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ชื่อแผนงานวิจัย    ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน 
                          Biodiversity and Indigenous Knowledge in the Community Forests 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน  4 โครงการดังนี้  
โครงการท่ี 1   ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นท่ีป่าชุมชน  

            Biodiversity of Macro-Fungi  in the Community Forests 
 โครงการท่ี 2   ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน  

            Biodiversity of Insect in the Community Forests 
โครงการท่ี 3   ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน  

            Biodiversity of Plant Community in the Community Forests 
โครงการท่ี 4   ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นท่ีป่าชุมชน  

                       Indigenous  Knowledge of Utilization  in the Community Forests 

ส่วน ก   : ลักษณะแผนงานวิจัย     

                          แผนงานวิจัยใหม่         

  แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี ปีนี้เป็นปีที่  2  รหัสแผนงานวิจัย 2551091201002          
     I    ระบุความ สอดคล้อง ของแผนงานวิจัย กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน  
    พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ผนวก 2) ซึ่ง  
   ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (หากสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ กรุณาจัดเรียงล าดับ
   ความสอดคล้องจากมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด โดยระบุหมายเลข 1 ในยุทธศาสตร์ที่มี
   ความสอดคล้องมากที่สุด  และระบุความส าคัญกับเร่ืองที่สอดคล้องมากที่สุดใน  
   ยุทธศาสตร์ นั้น ๆ) 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
   เรียนรู้ ให้ความส าคัญกับ (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 

  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน  
 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี

ความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
 การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 



 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคง
 ของประเทศ ให้ความส าคัญกับ (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 

         การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล  

 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ 
 (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
  การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณค่าของสินค้าและ 
  บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย  
  การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ  
  การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์ 
  จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
 มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับ  (ท าเคร่ืองหมาย   
   ในช่อง   ) 
               การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่  
  ยั่งยืน  
              การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ให้
 ความส าคัญกับ  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
  การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้ 
  เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการประเทศ 

 สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทน
การก ากับควบคุม และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา 

 การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน
เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

 ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล  



 

 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์
จากการพัฒนา 

 การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 (พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (กรุณาระบุ
 ความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยท าเคร่ืองหมาย 
  ในช่อง          และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น  ๆ
 พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่ สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ) 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางเศรษฐกิจ (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง
    และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้า  
    เกษตรและประมง (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง  
    เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง พืชผัก ผลไม้ 
    ไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นต้น 
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้าง
    มูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง เช่น สุกร  
    โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก แพะ เป็นต้น 
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการ 
    เพาะเลี้ยงชายฝั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขันและ
    การพึ่งพาตนเอง  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
    จัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง  
    แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค้า  
    เกษตรและประมง  
    แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย  
    แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  



 

    แผนงานวิจัยที่ 8  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ  
    ชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช้น้ าชลประทานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 การพัฒนาองค์กรความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน (ท าเคร่ืองหมาย  
      ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ 
    และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของ
    ท้องถิ่น  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาด 
    สินค้าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม
    ให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    ทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็น
    ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศ 
    และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 
    (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
    จัดการด้านการท่องเที่ยว  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา
    กา รท่องเที่ยว 
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่ง  
    ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 



 

    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและ
    พลังงานทางเลือกอื่น  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต  
    พลังงานชีวภาพ  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต  
    พลังงานทางเลือกอื่น  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใช้พลังงาน  
    ประเภทต่าง ๆ  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้  
    บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยก  
    ระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
    ด้านโลจิสติกส์  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
    และระบบการจัดส่งและกระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน และการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ท า 
    เคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา 
    ศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ
    การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ท าเคร่ืองหมาย
        ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
    แนวทางการแก้ไขปัญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
    ทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อมอาเซียนสู่สากล  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการ
    พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา
    เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 



 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางสังคม  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
    ท้ังในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
    ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น (ท าเคร่ืองหมาย    
    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
    เหมาะสมกับท้องถิ่น  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 การส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา  
    ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท่ีหลากหลาย  (ท าเคร่ืองหมาย   ใน
    ช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนา
    คุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ บนฐาน
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
    ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  
    และระดับนานาชาติ  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การ
    รักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการ
    คุ้มครองผู้บริโภค  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาค 
    การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
    การติดเชื้อเอดส์  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่  
    แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
    และจิตใจ  
    แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  



 

   กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 การพัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ 
   แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  (ท า 
   เคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์
    พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
    ท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมิปัญญา  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทาง
    การแพทย์และสาธารณสุข  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา (ท าเคร่ืองหมาย  
      ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงาน
    ภาครัฐและภาคเอกชน  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ  
    ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและระบบ 
    งานยุติธรรม  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
    และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
    จัดการเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
    ของภาคราชการและภาคเอกชน  
    แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ  
    บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 การจัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายบริหาร  
    จัดการปัญหายาเสพติด  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัย
    ในชีวิตและทรัพย์สิน  



 

    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
    ผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการทางสังคม และกระบวนการมีส่วนร่วม
    ของชุมชน  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้าง  
    ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
    ของท้องถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
    ประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการออม 
    และการสร้างหลักประกันรายได้ ตลอดจนความมั่นคงในครัวเรือน 
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
    ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน  
    ประชาสังคม และการจัดการความรู้เพื่อขจัดความยากจนและ  
    เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 9 การเสริมสร้างความมั่นคงและบูรณาการการแก้ไข 
    ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ  (ท าเคร่ืองหมาย     ใน 
    ช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
    คุณภาพชีวิตและสังคม และการสร้างความสมานฉันท์ที่สอดคล้อง 
    กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและ
    ในประเทศ  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบ
    อันเนื่องมาจากผู้ลักลอบเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวและแรงงาน
    ต่างถิ่น  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงาน
    การข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทาง
    วิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใน  
    วิทยาการต่าง ๆ  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 



