียหายจากที่ชาวบ้านเผาป่าไม้และแผ้วถางเพื่อทาการเกษตร ต่อมาได้รับความดูแลจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรให้พื้นที่ภูหมากพริกเป็นแหล่งป่าไม้สงวนแห่งชาติ โดยให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการตัดไม้ทาลายป่า
1.3 ภูถ้าพระ ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา พบว่าได้รับการบริหารจัดการสัดส่วนการ
ใช้พนื้ ที่ได้เป็นอย่างดี
1.4 ภูหินปูน ตาบลคาน้าสร้าง อาเภอกุดชุม เป็นแหล่งหินปูนแห่งแรกและแห่งเดียวใน
จังหวัดยโสธร พบว่ามีการรื้อโบสถ์ที่ปรักหักพัง เพื่อให้สภาพแวดล้อมสวยงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเดิม
ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาเรื่องการแผ้วถางพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราเป็นจานวนมาก
1.5 ห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา เป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
ขณะที่สารวจพบว่าน้าอยู่ในระดับมาก (กรกฎาคม)
1.6 พระธาตุถาดทอง พบว่ามีการสร้างทางเดินเท้า และสร้างอาคาร อบต. ทาให้บดบังพระ
ธาตุ
1.7 วัดพระพุทธบาท บ้านหนองยาง ตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชัยชนะ มีการบริหารจัดการ
และพัฒนาให้เกิดความร่วมสมัย เนื่องจากมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง
1.8 พระธาตุสีวะลีศรีมหาชนะชัย (พระธาตุเก่า) บ้านโพนจาน ตาบลสงยาง อาเภอมหาชัย
ชนะ พบว่าได้รับการบริหารจัดการและปรับปรุง ซ่อมแซมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเจ้า หน้าที่กรม
ศิลปากรเข้ามาดูแล แต่ถึงอย่างไรพบว่ายังขาดงบประมาณในการบูรณะ ทาให้สภาพแวดล้อมยังดูไม่สวยงาม
1.9 ชุมชนโบราณดอนธาตุ บ้านผิผ่วน ตาบลค้อวัง อาเภอค้อวัง พบว่ามีการปรับปรุงป้ายและ
ทางเข้า แต่ยังขาดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรับผิดชอบ ทาให้มีชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่เพื่อเก็บเห็ดในบริเวณใกล้กับแหล่ง
โบราณสถาน
1.10 ดงเมืองเตย ตาบลสงเปือย อาเภอคาเขื่อนแก้ว พบว่ามีพระสงฆ์จากจังหวัดมหาสารคาม
มาพานัก บริเวณโดยรอบพื้นที่มีผู้แผ้วถางป่าไม้ และปลูกพันธุ์ไม้ต่างถิน่ ทดแทน ทาให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
เดิมๆ ถูกทาลายไปอย่างมาก
1.11 กู่บ้านงิ้ว ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว พบว่ายอดเจดีย์หักและได้รับความเสียหาย แต่
ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วในการบูรณะพระธาตุกู่จาน
1.12 จารึกโนนสังข์ ตาบลบึงแก อาเภอมหาชัยชนะ พบว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
อนุรักษ์ พัฒนาทัศนียภาพและแหล่งอานวยความสะดวก
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2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการจัดทา Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2579) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
6. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2561 ณ วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง จังหวัดอานาจเจริญ
7. ศึกษาการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ศรีสะเกษ และเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนแกนนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
8. การประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัดยโสธร เรื่องการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามคาสั่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 6/2559 จานวน 3 ท่าน
9. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการคงอยู่ ดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ยุคไทย
แลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9. การประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
8. การประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
จานวน 7 ครั้ง
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โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณ : ๗๕,000 บาท
ผลการดาเนินงาน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมือง อาเภอกมลาไสย อาเภอสหัสขันธ์ และอาเภอกุฉินารายณ์ ดังนี้
1.1 วัดโพธิ์ชัยเสมาราม พบสิ่งปลูกสร้างและรูปปั้นสัตว์ปะปนรวมอยู่ด้วย ดูไม่เหมาะสม
1.2 พระธาตุยาคู ได้รับการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจัดงาน
ต่างๆ
1.3 พระพุทธไสยยาสน์ (พระนอนภู่คาว) พบว่ามีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมือนเดิม ด้วยการนา
รูปปัน้ เจ้าอาวาสย้ายออกไปจากพื้นที่
1.4 สะพานเทพสุดา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจุดชมวิวของจังหวัดกาฬสินธุ์
1.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท วัดสิมนาโก เป็นแหล่งศิลปกรรมที่จัดให้พระและมัคคุเทศก์น้อย
เป็นวิทยากรนาชมสถานที่
1.6 วัดกุฉินารายณ์
1.7 วัดวังคา ได้รับการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจัดงานต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
1.8 ภาพลายเขียนสี วัดอุดมประชาราษฎร์ ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ ทาให้ภาพเขียนสีได้รับผลกระทบจากน้าฝน เกิดการชารุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่ นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสกลนคร
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 แหล่งศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์
1.2 แหล่งศิลปกรรมสิมวัดด่านม่วงคา
1.3 กู่พันนา - ปราสาทบ้านพันนา
1.4 พระธาตุวังเวิน
1.5 แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย
1.6 กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าภูริทตั ตถิราวาส
1.7 สิมวัดพุทธาวาส
1.8 ใบเสมาวัดป่าอุดมทรัพย์
1.9 ดอนหินหลัก
1.10 พระเจดีย์ พระธาตุอูปโมงค์
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่ นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการจัดทา Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2579) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
4. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 6 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดมหำสำรคำม
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 กู่บ้านเขวา พบว่ามีลักษณะเป็นปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน มีคูน้าล้ อมรอบ
ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยการสกัดพื้นเป็นขอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น
1.2 ปราสาทกู่บ้านเขวา (กู่มหาธาตุ) ตาบลเขวา อาเภอเมือง พบว่าเป็นปราสาทรุปแบบของ
ปราสาทสุคตาลัยแห่งอโรคยาศาลา สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรธที่ 18
1.3 ปราสาทกู่โนนพระบ้านตะคุ ตาบลวังแสง อาเภอแกดา พบว่าเป็นศาสนสถานแบบขอม
ลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร จานวน 3 หลัง ตั้งเรียงตามแนวทิศเหนือใต้ ใช้เป็นที่เคารพบูชาของคนในชุมชน
1.4 ปราสาทกู่แก้ว (กู่คูขาด) ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย พบว่าเป็นเนินดินทับถม มี
ต้นไม้และวัชพืชปกคลุมโดยรอบ มีชิ้นส่วนของศิลาแลงและอิฐกระจัดกระจายทั่วเนิน ปัจจุบันมีการสร้าง
พระพุทธรูปปูนซีเมนต์สมัยใหม่ไว้
1.5 ปราสาทกู่น้อยบ้านเขวา ตาบลเขวา อาเภอเมือง พบว่าเหลือหลักฐานเพียงอาคารหรือ
ฐานปราสาท ก่อสร้างด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บนฐานปราสาทมีแท่นประติมากรรมหินทรายสภาพชารุด
และแตกหัก
1.6 ปราสาทกู่มิถิลา ตาบลหนองทุ่ม อาเภอวาปีปทุม พบว่าในอดีตเป็นเนินดินมีร่องรอยของ
ศิลาแลงและอิฐกระจัดกระจาย แต่ปัจจุบันถูกไถเปลี่ยนสภาพไปจนหมด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปราสาทหลังเดี่ยว
บนฐานศิลาแลง
1.7 ปราสาทกู่บ้านสนาม (วัดกู่สุนทราราม) ตาบลเสือโก้ก อาเภอกุมภวาปี พบว่าเป็น
ปราสาทตามรูปแบบโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมเขมร ไม่สามารถกาหนดรูปทรงได้เนื่องจากวัดได้ก่อสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ครอบทับไว้ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2499 ส่วนโบราณสถานอื่นๆ อยู่ในสภาพดีและอยู่ในความ
ดูแลของวัด
1.8 ปราสาทกู่บ้านแดง ตาบลหนองแสง อาเภอกุมภวาปี พบว่าเป็นปราสาทที่สร้างด้วยศิลา
แลง จานวน 3 หลัง สถาปัตยกรรมศิลปะขอมแบบบายน ราวพุทธศตวรรธที่ 18 คาดว่าเป็นปราสาทประจา
ชุมชน
1.9 ปราสาทกู่บัวมาศ ตาบลบัวมาศ อาเภอบรบือ พบว่ามีสภาพเป็นเนินดินขนาดใหญ่ อยู่
กลางพื้นที่ราบลุ่มที่เป็นทุ่งนา ปราสาทประธานสร้างจากอิฐบนฐานบัวศิลาแลง 4 ชั้น
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ บึงกำฬ
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดบึงกำฬ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 แหล่งศิลปกรรมวัดจอมทองธรรมคุณ พบว่ามีสิมอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
1.2 แหล่งศิลปกรรมวัดโพธาราม พบว่าบริเวณริมตลิ่งประสบสถานการณ์น้าท่วมจังหวัดบึงกาฬ
ที่หนักที่สุดในรอบ 20 กว่าปี
1.3 แหล่งธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้าบึงโขงหลง แก่งฮากง พบว่ากาลังเผชิญปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง
ระดับน้าโขงลดระดับต่าสุดในรอบ 30 กว่าปี
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. เข้าร่วมประชุมหารือ (ร่าง) กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึง โขงหลง
เมื่อวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุดรธำนี
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดอุดรธำนี
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น : ไม่ระบุ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

หน่วยอนุรักษ์ฯ ชัยภูมิ
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น : ไม่ระบุ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่ นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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ภำคกลำง

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ อ่ำงทอง
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดอ่ำงทอง
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 คลองบางปลากด อาเภอป่าโมก พบว่าเป็นคลองที่ใข้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้า จาก
ตลาดป่าโมกไปถึงอาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดิม เหลือเป็นเพียง
คลองแคบๆ
1.2 คลองตะกู หมู่บ้านหัวกระบือ และคลองบางเทวา หมู่บ้านเอกราช พบว่าถูกบุกรุกพื้นที่
ต่อมาเทศบาลตาบลป่าโมกได้เปลี่ยนจากคลองเป็นเส้นทางคมนาคมทางบก
1.3 ริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ได้จัดทาโครงการคันกั้นน้า ตั้งแต่พื้นที่อาเภอป่าโมก
จนถึงพื้นที่อาเภอบางบาล ถึงแม้จะช่วยป้องกันน้าท่วมแต่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้า
1.4 ย่านชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยา ในอดีตเคยเป็นตลาดเทศบาลป่าโมก แต่ปัจจุบันไม่มี
ตลาดสดถาวร พบว่าเป็นการขายที่ถนนถึงประมาณ 11.00 น. เท่านั้น
1.5 วัดป่าโมกวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท พบว่ามีปัญหาเรื่องน้าท่วมขังเมื่อฝนตก และ
ปัญหาเรื่องทัศนอุจาดจากการตั้งร้านแผงลอยขายของบริเวณเส้นทางเข้าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์
1.6 ย่านชุมชนเก่าริมคลองสาโรง อาเภอวิเศษชัยชาญ พบว่ามีบ้านเก่าอายุมากกว่า 150 ปี
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สภาพชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมคณะทางานพิจารณาผู้ทาคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมเพื่อรับโล่ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

7. ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 11 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561
8. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9. ขยายเครือข่ายการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกับอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน และสถานีวิทยุชุมชน จานวน 80 คน
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ประชาชนยังให้ความส าคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
อ่างทอง ไม่เต็มที่ ดังนั้นหน่วยอนุรักษ์ฯ อ่างทอง จะพยายามเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ลพบุรี
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดลพบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ศาลพระกาฬ เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง พบว่าสานัก
ศิลปากรที่ ๔ ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ทาให้ขุดพบฐานสิ่งปลูกสร้างคล้ายจักรราศี ซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาค้นคว้าต่อไป
๑.๒ พระปรางค์สามยอด เป็นปรางค์เรียงต่อกัน ๓ องค์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สร้าง
ด้วยศิลาแลงและตกแต่งด้วยลายปูนปั้น มีวิหารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบว่าสานัก
ศิลปากรที่ ๔ ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยการขุดทางระบายน้าและทางเดินโดยรอบพระปรางค์
เพื่อลดการชะของดินเวลาฝนตก
๑.๓ ตลาดท่าโพธิ์ เดิมชื่อตลาดล่าง เป็นย่านชุมชนเก่าที่มีการตั้งถิ่นฐานในสมัยอยุธยา ที่ใช้
แม่น้าลพบุรีเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก พบว่ามีอาคารเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หลายหลัง เรียกว่าตึกแถว
สมัยใหม่ระยะต้น ตามแนวความคิดของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ปัจจุบันอยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรม ไม่ได้รับ
การบูรณะซ่อมแซมอย่างสม่าเสมอ
๑.๔ สระมโนรา เป็นสระน้าโบราณสร้างขึ้นในสมัยลพบุรี พบว่ากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน ปัจจุบันบริเวณโดยรอบมีประชาชนบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นจานวนมาก
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ เกิดเพลิงไหม้ชุมชนสระมโนรา และกรมศิลปากรที่ ๔ ได้ดาเนินการขุดค้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป
๑.๕ วัดยาง ณ รังสี มีศาลาการเปรียญหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ และถูกใช้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บรวบรวมเรือพื้นบ้าน ปัจจุบันเกิดการชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ทาให้ต้องมีการสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขึ้นมาทดแทน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
๕. จัดโครงการศรีเมืองลพบุรีเพื่อการเรียนรู้สู่การอนุรักษ์มรดกของชาติให้กับกลุ่มเครือข่าย โดยจัดให้
มีการบรรยายและเรียนรู้จากแหล่งโบราณสถาน จานวน ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่
ประวัติศาสตร์ลพบุรี

๖. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจวบคีรีขันธ์
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ย่านชุมชนเก่าชุมชนหัวบ้าน ชุมชนตลาดนอก ชุมชนกุยบุรี ชุมชนคลองวาฬ และชุมชน
ปากคลองบางนางรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑.๒ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๔. เข้ า ร่ ว มประชุ ม หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม ที่ ๑๒ ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี และสถาบั น การพลศึ ก ษาวิ ท ยาเขตสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
๕. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๒ ครั้ง

หน่วยอนุรักษ์ฯ พระนครศรีอยุธยำ
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติ ด ตามสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่ น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
๕. จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๖. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๗. จัดโครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การดาเนินงานด้ านการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้อ งถิ่ นของหน่ วยอนุ รั ก ษ์ ฯ
พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน

144

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบุรี
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 การถมทรายบริเวณชายหาดทัศนีย์ โดยหน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบุรี ได้ประสานงานไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่ายนเรศวร สานักงานเจ้าท่าเพชรบุรี กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพชรบุรี ประธานกลุ่ม
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ประธานชุ ม ชนที่ ติ ด กั บ ค่ า ยนเรศวร เพื่ อ พู ด คุ ย สอบถาม
ข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พบว่ามีการถมทรายลงในทะเลจริง ความกว้างประมาณ 100 เมตร
จากชายฝั่งบริเวณชายหาดของค่ายตารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็นเวลา 5-6
เดือน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของน้าทะเล และอาจใช้บริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป ผลกระทบ
ในช่วงนี้ยังไม่ปรากฏชัดเจนแต่ปริมาณของทรายที่ถมลงไปในทะเล ทาให้บริเวณชายฝั่งตื้นเขิน เรือต้องจอด
ไกลขึ้น เนื่องจากมีทรายที่ทับถม ส่วนแนวต้นสนที่ปลูกบริเวณชายหาดหายไปจานวน 2 แถว ถ้าไม่ได้รับการ
แก้ไขการกัดเซาะ คาดว่าจะส่งผลกระทบถึงเรือนที่ประทับและบ้านรับรอง VIP ที่สร้างไว้
๑.๒ การขนขยะพิษทิ้งบริเวณป่าตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ชาวบ้านหมู่ ๕ ตาบลหนองชุมพล ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หนองชุม
พล) ว่ามีผู้ลักลอบนาขยะเคมีมาทิ้งบริเวณป่าละเมาะบ้านเนินไม้รัง ห่างจากมหาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อ ย
ประมาณ 500 เมตร จากการเข้าไปตรวจสอบ พบว่ามีการปรับไถพื้นที่ป่าประมาณ 3 ไร่ มีการขุดและฝังกลบ
บริเวณรอบพื้นที่ เมื่อเข้าไปใกล้บริเวณมีกลิ่นเหม็น ฉุน แสบตา แสบผิวหนังหายใจไม่สะดวก และมีต้นไม้
บริเวณรอบพื้นที่ดังกล่าวยืนต้นตายเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ หน่วยอนุรักษ์ ฯ เพชรบุรี ได้ประสานกับสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีในการจัดทาหลักสูตรการสร้างความตระหนักความรู้ความ
เข้าใจแก่เยาวชนและชุมชนในเรื่องของสารพิษที่อาจจะเกิดได้อีกในเรื่องของการป้องกัน การรักษา และการ
แจ้งเหตุ โดยได้จัดทาหลักสูตรและจะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.3 การรายงานสถานการณ์ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา “การบูรณะ
โบราณสถานวัดเพรียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ” โดยหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประสาน
จากคณะกรรมการวัดเพรียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ว่าบริเวณอุโบสถของวัดมีสถูปและโบราณสถานมี
การชารุด ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะท าให้โบราณสถาน อายุ 300 ปี อาจต้องพังทลาย จึงได้มีการจัดประชุมกั บ
คณะกรรมการของวัดรวมถึงเจ้าอาวาสวัดเพรียงเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการพูดคุย
และลงพื้นที่พบว่าสถูปและโบราณสถานจานวน 3 จุ ด มีสภาพหักพัง ขาดการดูแล มีอิฐตกลงมาเป็นจานวน
มากเนื่องจากฝนและลม ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทาให้โบราณสถานดังกล่าวพังทลาย จากการสอบถามไวยาวัจกรของ
วัดทราบว่าเป็นสถูปที่ส ร้างขึ้น ตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นสถูปที่ชาวมอญได้ประกอบพิธีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นหน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบุรี ได้เสนอให้มีการซ่อมแซมสถูปดังกล่าว โดยให้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อดาเนินการ

