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This research aims to 1) Study the needs for the development of the cultural landscapes model of
Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and forest
to enhance the awareness of water conservation consciousness. 2) Develop the cultural
landscapes model of Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and forest to
enhance the water conservation consciousness and 3) Evaluate the cultural landscapes model of
Khao Pu’s community learning center on the way of life, water and forest to enhance the water
conservation consciousness. Phase 1: study the needs for the development of the cultural landscapes
model of Khao Pu’s community learning centers on the way of life, water and forest to enhance the
water conservation consciousness. The data were collected by using an interview process and the
meeting with 25 key persons. Phase 2 : development the cultural landscape model of Khao Pu’s
community learning center on the way of life, water and forest to enhance the water conservation
consciousness. The data were collected by using a field operations with 5 key persons. Phase 3:
evaluate the cultural landscape model of Khao Pu’s community learning center on the way of life,
water and forest to enhance the water conservation consciousness. The data were collected by a
focus group discussion process with 5 experts and 5 key persons.
The research found that: 1) …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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