 

    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
    ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ  
    วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 
    วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  เทคโนโลยีด้านอาวุธ
    ยุทโธปกรณ์  เป็นต้น 
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  
    ใหม่ทางสังคมศาสตร์  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  
    ใหม่ทางวิทยาการอ่ืน ๆ  
     
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเพื่อ    การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร
    บุคคลในวิทยาการต่าง ๆ  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความ
    สามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย ใน
    วิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยใน  
    ภาครัฐและภาคเอกชน  
         ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
     กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
                ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร  
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
                   แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความ
    หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
    ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ  
    เสริมสร้างคุณค่า ( Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากร 
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อม
    เพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า  



 

    แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ  
    กับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และ
    ชายฝั่ง  
    แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกในการ  
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่ส าคัญและ 
    มีความเปราะบางเชิงนิเวศ  
    แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของ  
    พื้นที่ป่าอนุรักษ์  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลน  และทรัพยากร  
    ชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า  
    แผนงานวิจัยที่ 9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และ
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบ ารุงดิน  
    รวมทั้งการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดิน  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการ
    ฟื้นฟูบ ารุงดิน  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์
    ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ   
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
    แบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ า 
    ของประเทศ  (ท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไก 
    การบริหารจัดการน้ า ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
    สร้างเขื่อนและฝาย  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ
    (ท าเคร่ืองหมาย     ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ  
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
    ระบบการพยากรณ์เตือนภัย และระบบการเฝ้าระวังเกี่ยวกับ  
    อุบัติภัยทางธรรมชาติ  



 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร
  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม  
  (ท า เคร่ืองหมาย    ในช่อง   ) 
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ
    ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญา
    ของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์  (ท าเคร่ืองหมาย   
      ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
    ของประเทศ  ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย   
    ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
    และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางการผลักดันสู่การน าทรัพย์สิน
    ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลและดัชนี
    ด้านการวิจัยที่เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ  
    แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทาง
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาต่าง ๆ ตลอดจน
    องค์ความรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ  
    แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับ
    ชุมชน  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา  
    ศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ   
    (ท าเคร่ืองหมาย     ในช่อง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมิน
    ผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของ
    ประเทศที่มีประสิทธิภาพ  
    แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัย
    ของประเทศ  
 
 
   



 

III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเรื่องท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบาย
 และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่ม เร่ือง  
 (หากสอดคล้องกับกลุ่มเร่ืองใดมากที่สุดให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง         ) 
  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
  การปฏิรูปการศึกษา  
  การจัดการน้ า  
  การพัฒนาพลังงานทดแทน  
  การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า  
  การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ  
        การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ  
  เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม  

       การบริหารจัดการการท่องเท่ียว   
 
 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 
1. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

 ผู้บริหารแผนงานวิจัย 
       นาง สุรางค์ เธียรหิรัญ  นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 

 ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 

หัวหน้าโครงการ 
โครงการวิจัยที่ 1    นาง สุรางค์  เธียรหิรัญ   นักวิทยาศาสตร์ 8 ว   
โครงการวิจัยที่ 2    นาย ขวัญชัย  เจริญกรุง   นักวิทยาศาสตร์ 7 ว   
โครงการวิจัยที่ 3    นาย สุกัณฑ์  พึ่งกุล      นักวิชาการป่าไม้ 5  
โครงการวิจัยที่ 4    นาย วรากร  เกษมพันธุ์กุล   นักวิชาการป่าไม้ 7 ว   
 
 
หน่วยงานหลัก               กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  
   ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้  กรมป่าไม้  

ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 0-2561-4292-3 ต่อ 487  โทรสาร 0-2579-5412 



 

 หน่วยงานสนับสนุน 
    ศูนย์ศึกษาวนศาสตร์ชุมชน ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  
                                            ส านักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้ 
    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  ส านักจัดการและควบคุมป่าไม้  กรมป่าไม้       

2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 3) 
 การวิจัยพื้นฐาน ( Basic Research ) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก 3) 
 เกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ป่าชุมชน เห็ดรา แมลง พืช 
Biodiversity,  Indigenous Knowledge,   Community Forests,  Macro-Fungi,  Insect,  Plant 
community 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นล าดับ
ที่ 188 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 มกราคม 2547  ซึ่งอนุสัญญานี้ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ ที่มีวัตถุประสงค์ อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ   การใช้ประโยชน์องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  การ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม   กรมป่าไม้เป็น
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่อนุรักษ์ควบคุมดูแลพื้นที่ ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าเศรษฐกิจ      
ท าให้กรมป่าไม้มีภารกิจงานที่ต้องตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)   
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ รวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ ด้าน เห็ดรา แมลง และพืชที่ถูกต้อง
ตามหลักอนุกรมวิธาน และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกเข้าท าลายที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
 ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้จัดท าแผนงาน การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนทรัพยากรชีวภาพ ทางด้าน 
เห็ดรา แมลง สังคมพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่า ชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่ ที่อยู่ในภาคต่างๆของ
ประเทศไทย  และจัดเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายของชนิดเห็ดรา แมลง สถานภาพของสังคมพืช 
ชนิดพรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่   เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน าฐานข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้  
 6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย  

เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา  แมลง สังคมพืช 
พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่  

 



 

7.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
ศึกษาจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า เพื่อการคุ้มครอง การจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
ผลผลิต KPI ตัวชี้วัด ค่า/เกณฑ์การวัด 