2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. เข้าร่วมประชุม ตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
7. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
8. เข้าร่วมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 12 ครั้งที่1/2561 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนะปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
9. เข้าร่วมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 12 ครั้งที่2/2561 เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10. จัดประชุม คณะกรรมการหน่ วยอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิล ปกรรมท้อ งถิ่นจั ง หวั ด
เพชรบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม
จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครปฐม
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนครปฐม
งบประมำณ : 100,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติ ด ตามสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ คลองเจดี ย์ บู ช า เพื่ อ
เตรียมการวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมต่อไป โดยสารวจตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าเพื่อเก็บข้อมูลทังเชิงกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อจัดทาโครงการสายน้าแห่งศรัทธา และแหล่งศิลปกรรมประเภทวัด จานวน ๑๕ วัด พื้นที่ ๗
อาเภอ ในจังหวัดนครปฐม
2. เข้าร่ว มประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รับทราบผล และปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนงานโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่ อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมการทอผ้าองชาติพันธุ์ลาวครั่ง ณ เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์
สงเคราะห์ และวัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม
6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

หน่วยอนุรักษ์ฯ กำญจนบุรี
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดกำญจนบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 แหล่งธรรมชาติประเภทภูเขาบริเวณบ้านถ้า อาเภอท่าม่วง พบว่ามีการสัมปทานบัตร
ระเบิดภูเขาเพื่อการอุตสาหกรรมโรงโม่หิน ทาให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่
ตาบลบ้านเก่า และปัญหาแพหน้าเมืองที่สร้างบดบังทัศนียภาพการบรรจบกันของแม่น้าแควน้อยและแควใหญ่
1.2 แหล่ ง ศิ ล ปกรรมและโบราณสถานท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยได้ จั ด ท าเอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี เพื่อนาเสนอเรื่องราวความเป็นมาของ
โบราณสถานสมัยอยุธยา และเป็นคู่มือพื้นฐานในการบอกเล่าเรื่องราวกับคนในชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยือนใน
อนาคต และใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจและสานึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนของ
ชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ด้านอื่นๆ ของชุมชน
1.3 โรงงานกระดาษไทย จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ม อบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดาเนินการระดมความคิดเห็นเปิดเวทีสาธารณะให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นและผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่สาธารณะ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 - 7
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
4. เข้าร่วมกิจกรรมสารวจพื้นที่ แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ติดตาม และประเมินคุณภาพแหล่ง
ธรรมชาติ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561 ณ แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
7. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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9. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รับทราบผล และปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนงานโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่ อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และวัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม
10. จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ชื่อว่า
ประชาอาสาพัฒนากาญจนบุรี และเครือข่ายภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ โดยมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ชัยนำท
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดชัยนำท
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พบว่าปัจจุบันมีการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการบุกรุกพื้นที่แหล่งศิลปกรรมมากขึ้น ได้แก่
1.1 วัดมหาธาตุ พบว่ากรมศิลปากรได้ดาเนินการบูรณปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ วิหาร และปรับ
ภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่รอบโบราณสถาน
1.2 วัดสองพี่น้อง พบว่ามีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเจดีย์เก่า
1..3 สถานีตารวจภูธรอาเภอสรรพยา อาคารไม้เก่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444 พบว่าได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุริมแม่น้าเจ้าพระยา
ภายในชุมชนตลาดสรรพยา
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8. เข้าร่วมกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา ณ สถานีตารวจภูธร โรงพักเก่ าที่มีอายุ
มากกว่า 100 ปี ตลาดสรรพยา อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
9. ประสานความร่วมมือกับผู้ดูแลแหล่งศิลปกรรมต่างๆ เรื่องการให้บริการห้องน้าและห้องสุขาเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่วัดสองพี่น้อง อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สิงห์บุรี
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง พบว่าถูกปล่อยทิ้งร้างต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นรก ทาให้มีปัญหา
การบุกรุกตั้งบ้านเรือนในพื้นที่แหล่งโบราณคดีเป็นจานวนมาก ปัจจุบันมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บวัตถุ
โบราณที่ขุดค้นพบได้ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และค่ายลูกเสือ
1.2 วัดพระนอนจักรสี ห์วรวิหาร มีความเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ ได้รับการบูรณะอย่ า ง
ต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสิงห์บุรี
1.3 วัดไทรย์ อาเภออินทร์บุรี พบว่ายังขาดการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานราชการ
1.4 เตาเผาแม่น้าน้อย พบว่าบริเวณโดยรอบไม่ได้รับการดูแลรักษา อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
ทาให้มีนกพิราบมาอาศัยอยู่ สภาพแวดล้อมทั่วไปสกปรก
1.5 วัดโพธิ์เก้าต้น พบว่ามีสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์วีรชนทั้ง 11 คน
1.6 อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน และพิพิธภัณฑ์วีรชนบางระจัน พบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
1.7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เป็นแหล่งศึกษาเรื่องราวความเป็นมาเมืองโบราณ
บ้านคูเมือง เก็บรวบรวมโบราณวัตถุสมัยทวารวดีของจังหวัดสิงห์บุรี
1.8 ตลาดนัดบ้านบางระจัน เป็นตลาดนัดย้อนยุคในช่วงวันหยุด เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสิงห์บุรี
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ สิงห์บุรี อยู่ระหว่างการดาเนินงานเพื่อประสานงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี พบว่ายังดาเนินการไม่สาเร็จเนื่องจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความสาคัญและไม่ให้การสนับสนุน

152

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ สมุทรสำคร
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสมุทรสำคร
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตาบล
อาแพง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าหน่วยอนุรักษ์ฯ สมุทรสาคร มีการดาเนินงานเน้นการส่งเสริมการ
ปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนความสาคัญของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยการทาความสะอาดพื้นที่และปลูก
ต้นไม้ โดยใช้หลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน
2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลอาแพง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
5. จัดกิจกรรมรวมใจปลูกป่าชายเลน (จิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561
ณ ศู นย์ วิ จั ยและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ทรั พยากรป่ าชายเลนที่ 2 ต าบลบางหญ้ าแพรก อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
สมุทรสาคร
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์คุณค่าภูมิปัญญาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวั ฒนธรรมกีฬาไทยและกีฬา
พื้นบ้าน การแสดงโขนสด

หน่วยอนุรักษ์ฯ สมุทรสงครำม
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 วัดบางใหญ่ ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าพระอุโบสถ
เป็นอาคารขนาดเล็กก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่วมุงกระเบื้องดินเผาแบบมอญทรงทึบตัน ปัจจุบันมี
สภาพชารุดทรุดโทรมมาก ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและกาหนดขอบเขตโบราณสถาน
1.2 ย่านชุมชนเก่าตลาดร่มหุบ สถานีรถไฟแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่าเป็นทางรถไฟที่เดินรถจากฝั่งธนบุรี ผ่านจังหวัดสมุทรสาครไปสิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อสร้างเมื่อปี
พ.ศ. 2444 ถึง พ.ศ. 2448 ระยะทาง 66.9 กิโลเมตร ส่วนตลาดร่มหุบเป็น Unseen Thailand เริ่มตั้งขาย
ของเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่บนทางรถไฟสายแม่กลอง - บ้านแหลม ทั้งนี้มีปัญ หาเรื่องการจราจรและ
พฤติกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่ตลาดร่มหุบที่ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง
วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนหนองจอก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจัง หวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
6. จัดประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม
7.. เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยนานักเรียน 45 คน ลงพื้นที่ชุมชนวัด
บางประจันต์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนวัดบางประจันต์ บริเวณ
ริมแม่น้าแม่กลอง
8. เข้าร่วมกิจกรรมขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โครงการ
อบรมหลักสูตรยุวรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. เข้าร่วมกิจกรรมขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้ อ งถิ่ น
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต์ จังหวัดราชบุรี
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10. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ใน ร.9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ เขตอนุรั กษ์พันธุ์สัตว์น้าชุมชน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สุพรรณบุรี
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ หมู่บ้านชุมชนไทยทรงดา
อาเภออู่ทอง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รับทราบผล และปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนงานโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่ อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมการทอผ้าองชาติพันธุ์ลาวครั่ง ณ เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่ อ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์
สงเคราะห์ และวัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ รำชบุรี
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดรำชบุรี
งบประมำณ 100,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 แหล่งศิลปกรรมในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ วัดโขลงสุวรรณคีรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดศรีสุริยวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ย่านชุมชนเก่าริมแม่น้าแม่กลอง และย่านชุมชนตลาดเก่าโคยกี้
1.2 แหล่งธรรมชาติ ประเภทถ้า ในอาเภอเมือง อาเภอโพธาราม และอาเภอจอบึง จังหวัด
ราชบุรี ได้แก่ ถ้าจอมพล ถ้าเขาบิน ถ้าฤาษีเขางู วัดถ้าน้า และถ้าค้างคาวร้อยล้าน
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. การศึกษาการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2561
5. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 - 7
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
6 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทา Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2579) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
7. เข้าร่วมประชุมวิช าการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
8. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดราชบุรี จานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
9. การศึกษาการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2561
10. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 10 เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ราชบุรี อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน จึงยังไม่สามารถ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีได้ โดยจะ
ดาเนินการวางแผนเพื่อจัดประชุมฯ ในปีงบประมาณต่อไป
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หน่วยอนุรักษ์ฯ จันทบุรี
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดจันทบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ สิ่งแวดล้อ มโดยรอบพื้ นที่
เทือกเขาสระบาป ในเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี โดยดาเนินงานร่วมกับชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ต าบลคลองนารายณ์ ชุ ม ชนต าบลคมบาง และชุ ม ชนตะปอน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นร่วมกัน และร่วมวางแผนแนวทางการดูแลรักษาต่อไป
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) โครงการจัดทา Road Map การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
4. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 13 และกลุ่มที่ 14
เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑
5. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจาจังหวัด
จันทบุรี จานวน 1 ครั้ง
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรบูรณาการแผนการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
ของชุมชนกับการประกอบอาชีพในบริเวณพื้นที่เทือกเขาสระบาป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ฯ ต่อไป
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนครนำยก
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 โบราณสถานเมืองโบราณดงละคร พบว่าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากกรมศิลปากร โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลดงละคร และชุมชนในพื้นที่ตาบลดงละครให้ความร่วมมือในการดูแลอย่างสม่าเสมอ
แต่พบว่าป้ายแสดงองค์ความรู้บางป้ายเกิดความชารุดควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้คงรูปลักษณะเดิมไว้
1.2 พระพุทธฉาย วัดเขาชะโงก เป็นภาพเขียนสีภายในถ้าที่เป็นชะโงกผาบนภูเขาเตี้ยๆ โดย
สร้างวิหารครอบไว้ พบว่าเมื่อปี พ.ศ.2485 กรมแผนที่ทหารบกได้เข้าไปสร้างโรงงานหินอ่อนบริเวณเชิงเขานี้
จึงได้ปรับปรุงแต่งเติม ภาพเขียนสี ใ ห้มี ความชัดเจนและสวยงามขึ้น รวมทั้งวัดได้ดูแลรักษาความสะอาด
เรียบร้อยบริเวณโดยรอบเป็นอย่างดี
1.3 วัดใหญ่ทักขิณาราม กรมศิลปากรได้ขึ้นเทะเบียนเป็นโบราณสถาน ภายในวัดมี มีพระ
อุโบสถหลังเก่าที่ล้อมรอบด้วยกาแพงแก้ว เป็นเครื่องไม้ มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน บานประตูเป็นไม้แกะสลัก
สร้างโดยช่างชาวเวียงจันทน์ พบว่าวัดได้ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบเป็นอย่างดี
1.4 อาคารพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ๑๐๐ ปี เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการกองทัพไทย เกี่ยวกับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ทาสงครามในอดีต เป็นต้น
1.5 น้าตกวังม่วง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ แต่บริเวณทางเดินเท้าสองข้างทางมีหญ้าขึ้นรก
และห้องน้าผุพังใช้การไม่ได้ และมีขยะเกลื่อนกลาดที่เกิดจากฝูงลิงมาคุ้ยเศษอาหารในถังขยะ ดังนั้นควร
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) โครงการจัดทา Road Map การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
5. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 13 และกลุ่มที่ 14
เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑

6. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
7. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรสร้างองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับริบทของพื้นที่ให้กับพระสงฆ์ ผู้ประกอบการร้านค้า รีสอร์ท และประชาชนใน
ชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ฯ นครนายก ในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดชลบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 ปราสาทสัจธรรม แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง เป็น
อาคารไม้แกะสลักทั้งหลังทรงไทยจตุรมุขฐานสิงห์ ภายในมี 4 ห้องโถง ได้แก่ โถงทิศตะวันออก (พ่อและแม่ ความกตัญญูรู้คุณ) โถงทิศตะวันตก (ฟ้าดิน-ธาตุ4) โถงทิศเหนือ (การพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณ) โถงกลาง
(มหาบุษบก-การหลุดพ้น) ภายในเป็นประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารแทบทุกจุด ใช้การยึดต่อไม้แบบ
โบราณในการเข้าเดือย เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว โดยไม่ใช้ตะปู ซึ่งได้รับรางวัลประเภทรายการแหล่ งท่องเที่ยว
ดีเด่น จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจาปี พ.ศ.2551 และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวโครงการ
มุมมองใหม่เมืองไทย (Unseen in Thailand) พบว่าได้รับการบริหารจัดการและจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่
เป็นอย่างดี
1.2 หาดนวล เกาะล้าน ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง ในอดีตเคยเป็นสนามกอล์ฟ พบว่ามี
เศษปะการังและก้อนหินจานวนมาก ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามและเงียบสงบ นักท่องเที่ยวไม่มากเมื่อเทียบกับ
หาดอื่นๆ ในเกาะล้าน พบเศษขยะเกลื่อนกลาดเป็นบางที่
1.3 หาดแสม เกาะล้าน ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง มีโขดหินและป่าค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์ มีความสวยงามและเงียบสงบ ปัจจุบันมีการปรับภูมิทัศน์โดยรวมด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างลาน
เอนกประสงค์ อาคารร้านค้า และเส้นทางคมนาคมสัญจรที่สะดวก และเป็นที่ตั้งของอาคารปลากระเบน
สาหรับควบคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมและโซล่าเซลล์ ทาให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่ วไป
ให้ความสนใจศึกษาดูงานการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีกรวดหินและเศษขยะบริเวณชายหาด
และทางทางเดิน
1.4 หาดตายาย เกาะล้าน ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง เป็นชายหาดส่วนบุคคล มีการ
กาหนดเวลาเข้าออก
1.5 หาดเทียน เกาะล้าน ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง พบว่าในบริ เวณชายหาดมีเรือ
Speedboat จอดเป็นจานวนมาก และมีเศษขยะตามแนวชายหาด สะพานชารุดเสียหาย ทาให้ภูมิทัศน์ไม่
สวยงาม
1.6 วัดใหญ่อินทาราม ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด
สามั ญ เป็ น วั ด เก่ า แก่ โ บราณสร้ า งขึ้ น ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนปลาย เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานหลวงพ่ อ เฉย
พระพุทธรูปสาริดทรงเครื่อง เคยเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาพักและรวบรวมไพร่พลเพื่ อ
กอบกู้เอกราช พบว่าในอดีตมีอาคารพาณิชย์ปลูกสร้างบริเวณวัด แต่ปัจจุบันถูกรื้อถอนไปแล้ว

1.7 หอสมุดแห่งชาติ ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง ดาเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อดูแล
รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในท้องถิ่น
ศึกษาหาความรู้จากหอสมุดแห่งชาติให้มากยิ่งขึ้น
1.8 เขาสามมุ ข เป็ น ที่ ตั้ ง ศาลเจ้ า แม่ ส ามมุ ข อายุ ม ากกว่ า 100 ปี ที่ มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี มีฝูงลิงอาศัยอยู่จานวนมาก ทาให้ควรมีการบริหารจัดการเรื่องความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
1.9 หาดจอมเทียน อาเภอบางละมุง พบว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทา
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญเรื่องการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี
1.10 วัดไตรมุขชยาราม ตั้งอยู่บนเขาสามมุข สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 พบปัญหาเรื่องฝูง
ลิงและเศษใบไม้ ทาให้เกิดปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม
1.11 วัดใหม่สาราญ เกาะล้าน อาเภอบางละมุง สร้างเมื่อ พ.ศ.2504 มีรูปหลวงพ่อทวด
เหยียบน้าทะเลจืด รอยพระพุทธบาท ถ้วยชามโบราณ และปืนใหญ่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังมี
เจดีย์ที่สร้างด้วยแร่เกาะล้าน 2 องค์
1.12 พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ (พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา) ตาบล
นาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดาริที่จะ
อนุรักษ์เขาชีจรรย์ ที่เป็นเขาหินปูนสูง 248 เมตร ด้วยการแกะสลักพระพุทธรูปบนหน้าผา เพื่อให้เป็นปูชนีย
สถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 - 2533
1.13 วัดตาลล้อม ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2542 ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม แต่อยู่ในสภาพที่ลบเลือนไปตาม
กาลเวลา
1.14 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อาเภอบางละมุง เป็นวัดที่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีความประสงค์จะสร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย
และให้เป็นวัดประจารัชกาลที่ 9 และตั้งใจให้เป็นสานักปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนากรรมฐานที่อยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ ภายในวัดถูกแบ่งออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตฆราวาส และเขตโครงการ
ในพระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.15 หาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นของ
ประเทศ พบว่ามีปัญหาเรื่องขยะจากนักท่องเที่ยว เตียงผ้าใบ ร้านค้า และหาบเร่บริเวณชายหาด ทาให้สูญเสีย
ทัศนีภาพที่สวยงามไป
1.16 แหลมแท่น ในอดีตเคยเป็นชุมชนโบราณที่ประกอบอาชีพประมงและทอผ้า ปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีปัญหาเรื่องขยะจากนักท่องเที่ยว
1.17 วัดเก่าโบราณ ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัด สิ่งก่อสร้างภายในวัดมีพระอุโบสถ ศาลาการ
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เปรียญ พระวิหาร และเจดีย์ 2 องค์ พบว่าบ่อน้าภายในวัดขาดการดูแลรักษาสภาพทรุดโทรม น้าในบ่อเป็นสี
เขียวและมีกลิ่นเหม็น รวมทั้งอาคารและกุฎิบางหลังมีสภาพชารุดทรุดโทรมขาดการบูรณะซ่อมแซม
1.18 วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็น
แหล่งการเรียนรู้รวบรวมความเชื่อตามแบบพระพุทธศาสนา มีประติมากรรมปูนปั้น สวนพุทธ เมืองสวรรค์
แดนนรก เพื่อเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูอบรมศีลสมาธิปัญญาแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
ประชาชนทั่วไป
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) โครงการจัดทา Road Map การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
4. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมทท้องถิ่น กลุ่มที่ 13 และกลุ่มที่
14 เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๑
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ชลบุรี จัดทาเอกสารไหว้พระ 9 วัดชลบุรี และย้อนรอยประวัติศาสตร์ย่า นเมืองชลบุรี
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งศิลปกรรมในจังหวัดชลบุรี

หน่วยอนุรักษ์ฯ ฉะเชิงเทรำ
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
- การสร้างพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจาลอง วัดโสธร
วรารามวรวิหาร ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผมผสานกับรูปแบบสมัยใหม่ โดยสร้างให้มีรูป
อาคารที่สอดคล้องกับอาคารพระอุโบสถหลังใหญ่ ขณะนี้ดาเนินการสร้างไปแล้วร้อยละ 90
- การรื้อถอนอาคารไม้เก่าแก่ตลาดหน้าวัดโสธรฯ และการสร้างสวนสาธารณะแทนที่อาคารที่
ถูกรื้อถอน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดร่วมกับ
ภาคเอกชน
- การก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดบ้านโพธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณใน
การก่อสร้างบันไดทางขึ้น
- การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ ยัง
ไม่เปิดให้บริการ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 13 และกลุ่มที่ 14
เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑
4. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดปรำจีนบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ แหล่งโบราณคดีศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ เมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๔. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๑๔ ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๕. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทา Roadmap การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๗. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
๘. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จั ง หวั ด ระหว่ า งวั น ที่ ๒ - ๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ (แทนหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ
นครนายก)
๙. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณ
ศรีมโหสถ กรณีศึกษาเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ปราจีนบุรี และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสระแก้ว
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ แก่งสีเสียด ปราสาทบ้านน้อย
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ปราสาทเขาโล้น พระสยามเทวาธิราช และปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๔. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทา Roadmap การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๖. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
๗. จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
จานวน ๓๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
จังหวัดสระแก้ว

หน่วยอนุรักษ์ฯ ตรำด
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดตรำด
งบประมำณ : 100,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม อาเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งศิลปกรรมไม่ได้รับการดูแลจากชุมชนและหน่วยงาน
ท้องถิ่น ทาให้เกิดการชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สมุทรปรำกำร
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นอย่างดี ในการส่งเสริม และ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๑.๒ ป้อมผีเสื้อสมุทร อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นอย่างดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๑.๓ ป้อมนาคราช ขาดการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ใกล้เคียง มีการบุกรุกทาลายมากขึ้น
๑.๔ ป้อมปีกกา ขาดการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ใกล้เคียง มีการบุกรุกทาลายมากขึ้น
๑.๕ ป้อมแผลงไฟฟ้า อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองพระประแดง ในการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
๑.๖ ป้อมปู่เจ้าสมิงพลาย อยู่ระหว่างการดาเนินการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวัน ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ระยอง
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดระยอง
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 วัดบ้านแลง (วัดจันทร์สุวรรณโพธิธาราม) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมี
โบสถ์เก่าสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลาย เป็นอาคารโครงสร้างไม้ก่ออิฐฉาบปูน มีสภาพทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลา และมีหอไตรกลางน้าสภาพค่อนข้างชารุด
1.2 สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ พบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) โครงการจัดทา Road Map การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
4. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 13 และกลุ่มที่
14 เพื่อเตรียมการจัดประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๑
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
แหล่งธรรมชาติพบว่าปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสาคัญและร่วมมือกันในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส่วนแหล่งศิลปกรรมพบว่าส่วนมากอยู่ในความดูแลของวัด ซึ่งได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสระบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ วัดจันทบุรี อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้าง สันนิษฐานว่ามาจากคาว่า จันทบุรีศรีศัตนาค ซึ่งเป็นอีกนาม
หนึ่งของนครเวียงจันทน์ พบว่ามีพระอุโบสถมีขนาด 7 ห้องเสา มุงกระเบื้องดินเผา โครงสร้างแบบผนังรับ
น้าหนัก และมีภาพเขียนสีที่ผนังโบสถ์ ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
4. จัดโครงการค่ายรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ปทุมธำนี
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดปทุมธำนี
งบประมำณ : 100,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน ณ พื้นที่แหล่งชุมชนตลาดสามโคก
จังหวัดปทุมธานี โดยได้ขยายพื้นที่สารวววจไปในบริเวณโดยรอบที่มีความเกี่ยวเนื่องทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิง
ข้อมูลหลักฐาน
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
5. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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หน่วยอนุรักษ์ฯ นนทบุรี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนนทบุรี
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น : ไม่ระบุ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

177

ภำคใต้
หน่วยอนุรักษ์ฯ นครศรีธรรมรำช
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ วัดสวนขัน อาเภอช้างกลาง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีศาลและ
เจดีย์พ่อท่านคล้าย พระอุโบสถเก่าแก่ และพระพิฆเนศ ทาจากหินทรายแดง ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๓
๑.๒ หอพระสูง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พบว่ามีหอพระสูง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นอาคารก่ออิฐ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ โดยอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
๑.๓ กุฏิไม้ทรงไทย วัดจันทาราม อาเภอเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ประดับด้วยไม้
แกะสลักสวยงาม โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้ปรับปรุงและซ่อมแซม ทาให้ขาดความประณีตทางศิลปะไปมาก
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่ นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ นครศรีธรรมราช ประสบปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ในการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ ทาให้ขาดการประสานงาน
อย่างต่อเนื่อง
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ชุมพร

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดชุมพร
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ ๗ อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมือง อาเภอท่าแซะ อาเภอสวี อาเภอปะทิว อาเภอทุ่งตะโก อาเภอหลังสวน และอาเภอพะโต๊ะ พบว่ามีปัญหา
เรื่องขยะที่เกิดจากการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ส่งผลให้ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมไม่
สวยงาม โดยคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ชุมพร ได้นาประเด็นปัญหาดังกล่าวปรึกษาหารือร่วมกับผู้นาชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
และจัดทาเอกสารเผยแพร่ จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ขั้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้าหลังสวน และตารับยา
หมอพร
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ นรำธิวำส
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดนรำธิวำส
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พบว่ามีปัญหาในเรื่องเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ แต่ถึงอย่างไรก็มีการดาเนินงาน
โครงการขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ด้วยการจัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฯ แก่นักเรียน ในจังหวัดนราธิวาส
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๔. การจัดประชุมคณอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ถึงแม้ว่าหน่วยอนุรักษ์ฯ นราธิวาส จะประสบปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ แต่ถึงอย่างไร
เยาวชนในแต่ละพื้นที่ที่ร่วมเป็นเครือข่ายอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
ต่างให้ความสาคัญและร่วมติดตามสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ระนอง
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดระนอง
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมือง อาเภอกระ
บุรี อาเภอกะเปอร์ อาเภอละอุ่น และอาเภอสุขสาราญ พบว่าแหล่งธรรมชาติส่วนโใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ ส่วนแหล่งศิลปกรรมใน
ท้องถิ่นได้รับการดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสาคั ญในเรื่องป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง ด้วยการประชาสัมพันธ์และเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
เสนอป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระนอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัด
ระนอง
๔. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๕. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ระนอง ได้ดาเนินการประสานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระนอง แต่พบว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฯ ยังไม่มีมาตรการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน การพัฒนาแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นั้น ยังขาด
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาพื้นที่ควรใช้การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้วย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ สตูล

183

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสตูล
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ สภาพธรณีสัณฐานและภูมิ
ลักษณวรรณา ภูเขา น้าตก ถ้า ป่าไม้ ชายหาด ทะเล และ เกาะต่างๆ สภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดจากกระแสน้า คลื่น ทาให้เกิดสันทราย (สันหลังมังกร) และการกัดเซาะชายฝั่ง กระแสน้าป่า ทาให้เกิด
ดินสไลด์ ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล
1.1 ผาโต๊ะบูและอ่าวพันเตมะละกา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อาเภอเมือง เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
1.2 หาดหินงาม เป็นหาดหินสีดา สันนิษฐานว่าเกิดจากกระแสน้าที่ขึ้นลงรอบเกาะ ได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
1.3 หาดปากบารา เป็นหาดที่ยื่นไปกลางทะเล และชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
มีการก่อสร้างหินชั้นและคอนกรีตเพื่อลดการกัดเซาะของน้าทะเล และชาวบ้านสร้างบ้าน ร้านค้า รีสอร์ท เพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทาให้มีปัญหาเรื่องภูมิทัศน์
1.4 เขาทะนาน อาเภอทุ่งหว้า เป็นภูเขาที่ยกตัวขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ทาให้มี
แอ่งน้าล้อมรอบภูเขา มีหินงอก หินย้อย มีระบบนิเวศที่อาศัยของสัตว์น้า ส่วนอีกด้านหนึ่งของภูเขาเป็นสานักสงฆ์
1.5 หาดราไว อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า
เป็นหาดที่ได้รับลมมรสุมตลอดทั้งปีทาให้เกิดขยะทะเลจานวนมาก และมีการทับถมของดินตะกอนโคลนทาให้
บริเวณชายหาดเป็นสีดาดูไม่สวยงาม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
บริหารจัดการพื้นที่นี้ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ สตูล นาข้อมูลที่ได้จากการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสานึกที่ดีในการเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสตูลต่อไป
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดพังงำ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 เกาะคอเขา อาเภอตะกั่วป่า เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในการศึกษาเรื่องราวความ
เป็นอยู่ของวิถี ชี วิ ตและประเพณี วัฒ นธรรมของคนยุค โบราณ พบว่าปัจจุบันไม่มีเ จ้า หน้ าที่ในการบริ ก าร
นักท่องเที่ยว สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชารุดใช้งานไม่ได้
1.2 หาดเขาหน้ายักษ์ อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาลาปี-หาดท้ายเหมือง ใน
บริเวณใกล้เคียงพบหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน ซึ่งมีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด
พังงา ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันจัดให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง
1.3 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอาเภอทับปุด มีพระอุโบสถ
ที่สวยงาม แต่พบว่าบางส่วนมีสภาพผุพังและชารุดทรุดโทรม
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ พังงา ดาเนินจัดกิจกรรมให้เยาวชนร่วมกั นเก็บขยะบริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และเป็นการปลูกฝัง ให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่และ
ร่วมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นต่อไป

หน่วยอนุรักษ์ฯ ยะลำ
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดยะลำ
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ป่าบาลาฮาลา อาเภอธารโต พบว่าได้รับการบริหารจัดการพิ้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ด้วยการจัดให้มีล่องแพตามลาน้าเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ
๑.๒ ถ้าคูหาภิมุข อาเภอยะหา พบว่าได้รับการบริหารจัดการพิ้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ด้วยการจัดให้มี “ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้า” ทุกวันอาทิตย์ เพื่อแสดงศิลปะและวัฒนธรรม จาหน่าย
อาหารและสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ยะลา มีปัญหาเรื่องการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ภูเก็ต
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดภูเก็ต
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ เรือนไทยเชื้อสายจีน ใน
พื้นที่ ๘ ชุมชน จานวน ๒๒ หลัง เพื่อนาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พบว่ามีปัญหาเรื่องเจ้าของบ้านขาดความรู้ความเข้าใจและ
ไม่เห็นคุณค่าความสาคัญในการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ
และการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๔. จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๑๗ อันดามัน ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
6. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๗. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๑๗ อันดามัน ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของทุกหน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการจัดทาแผน การดาเนินงาน
ตามแผน และผลการดาเนินงาน การนาผลไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป (PDCA) ในลักษณะการจัดการความรู้
(KM) และควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ สงขลำ
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โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสงขลำ
งบประมำณ : ๑๐๐,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ เขาเล่ อาเภอสะเดา อยู่ในพื้นที่อุทยานเขาเล่สะเดา พบว่าในพื้นที่มีการก่อสร้ างให้เป็น
พุทธอุทยานบริเวณเนินเขา เพื่อกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยว
1.2 หาดสะกอม เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแคมป์ พบว่ามีนักท่องเที่ยวจานวนมาก และไม่ทิ้ ง
ขยะในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ ทาให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
1.3 หาดชลาทัศน์ เป็นหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดสมิหลา พบว่ามีการก่อสร้างรุกล้า
ชายหาดเพื่อเทคอนกรีตเพื่อท าทางให้เรือลง และปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณเก้าเส้ง มีการใช้
เครื่องจักรสูบทรายมาถมบริเวณหาดทราย (โครงการของภาครัฐ)
1.4 หาดสมิหลา เป็นหาดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวสะอาดชื่อว่าหาดทรายแก้ว
มีสัญลักษณ์รูปปั้นนางเงือกทอง พบว่ามีร้านค้าร้านอาหารบริเวณชายหาดเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่พบการ
รายงานคุณภาพน้าในบริเวณดังกล่าว
1.5 เขาตั ง กวน เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานเจดี ย์ พ ระธาตุ คู่ เ มื อ ง ที่ ส ร้ า งในสมั ย อาณาจั ก ร
นครศรีธรรมราช เป็นศิล ปะสมัยทวารวดี พบว่ามีการบริหารจัดการดูแลพื้นดีเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเป็น
จานวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ มีลิฟท์เพื่ออานวยความสะดวกขึ้นชมเขาตังกวน
1.6 เกาะยอ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปสงขลาตอนล่าง บนเกาะมีแหล่งน้าธรรมชาติโดยต้องขุดใช้
น้าจากใต้ดิน พบว่ามีปลากะพงตายเป็นจานวนมากซึ่งมาจากปัญหาคุณภาพน้า (สภาวะยูโทรฟิเคชั่น)
1.7 เกาะหนูเกาะแมว เป็นแหล่งธรรมชาติจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547 พบว่ามีปัญหาเรื่องขยะจากทะเลและขาดการบริหารจัดการดูแล
พื้นที่
1.8 วัดท้ายยอ เป็ นวัดที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้าค่า มีกุฏิแบบเรือนไทยทรงปั้นหยา
อายุกว่า 200 ปี หลังคากระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า เสาเรือนตั้งอยู่บนตีนเสาซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะชาวไทยภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ฯ เช่ น
บ่อน้าโบราณ สระน้าโบราณ โรงเรือพระ สถูป หอระฆัง และร่องรอยของท่าเรือโบราณ เป็นต้น ส่วนบริเวณ
ด้านหลังวัดท้ายยอเป็นที่ตั้งของเขาเพหารหรือเขาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งพบว่าได้รับการ
บริหารจัดการพื้นที่เป็นอย่างดี
1.9 บ่อเก๋ง เป็นปราการของเมื องสงขลาฝั่งแหลมสน มีใบเสมาขนาดใหญ่ที่ปืนใหญ่และปืน
เล็กลอดออกมาได้ ต่อมา ในสมัย ร.3 เมืองสงขลาย้ายจากแหลมสนไปบ่อยาง ทาให้ปราการบ่อเก๋งถูกทิ้งร้าง
ปัจจุบันพบว่าได้รับการบูรณะปรับปรุงเป็นอย่างดี แต่ขาดการดูแลจากชุมชนบริเวณโดยรอบ ควรมีการทาป้าย

ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาและคุณค่าความสาคัญ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยว
1.10 ศาลาหลบเสือ ฐานก่อด้วยหิสอปูน ยกพื้น มีบันได มีชานวางของ ส่วนบริเวณที่อยู่
อาศัยก่อด้วยอิฐฉาบปูนดูหนาแน่น หน้าต่างก่อด้วยอิฐช่องแสงเป็นลูกมะหวด พบว่ายังคงอยู่ ในลักษณะ
ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ขาดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและทัศนียภาพ
1.11 วัดสุวรรณคีรี มีใบเสมาคู้ล้อมรอบพระอุโบสถ แสดงถึงว่าเป็นวัดหลวง เป็นที่ถือน้า
พิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลาที่แหลมสน ภายในวัดมีหอระฆังรูปแบบฝรั่ง มีถะเป็นเจดีย์ระบบ
knock down คือถอดประกอบได้ มีตุ๊กตาศิลาจีน ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติ
พบว่าได้รับการบูรณะและมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี แต่นักท่องเที่ยวยังไม่ให้ความวนใจเท่าที่ควร
1.12 กาแพงเมืองเก่าฝั่งเขาหัวแดง เป็นกาแพงที่ทาจากหิน มาตัดแต่งให้เป็น เหลี่ยมขนาด
เท่าๆ กัน นามาวางซ้อนกันและสอด้วยปูนทาให้แข็งแรงคงทน สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้
1.13 ป้อมปืนหมายเลข 9 พบว่ายังคงมีความสมบูรณ์ ตัวป้อมมีครีบหินก่อยื่นออกมาเป็น
ตัวรับแรงจากลูกปืนใหญ่ได้ดี
2. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
4. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
5. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทา Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2579) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
6. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
7. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
8. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวั ด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
9. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
10. เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘
กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยอนุรั กษ์ฯ สงขลา ทาให้ไม่
สามารถดาเนินงานตามแผนงานตามไตรมาส 1 - 3 ที่กาหนดไว้ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมจั ง หวั ด สงขลา อยู่ ร ะหว่ า งการประสานงานกั บ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินการจัดประชุมฯ ได้
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ตรัง
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดตรัง
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 ศาลหลักเมืองจังหวัดตรัง พบว่าเป็นแหล่งศิลปกรรมที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง
บริเวณโดยรอบมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมือง
1.2 วัดตรังคภูมิพุทธาวาส พบว่าเป็น 1 ใน 20 โบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดตรัง สร้าง
เมื่อ พ.ศ.2436 ในสมัย ร.5 มีพระอุโบสถที่ภายในมีพระประธานศิลปะพม่า พระอัครสาวกซ้ายขวา ช้าง และ
สิงห์สร้างด้วยหินอ่อน ภายในวัดมีอาคารไม้เก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
1.3 สวนสาธารณะควนตาหนักจันทน์ เป็นตาหนักเล็กๆ ในการใช้รับเสด็จ ร.6 ครั้งเสด็จ
ประพาสเมืองกันตัง เมื่อปี พ.ศ. 2452 และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้เป็นที่ตั้งทัพของกองกาลังทหาร
ญี่ปุ่น ต่อมามีการรื้ออาคารในบริเวณทั้งหมด และได้ใช้สถานที่ในการสร้างโรงเรียนกันตังพิทยากร ส่วนบริเวณ
เนิ น เขาได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น สวนสาธารณะ มี ต้ น ไม้ ใ หญ่ พื ช พรรณจานวนมาก ปั จ จุ บั น เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายในบริเวณมีการสร้างอุโมงค์กองทัพญี่ปุ่นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
1.4 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง เป็นอาคารรูปทรงเรือ จานวน 3 ชั้น ตั้งอยู่ริมแม่น้า
ตรัง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดตรัง
1.5 ต้นยางพาราที่เชื่อกันว่าเป็นต้นแรกที่ปลูกในประเทศไทย ณ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เมื่อ พ.ศ. 2442 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (บิดาแห่งยาง)
1.6 วนอุทยานบ่อน้าร้อนกันตัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาหวางป่าควนแคงและป่าน้าราบ
เป็นที่ราบเชิงเขาผสมผสานป่าดงดิบชื้อและป่าพรุที่มีน้าท่วมขังตลอดปี และมีบ่อพรุน้าร้อนที่มีน้าผุดจากใต้ดิน
ตลอดเวลา จานวน 3 บ่อ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาแช่เท้าและอาบน้าร้อนเพื่อสุขภาพ
1.7 ต้นไม้ยักษ์ (ต้นมันช้าง) ณ บ้านเขาพลู ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่ามี
อายุหลายร้อยปี มีขนาดลาต้นประมาณ 40 คนโอบ และมีความสูงประมาณ 40 - 50 เมตร
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรำษฎร์ธำนี
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอไชยา ได้แก่
๑.๑ เกาะเสร็จ อยู่ในความดูแลของสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
สุราษฎร์ธานี เป็นเกาะที่เกิดจากการพัดพาของสันทราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สาคัญ พบว่ามีปัญหา
เรื่องการใช้ยาเบื่อจับปลา ทาให้หญ้าทะเล สาหร่าย และสัตว์น้าตาย
๑.๒ ป่าชายเลนแหลมโพธิ์ เสร็จ อยู่ในความดูแลของสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 5 สุราษฎร์ธานี พบว่ามีสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการทาป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว และการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีปัญหาเรื่องขยะจากนักท่องเที่ยว และการขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
เรื่องขยะในพื้นที่
๑.๓ แหล่งโบราณสถานวัดแก้ว แหล่งโบราณวัดหลง วัดบรมธาตุไชยา และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติไชยา อยู่ภายใต้การดูแลของสานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช โดยกรมศิลปากรมีการซ่อมบารุง
ด้ ว ยการทาสี ท าความสะอาด และซ่ อ มแซมส่ว นที่ สึ ก หรอ มี ก ารจั ด ท าป้ า ยเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการ
ท่องเที่ยว พบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากนักท่องเที่ยว
๑.๕ วัดโพธาราม วัดทุ่งจับช้าง วัดตระพังจิก วัดจาปา วัดสมุหนิมิต และวัดอุบล พบว่าอาคาร
ภายในวัดอยู่ในความดูแลของกรมศาสนา แต่ในส่วนของพระอุโบสถอยู่ในความดูแลของสานักศิลปากรที่ 14
นครศรีธรรมราช ปัญหาที่พบคือพระอุโบสถมีการชารุดตามกาลเวลา โดยไม่มีการบูรณซ่อมแซม
๒. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๓. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อวางแผนการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๑
๓. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
๓. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อวางแผนการดาเนินโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๗. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เมื่อวันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ กระบี่
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดกระบี่
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นคือ แหล่งโบราณสถานภาพเขียนสี
10 แห่ง ทั้งที่พบใหม่และแหล่งที่เคยสารวจไว้แล้ว ได้แก่
๑.๑ ภาพเขียนสีถ้าศรีปูเต๊ะ บ้านบากัน ตาบลอ่าวลึกน้อย อาเภออ่าวลึก เป็นภาพเขียนสี
ก่อนยุคประวัติศาสตร์ (5,000 - 3,000 ปี) พบว่าส่วนใหญ่เป็นลายเส้นสีดา จานวนมากกว่า 20 ภาพ มีทั้งส่วน
ที่ชัดเจนและเลือนลางจากความชื้น นอกจากนี้ภายในถ้ายังพบเศษภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์และ
สัตว์ การเดินทางเข้าไปสารวจค่อนข้างลาบาก ต้องรอเวลาช่วงน้าลดจึงจะสามารถเข้าไปในถ้าได้ และต้องมี
ผู้ น าทางที่ ช านาญทางในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ส านั ก ศิ ล ปากรภู เ ก็ ต ได้ ส่ ง นั ก โบราณคดี เ ข้ า ตรวจสอบพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ
นายอาเภอแล้ว
1.2 ภาพเขียนสีเพิงผาถ้าพระเจ้า บ้านอ่าวม่วง ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก เป็นภาพเขียนสี
ก่อนยุคประวัติศาสตร์ (5,000 - 3,000 ปี) พบว่าเป็นภาพเขียนสีขนาดใหญ่เกือบ 20 ภาพ มีทั้งส่วนที่ชัดเจน
และเลือนลางจากความชื้น ในบริเวณผนังถ้าและพื้นถ้าพบซากฟอสซิลเปลือกหอยหลายชนิดเป็นจานวนมาก
การเดินทางมีความลาบากต้องมีผู้นาทางและใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสานักศิลปากรภูเก็ตได้
บันทึกข้อมูลไว้เพื่อเป็นทะเบียนของกรมศิลปากรแล้ว
1.3 ภาพเขียนสีถ้าโนรา บ้านเขากลม ตาบลบ้านหลาง อาเภออ่าวลึก เป็นภาพเขียนสีก่อน
ยุคประวัติศาสตร์ (5,000 - 3,000 ปี) พบว่าภายในถ้ามีแอ่งน้าหินปูนเรียกว่าสระนางมโนราห์ ภาพเขียนสี
เป็นสีแดงกระจายอยู่ตามผนังถ้าหลายจุด บางแห่งเกิดการผุกร่อนของผนังหินและแผ่นหินหลุดร่อนกะเทาะ
ออก ทาให้ภาพเรื่องราวไม่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้นักโบราณคดีจากสานักศิลปากรภูเก็ตได้สารวจและพบว่ามี
ภาพเขียนสีที่เป็นสีดา อีก 10 กว่าภาพ โดยได้สารวจเพิ่มเติมและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดี
กลุ่มเขาขาว ปัญหาที่พบคือมีการเข้าไปขีดเขียนภาพต่อเติมจากภาพเขียนสีเดิม ทาให้ยากต่อการแยกแยะ
ระหว่างภาพใหม่และภาพเก่า
1.4 ภาพเขียนสีถ้าช้างนอก บ้านเขากลม ตาบลบ้านหลาง อาเภออ่าวลึก เป็นภาพเขียนสี
ก่อนยุคประวัติศาสตร์ (5,000 - 3,000 ปี) พบว่าเป็นภาพเขียนสีด้วยสีแดง จานวน 3 ภาพ และในบริเวณ
พบว่ามีโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ และเครื่องมือหินโบราณ อยู่ใต้ดินลึกประมาณ 7 - 8 เมตร โดยกรม
ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดีกลุ่มเขาขาว ปัญหาที่พบคือหลักฐานโบราณคดีบางส่วนอยู่
ในสภาพแตกหัก เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนปาล์มมาก่อน
1.5 ภาพเขียนสีเพิงผาพรุตีหม๊ะ บ้านคีรีวงศ์ ตาบลอ่าวลึกน้อย อาเภออ่าวลึก อยู่ในความ
ดูแลของพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสี ก่อนยุคประวัติศาสตร์และแหล่ง
ฟอสซิลหอย 2 ฝา โดยสานักศิลปากรภูเก็ตได้สารวจและพบภาพเขียนสีรูปช้าง และมีภาพอื่นๆ อีกกว่า 30
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ภาพ มีทั้งที่เป็นภาพทึบสีดาและลายเส้น เป็นภาพที่ยังสมบูรณ์อยู่หลายภาพ ปัญหาที่พบคือมีการเขียนเพิ่มเติม
เลียนแบบภาพเขียนสีเดิม
1.6 ภาพเขียนสีเขากาโรส (แหลมท้ายแรด) บ้านควนโอ ตาบลอ่าวลึกน้อย อาเภออ่าวลึก
เป็นแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ พบว่าเป็นภาพเขียนสีที่เป็นสีแดงทั้งหมด อยู่ในบริเวณ
หน้าผาสูงชันฝั่งทะเลอันดามัน การเดินทางต้องนั่งเรือเข้าไป
1.7 ภาพเขี ย นสี แ หลมไฟไหม้ บ้ า นอ่ า วม่ ว ง ต าบลแหลมสั ก อ าเภออ่ า วลึ ก เป็ น แหล่ ง
โบราณคดีภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ พบว่าเป็นภาพเขียนสีที่เป็นสีแดงทั้งหมดกระจายอยู่ตามผนังถ้า
ปั ญ หาที่ พ บคื อ บางภาพมี ก ารเขี ยนทั บซ้ อ นด้ ว ยสีด า และบางภาพถู ก เขี ย นทับ ทาลายไม่ให้ เ ห็น ภาพเดิม
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการปะทะของกระแสลมจากทะเล เป็นสาเหตุให้ภาพเขียนสีเลือนลางไปตามกาลเวลา
1.8 ภาพเขียนสีแหลมชาวเลและถ้าชาวเล บ้านอ่าวม่วง ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก เป็น
แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ พบว่าเป็นภาพเขียนสีที่เป็นสีแดงบนผนังถ้า 5 กลุ่ม ส่วน
ใหญ่ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีเพียงหนึ่งภาพที่ถูกน้าหินปูนไหลมาปิดบังภาพบางส่วน ดังนั้นจึงควรหาวิธีการป้องกัน
ปัญหานี้
1.9 ภาพเขียนสีถ้าผีหัวโต บ้านบ่อท่อ ตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก เป็นแหล่งโบราณคดี
ภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ พบว่าเป็นภาพเขียนสีที่มีจานวนภาพมากที่ สุดในจังหวัดกระบี่ ประมาณ
238 ภาพ แต่มีปัญหาเนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมากทาให้การเฝ้าระวังไม่
ทั่วถึง เช่น ใช้มือลูบคลาภาพและใช้แฟลตถ่ายภาพ รวมทั้งยังมีสาเหตุจากความชื้นตามธรรมชาติที่ทาให้ภาพ
เลือนลาง
1.10 ภาพเขียนสีเขาตีบนุ้ย บ้านหินราว ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก เป็นแหล่งโบราณคดี
ภาพเขียนสีก่อนยุคประวัติศาสตร์ พบหลักฐานร่องรอยซากหอยแครงเป็นจานวนมาก พื้นที่บริเวณด้านล่างเป็น
สานักสงฆ์ พบว่ามีภาพเขียนสีภายในถ้าสีแดงกลุ่มใหญ่เป็นภาพของคนและสัตว์ และพบภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบด้วย โดยกรมศิลปากรได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี
จากการสารวจพบว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชมแหล่งโบราสถานภาพเขียนสี โดยที่
มัคคุเทศก์ดูแลอย่างไม่ทั่วถึง ทาให้มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลูบคลา ขูดขีด เขียนเพิ่มต่อเติม ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายและหมดคุณค่าความสาคัญลงไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการอบรมมัคคุเทศก์ให้เน้นย้า
และให้ความรู้ความเข้าใจในการเที่ยวชมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการให้
ความร่วมมือของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละแหล่งที่ขาดการดู แลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทาให้
ภาพเขียนสีหลุดลอกลบเลือนไปตามกาลเวลาจากความชื้นภายในถ้า และปัญหาเรื่องการบุกรุกของประชาชน
ในพื้นที่
๒. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ กระบี่ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่และรอการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด กระบี่ จึ ง มี เ พี ย งการด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเท่านั้น
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ปัตตำนี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดปัตตำนี
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่
1.1 ศาลหลักเมืองปัตตานี วัดช้างให้ ตลาดจีนเมืองปัตตานี สุสานพญาอินทรารายาเมือง
ปัตตานี วัดเจ้าเมืองยะหริ่ง และศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พบว่าเป็นแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการดูแลจาก
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
1.2 อ่าวบางปู ป่าโกงกาง สะพานไม้บานา พบว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
3. เข้าร่วมประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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หน่วยอนุรักษ์ฯ พัทลุง
โครงกำรบริหำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดพัทลุง
งบประมำณ : ๗๕,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น : ไม่ระบุ
2. เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2๙ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
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แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

กิจกรรม : จัดทำข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
ตำมโครงกำรมรดกชำติอันควรอนุรักษ์
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ภำคเหนือ
หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์
โครงกำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมเพื่อประกำศเป็นมรดกจังหวัด
เพชรบูรณ์
งบประมำณ : 70,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
- การดาเนินโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสู่การประกาศเขต
มรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลซับพุทรา อาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อลงมติประกาศให้แหล่งธรรมชาติ ภูเขาหินปะการังเป็นมรดก
จังหวัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
- การประกาศแหล่งธรรมชาติพื้นที่ภูเขาหินปะการังให้เป็นมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2561
- การสารวจแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ ซากฟอสซิล ณ วัดถ้าศรีทรงธรรม
และมะขามแดง ณ วัดมะขามแดง ตาบลซับพุทรา อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือไม่เท่าที่ควร ดังนั้น สผ. ควรให้การสนับสนุนเรื่องการประสานงาน
และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ น่ำน
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โครงกำรกำรประกำศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมแหล่งอำรยธรรมพื้นที่ย่ำนชุมชนเก่ำ
ภูเพียงท่ำล้อ (ริมน้ำน่ำนบ้ำนท่ำล้อ) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
งบประมำณ : 74,360 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : ขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. การสืบเสาะข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดคือ สผ. ในการจัดประชุมวิชาการเรื่องการบริหาร
จัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอันควรค่าแก่การอนุรักษ์
3. การสารวจและเฝ้าระวัง
4. การออกสารวจข้อมูลสืบเสาะติดตามผล
5. การร่วมประชุมสนทนาสรุปผลการดาเนินการสืบเสาะสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
6. การประชุมเชิงวิชาการ
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเลขานุการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมน่าน
8. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
10. การประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารเพื่อจั ดท าแผนชุม ชนรองรั บการประกาศเขตอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์พื้นที่ย่านชุมชนเก่าท่าล้อ

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์
โครงกำรกำรประกำศแหล่งธรรมชำติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ตำมโครงกำรมรดกชำติอันควรอนุรักษ์
งบประมำณ : 77,060 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์ ดาเนินการสารวจแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองโบราณโคกไม้เดน
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งชุมชน
พบว่ามีปัญหาเรื่องการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกๆ ขั้นตอนดาเนินงานต่างๆ
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการชี้แจงการดาเนินงานและสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการประกาศแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ เพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร
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โครงกำรเตรี ย มประกำศเขตอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติแ ละศิล ปกรรมท้อ งถิ่น อันควรอนุรัก ษ์ต ำม
โครงกำรมรดกชำติประจำจังหวัดสกลนคร
งบประมำณ : 79,200 บำท
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
1. สารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นอันควรอนุรักษ์
2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา และวิธีการบันทึก
ข้อมูล
3. รวบรวมและจัดทารายละเอียดข้อมูล โดยจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 เกณฑ์ จาก 11 เกณฑ์
4. นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดสกลนคร
5. จัดประชุมสัมมนาการประกาศมรดกจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนัก
ในคุณค่าความสาคัญของแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 โดยมีประเด็นสาคัญ
ดังนี้
- ประเด็นที่ 1 การสารวจและกาหนดแนวเขตตามประกาศของกรมศิลปากร เรื่องกาหนด
เขตทีด่ ินโบราณสถาน
- ประเด็นที่ 2 แนวทางการดูแล รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบโบราณสถาน
- ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมและฟื้นฟูงานประเพณี เพื่อปลูกฝังความรักและความสามัคคีของ
คนในชุมชน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร ดาเนินการประกาศมรดกจังหวั ดในพื้นที่แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า
โดดเด่นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ พระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ อาเภอเมือง และสิมวัดด่านม่วงคา อาเภอโคก
ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อประกาศเป็นมรดกของจังหวัดสกลนคร
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
เป็นโครงการฯ ที่ทาให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้ องถิ่นจังหวัดสกลนครมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นเครือข่ ายในการจั ดทาแนวทางการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมโดยเจ้าของชุมชนเอง