ความหลากหลายของชนิดเห็ดราป่าไม้ ปริมาณ 
คุณภาพ 

 
 

- จ านวนชนิดของเห็ดรา 
-  การค้นพบเห็ดราชนิดใหม่/
ชนิดของเห็ดราที่น ามาพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

5 ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 
 

ความหลากหลายของชนิดแมลงป่าไม้ ปริมาณ 
คุณภาพ 

 

- จ านวนชนิดแมลง 
- การค้นพบแมลงชนิดใหม่/ชนิด
ของแมลงที่น ามาพัฒนาการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

5 ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 
 
 

ความหลากหลายของสังคมพืชและ
ชนิดพรรณพืชป่า 

ปริมาณ 
คุณภาพ 

- จ านวนสังคมพืชและชนิด
พรรณพืช 
- การค้นพบพรรณพืชชนิดใหม่/
ชนิดของพืชที่น ามาพัฒนาการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

5 ฐานข้อมูล 
 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 
 

ความหลากหลายภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์ของป่า 

ปริมาณ 
คุณภาพ 

 
 

- จ านวนองค์ความรู้ 
- การค้นพบองค์ความรู้ใหม่/องค์
ความรู้ที่น ามาพัฒนาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

5 ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 

 
 

9.  เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ KPI ตัวชี้วัด ค่าเกณฑ์การวัด 

ประเทศไทยมีฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของ เห็ดรา 
แมลง สังคมพืช พรรณพืช และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของ
ป่าพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่ 

ปริมาณ 
 

คุณภาพ 
 

-จ านวนหน่วยงานที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ความพึ่งพอใจของผู้ใช้
ข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 
มากกว่าร้อยละ 80 

 



 

10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
องค์ความรู้ของความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ เห็ดรา แมลง

และพรรณพืช ในพื้นที่ป่าชุมชน ที่ชุมชนอาศัยอยู่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่มห่ม 
รวมทั้งภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของป่าในแต่ละพื้นที่ ไม่ได้มีการส ารวจรวบรวมเป็นระบบและข้อมูล
ขาดความเชื่อถือไม่ได้มาตรฐานตามหลักอนุกรมวิธาน ประกอบกับประเทศไทยต้องด าเนินงานตาม
โปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ดังนั้นกรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานดูแลพื้นที่ป่าชุมชน จึงเห็นควรที่ต้องมีส ารวจจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติและของ
ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่ ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืชและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่   
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบทรัพยากรป่าไม้ชนิดใหม่และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนเผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซด์ของกรมป่าไม้ 
          หน่วยงานที่ ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

ผู้บริหารประเทศเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน  

หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น  สถาบันการศึกษาต่างๆ  สถาบันวิจัย 
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ประชาชน นักวิชาการ และนักศึกษา สามารถน าความรู้มาใช้ทางด้านการ
เรียนการสอนและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรในเชิงลึก เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ด้วย 

แผนการบริหารและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ( 2551-2555 ) 
12.1   ส ารวจ และรวบรวมความหลากหลายของ  เห็ดรา แมลง สังคมพืชและพรรณพืช ในพื้นที่

ป่าชุมชน   5 พื้นที่ ดังนี้ 
                 ปีงบประมาณ 2551      ป่าชุมชนเขาวง  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

           ปีงบประมาณ 2552     ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
                         ปีงบประมาณ 2553     พื้นที่ลุ่มน้ าย่อยล าเซบาย จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ  
                                                             และจังหวัดอุบลราชธานี 
             ปีงบประมาณ 2554      ป่าสงวนแห่งชาติอ้ายคร้ึง  จังหวัดตรัง 
            ปีงบประมาณ 2555      ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถิน  จังหวัดราชบุรี   



 

12.2   ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจ าแนกชนิดของเห็ดรา แมลง สังคมพืช และพรรณพืช   
12.3   รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าโดยสัมภาษณ์และใช้  
           แบบสอบถามกับชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน 
12.4  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลองค์ความรู้ 
12.5  จัดท าแผนที่การกระจายของสังคมพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ศึกษา 
12.6  จัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลาย เห็ดรา แมลง สังคมพืช   
           และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.7   ลงข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าไว้ 
12.8   สรุปผลการศึกษา 
12.9   ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
12.10  บริการทางวิชาการของผลการศึกษาทางเว็บไซด์ของกรมป่าไม้ 

13.   แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัยนี้ 
 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยหรือพนักงานราชการด้าน เห็ดรา แมลง  
สังคมพืช  และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 6 คน 
14.   กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
 แผนงานวิจัยนี้ได้แบ่งงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
พื้นที่ป่าชุมชนไว้ 4 ด้านคือ เห็ดรา แมลง สังคมพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์
ของป่า   รวมทั้งจัดท าแผนที่การกระจายของสังคมพืช และระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายและองค์ความรู้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 
15.   ระยะเวลา และสถานที่ท าการวิจัย 

              ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2550 - กันยายน 2555    
  
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ส่วนกลาง   ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้  
 ส่วนภูมิภาค    พื้นที่ป่าชุมชน  5 พื้นที่ ดังนี้  

 1.   ป่าชุมชนเขาวง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
2.   ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

  3.  พื้นที่ลุ่มน้ าย่อยล าเซบาย จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 
  4.  ป่าสงวนแห่งชาติอ้ายคร้ึง  ต าบลวังมะปราง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
  5.  ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถิน ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี    

 
 
 



 

16.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย  
 16.1  ภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย  

โครงการที่ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 

1. ความหลากหลาย
ของเห็ดราในพื้นที่
ป่าชุมชน 

374,495 334,495 334,495 334,495 334,495 1,712,475 

2. ความหลากหลาย
ของแมลงพื้นที่ป่า
ชุมชน 

461,845 411,845 411,845 411,845 411,845 2,109,225 

3. ความหลากหลาย
ของสังคมพืชใน
พื้นที่ป่าชุมชน 

338,335 298,335 298,335 298,335 298,335 1,531,675 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์
ของป่า 

307,695 267,695 267,695 267,695 267,695 1,378,475 

รวม 1,482,370 1,312,370 1,312,370 1,312,370 1,312,370 6,731,850 
  

16.2   รายละเอียดของงบประมาณการวิจัย ตามหมวดเงินประเภทต่างๆที่เสนอขอในแต่ละปี  
           ตลอดการวิจัย 

รายการ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 

หมวดค่าใช้สอย       
โครงการที่ 1 (เห็ดรา) 284,495 234,495 234,495 234,495 234,495 1,222,475 
โครงการที่ 2 (แมลง) 396,845 346,845 346,845 346,845 346,845 1,784,225 
โครงการที่ 3 (พืช) 270,835 220,835 220,835 220,835 220,835 1,154,175 
โครงการที่ 4 (ภูมิปัญญา) 267,695 217,695 217,695 217,695 217,695 1,138,475 
หมวดค่าวัสดุ       
โครงการที่ 1 (เห็ดรา) 90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 490,000 
โครงการที่ 2 (แมลง) 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 325,000 
โครงการที่ 3 (พืช) 67,500 77,500 77,500 77,500 77,500 377,500 
โครงการที่ 4 (ภูมิปัญญา) 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 240,000 

รวมทั้งสิ้น 1,482,370 1,312,370 1,312,370 1,312,370 1,312,370 6,731,850 



 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย  

  ระบุ P  ผลส าเร็จเบื้องต้น เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าองค์ความรู้น้ีไปใช้ทางด้าน การ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ( ปี 2551-2555 ) 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการความหลากหลายของเห็ดรา
ในพื้นที่ป่าชุมชน 

            

2. โครงการความหลากหลายชองแมลง
ในพื้นที่ป่าชุมชน 

            

3. โครงการความหลากหลายของสังคม
พืชในป่าชุมชน 

            

4. โครงการความหลากหลายของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า
ในพื้นที่ป่าชุมชน 

            

 
 

18. แผนงานวิจัยต่อเน่ืองปีที่ 2 ขึ้นไป 
18.1 ค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัยได้รับการจัดสรร

งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน 
หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ้ามี) 
18.3 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
                   ( นางสุรางค์  เธียรหิรัญ )  
          นักวิทยาศาสตร์ 8 ว   
                                              ผู้บริหารโครงการวิจัย 
       

วันที่.........  เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 



 

ส่วน ค   ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
1.  ชื่อ                                         นางสุรางค์ เธียรหิรัญ 
             Mrs. Surang Thienhirun 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชน        3-1299-00201-47-1       
     รหัสประจ าตัวนักวิจัย             39-40-0299     
3.  ต าแหน่งบริหาร              หัวหน้างานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ      
     ต าแหน่งวิชาการ              นักวิทยาศาสตร์ 8 ว.   

 4.  หน่วยงาน              ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 
                กรมป่าไม้  กรุงเทพฯ 10900 
               โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 487 โทรสาร 0-2579-5412 

E-mail : tsurang @hotmail.com 
                 ท่ีอยู่               104   ถนนเจริญนคร 46 แขวงบางล าพูล่าง  เขตคลองสาน  
                                                          กรุงเทพ ฯ 10600  โทร. 0-2862-6112 

5.  ประวัติการศึกษา 
 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขา วิชาเอก สถานการศึกษา ประเทศ 

2523 ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 
2526 โท วท.ม. เกษตรศาสตร์ โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 
2540 เอก Ph.D. Mycology Mycology Liverpool John Moores 

University 
อังกฤษ 

 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  

         ความช านาญพิเศษ     ผู้เชี่ยวชาญศึกษาจ าแนกเชื้อราย่อยสลายไม้ในกลุ่ม Ascomycetes  ของ Family 
Xylariaceae และการใช้ประโยชน์                     

ประสบการณ์พิเศษ  
1. วิทยากรบรรยายชนิดของจุลินทรีย์ท าลายไม้ในหลักสูตรการป้องกันก าจัดศัตรูท าลายไม้ แก่

ข้าราชการทหาร  กรมยุทธโยธาทหารบก   ข้าราชการกรมป่าไม้    บริษัทเอกชนทั่วไป ปี 2528-ปัจจุบัน 
2. วิทยากรบรรยายเห็ดราท าลายไม้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาดูงานและฝึกอบรม ปี 2528- ปัจจุบัน 
  3.   วิทยากรบรรยาย   Macroscopic      Ascomycetes      ( Xylariaceae ) ให้กับ 
นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Collection and Cultivation 
of Fungi from Field ณ. สถานีวิจัยสะแกราช จังหวัดนคราชสีมา วันที่ 23-28 มิถุนายน 2539 



 

  4.   วิทยากรบรรยายเชื้อราใน Family Xylariaceae      ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย 
อาจารย์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป ในกิจกรรมเดินป่า ส ารวจและรวบรวมเห็ดคร้ังที่ 1 ณ. อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2539 

 5.  วิทยากรบรรยายเชื้อราใน Family Xylariaceae         ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย 
 และอาจารย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Species Diversity of Macrofungi ณ. ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2539 

6.   อาจารย์พิเศษสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี 2533-ปัจจุบัน 

 7.  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2539-ปัจจุบัน 

8. อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ปี 2545- ปัจจุบัน  

9.   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนิสิตปริญญาโท 1 คน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปี 2540-2545 
                10.   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนิสิตปริญญาเอก  1 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปี 2543 - 2548 

11. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนิสิตปริญญาเอก  1 คน Liverpool John Moore  
University   ประเทศอังกฤษ ปี 2544 – 2548 

    12.  ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทางด้านเชื้อรา ปี 2541-2545 
     13.   วิทยากรบรรยายเร่ือง การวิจัยเชื้อรา Xylariaceae ในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์ 
ออกรายการโทรทัศน์ “รักษ์ป่า “ ของ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดือน เมษายน 2544 ทาง
โทรทัศน์ไอทีวี   
          14.    วิทยากรบรรยายเร่ือง    Xylariaceae in Thailand     ในการประชุมสัมมนา Fungal 
Diversity of Thiland : Towords a checklist of Thai Fungi วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544ณ.    ตึกสวทช  
กรุงเทพฯ  
        15.     วิทยากร บรรยายเร่ือง Biotecnological uses of macrofungi ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง   Basidiomycete Diversity  วันที่ 25-27 มิถุนายน 2546      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
     16.     กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (ผู้ทรงคุณวุติภายนอก ) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2544-2548 
     17.     ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2541-2542 



 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ ระบุสถานภาพในการ
วิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 : ชื่อโครงการวิจัย การส ารวจรวบรวมสายพันธุ์เชื้อราวงศ์   Xylariaceae บนพื้นที่เกาะแสมสาร
และเกาะข้างเคียง ในท้อง ทะเลอ่าวไทย 

               :  ชื่อโครงการวิจัย การส ารวจรวบรวมสายพันธุ์เชื้อราวงศ์  Xylariaceae บนพื้นที่ 
             เกาะตาชัยและเกาะบอน ในท้องทะเลอันดามัน 
              :  ชื่อโครงการวิจัย  การศึกษาเชื้อราท าลายไม้ในสวนป่าไม้โตเร็ว  
              : ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยจ าแนกชนิดเห็ดราท าลายไม้ 
 7.2 ผู้ร่วมโครงการ     
  : ชื่อโครงการวิจัย  การศึกษาเห็ดราในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและป่าพันธุกรรมบ้านหนองระเวียงและป่า 
ทับลาน จังหวัดนครราชสีมา 
  : ชื่อโครงการวิจัย  การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากศัตรูท าลายไม้   
  : ชื่อโครงการวิจัย  ราเอ็นโดไฟด์ (Endophytes) ของพืชตระกูล เปล้าใหญ่ 
  : ชื่อโครงการวิจัย   การศึกษาอนุกรมวิธานเชิงโมเลกุลของเชื้อรากลุ่ม  Xylariaceae 
  : ชื่อโครงการวิจัย    เล็คตินของเชื้อรา 
  : ชื่อโครงการวิจัย   เชื้อราที่อยู่ในพืชป่าและความเป็นพิษของสารจากเชื้อราและพืชต่อ
เซลล์มะเร็ง 

7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จ :  
7.3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราวงศ์ Xylariaceae บนพื้นที่เกาะแสมสาร

และเกาะข้างเคียง ปี 2542 ( หัวหน้าโครงการ ) 
7.3.2 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราวงศ์ Xylariaceae บนพื้นที่เกาะตาชัยและ

เกาะบอน ปี 2542 ( หัวหน้าโครงการ ) 
7.3.3 ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัด

นครราชสีมา ปี 2542 ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
7.3.4 เชื้อราวงศ์ Xylariaceae บนพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ปี 2544 ( หัวหน้าโครงการ ) 

7.3.5 การศึกษาเชื้อราท าลายไม้ในสวนป่าไม้โตเร็วปี 2546 ( หัวหน้าโครงการ ) 
7.3.6 การศึกษาวิจัยจ าแนกชนิดเห็ดราท าลายไม้ ปี 2546 (  หัวหน้าโครงการ ) 
7.3.7 การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากศัตรูท าลายไม้ ปี 2544 
             ( ผู้ร่วมโครงการ ) 



 

7.3.8 ราเอ็นโดไฟด์ ( Endophytes ) ของพืชตระกูลเปล้าใหญ่  ปี 2544  
             ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
7.3.9 การศึกษาอนุกรมวิธานเชิงโมเลกุลของเชื้อรากลุ่ม Xylariaceae ปี 2548 
             ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 
1. สุรางค์  ตั้งสมบรูณ์ผล  2526   การใช้ยาป้องกันไม่ให้ยาพาราเสียสี    ประชุมการป่าไม้ปี 2526 

สาขาวนผลิตภัณฑ์   หน้า  22-26  
2. สุรางค์  ตั้งสมบรูณ์ผล  2526   การท าให้ Blue Stain Fungi  ในไม้ยางพาราสร้างสปอร์    

ประชุมการป่าไม้ปี 2526 สาขาวนผลิตภัณฑ์   หน้า  27-31 
3. สุรางค์  ตั้งสมบรูณ์ผล  2527   การใช้สารเคมีบางชนิดป้องกันไม้ยางพาราเสียสี    ประชุมการ

ป่าไม้ปี 2527  เล่ม   2   ป่าไม้เพื่อการพัฒนาชนบท   หน้า  204-211 
4. สุรางค์  ตั้งสมบรูณ์ผล  2527   การใช้สารเคมี 2 ชนิดป้องกันไม้ยางพาราเสียสี ( Blue Stain )    

ประชุมการป่าไม้ปี 2527  เล่ม   2   ป่าไม้เพื่อการพัฒนาชนบท   หน้า  315-318 
5. ธีระ วีณิน  สุรางค์ ตั้งสมบูรณ์ผล  และ อรุโณทัย  วงศ์ศิริ  2528  การทดสอบสารเคมีเบื้องต้นใน