206

ภำคตะวันออก
หน่วยอนุรักษ์ฯ ปทุมธำนี
โครงกำรสำรวจและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ชุมชนตลำดเก่ำสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
งบประมำณ : 45,800 บำท
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ปทุมธานี เห็นความสาคัญของความแตกต่างของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน โดย
ต้ อ งการที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ย่ า นชุ ม ชนตลาดเก่ า สามโคกที่ มี อ ายุ ก ว่ า 100 ปี เพื่ อ น าไปสู่ ทิ ศ ทางการอนุ รั ก ษ์ ที่
เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่กาหนดให้ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
การนาไปใช้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของชุมชน ทั้งนี้หน่วยงานส่วนกลางควรดาเนินจัดพิมพ์เอกสาร
หนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนให้เกิดจิตสานึกหวงแหนคุณค่าในท้องถิ่นของตน
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แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม : สร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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ภำคเหนือ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ลำปำง
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โครงกำรค่ำยเยำวชนใส่ใจในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
งบประมำณ : 63,200 บาท
วันที่ : 24 - 25 มีนาคม 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ และบ้านเลขที่ ๑ วัดประตูป่อง และอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและนักศึกษา จานวน ๔๘ คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยคุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์
สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. และอาจารย์โรจน์ คุณอเนก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์สามัคคีภายใต้แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
- การศึกษาดูงานแหล่งศิลปรรมท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ได้แก่ บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ บ้านเลขที่ ๑
สานักบริการพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาล าปาง วัดประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ ตาบลเวียงเหนือ และแหล่ง
ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดแรงกระตุ้นและกาลังใจในการดูแล รักษา หวงแหน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลาปาง และเป็นการขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการดาเนินโครงการฯ เช่นนี้ทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เป็น
เจ้าของพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในท้องถิ่นของตนเอง
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์
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1. โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ ประเภทแหล่งธรณี
สัณฐำน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมำณ : 45,000 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : องค์การบริหารส่วนตาบลซับพุทรา วัดเขาถ้าศรีทรงธรรม วัดมะขามแดง และอุทยานภูเขาหิน
ปะการัง
กลุ่มเป้ำหมำย : ส่วนมากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลซับพุทรา จานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และเรื่องธรณีวิทยาและธรณี
สัณฐานของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ จังหวัดลาปาง
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ วัดเขาถ้าศรีทรงธรรม วัดมะขามแดง และ
อุทยานภูเขาหินปะการัง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเกิดเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางท่าน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมที่ถูกต้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความร่วมมือในการดาเนินงานยังไม่เต็มที่ รวมทั้งอานาจใน
การตัดสินใจของผู้นาชุมชนยังไม่เด็ดขาด ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีระบบการบริหารจัดการพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น และสถานศึกษาควรกาหนดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น

2. โครงกำรเสวนำเรื่องแนวทำงกำรอนุรกั ษ์และปรับปรุงสภำพแวดล้อมย่ำนชุมชนเก่ำ ตำบลหล่มเก่ำ
อำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมำณ : 45,000 บาท
วันที่ : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สถำนที่ : ไม่ระบุ
กลุ่มเป้ำหมำย : ส่วนมากเป็นผู้ที่อาศัอยู่ในพื้นที่ตาบลหล่มเก่า จานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การเสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านวัดตาล ตาบลหล่มเก่า
โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์พื้นที่ย่านชุมชนเก่า
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า
รวมทั้งเกิดเครือข่ายในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่ย่านชุมชนเก่า
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางท่าน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมที่ถูกต้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความร่วมมือในการดาเนินงานยังไม่เต็มที่ รวมทั้งอานาจใน
การตัดสินใจของผู้นาชุมชนยังไม่เด็ดขาด ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีระบบการบริหารจัดการพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น และสถานศึกษาควรกาหนดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ แม่ฮ่องสอน
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
งบประมำณ : ๕๐,๔00 บาท
วันที่ : 26 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น และควรมีการดาเนินจัดโครงการฯ เช่นนี้ทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนในพื้นที่

หน่วยอนุรักษ์ฯ แพร่
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมจังหวัดแพร่
งบประมำณ : 47,700 บาท
วันที่ : 4 - 5 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดมิ่งเมือง และบริเวณแนวกาแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน จานวน 83 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เมืองแป้เมือง
โบราณที่มีชีวิต
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้แก่ รอยพระพุทธบาทวัดมิ่งเมือง
กาแพงเมืองเก่าแพร่ และประตูยั้งม้า
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ แพร่ ได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดีจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
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โครงกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมำณ : 44,400 บาท
วันที่ : 18 - 19 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : วัดใหญ่ท่าเสา วัดกลาง และวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
กลุ่มเป้ำหมำย : พระภิกษุสงฆ์วัดพระฝาง ผู้นาชุมชน ครู และเยาวชน ในพื้นที่บ้านพระฝาง จานวน 60 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอภิปรายกลุ่มเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
- การบรรยายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติและโบราณสถานในแหล่งศิลปกรรม
- การบรรยายเรื่องชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและโบราณสถานในแหล่งศิลปกรรม
ท้องถิ่น
- การศึกษาเรียนรู้แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ วัดใหญ่ท่าเสา วัดกลาง และวัดพระบรม
ธาตุทุ่งยั้ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ทาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
เป็นโครงการฯ ที่ช่วยสร้างความตระหนักให้เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทาให้เห็นคุณค่าความสาคัญ
ของแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาและแนวทางการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ พิจิตร
โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้ เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร
งบประมำณ : 62,650 บาท
วันที่ : 3 - 4 พฤษภาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม แหล่งศิลปกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัด
ใกล้เคียง
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชน จานวน 70 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องคุณค่าความสาคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
- การบรรยายเรื่องแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
- การบรรยายเรื่องความรู้การขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ
- การบรรยายเรื่ องบทบาทของหน่ วยอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมท้ องถิ่ นจั งหวั ด
กาแพงเพชร
- การบรรยายเรื่องเราจะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นได้อย่างไร
- การศึ กษาดู งานเกี่ยวกั บแหล่ งโบราณสถาน โบราณวั ตถุ และสิ่ งแวดล้ อมในจั งหวั ดพิ จิตร ได้แก่
พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร และวัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
เกิดแนวร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่ผู้นาเครือข่าย และเป็นกาลัง
สาคัญในการผลักดันให้การดาเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน
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โครงกำรอบรมผู้นำเยำวชนเครือข่ำยเพื่อพัฒนำศักยภำพของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติท้องถิ่น
จังหวัดตำก
งบประมำณ : 39,650 บาท
วันที่ : 31 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : อุทยานแห่งชาติลานสาง ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
กลุ่มเป้ำหมำย : แกนนาเยาวชนและเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ตากจานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมผู้นาเยาวชนเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท้องถิ่น
จังหวัดตาก
- การบรรยายพิเศษเรื่องเยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การจัดกิจกรรมปลูกป่า เพาะกล้าไม้ และทาโป่งดิน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จั ง หวั ด ตาก โดยเยาวชนเครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมสามารถน าไปเผยแพร่ สู่
สาธารณชนได้

หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงรำย
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรำย
งบประมำณ : 60,000 บาท
วันที่ : ๓๐ พฤษภาคม 2561
สถำนที่ : แหล่งศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดเจดีย์หลวง วัดป่าสัก
และวัดพระธาตุผาเงา
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและนักศึกษา จานวน ๑๒๐ คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
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โครงกำรอบรมสัมมนำเครือข่ำยอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นน่ำนล้ำนนำเพำะกล้ำคุณธรรมน้อมนำคำพ่อสอน
งบประมำณ : 56,700 บาท
วันที่ : 25 - 26 มิถุนายน 2561
สถำนที่ : โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนและประชาชนในจังหวัดน่าน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านล้านนาเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนาคาพ่อสอน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงพัฒนาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน
เน้นการปรับเปลี่ยนจากภายในและเสริมแรงหนุนด้วยการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างรากฐานเรื่องคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเชิงพัฒนาและได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน โดยสามารถนาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการอนุรักษ์
สืบต่อไป
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงใหม่
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
งบประมำณ : 62,400 บาท
วันที่ : 3 สิงหาคม และ 26 กันยายน 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กลุ่มเป้ำหมำย : คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จานวน 150 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม
- การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม และการนาเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
- การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนเกิดความตระหนักและจิตสานึกเรื่องการเห็นคุณค่าความสาคัญของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสานึก เกิดความตระหนัก และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะได้มีจานวนเครือข่ายอนุรักษ์ฯ เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากระยะเวลาในการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจานวนน้อย ทาให้ผู้ที่สนใจสมัครไม่ทัน
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1. โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
งบประมำณ : 43,300 บาท
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2560 และ 2 ธันวาคม 2560
สถำนที่ : ลานข่วงนกยูง อาเภอจุน และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดพะเยา จานวน 146 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การจัดกิจกรรมข่วงนกยูง ณ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันไม่ให้นกยูงออกหากินบุกรุกพื้นที่
เกษตรของประชาชน โดยให้เยาวชนร่วมเป็นมัคคุเทศก์อาสาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนกยูง
- การจั ด กิ จ กรรมขี่จั กรยานเลี ย บฝั่ง ตะวั น ตกของกว๊ า นพะเยา ศึ ก ษาแหล่ ง ธรรมชาติ และแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยา ครั้งที่ 3 โดยรับฟังการบรรยายความรู้เรื่องโบราณสถานบ้านร่องไฮ และ
ลักษณะทางกายภาพของกว๊านพะเยา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักในความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และเกิ ดเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
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2. โครงกำรถวำยควำมรู้และเสวนำพระภิกษุสงฆ์สำมเณรเรื่องกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำพะเยำ
งบประมำณ : 20,600 บาท
วันที่ : 16 มิถุนายน 2561
สถำนที่ : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้ำหมำย : พระสังฆาธิการวัดในเขตพื้นที่เมืองเก่าพะเยา จานวน 11 วัด รวม 20 รูป
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าพะเยา โดยวิทยากร ได้แก่ อาจารย์สมเจตน์
วิมลเกษม และนายเกื้อพงษ์ ชัยดรุณ
- การเสวนาเรื่องคุณค่าของเมืองเก่าพะเยากับแนวทางการอนุรักษ์และพั ฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : เมืองเก่าพะเยาจะไปทางใด
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องลักษณะและองค์ประกอบของเมืองเก่าพะเยา การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า คุณค่าของมรดกทางศิลปกรรมของจังหวัดพะเยา แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
พะเยา และความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพะเยา โดยสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปเผยแพร่และเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ของชุมชนได้
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หน่วยอนุรักษ์ฯ อุทัยธำนี
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โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
งบประมำณ : 51,400 บาท
วันที่ : 12 - 14 มีนาคม 2561
สถำนที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ไซเบอร์) อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องความเป็นมาของป่าชุมชนบ้านสวนพลู ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ต้นกาเนิดแหล่งน้า
และข้อคิดการอนุรักษ์ป่าชุมชน
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติถ้าพุหวาย เรื่องการเกิดถ้าและลักษณะของหิน และกิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน้าให้ชุมชน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี จิตสานึกและมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นมากขึ้น โดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรดาเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าความสาคัญของพื้นที่ตนเอง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุโขทัย
โครงกำรอบรมเยำวชนค่ำยยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
งบประมำณ : ๓๘,๒๓0 บาท
วันที่ : ๑ - ๒ กันยายน 2561
สถำนที่ : อุทยานแห่งชาติรามคาแหง ตาบลนาเชิงคีรี อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน จานวน ๓๒ คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมเรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ แ นวทางการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติรามคาแหง ในเชิงอนุรักษ์
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เกิดแนวร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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หน่วยอนุรักษ์ฯ กำแพงเพชร
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1. โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
หัวข้อศึกษำประวัติและควำมเป็นมำของเส้นทำงตำมรอยเสด็จของพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6
อำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร
งบประมำณ : ไม่ระบุ
วันที่ : 6 กันยายน 2561
สถำนที่ : เส้ นทางตามรอยเสด็ จของพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว รั ชกาลที่ 6 อ าเภอพรานกระต่ าย จั งหวั ด
กาแพงเพชร
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและนักศึกษา จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติเส้นทางตามรอบเสด็จของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้แก่
โบราณสถานเขานางทอง วัดไตรภูมิ และตลาดการค้าโบราณ อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดกาแพงเพชร โดยเกิดแนวร่วมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2. โครงกำรจัดทำแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมเมืองเก่ำกำแพงเพชร : แผนที่ทำงวัฒนธรรมนครชำกังรำว
งบประมำณ : ไม่ระบุ
วันที่ : 17 กันยายน 2561
สถำนที่ : พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและนักศึกษา จานวน 60 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากาแพงเพชร : แผนที่ทางวัฒนธรรมนครชากังราว
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดกาแพงเพชร โดยสามารถจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงเพชรได้
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หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์
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1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
งบประมำณ : 50,000 บาท
วันที่ : 17 มิถุนายน 2561
สถำนที่ : ป่าชุมชน บ้านคลองห้วยหวาย ตาบลแม่เปิน อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ณ ป่าชุมชน บ้านคลองห้วยหวาย
ตาบลแม่เปิน อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน “แจ้งแล้วเวสาลี ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรอยไทย
ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ เมืองเก่าเวสาลี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จั ง หวั ด นครสวรรค์ และร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครสวรรค์

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยอนุรักษ์ฯ อำนำจเจริญ
โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
งบประมำณ : 65,000 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : โรงเรียนอานาจเจริญ
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและประชาชน จานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
อานาจเจริญ วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นายหนูสิน บรรลือ เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง และภูสระ
ดอกบัว นายโกวิทย์ พวงชมภู เภสัชกรภาคเหนือดีเด่น นายอุดมสิน รินคา ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรยา
- การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารน้าใต้ดินและเขื่อนจิ๋ว
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น และเกิ ด การขยายเครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อานาจเจริญ
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการทบทวนมาตรการการบริการจัดการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการและ
แรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู และควรมีการทบทวนนโยบายและแผนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้มีการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของประเทศ
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โครงกำรอบรมสัมมนำและเสนอโครงงำนแนวทำงกำรอนุรักษ์สู่เครือข่ำยกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมโดยแกนนำเยำวชน
งบประมำณ : 39,400 บาท
วันที่ : 4 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
กลุ่มเป้ำหมำย : แกนนาเยาวชน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จานวน 45 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การน าเสนอโครงงาน แนวทางการอนุ รั ก ษ์ สู่ เ ครื อ ข่ า ยการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรม โดยแกนนาเยาวชน
- การศึกษาสารวจตามรอยภูดินถิ่นภูไท อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการฯ ให้มากขึ้น และควรจัดในลักษณะสัญจรตาม
พื้นที่ เนื่องจากเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเป็นกลุ่มที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม
โครงกำรอบรมเชิ งปฏิบัติกำรมีส่วนร่วมต่อกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์พัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์แหล่งโบรำณคดีบ้ำนกุดฉิม อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม
งบประมำณ : 50,000 บาท
วันที่ : 15 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม และแหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กลุ่มเป้ำหมำย : ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตาบลกุดฉิม จานวน 152 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนา
- การศึ ก ษาแหล่ ง ศิ ล ปกรรม ณ แหล่ ง โบราณคดี บ้ า นกุ ด ฉิ ม เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง
ศิลปกรรมในท้องถิ่น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักและร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งโบราณคดี
บ้านกุดฉิม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดนครพนมร่วมกันประชาสัมพันธ์ผลการอบรมโครงการฯ ผ่านสื่อออนไลน์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งโบราณคดี ไม่เห็นคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น ทาให้
ไม่มีส่วนร่วมในแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ฯ ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

230

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์

231

1. โครงกำรอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบรำณสถำนจังหวัดสุรินทร์
งบประมำณ : 47,600 บาท
วันที่ : 23 - 25 มีนาคม 2561
สถำนที่ : แหล่งโบราณสถานปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาและอาจารย์ จานวน 43 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น เรื่อง
วัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณสถาน และโบราณสถานสาคัญของจังหวัดสุรินทร์
- การศึกษาแหล่งวัฒนธรรม จานวน 2 ชุมชน เพื่อศึกษาแหล่งศิลปกรรมทางวัฒนธรรม
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว และจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ชุมชนที่มีความสาคัญ
ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยเกิด
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ ควรเป็นแกนนาในการจัดสั มมนาระดมความ
คิดเห็น เพื่อให้ท้องถิ่นรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อจัดทาแผนแม่บทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ทั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
ผ่านสถานีวิทยุ อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ และป้ายแนะนาการท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่

2. โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ อำสำสมัครมัคคุเทศก์น้อย
ร้อยรักษ์ท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
งบประมำณ : 40,000 บาท
วันที่ : 23 - 24 มีนาคม 2561
สถำนที่ : แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดสุรินทร์
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ อาสาสมั ค ร
มัคคุเทศก์น้อยร้อยรักษ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งผลให้ชุมชนมีจิตสานึกเกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง
คิดเป็นทาเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพิ่มขึ้น มีการรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้และสืบสานสืบทอดภูมิปัญญา มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ตลอดจนการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่
ต่อไป
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสานึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นโบราณสถานท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นพลังสาคัญในการผลักดันการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรให้ความสาคัญกับองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานในท้องถิ่น โดยหน่วยงานภาครัฐทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการ และ
จัดทาแผนแม่บทในการจัดการแหล่งชุมชนและเมืองโบราณ
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมำณ : 40,000 บาท
วันที่ : 15 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : เทศบาลตาบลเมืองบัวและแหล่งศิลปกรรมเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนและครูในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 70 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของเมืองโบราณบ้านเมืองบัว โดยวิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน และนักวิชาการประจาเทศบาลตาบลเมืองบัว
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมรอบๆ แหล่งขุดค้นเมืองโบราณบ้านเมืองบัว
- การนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในพื้นที่แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นของ
ตนเอง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด เกิดความตระหนักถึงสาเหตุ ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกบุกรุกทาลายอย่างถูกวิธี และร่วมเป็น
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรสนับสนุนให้เกิดการดาเนินโครงการฯ เช่นนี้ทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นของตน

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุบลรำชธำนี
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรคงอยู่ ดูแล และพัฒนำสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0
งบประมำณ : 50,700 บาท
วันที่ : 2 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ และบุคลากรในสถาบันการศึกษา จานวน 206 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการดูแลศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวสันต์ เทพสุริยานนท์ สานัก
ศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
- การบรรยายเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยอาจารย์อนุพงษ์
รัฐิรัมย์ และ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- การศึกษาดูงานแหล่ งศิลปกรรมในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสุปัฏนาราม
วรวิหาร และวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ในยุค 4.0 เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าโดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ของ
ตนเอง และสามารถนาไปเผยแพร่ต่อได้
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ศรีสะเกษ
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โครงกำรอบรมเยำวชนแกนนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
งบประมำณ : 44,900 บาท
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 28 โรงเรียน ครอบคลุม 22 อาเภอ
จานวน 180 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมเยาวชนแกนนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายจากวิยากร และการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกิดจิตสานึก เกิดความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เกิดการต่อยอดโครงการอบรมฯ โดยครูแต่ละโรงเรียนจะนาไป
เผยแพร่ต่อไป
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ของตนเอง และ
สามารถนาไปเผยแพร่ต่อได้

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครรำชสีมำ
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรอนุรักษ์เรื่องโครำช
ศึกษำ
งบประมำณ : 50,000 บาท
วันที่ : 15 - 16 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลันราชภัฏนครราชสีมา วัดพายัพ วัดบึง และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในวัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลางนคร)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลากรทางการศึกษา พระภิกษุสงฆ์ และนักศึกษา จานวน 200 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องโคราชเมืองเก่าเรื่องเล่ามีชีวิต โดย ผศ.สนอง โกศัย อดีตผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา
- การบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา : จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถึงพระองค์เจ้า
บวรเดช โดย ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว อาจารย์ประจาสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- การบรรยายเรื่องสื่อสาหรับการเรียนรุ้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในจั งหวั ด
นครราชสีมา โดยนายพรมงคล นาคดี นักวิชาคอมพิวเตอร์ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
- การศึกษาพื้นที่แหล่งโบราณคดีและแหล่งศิลปกรรมในเขตเมืองนครราชสีมา ได้แก่ วัดพายัพ วัดบึง
และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในวัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลางนคร)
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา เกิดการต่อยอดโครงการฯ เรื่องแนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ไปยังสถานศึกษาและวัดใน
จังหวัดนครราชสีมา
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ขอนแก่น
โครงกำรค่ำยแรงบันดำลใจเยำวชนไทยรักษ์ละเลิงเค็ง
งบประมำณ : 38,000 บาท
วันที่ : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถำนที่ : ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองละเลิงเค็ง วัดป่าตะคาม และวัดสระบัวแก้ว จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จานวน 40 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ระบบนิเวศพื้นที่
อาเภอหนองสองห้อง และวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานของนกเป็ดน้า
- การถอดบทเรียนเรื่องระบบนิเวศบึงละเลิงเค็งในการอนุรักษ์ฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการฯ มี ความเข้ าใจและเห็ นความส าคั ญในการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม โดยสามารถนาไปถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้ และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
งบประมำณ : 40,000 บาท
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 80 คน
ผลกำรดำเนินกำร/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภูจากสถานที่จริง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประสานงาน และปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู
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หน่วยอนุรักษ์ฯ หนองคำย
โครงกำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยบุ ค ลำกรในกำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
หนองคำย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
งบประมำณ : 59,580 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดหนองคาย
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
หนองคาย
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ได้แก่ วัดหนองเคร่า วัดเทพพประดิษฐาน วัดยอด
แก้ว วัดศรีชมภูองค์ตื้อ วัดพระธาตุบังพวน และวัดพระธาตุโพนจิกเวียงงัว
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการฯ เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่น เกิดความตระหนักถึงความจาเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองสามารถ
กาหนดแนวทางการอนุรักษ์ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง พร้อมขยายผลต่อผู้เกี่ยวข้องใน
ชุมชนต่อไปได้
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หน่วยอนุรักษ์ฯ กำฬสินธุ์
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดวังคำ
และสิมนำโก ตำมฮอยผู้ไทยกำฬสินธุ์
งบประมำณ : 53,600 บาท
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้นาชุมชน นักศึกษา และเยาวชน จานวน 110 คน
ผลกำรดำเนินกำร/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องเกี่ยวกับภาพลายเขียนสี วัดอุดมประชาราษฎร์ บ้านนาจารย์ อาเภอเมือง
- การบรรยายเรื่องความสาคัญของการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทย วัดสิม
นาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- การบรรยายเรื่องวิธีการอนุรักษ์ศิลปกรรม วัฒนธรรม และของดีเมืองกาฬสินธุ์
- การบรรยายเรื่องประวัติควาเมป็นมาของวัฒนธรรมผู้ไทย และการศึกษาวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน
บ้านโคกโก่ง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการของดีเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่
1. พระธาตุยาคู ใบเสมาและเมืองฟ้าแดดสงยาง
2. วัฒนธรรมผู้ไทย บ้านโคกโก่ง
3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทย วัดสิมนาโก
4. แหล่งศิลปกรรม วัดวังคา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสานึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นได้
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากแหล่งศิลปกรรมส่วนมากตั้งอยู่ในภายในวัด
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมร่วมกับชุมชน
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร
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โครงกำรถวำยควำมรู้แด่พระสงฆ์ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น วัดในเขต
เทศบำลสกลนคร
งบประมำณ : 47,800 บาท
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กลุ่มเป้ำหมำย : พระสงฆ์ ผู้นาชุมชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จานวน 45 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การปฐกถาพิเศษเรื่อง ปาทลักษณะและการกาเนิดเมือง โดยอาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
- การบรรยายพิเศษเรื่องสถาปัตยกรรมย่านเมืมองเก่าสกลนคร โดย ผศ.ดร.อนุวัฒน์ การรัก
- การบรรยายพิเศษเรื่อง ประโยชน์ คุณค่า และความสาคัญของการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น โดย
ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี จิ ต ส านึ ก ตระหนั ก หวงแหนเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่นมากขึ้น และเกิดการขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการจัดโครงการฯ เช่นนี้ทุกปี เพื่อให้เกิดการดาเนินด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หน่วยอนุรักษ์ฯ มหำสำรคำม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรอนุรักษ์สืบสำนตำนำนโบรำณสถำนและสิ่งแวดล้อม “กู่”
จังหวัดมหำสำรคำม
งบประมำณ : 68,200 บาท
วันที่ : 22 - 23 กันยายน 2561
สถำนที่ : แหล่งศิลปกรรม “กู่” ในจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่อง “เที่ยวชมกู่ในเมืองมหาสารคาม”
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรม “กู่” ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ กู่บ้านสนาม กู่โนนพระบ้านตะคุ กู่บ้าน
เขวาน้อย กู่บ้านกู่ กู่สันตรัตน์ กู่น้อย กู่บ้านแดง และพระบรมธาตุนาดูน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นมากขึ้น และเกิดการขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดมหาสารคามต่อไป
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกำฬ
งบประมำณ : 66,800 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : แหล่งศิลปกรรมในพื้นที่อาเภอศรีวิไลและอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียน ครู และผู้นาชุมชน จานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
บึงกาฬ
- การลงพื้นที่แหล่งศิลปกรรมในพื้นที่อาเภอศรีวิไลและอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นมากขึ้น เสริมสร้างประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวคิดสู่การปฎิบัติเพื่อการ
อนุรักษ์
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการจัดโครงการฯ เช่นนี้ทุกปี เพื่อให้เกิดการดาเนินด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ภำคกลำง
หน่วยอนุรักษ์ฯ อ่ำงทอง
โครงกำรอบรมผู้นำชุมชนกับบทบำทในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
งบประมำณ : 63,200 บาท
วันที่ : 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561
สถำนที่ : โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จังหวัด
ปทุมธานี
กลุ่มเป้ำหมำย : อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน และสถานีวิทยุชุมชน จานวน 80 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
อ่างทอง โดยวิทยากรคือ ผศ.กมล บุญเขต หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตาบล
คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และมรดกทางวัฒนธรรม โดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำชุมชนเก่ำหนองจอกสู่กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม
งบประมำณ : 46,000 บาท
วันที่ : 7 เมษายน 2561
สถำนที่ : ย่านชุมชนเก่าหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้นาท้องถิ่น จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมเยาวชนและนักศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์บัว
หลวงพระราชินีเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการถอดองค์ความรู้มา
จัดรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน Internet
- การศึกษาดูงานและการปฏิบัติจริงเรื่องการอนุรักษ์บัวหลวงพระราชินี ณ ปางอุบล อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาและนาความรู้ที่ได้มาขยายผลในท้องถิ่นของตนเองต่อไป
- การกาหนดยุทธศาสตร์และจัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มรักษ์บัวหลวงพระราชินีหนองจอก เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ใส่ผ้าไทยขึ้นรถไฟไปหนองจอก
ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 1,000 คน
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และ
ร่วมจัดตั้งกลุ่ม “รักษ์บัวหลวงพระราชินีบ้านหนองจอก” เพื่อเป็นองค์กรกลางในการกาหนดยุทธศาสตร์และ
วางแผนการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนหนองจอกสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
เป็นโครงการที่ดาเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ ทาให้ต้องหา
งบประมาณจากภาคส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบุรี เป็นในลักษณะแบบบูรณาการ
โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นผลงานร่วมกัน ตามแนวคิด “ทุกคนคือเจ้าภาพของการ
ทางาน”

หน่วยอนุรักษ์ฯ พระนครศรีอยุธยำ
โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่ำงมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
งบประมำณ : 38,900 บาท
วันที่ : 21 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้นาชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุม ชน
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การบรรยายเรื่องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องมรดกโลก โดย ผศ.ดร.รุ่งโรงจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้ าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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โครงกำรอบรมสัมมนำครูในท้องถิ่นสู่กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมเล่ำขำนตำนำนเมืองสำปยำ
(สรรพยำ) และเมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
งบประมำณ : 32,600 บาท
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูแกนนา จานวน 55 คน
สถำนที่ : แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติชัยนาทมุนี วัดมหาธาตุ โรงพักเก่าสรรพยา วิหารน้อยวัดสรรพยาวัฒนาราม วัดสองพี่น้อง และวัด
โตนดหลาย โดยวิทยากรคุณภคพดี อยู่คงดี จากสานักโบราณคดี กรุงเทพมหานคร
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักหวงแหนในแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเห็น
คุณค่าในสิ่งที่เป็นหลักฐานสาคัญ เกิดการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ เป็นการสร้างเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ทาให้มีจิตสานึกเห็นคุณค่าความสาคัญที่ต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู้
จากสถานที่จริง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สิงห์บุรี
โครงกำรอบรมนักเรียนแกนนำเครือข่ำยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
งบประมำณ : 40,300 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนแกนนาในพืน้ ที่ 6 อาเภอของจังหวัดสิงห์บรุ ี จานวน 240 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ วัดพระนอนจักรสีห์
วรวิหาร เตาเผาแม่น้าน้อย วัดพระปรางค์ พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง สวนรุกขชาติคูเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และร่วมเป็นเครือข่ายแกนนาในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ลพบุรี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรศึกษำเรียนรู้หำแนวทำงฟื้นฟูป่ำจำปีสิรินธรและเมืองโบรำณซับจำปำ
งบประมำณ : 65,900 บาท
วันที่ : 13 - 14 กันยายน 2561
สถำนที่ : ป่าจาปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจาปา ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ จานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน :
- การลงพื้นที่สอบถามความต้องการและแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าจาปีสิรินธรและเมืองโบราณ
ซับจาปาจากประชาชนในพื้นที่
- การนานักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้สภาพของป่าจาปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจาปา
- การร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูป่าจาปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจาปา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางฟื้นฟู
ป่าจาปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจาปา
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หน่วยอนุรักษ์ฯ กำญจนบุรี
โครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี
ครั้งที่ 2
งบประมำณ : 75,200 บาท
วันที่ : 13 - 15 ธันวาคม 2561
สถำนที่ : ป่าชุมชนสหกรณ์นิคมจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน และครูในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 10 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
- การบรรยายเรื่องการศึกษานิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการสารวจ
- การลงพื้นที่ศึกษาปฏิบัติการเดินป่าศึกษาธรรมชาติท่องไพรในป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ
- การลงพื้นที่ศึกษาธรรมชาติอุโมงค์เหมืองแร่เก่า และเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนสหกรณ์นิคม อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยแกนนาเครือข่ายสามารถนาไปเผยแพร่แ ละพัฒนาในท้องถิ่นใน
เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการดาเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และควรมีการลงพื้นที่ศึกษาแหล่ง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากสถานที่จริง
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สุพรรณบุรี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นสุพรรณบุรี ณ ชุมชนไทยทรงดำ ตำบลบ้ำนดอน
และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมำณ : 40,000 บาท
วันที่ : 18 ตุลาคม 2561
สถำนที่ : ชุมชนไทยทรงดา ตาบลบ้านดอน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 60 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรม ณ ชุมชนไทยทรงดา ตาบลบ้านดอน เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุยและเข้าใจ
วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนไทยทรงดา และเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้แนวทางในการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนได้ และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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หน่วยอนุรักษ์ฯ รำชบุรี
1. โครงกำรอบรมสัมมนำสร้ำงเครือข่ำยรักษ์รำชบุรีเรียนรู้รำชบุรี
งบประมำณ : 70,800 บาท
วันที่ : 9 - 10 สิงหาคม และวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และแหล่งศิลปกรรมประเภทโบราณสถานในจังหวัดราชบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาและนักเรียนในจังหวัดราชบุรี จานวน 98 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทแหล่งโบราณสถาน
ในจังหวัดราชบุรี และศึกษาพื้นที่แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ วัดโขลงสุวรรณคีรี วัด
มหาธาตุวรวิหาร วัดศรีสุริยวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ย่านชุมชนเก่าริมแม่น้าแม่กลอง และย่านชุมชน
ตลาดเก่าโคยกี้ เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
- การอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้าในจังหวัดราชบุรี
และศึกษาพื้นที่แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ถ้าจอมพล ถ้าเขาบิน ถ้าฤาษีเขางู วัดถ้าน้า
และถ้าค้างคาวร้อยล้าน เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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ภำคตะวันออก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ ระยอง