การป้องกันเชื้อราท าลายไม้ยางพารา  ประชุมการป่าไม้ปี 2528  เล่ม   3   การพัฒนาป่าไม้เพื่อ
การพัฒนาชาติ   หน้า  577-581 

6. จารุณี วงศ์ข้าหลวง  ธีระวีณิน  ยุพาพร สรนุวัตร  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ อรุโณทัย  วงศ์ศิริ  
2529  ประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดในการป้องกันรักษาเน้ือไม้ยูคาลิปตัสหลังตัดฟัน  
ประชุมการป่าไม้ปี 2529  หน้า 179-203 

7. ธีระ วีณิน และ  สุรางค์ เธียรหิรัญ   2529   การทดลองป้องกันเชื้อรา Mold กับแผ่นชิ้นไม้อัด
ยางพารา ประชุมการป่าไม้ปี 2529  หน้า 249-253 

8. ธีระ วีณิน ไพวรรณ เล็กอุทัย  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ อรุโณทัย วงศ์ศิริ  2529  การใช้สารเคมี
ป้องกันรักษาเน้ือไม้ยางพาราภายหลังตัดฟัน   ประชุมการป่าไม้ปี 2529  หน้า 265-269 

9. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2530  ความรุนแรงของราย้อมสี ( Blue Stain ) ในไม้ 7 ชนิด  ประชุมการป่า
ไม้ปี 2530  หน้า 109-113 

10. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2530  ความรุนแรงของราย้อมสี ( Blue Stain ) ในไม้ไผ่ 9 ชนิด  ประชุมการ
ป่าไม้ปี 2530  หน้า 115-119 

11. สุรางค์ เธียรหิรัญ  2531  ประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อเชื้อราย้อมสี  ประชุมการป่าไม้ปี 
2531 หน้า 83-88 

12. สุธาทิพย์  พรหมโชติกุล  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ อรุณี วีณิน  2531 ประสิทธิภาพของสารเคมี
รักษาเน้ือไม้บางยางพารา  ประชุมการป่าไม้ปี 2531  หน้า 73-81 



 

13. ศุภศรี อภินันท์ธรรม  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และอรุโณทัย วงศ์ศิริ  2531  การทดลองไม้ยางพารา
แช่น้ าเพื่อป้องกันราย้อมสี  ประชุมการป่าไม้ปี 2531  หน้า 121-123 

14. ธีระ วีณิน  สุรางค์ เธียรหิรัญ และ อรุโณทัย  วงศ์ ศิริ  2532  การป้องกันรอยด่างสีน้ าเงินบนไม้
ยางพาราแปรรูป  ประชุมการป่าไม้ปี 2532  หน้า 201-206 

15. กิตติยา  อติสงเคราะห์  สุธาทิพย์  พรหมโชติกุล  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ อรุณี วีณิน  2534  
ประสิทธิภาพของสาร IF 1000 ในการยับยั้งการเจริญของเห็ดราท าลายไม้   ประชุมการป่าไม้ปี 
2534  หน้า 239-245 

16. สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ ยุพาพร สรนุวัตร 2535  การควบคุมปลวกใต้ดินโดยใช้ Antagonistic 
Fungi ประชุมการป่าไม้ปี 2535  หน้า 261-265 

17. เบ็ญจวรรณ คฤหพัฒนา  สุธาทิพย์  พรหมโชติกุล อรุณี วีณิน  และ สุรางค์ เธียรหิรัญ  2536  
สารยับยั้งเชื้อราโทรโปโลนส์จากไม้สนแผง ประชุมวิชาการวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ปี 2536 หน้า 422-423 

18. สุรางค์ เธียรหิรัญ    2540   เชื้อราท าลายไม้ไผ่    เอกสารทางวิชาการ ส านักวิชาการป่าไม้  กรม
ป่าไม้ กรุงเทพฯ 11 หน้า   

19. Thienhirun, S. & Whalley, A. J. S. ( 1997 ). Rosellinia necratrix : A Potential threat in 
Thailand. Thai Phytopathology Vol. 12 No. 2 : 164-168. 

20. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2542  ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราย่อยสลายไม้ในพื้นที่เกาะ
แสมสารและเกาะข้างเคียง  เอกสารทางวิชาการ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองทัพเรือ และ กรมป่าไม้  
57 หน้า 

21. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2542  ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราย่อยสลายไม้ในพื้นที่เกาะตาชัย
และเกาะบอน  เอกสารทางวิชาการ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ และ กรมป่าไม้  43 หน้า  

22. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2542 อนุกรมวิธานเชื้อราสกุล Hypoxylon ที่พบในประเทศไทย   เอกสารทาง
วิชาการ  ส านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 103 หน้า 

23. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย สรินทิพย์ โสรัจจตานนท์ สมใจ เมธียนต์พิริยะ สุรางค์ เธียรหิรัญ และ สุรี
ลักษณ์ รอดทอง 2544 เชื้อราวงศ์ Xylariaceae บนพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรัพยากรไทย 
อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย  ประชุมวิชาการ      ( 21-23 มิ.ย. 2544 ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ หน้า 41-48 

24. สุรางค์  เธียรหิรัญ  2544 เห็ดราท าลายไม้ที่พบในไม้เสม็ด    วารสารงานวิจัยศูนย์วิจัยและศึกษา
ธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร ฉบับที่ 2/ 2544 สิงหาคม 2544 กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ หน้า 105- 116. 



 

25. Thienhirun, S. & Whalley, A. J. S. 2544.  Wood Decay Xylariaceae เสนอผลงานในที่
ประชุมสัมมนา หัวข้อเร่ือง Fungal Diversity of Thailand : Towords a check list of Thai fungi. 
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2544 ณ. ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ ตึกสวทช. กรุงเทพฯ 

26. สุรางค์  เธียรหิรัญ  2545 ความหลากหลายของเห็ดราวงศ์ Xylariaceae      ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์  รายงานการประชุมการป่าไม้ประจ าปี 2545 “ ศักยภาพของป่าไม้ต่อ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย “ กรมป่าไม้  กรุงเทพฯ หน้า 13-22 

27. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย  สุรีลักษณ์ รอดทอง  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ Anthony Whalley  2547  
แนวโน้มการพบเชื้อราชนิดใหม่ในกลุ่ม Xylariaceae ในประเทศไทย  การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่4 วันที่ 10-11  สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 112 

28. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2547 เห็ดราวงศ์  Xylariaceae  ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุ่งกะมัง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพงานวิจัยจากอดีตสู่
อนาคต วันที่30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย 

29. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2547 เชื้อราใหม่ 3 ชนิดในสกุล Rhopalostroma ที่พบในประเทศไทย การ
ประชุมความหลากหลายทางชีวภาพงานวิจัยจากอดีตสู่อนาคต วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 
2547 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย 

30. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย  สุรีลักษณ์ รอดทอง  สุรางค์ เธียรหิรัญ  และ Anthony Whalley  2547 
ข้อมูลทางชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อราสกุล Hypoxylon การประชุมความ
หลากหลายทางชีวภาพงานวิจัยจากอดีตสู่อนาคต วันที่30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2547 ณ 
โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย 

31. สุรางค์ เธียรหิรัญ 2547 เห็ดราย่อยสลายไม้ Xylariaceae   เอกสารเผยแพร่    กรมป่าไม้ 
กรุงเทพฯ 

32. ยุพาพร สรนุวัตร และ สุรางค์ เธียรหิรัญ  2548 ปลวกเพาะเลี้ยงเห็ดโคนชนิดที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเห็ดโคนในประเทศไทย เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการคร้ังที่ 43
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1 สาขาพืช  1-4 กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 713-720 

33. Suwannasai, N., Rodtong, S., Thienhirun, S., & Whalley, A. J.S. ( 2005 ). Perispore 
Ornamentations for the Indication of Hypoxylon Species. 22 nd MST Annual Conference. Journal 
of Microscopy Society of Thailand. 19(1), 207-208 

34. Rodtong, S., Thienhirun, S., Yahaufai, J., & Siripong, P. ( 2005 ). Antiproliferative Agents 
from   Xylariaceous Fungi.  8 th National Cancer Conference, 7-9 September Bangkok, 130. 

35. สุรางค์  เธียรหิรัญ  2548 เชื้อรา Biscogniauxia uniapiculata ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับสวน
ป่ายูคาลิปตัสในอนาคต   การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ  ครั้งที่ 7 วันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2548  ณ  
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  



 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
1.   Whalley, A.J.S., & Thienhirun, S. (1996). Rhopalostroma kanyae sp. nov. from  
        Thailand. Mycological Research 100 (7), 866-868. 
2.   Sihanonth, P., Thienhirun, S., & Whalley, A.J.S. (1997). Entonaema ( Xylariaceae)  
        in Thailand. Mycological Research. 102 (4), 458-460. 
3.   Thienhirun, S. & Whalley, A. J. S. ( 1998 ). Xylariaceae of Thailand and Southeast  
         Asia. Proceedings of the Asia-Pacific Mycological Conference on Biodiversity   
         and Biotechnology Hua-Hin, Prachuapkhirikhan, Thailand. 
4.  Webster, J., Whalley, A.J.S., Thienhirun, S. & Richardson, M.J. (1999). Wawelia 
         argentea and W. microspora, two new species is xerophilous fungi on rabbit and  
         hare dung in Britain. Mycological Research. 103 (12), 1604-1608. 
5.   Whalley, A.J.S., Thienhirun, S., Whalley, M.A., & Sihnonth, P. (1999). The Genus 
        Rhopalostroma (Xylariaceae) in Thailand. Botanical Journal Scotland. 50 (2),  
        185-190. 
6.   Whalley, M.A., Whalley, A.J.S., Thienhirun, S., & Sihanonth, P. (1999). Camillea 

               malaysianensis sp. Nov. and distribution of Camillea in Southeast Asia. Kew  
               Bulletin 54 (3), 1-8. 

7.   Rodtong, S., Thienhirun, S., Whalley, A.J.S., Suwantasie, N., Soerustanon, S., &  
         Maeteechonpiriya, S. (2000). New and Interesting Xylariaceae from Tup Lan  
         National Park. Abstracts in Tropical Mycology 2000, Liverpool John Moores  
         University, Liverpool. UK. 
8.   Thienhirun, S., Whalley, A.J.S., Suwantasie, N., Soerustanon, S., &  
          Maeteechonpiriya, S. (2000). Xylariaceae in Samaesan and Neighbouring Islets.  
          Abstracts in Tropical Mycology 2000, Liverpool John Moores University,  
          Liverpool. UK. 
9.   Whalley, M.A., Thienhirun, S. (2002). Where are the Xylariaceae ? the Southest  
           Asia connection. Abstracts in The 7 th International Mycological Congress, Oslo.  
           Norway. 
10.  Thienhirun, S. , Rodtong, S., Phukhawan, N., Suwannasai, N (2003).  
            Xylariaceous Fungi in Phu Hin Rongkra National Park, Thailand. Proceedings in  
           The 2 nd International conference on Medicinal Mushroom and the International  
            Conference on Biodiversity and Bioactive Compounds. Pattaya Thailand. 505- 
            508. 