255

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วมต่อกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และ
ประชำสัมพันธ์ทุ่งโปรงทอง เรือรบหลวงประแส และวัดรำชบัลลังก์ จังหวัดระยอง
งบประมำณ : 41,600 บาท
วันที่ : 16 กันยายน 2561
สถำนที่ : ทุ่งโปรงทอง เรือรบหลวงประแส และวัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดระยอง จานวน 75 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์เรื่องป่าชายเลน เดินสะพานศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
- การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาเรื่ อ งเรื อ รบหลวงประแส อนุ ส รณ์ ส ถานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย
- การเรียนรู้ประวัติความเป็นมาหลวงพ่อหวาย พระประธานในโบสถ์ บังลังก์จาลอง เสื่อทรงพระเจริญ
ตู้ลายรดน้า การขุดค้นพบดาบใต้ต้นโพธิ์และต้นมะขาม และความเป็นมาของเจดีย์อายุ 300 ปี ณ วัดราชบังลังก์
- การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องการทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วเข้าตีเมืองจันทบูร
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป และได้รับความรู้เรื่องแหล่งศิลปกรรมของท้องถิ่นที่คุณค่าและความเป็นมา
ที่สาคัญของจังหวัด เกิดความรักความหวงแหนมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ระยอง ใช้วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการสรุปบทเรียน 6 เทคนิค สู่การ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และ
ประชาสัมพันธ์ทุ่งโปรงทอง เรือรบหลวงประแส วัดราชบัลลั งก์ ได้แก่ Concept mapping (ผังมโนทัศน์)
Mind mapping (แผนที่ความคิด) NEWS Letter (จุลสาร/จดหมายข่าว) Graphic Review (การทบทวนด้วยภาพ)
Poem (กลอน) Song (เพลง)
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
งบประมำณ : 48,800 บาท
วันที่ : 10 มีนาคม, 27 มีนาคม และ 29 เมษายน 2561
สถำนที่ : ชุมชนตะปอน อาเภอขลุง ชุมชนตาบลคมบาง และวัดเขาถ้า ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น จานวน 105 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นาชุมชนและประชาชนโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติ
น้าตกพลิ้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมวางแนวทางการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นบริเวณเทือกเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมา เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ฯ
และร่วมเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
น้าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ให้คงอยู่และยั่งยืน
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้
การอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครนายกอย่างต่อเนื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ ปรำจีนบุรี
โครงกำรอบรมสัมมนำสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ปรำจีนบุรี
งบประมำณ : 48,000 บาท
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : แหล่งเรียนรู้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วัดแก้วพิจิตร วัดเทวบุตร วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ โบราณสถาน
สระมรกต และโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้นาชุมชน เยาวชน และบุคลากรในท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 80 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ปราจีนบุรี
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากสถานที่จริง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น โดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ปราจีนบุรี และส่งเสริมและสนับสนุนกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรอี ย่างต่อเนื่อง
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โครงกำรศึก ษำและส ำรวจเส้ น ทำงกำรท่อ งเที่ย วเชิงอนุรั ก ษ์ธ รรมชำติแ ละศิล ปกรรมท้อ งถิ่นจังหวัด
นครนำยก
งบประมำณ : 55,200 บาท
วันที่ : 16 - 17 มิถุนายน 2561
สถำนที่ : ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสั ม มนาเรื่ อ งบทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ประโยชน์ที่ได้จากการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการลาธารต้นน้า และบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศต้นน้า
- การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากสถานที่จริง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
โดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครนายกอย่างต่อเนื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ ตรำด
โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เรื่องวัดเมืองเก่ำแสนตุ่ม (เขำโต๊ะโม๊ะ) และโบรำณสถำนเก่ำแก่ที่ถูกลืม จังหวัดตรำด
งบประมำณ : 41,600 บาท
วันที่ :
สถำนที่ : วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (เขาโต๊ะโม๊ะ) และโบราณสถานเก่าแก่ที่ถูกลืม จังหวัดตราด
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูและนักเรียน (จากโรงเรียนภาครัฐและเอกชน) และประชาชนในจังหวัดตราด จานวน 75 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เรื่องวัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (เขาโต๊ะโม๊ะ) และโบราณสถานเก่าแก่ที่ถูกลืม จังหวัดตราด
- การศึกษาแหล่งศิลปกรรมจากสถานที่จริง ณ วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (เขาโม๊ะโต๊ะ)
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นผู้นาและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นได้
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่อง
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว
งบประมำณ : 58,000 บาท
วันที่ : 1 - 2 กันยายน 2561
สถำนที่ : โรงรียนสระแก้ว อุทยานแห่งชาติตาพระยา ละลุ ปราสาทสด๊กก๊อกธม และพระสยามเทวาธิราช
จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดสระแก้ว จานวน 90 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากสถานที่จริง
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ เกิ ด แนวร่ ว มด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในการผลักดันการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สมุทรปรำกำร
โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปรำกำร
งบประมำณ : 60,600 บาท
วันที่ : 21 - 22 มีนาคม 2561
สถำนที่ : ป้อมปราการในอาเภอเมืองและอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนบางน้าผึ้ง ทาให้เข้าใจวิถีและแนวทางการดารงชีวิตของชุมชนมากขึ้น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก เรื่อ งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้
เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ชลบุรี
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ยุวชนรักษ์ท้องถิ่น
งบประมำณ : 55,300 บาท
วันที่ : 3 - 4 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนชลกันยานุกูล และแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครู สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี จานวน
80 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดชลบุรี
- การบรรยานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดชลบุรี
- การบรรยายเรื่องรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักชลบุรี
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอพนัสนิคม ได้แก่ เนินพระธาตุ วัดใต้ต้นลาน
วัดโบสถ์ วัดชุมแสงศรีนาราม และวัดนามะตูม
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฯ และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

หน่วยอนุรักษ์ฯ นนทบุรี
โครงกำรอบรมสัมมนำแกนนำเยำวชนเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี
งบประมำณ : 38,400 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแม่น้าเจ้าพระยาช่วงจังหวัดนนทบุรี แหล่งศิลปกรรมพิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่ง
คลองบางกอกน้อย และพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี และแหล่งศิลปกรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและครู จานวน 45 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาฟังการบรรยายเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
สาเหตุของการทาลายสิ่ งแวดล้อมและแหล่งศิลปกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แนวทางในการอนุรักษ์ การ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความร่วมมือของนักท่องเที่ยว วิทยากรบรรยาย ได้แก่ อาจารย์จักรสิน
น้อยไร่ภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา และอาจารย์กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วงคลองบางน้อย ได้แก่ แหล่งศิลปกรรม
พิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่ง พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี และแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี วิทยากรบรรยายคืออาจารย์สุปราณี หลักคา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการทาลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม โดยสามารถนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ฉะเชิงเทรำ
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โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรำ
งบประมำณ : 48,600 บาท
วันที่ : 7 มิถุนายน 2561
สถำนที่ : เทศบาลตาบลบางคล้า และแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้นาชุมชน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน
จานวน 30 คน
ผลกำรดำเนินงำน :
- การบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
และการบรรยายเรื่องนิยามและแนวคิดในการระบุแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการเก็บข้อมูลแบบ CECS
โดย ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
- การแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตระหนัก มีจิตสานึก และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
และควรมีการติดตามการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ฯ ของเครือข่าย

หน่วยอนุรักษ์ฯ ปทุมธำนี
โครงกำรอบรมสัมมนำบุคคลทั่วไปและเยำวชนเพื่อกำรอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองโบรำณสำมโคก ปีที่ 3
ทอดน่องท่องสำมโคกตอนเหนือ
งบประมำณ : 71,400 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : เมืองโบราณสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ผลกำรดำเนินงำน :
การอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เป็น
กิจกรรมการปั่นจักรยานทัศนศึกษา ณ แหล่งโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสามโคก ที่ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ 2
โดยหวังเพื่อขยายผลต่อยอดสู่การปลูกฝังความหวงแหนถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี ให้เข้ามาร่วมเป็น เครือ ข่า ยอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้อ งถิ่ นจั ง หวั ด
ปทุมธานี
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
และได้ทราบถึงทัศนคติของชุมชนถึงแหล่งมรดกและวัฒนธรรมในพื้นที่
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานในพื้นที่ครอบคลุมทั้งเมืองโบราณสามโคก
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หน่วยอนุรักษ์ฯ นครศรีธรรมรำช
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โครงกำรผู้ น ำชุ ม ชนและเยำวชนร่ ว มใจอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช
งบประมำณ : 63,200 บาท
วันที่ : 21 - 22 เมาษายน 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณคดีวัดโมคลาน แหล่งโบราณคดีเขาคา และแหล่ง
ธรรมชาติเขาพลายดา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนและผู้ทส่ี นใจ จานวน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
- การศึกษาแหล่งโบราณคดีวัดโมคลาน แหล่งโบราณคดีเขาคา และแหล่งธรรมชาติเขาพลายดา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี ค วามรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น เกิ ด
จิตสานึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นของตนเอง
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และควรเชิญ
วิทยากรภายนอกมาบรรยาย เพื่อเป็นกสนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวิชาการและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สตูล
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพรร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เรื่องศิลปกรรมเก่ำและกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมธรรมชำติของจังหวัดสตูล
งบประมำณ : 70,200 บาท
วันที่ : 25 - 26 สิงหาคม 2561
สถำนที่ : โรงเรียนสตูลวิทยา เขาทะนาน และหาดราไว จังหวัดสตูล
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล จานวน 60 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธรณี หิน แร่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่
ในจังหวัดสตูล
- การบรรยายเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน
- การบรรยายเรื่องความเป็นไปของ Global Geopark Satun (อุทยานธรณีโลกสตูล)
- กาบรรยายเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ป่าและการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล
- การศึกษาสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ณ เขาทะนาน หาดราไว และเขาโต๊ะหงาย (ปลูกชายเลย
ปล่อยพันธุ์ปลา และเก็บขยะ)
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ด้านวิชาการและด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น เกิดจิตสานึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นของตนเอง
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ สตูล ดาเนินโครงการฯ เฉพาะเรื่องแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่
ปีงบประมาณต่อไปจะดาเนินโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งศิลปรรมท้องถิ่นด้วย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและต่อเนื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรำษฎร์ธำนี
โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
งบประมำณ : 41,800 บาท
วันที่ : 10 กันยายน 2561
สถำนที่ : อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 140 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเป็นการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากสถานที่จริง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญมากขึ้น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
โดยให้ความสนใจร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรสนับสนุนให้จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในทุกกลุ่มวัย ได้แก่
ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น

270

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ยะลำ
งบประมำณ : 39,000 บาท
วันที่ : น้าตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา ถ้าภูผาเพชร และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
สถำนที่ : 21 กุมภาพันธ์ และ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนและผู้นาชุมชน จานวน 50 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา โดยรับฟังบรรยายจากวิทยากรเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา และเส้นทางป่าต้นน้า
ณ อาบังล่องแก่ง จังหวัดสตูล
- การศึกษาธรณีวิทยาการเกิดหินงอกหินย้อย ณ ถ้าภูผาเพชร และป่าพรุ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
จังหวัดสตูล
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
โดยให้ความสนใจร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวมทั้งการให้ความส าคัญ ในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้วย
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการจัดโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญและร่วมติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

หน่วยอนุรักษ์ฯ ชุมพร
โครงกำรอบรมสัมมนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติจังหวัดชุมพร
งบประมำณ : 49,400 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : ไม่ระบุ
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในจังหวัดชุมพร จานวน 40 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจังหวัดชุมพร เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชน แกนนาของชุมชน เยาวชน ปราชญ์และผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพรจากสถานที่จริง เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการเฝ้าระวังพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดชุมพรมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ชุมพร มีเครือข่ายที่มีศักยภาพพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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โครงกำรจิตอำสำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพังงำ
งบประมำณ : 47,800 บาท
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์, 18 กุมภาพันธ์, 15 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2561
สถำนที่ : บริษัทภูเก็ตเพลินกรุ๊ป บึงนบหลวง วัดบางเหรียง และบ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพังงา เพื่อ
นาไปสู่การมีจิตสานึกที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติในการเลี้ยงมุก ณ บริษัทภูเก็ตเพลินกรุ๊ป อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- การพัฒนาจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ณ บึงนบหลวง อาเภอทับปุด และบ้านท่าดินแดง
ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- การพัฒนาจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ณ วัดบ้านเหรียง อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพังงา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้ร่วมเป็นเครือข่ายในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม

หน่วยอนุรักษ์ฯ นรำธิวำส
โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
(นอกสถำนที่) ณ แหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติและศิลปกรรมภำคใต้
งบประมำณ : 48,160 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : ไมระบุ
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (นอก
สถานที่) ณ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและศิลปกรรมภาคใต้ โดยการบรรยายจากวิทยากรเรื่องความรู้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่เยาวชนในสถานศึกษา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้ สามารถปฏิบัติงานและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ นราธิวาส
สามารถเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนาและการอนุรักษ์ฯ โดยสามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในท้องถิ่นของตนเองได้
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
การเดินทางไปศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นนอกพื้นที่ ทาให้เยาวชนสามารถนาแนวคิด
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่ของตนเองได้ เนื่องจากในแต่ละจังหวัดย่อมมีภูมิลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละบริบทของพื้นที่
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ภูเก็ต
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โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
กำรเสวนำและนิทรรศกำรเรือนไทยถิ่นภูเก็ตอัตลักษณ์พื้นถิ่นคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
งบประมำณ : 75,000 บาท
วันที่ : 15 มิถุนายน 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้เจ้าของเรือน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
68 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
การจัดประชุมเสวนาวิชาการเรือนไทยถิ่นภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่น
ภูเก็ต ทั้ง 4 ชาติพันธุ์ จานวน 95 หลัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
- กรณีศึกษาการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นที่ประสบผลสาเร็จในด้านการอนุรักษ์เรือน ภายใต้บริบท
สังคมของไทย : การอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา โดยสานักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรณีศึกษาการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นที่ประสบผลสาเร็จในด้านการอนุรักษ์เรือน ภายใต้บริบท
สังคมของไทย : การอนุรักษ์เรือนโคราช โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และการให้รางวัลด้านการอนุรักษ์
ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่น
ล้านนาและเรือนพื้นถิ่นโคราช รวมทั้งแนวทางการขอรับรางวัลการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น และการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมของชาติ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทานิทรรศการจาลองโมเดลเรือน
โบราณ จานวน 17 หลัง บริเวณชั้น 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
เจ้าของเรือนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางท่านยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของเรือนพื้นถิ่นภูเก็ต
เท่าที่ควร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในอนาคต
ได้ โดยอบรมให้ความรู้แนวทางในการอนุรักษ์เรือนที่ถูกต้องและจัดทาเป็นคู่มือการอนุรักษ์ จัดทาฐานข้อมูล
เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปออกแบบวางผังปรับปรุงเรือนให้มีสภาพ
คงเดิม มั่นคง และแข็งแรง
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1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
อบรมเยำวชนยุวมัคคุเทศก์ภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มที่ 18 รุ่นที่ 5
งบประมำณ : 74,050 บาท
วันที่ : 1 - 2 กันยายน 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โรงแรมสงขลาพาเลซ และแหล่งเรียนรู้เมืองเก่าสงขลา
กลุ่มเป้ำหมำย : ตัวแทนเยาวชนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสงขลา นราธิวาส
ปัตตานี สตูล และยะลา จานวน 60 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
- การบรรยายเรื่องแหล่งอนุรักษ์สงขลาเมืองเก่า โดย ดร.บรรจง ทองสร้าง และ อ.สืบสกุล ศรีสุข
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ ศาลาวิหารแดง พลับพลาที่ประทับของ ร.4
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมที่มีในท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมีการจัดโครงการฯ เช่นนี้ อย่างต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อให้ร่วมเป็น
เครือข่ายยุวมัคคุเทศก์ต่อไป

2. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้นำชุมชนและเยำวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมในจังหวัดสงขลำ
งบประมำณ : 60,000 บาท
วันที่ : 8 - 9 กันยายน 2561
สถำนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแหล่งเรียนรู้เมืองเก่าสงขลา (ฝั่งแหลมสน)
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียนจากโรงเรียนจิตจิณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจานวน 69 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดย รศ.โรจน์ คุณเอนก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง เกิดการผลักดันให้การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ปัจจัยทางเชื้อชาติและศาสนาของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นอุปสรรค
สาคัญในการดาเนินงาน ควรมีการจัดโครงการฯ เช่นนี้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่
เยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
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โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยเยำวชนแกนนำในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตรัง
งบประมำณ : 50,400 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : ศาลหลักเมืองตรัง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส สวนสาธารณะควนตาหนักจันทน์ อุโมงค์กองทัพญี่ปุ่น ศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง วนอุทยานบ่อน้าร้อนกันตัง จังหวัดตรัง
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การบรรยายเรื่องสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
และมีเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตรัง
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ศาลหลักเมืองตรัง วัดตรังคภูมิ
พุทธาวาส สวนสาธารณะควนตาหนักจันทน์ อุโมงค์กองทัพญี่ปุ่น ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง และวน
อุทยานบ่อน้าร้อนกันตัง
- การจัดกิจกรรมสร้างฝายและปลูกป่าต้นน้าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น โดยมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวของท้องถิ่นทั้งด้านทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม มีเ ครือข่ายใน
ท้องถิ่น มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ควรมี ก ารด าเนิ น โครงการฯ เช่ น นี้ เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ เป็ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้กับเยาวชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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โครงกำรอบรมเยำวชนยุวมัคคุเทศก์ภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมกลุ่มที่ 18 รุ่นที่ 5
งบประมำณ : 60,400 บาท
วันที่ : ไม่ระบุ
สถำนที่ : บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนนครศรีธรรมราช และเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
กลุ่มเป้ำหมำย : ครูและผู้นานักเรียน จานวน 46 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
- การอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
- การศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสตูล
เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีความเสี่ยงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านแหลม และ
เกาะสาหร่าย
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น โดยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันได้ ในการร่วมกัน
ดูแล คุ้มครอง และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ปัตตานี อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงดาเนิน
โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสตูล ส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลือกดาเนินการฌ์ใน
พื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น

แผนงานที่ ๔ การพั ฒนาระบบข้อมูลเพื่ อการอนุรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม : จัดทาข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมของ
ประเทศ
:
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โครงกำรจัดทำข้อมูลตำมระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (CECS)
งบประมำณ : 20,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่
1. แก่งบางระจัน อาเภอเขาค้อ
2. น้าตกศรีดิษฐ์ อาเภอเขาค้อ
3. น้าตกธารทิพย์ อาเภอหล่มสัก
4. แกรนแคนยอน อาเภอหล่มเก่า
5. ภูเขาหินปะการัง อาเภอชนแดน
6. ซากฟอสซิล วัดเขาถ้าศรทรงธรรม อาเภอชนแดน
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หน่วยอนุรักษ์ฯ แพร่
โครงกำรจัดทำข้อมูลตำมระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (CECS)
งบประมำณ : 20,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : กิจกรรมประกอบด้วย
- การสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในพื้นที่
อาเภอลอง อาเภอวังชิ้น และอาเภอสอง
- การจัดทาข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแพร่ : การจัดพิมพ์และจัดระบบข้อมูล
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ แพร่ มี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลให้
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการการดาเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์ฯ แพร่ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงรำย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรจัดทำข้อมูลตำมระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (CECS)
งบประมำณ : ไม่ระบุ
ผลกำรดำเนินงำน :
จัดทาข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาฐานข้อมูล จานวน
๑๒๘ ฐาน
- ในพื้นที่ ๕ อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อาเภอเชียงแสน อาเภอเวียงป่าเป้า อาเภอเชียง
ของ อาเภอแม่สาย
- ในพื้นที่อาเภอปง จังหวัดพะเยา ได้แก่ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ และวัดศรีโคมคา
- ในพื้นที่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน อาเภอต้นผึ้งและอาเภอห้วยทราย แขวงบ่อ
แก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หน่วยอนุรักษ์ฯ พะเยำ
โครงกำรจัดทำข้อมูลตำมระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (CECS)
งบประมำณ : ไม่ระบุ
ผลกำรดำเนินงำน : จัดทาข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าอาวาส
และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง และค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ เอกสาร เว็ บไซต์อีกส่วนหนึ่ง แต่พบว่ายังมีข้อจากัด
ในเรื่องแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างหายากและมีไม่มาก และขาดผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ทาให้ต้องใช้ ระยะเวลาในการ
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วัดศรีอุโมงค์คา วัดราชคฤห์ วัดเชียงของ วัดท่าฟ้าใต้ พระธาตุขิง
แกง วัดหล่าย วัดสีพรม วัดพระธาตุจอมศีล พระธาตุจอมก้อ และโบราณสถานเวียงลอ จังหวัดพะเยา
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หน่วยอนุรักษ์ฯ พิษณุโลก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรจัดทำแผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
งบประมำณ : 90,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : กิจกรรมประกอบด้วย
1. การสารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2. การจัดเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. การจัดทาฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5. การดาเนินงานรายงานผลการดาเนินงาน
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจันทร์ตะวันตก วัดราชบูรณะ วัดตาปะขาวหาย วัดเจดีย์ยอดทอง
วัดอรัญญิก วัดวังหิน วัดจันทร์ตะวันออก และวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 : การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการจัดทาแผน
ที่มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 : การจัดเสวนาทบทวนข้อมูลเส้นทางแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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หน่วยอนุรักษ์ฯ น่ำน
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่ำน
งบประมำณ : 20,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
1. การเรียบเรียงคัดกรองข้อมูล และจัดทา Website ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้แก่ https://nanbanhour.simdif.com/
2. การจัดทา Website การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ : Website google.com โรงเรียน
สตรีศรีน่าน
3. การบันทึกข้อมูลใน Website โดยประสานร่วมกับผู้นาหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มที่ 2
4. การพัฒนามาตรฐาน Website
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หน่วยอนุรักษ์ฯ อุทัยธำนี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธำนี
งบประมำณ : 17,520 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : กิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดเก็บข้อมูลแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
1.1 พระพุทธรูปหล่อเงิน จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ รัชกาลที่ 5
1.2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถและหน้าวิหาร และมณฑปแปดเหลี่ยม วัดอุโปสถาราม
1.3 แพโบสถ์น้า สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จรัชกาลที่ 5 ภายในมีพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็น
พระพุทธรูปหล่อโบราณสมัยสุโขทัยเนื้อสาริดปางมารวิชัย
1.4 ศิลปะถ้าเขาปลาร้า อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าประทุน พบว่า
เป็นสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจขีดเขียนภาพเขียนสี
1.5 วัดใหญ่ ในอดีตเป็นชุมชนมอญที่มีความเจริญรุ่งเรือง ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถาน
ได้แก่ เจดีย์ทรงมอญ อุโบสถตุ๊กตาปูนปั้น ซุ้มหน้าต่างลายแกะสลักโบราณ
1.6 วัดทุ่งทอง ในอดีตเป็นชุมชนมอญที่มีความเจริญรุ่ งเรือง มีพระอุโบสถและพระประธาน
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก คาดว่าผู้สร้างต้องการหันหน้าไปเมืองมอญซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย
2. การจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลทาง Social Media
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ตำก
โครงกำรส ำรวจและจัดทำข้ อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติแ ละศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตำก
(CECS)
งบประมำณ : 75,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
สารวจ ติดตาม ตรวจสอบสภาพแวดล้อมแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก เพื่อจัดพิมพ์เอกสารต่อไป ได้แก่
1. เกาะพระบาทห้วยห้าง
2. พระพุทธบาทแก่งสร้อย เป็นวัดเก่าแก่ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์
3. ถ้าโยคี ภายในถ้ามีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม การเดินทางเข้าไปต้องล่องแพเท่านั้น
4. พระพุทธบาทเขาหนาม ตั้งอยู่กลางทะเลสาปแม่ปิง
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม
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โครงกำรจัดทำแบบตัวอย่ำงอำคำรในบริเวณพื้นที่ย่ำนชุมชนเก่ำท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม
งบประมำณ : 95,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : กิจกรรมประกอบด้วย
1. การศึกษาจัดหมวดหมู่ประเภทลักษณะอาคารในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน
2. การจัดทาแนวทางพิจารณาความเหมาะสมของอาคารในแต่ละประเภท
3. การจัดทาแบบตัวอย่างอาคารลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน
4. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่และเทศบาลตาบลท่าอุเทน
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งมอบแบบตัวอย่างอาคารแก่เทศบาลตาบลท่าอุเทน
โดยตัวแทนชุมชนในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์อาคารเก่าในพื้นที่ชุมชน
มากยิ่งขึ้น เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูอาคารเก่าของชุมชนเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนตนองไว้
โดยมีการการจัดทาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน ระหว่าง 6 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และการจัดประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จานวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนหรือ
ผู้นาชุมชน 11 ชุมชน พระสงฆ์จากวัดในย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตาบลท่าอุเทน

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครรำชสีมำ
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนกำรดำเนินงำนอนุรักษสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
งบประมำณ : 20,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
จัดทาสื่อสาหรับการเรียนรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา และใช้เป็นช่องทางของการ
เผยแพร่องค์ความรู้การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และอาจเป็นแนวทางการดาเนินงานให้กับอีกหลาย
หน่วยงานต่อไปในอนาคตได้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ จากการพัฒนาสื่อสาหรับ
การเรียนรู้แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากยังเป็น
ระบบออฟไลน์ ซึ่งต่อไปจะมีการพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์และใช้กับโทรศัพท์ได้
ระบบฐานข้อมูลมีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่
1. เมนูหลัก แสดงเมนูทั้งหมดสาหรับสื่อการเรียนรู้ฯ
2. เมนูค้นหาข้อมูลศิลปกรรม
3. เมนูแสดงข้อมูลแผนที่แหล่งศิลปกรรม
4. เมนูแสดงข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมาและแหล่งเรียนรู้ โดยในปี พ.ศ. 2558 - 2560
มีจานวนทั้งหมด 56 แห่ง
5. เมนูแสดงข้อมูลผู้พัฒนา เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม และพัฒนา
ระบบให้มีความทันสมัยและเหมาะสม
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรจัดทำระบบสำรสนเทศเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ฐำนข้อมูล เพื่อกำรเผยแพร่และสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
งบประมำณ : 20,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
มีระบบสารสนเทศในรูปแบบ Website เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ติดตามผลรายงานสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์มีประสิทธิภาพ โดยใช้ชื่อว่า http://anuruk.srru.ac.th เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้จากการดาเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ขอนแก่น
โครงกำรจัดทำข้อมูลและพัฒนำกำรสื่อสำรทำงระบบ Social Media
งบประมำณ : 14,600 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : ดาเนินการสารวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่พบเห็น ดังนี้
๑. อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ราชภักดี (เจ้าเมืองขอนแก่น) ริมบึงแก่นนคร
๒. วัดทุ่งเศรษฐี ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลพระลับ
๓. โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร
๔. คุ้มภูมิญาลัยนครขอนแก่น โรงเรียนนครขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์
๕. อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ถนนประชาสโมสร
๖. สิมวัดไตรประสิทธิ์ บ้านหัวถนน ตาบลพระลับ
๗. น้าส่างสนามบิน (บ่อน้าเก่าคู่เมืองขอนแก่น) ถนนหลังเมือง ตาบลในเมือง
๘. หอนาฬิกาเมืองขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตาบลในเมือง
๙. เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย บ้านเมืองเพีย ตาบลเมืองเพีย
๑๐. โนนศิลาเลข ถนนแจ้งสนิท ตาบลกุดเค้า
๑๑. สิมวัดศรีบุญเรือง บ้านชาด ตาบลเมืองพล
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หน่วยอนุรักษ์ฯ อานาจเจริญ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอำนำจเจริญ
งบประมำณ : 22,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อ
จัดทาเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงาน
ร่วมกับ ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
หน่วยอนุรักษ์ฯ อานาจเจริญ มีการใช้ Social Media ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มี ความทันสมัยและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
อนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร
1. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพือ่ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
งบประมำณ : 15,600 บำท
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดทาเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงานร่วมกับ ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ
Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร มีการใช้ Social Media ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มีความทันสมัยและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
อนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

2. โครงกำรสำรวจข้อมูลตำมแบบฟอร์มของระบบเพือ่ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติและศิลปกรรม
(CECS : Cultural Environment Conservation System)
งบประมำณ : ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร ลงพื้นที่สารวจภาคสนามแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดย
กาหนดคุณลักษณะสาคัญในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CECS และจัดทาเป็น
หนังสือใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสู่สาธารณชน ท้องถิ่น และ
จังหวัด อีกทั้งยังมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ พระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ และสิมวัดด่านม่วงคา
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ยโสธร
1. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
งบประมำณ : 6,760 บำท
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เพื่อจัดทา
เนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงานร่วมกับ
ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ ยโสธร มี ก ารใช้ Social Media ในการด าเนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มีความทันสมั ยและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
อนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน และจัดทาจุลสารเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
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ภำคกลำง

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

หน่วยอนุรักษ์ฯ กำญจนบุรี
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โครงกำรสำรวจและจัดทำข้อมูลเผยแพร่แหล่งธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น :
อำเภอเลำขวัญ อำเภอห้วยกระเจำ อำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี
งบประมำณ : 15,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน : แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมที่สารวจ ได้แก่
1. วัดเขารักษ์ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา พบว่าเป็นวัดเก่าแก่โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
สร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น บูรณะอุโบสถและพระปรางค์ สร้างวิหาร ศาลาเอนกประสงค์
และศาลาประชาคม เป็นต้น โบราณสถานที่สาคัญคือ พระปรางค์ที่ก่อสร้างบนยอดเขาแห่งแรกของประเทศ
ไทย เป็นพระปรางค์แบบเขมร ทรงฝักข้าวโพด
2. วั ด ห้ ว ยกระเจา ต าบลห้ ว ยกระเจา อ าเภอห้ ว ยกระเจา พบว่ า เป็ น วั ด เก่ า แก่ ส มั ย อยุ ธ ยา
โบราณสถานที่สาคัญคือ เจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์เพิ่มมุม และเจดีย์ยอดปรางค์
3. วัดสระกระเบื้อง ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา เป็นวัดเก่าแก่ มีการขุดพบพระพุทธรูปปาง
นาคปรกเก่ า แก่ ปั จ จุ บั น กรมศิล ปากรได้ ดาเนิ นการบู ร ณะโบสถ์ห ลัง เก่า โบราณสถานที่สาคั ญ คือ เจดี ย์
ทรงเครื่อง โบสถ์ และพระปรางค์
4. วัดโบสถ์สระจิกด่าน ตาบลเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญ คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โบราณสถานที่สาคัญคือ พระอุโบสถ แท่นฐานเสมา และเจดีย์บริวารประจามุม

ภำคตะวันออก
หน่วยอนุรักษ์ฯ สระแก้ว
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
งบประมำณ : 15,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
เพื่ อ จั ด ท าเนื้ อ หาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น และการ
ดาเนินงานร่วมกับ ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
หน่วยอนุรักษ์ฯ สระแก้ว มี การใช้ Social Media ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มีความทันสมัยและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
อนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตรำด
งบประมำณ : 15,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด เพื่อจัดทา
เนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงานร่วมกับ
ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
หน่วยอนุรักษ์ฯ ตราด มีการใช้ Social Media ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มีความทันสมัยและรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนอนุรักษ์
คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ฉะเชิงเทรำ
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรำ
งบประมำณ : 15,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทาเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงานร่วมกับ ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook
ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
หน่วยอนุรักษ์ฯ ฉะเชิงเทรา มีการใช้ Social Media ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มีความทันสมัยและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
อนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ภูเก็ต
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โครงกำรสำรวจและจัดทำฐำนข้อมูลเรือนไทยถิ่นภูเก็ต
งบประมำณ : 20,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน :
สารวจและตรวจสอบข้อมูลเดิม รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเรือนไทยภูเก็ต จานวน 95 หลัง 4 ชาติพันธุ์
ได้แก่ 1. เรือนไทยพุทธถิ่นภูเก็ต 2. เรือนไทยมุสลิมถิ่นภูเก็ต 3. เรือนชาวไทยเชื้อสายจีน 4. เรือนไทยชาวไทย
ใหม่ (ชาวเล) โดยได้ข้อมูลเผยแพร่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวัง
และพัฒนาให้ดารงไว้ไม่ให้สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา
1. การจัดทาแบบฟอร์มการสารวจเรือนไทยภูเก็ต
2. การสารวจภาคสนาม โดยแบ่งกลุ่มวางแผนจัดเตรียมนักศึกษา เพื่อลงพื้นที่สารวจและบันทึกข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม
3. การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเรือยไทยภูเก็ต โดยได้ให้ความรู้
ความเข้าใจในบริบทของการเก็บข้อมูล และพูดคุยกับเจ้าของเรือน รวมถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่แต่ละแห่ง
4. การลงพื้นที่สารวจจริงตามหน้าที่ที่แบ่งรับผิดชอบ เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกตามแบบฟอร์ม
5. การจัดส่ งข้อมู ล ให้คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบและจัดทารูปเล่มเพื่อ
เผยแพร่

หน่วยอนุรักษ์ฯ สงขลำ
1. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลำ
งบประมำณ : 18,000 บำท
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงลา เพื่อจัดทา
เนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงานร่วมกับ
ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ สงขลา มี ก ารใช้ Social Media ในการด าเนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันได้ มีความทันสมัยและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
อนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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2. โครงกำรสำรวจข้อมูลตำมแบบฟอร์มของระบบเพือ่ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติและศิลปกรรม
(CECS : Cultural Environment Conservation System)
งบประมำณ : ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
หน่วยอนุรักษ์ฯ สงขลา ลงพื้นที่สารวจโบราณสถานประเภทวัด ในพื้นที่อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CECS (http://culture.skru.ac.th/culture)
ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค :
ในการรวบรวมข้อมูล พบว่ามีข้อจากัดเรื่องเวลาในการดาเนินงาน ขาดแคลนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และขาด
การให้ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน
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หน่วยอนุรักษ์ฯ ตรัง
1. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตรัง
งบประมำณ : ไม่ระบุ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม :
เปิด Facebook หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตรัง เพื่อจัดทา
เนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและการดาเนินงานร่วมกับ
ศปน.สผ. และเชื่อมโยงกับ Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.
ผลผลิตและผลลัพธ์ :
หน่วยอนุรักษ์ฯ ตรัง มีการใช้ Social Media ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่ ให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกั นได้ มีความทันสมัยและรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล และสามารถพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไปได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนอนุรักษ์
คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน
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ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
1. การติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จาเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติ
และศิลปกรรม รวมทั้งระยะเวลาการดาเนินงานอยู่ในช่วงฤดูฝน ทาให้ดาเนินการได้ไม่เต็มที่และทั่วถึง
2. การดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยอนุรักษ์ฯ จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดาเนิน เช่น การติดตาม
สถานการณ์สารวจแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมที่อยู่ห่างไกลกันในแต่ละพื้นที่ ทาให้อาจดาเนินการไม่ครบทุก
แห่งและไม่ทั่วถึง และการจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ทาให้ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่
กาหนดไว้
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3. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่
ถูกต้อง และยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ อย่างแท้จริง ทาให้เกิดปัญหาใน
การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เช่น การถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์
เยาวชน และผู้นาชุมชน เป็นต้น
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4. การขาดความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ การดาเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์ฯ ไม่ประสบความสาเร็จ ตามที่ตั้งไว้ และไม่สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อไปได้ เช่น การจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจาจังหวัด การประสานงาน
เพื่อขอข้อมูล และการลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เป็นต้น รวมทั้งปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการในบางพื้นที่ได้
5. การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยอนุรักษ์ฯ จะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการดาเนินงาน
ภาระหน้าที่ประจาของตนเอง จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามระยะเวลาแผนงานที่กาหนดไว้ ทาให้เกิด
ความล่าช้า
6. การให้ความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในพื้นทีใ่ นการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับ
เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นน้อยมาก เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและมีการพัฒนาภายในชุมชน ทาให้เกิดการบุกรุกพื้นที่แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
7. การดาเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักในการดาเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์ฯ เนื่องจากครูคือกลุ่มเป้าหมายของการก่อเหตุความไม่สงบที่กระทาได้ง่าย และผู้ปกครองไม่อนุญาต
ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัย
8. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งของหน่วยอนุรักษ์ฯ ซึ่งบางท่านยังไม่เข้าใจ
การดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ทาให้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
1. ควรมีการประสานงานและดาเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งศิลปกรรมบางแห่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
2. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ที่มากขึ้นด้วย
3. ควรปลูกฝังเรื่องการสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นให้กั บ
พระสงฆ์ เนื่องจากแหล่งศิลปกรรมส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของวัด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
อนุรักษ์และพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
5. ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด โครงการอบรมสั ม มนาเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เกิดจิตสานึกและความ
ตระหนักในคุณค่าความสาคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น
6. ควรมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ ภายในกลุ่ ม จั ง หวั ด ตั้ ง แต่
กระบวนการจัดทาแผน การดาเนินงาน และการรายงานผล และการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาไป
ปรับปรุงแผนงานในปีถัดไป (PDCA) ในลักษณะการจัดการความรู้ (KM)
7. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป
8. ควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อเป็นการเชิญ
ชวนให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการและกิ จ กรรมต่ า งๆ ต่ อ ไป และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน
9. สผ. ควรจัดคณะวิทยากรสัญจรให้กับหน่วยอนุรักษ์ฯ ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องและเป็นไปมน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับหน่วยอนุรักษ์ฯ ต่อไป

308

309

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

310

311

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

312

313

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

314

315

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

316

317

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่

318