 

11.   Suwannasai, N., Rodtong, S., Thienhirun, S., & Whalley, A. J.S. ( 2004 ).  
        Relationships within Hypoxylon species based on morphological and molecular  
        data. Abstracts in The IV Asia-Pacific Mycological Congress & The IX 
         International Marine and Freshwater Mycology Symposium. 14-19 November 
        2004, Chiangmai, Thailand,  103. 
12.  Rodtong, S. &  Thienhirun, S. ( 2004 ). Lectin accumulation in some xylariaceous  
          fungi. Abstracts in The IV Asia-Pacific Mycological Congress & The IX  
         International Marine and Freshwater Mycology Symposium. 14-19 November  
          2004, Chiangmai, Thailand,  180. 
13.  Suwannasai, N., Rodtong, S., Thienhirun, S., & Whalley, A. J.S. ( 2004 ). ITS  
         sequence herterogenecity of Xylaria species and some other Xylariaceous  
       genera. Abstracts in The IV Asia-Pacific Mycological Congress & The IX  
        International Marine and Freshwater Mycology Symposium. 14-19 November 
          2004, Chiangmai, Thailand,  193. 
14.  Thienhirun, S., &  A.J.S. Whalley  ( 2004 ). Chapter 6 : Xylariaceae. In Thai  
        Fungal Diversity. ( ed. E.B.G. Jones, M. Tantichareon & K.D. Hyde ) pp. 71-77.  
           BIOTEC Thailand. 
15.  Suwannasai, N., Rodtong, S., Thienhirun, S., &  Whalley, A.J.S. ( 2005 ).  
         Nucleotide Sequence Data for the Clarification of Species Complex in  
         Xylariaceous Fungi. RGJ-Ph.D. congress VI, 28-30 April 2005   Chonburi ,  161. 
16.  Nugent, L.K., Sihanonth, P., Thienhirun, S. & Whalley, A.J.S. ( 2005 ).  
         Biscogniauxia : a genus of latent invaders. Mycologist. Vol. 19 Part 1 February,   
         40-43. 
17.  Thienhirun, S., Rodtong, S. Charaensatapon, R., & Sivikorn, N. ( 2005 ).  
          Xylariaceous Fungal Metabolites Against the Causal Agent of Mango 
          Anthracnose. International Conference on Biopesticides IV. 13-18 February  
           2005, Chiangmai, Thailand. 
18.  Suwannasai, N., Rodtong, S., Thienhirun, S., &  Whalley, A.J.S. ( 2005 ). New species  

 and phylogenetic relationships of Hypoxylon species found in Thailand inferred from   the   
internal transcribed spacer regions of ribosomal DNA sequences. Mycotaxon. Vol.  94 pp. 
303-324. 

18.  Thienhirun, S., & Rodtong, S. ( 2006 ). Xylariaceous Fungi in Doi Suthep-Pui National   
        Park, Thialand. Abstract in The 8 th International  Mycological Congress,  



 

        21-25 August 2006, Cairns Convention Center, Queenland, Australia. 349. 
    19.   Thienhirun, S., & Rodtong, S. ( 2006 ). New Records of Hypoxylon found in Thailand.  
              Abstract in The 16 th International Mycoscopy  Congress, 3-8 September 2006,  
              Sapporo, Japan. 
 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อเร่ืองและสถานภาพในการท าวิจัย         
        7.4.1     การส ารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์เชื้อราวงศ์ Xylariaceae เพื่อการใช้ประโยชน์   
                      (หัวหน้าโครงการ )  งบประมาณกรมป่าไม้ ท าการวิจัยไปแล้วร้อยละ 70  
        7.4.2     การศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของปลวกกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
                     ( หัวหน้าโครงการ ) งบประมาณกรมป่าไม้ ท าการวิจัยไปแล้วร้อยละ 30 
        7.4.3     เล็คตินของเชื้อรา  ( ผู้ร่วมโครงการ )  
                     งบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ท าการวิจัยไปแล้วร้อยละ 50 
       7.4.3     เชื้อราที่อยู่ในพืชป่าและความเป็นพิษของสารจากเชื้อราและพืชต่อเซลล์มะเร็ง  
                   ( ผู้ร่วมโครงการ) งบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
                   ท าการวิจัยไปแล้วร้อยละ 70 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                      แบบ ต-1ช 
 
       แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project) 
 

ชื่อแผนงานวิจัย    ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน 
                          Biodiversity and Indigenous Knowledge in the Community Forests  
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน  4 โครงการดังนี้  
โครงการท่ี 1   ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นท่ีป่าชุมชน  

            Biodiversity of Macro-Fungi  in the Community Forests 
 โครงการท่ี 2   ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน  

            Biodiversity of Insect in the Community Forests  
โครงการท่ี 3   ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน  

            Biodiversity of Plant Community in the Community Forests  
โครงการท่ี 4   ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นท่ีป่าชุมชน  

         Indigenous  Knowledge of Utilization  in the Community Forests   
 
2. รายชื่อคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานท่ีสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

1.  ดร.สุรางค์     เธียรหิรัญ   นักวิ ทยาศาสตร์ 8ว หัวหน้า แผนงานวิจัย           
ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ โทร. 0 2561 4292-93 ต่อ 487 
  

3. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2551 จ านวนเงิน - บาท 
 
4. เร่ิมท าการวิจัยเมื่อ (เดือน,ปี)  ตุลาคม 2551  ถึง (เดือน,ปี) กันยายน 2555 
5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยวิจัย (โดยสรุป) 
เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา  แมลง สังคมพืช 

พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่  
 

5.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานวิจัยตามที่เสนอไว้กับงานวิจัยท่ีได้ด าเนินการจริง 
ในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติตามล าดับอย่างไร  

 - 
 



 

5.3 แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
[ท้ังนี้ ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัยระหว่างท่ีท าการวิจัย ท่ีเคย
พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะน าเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)] 

 - 
 

5.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี)  
- 

 
5.5 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เร่ิมด าเนินการเป็นเงินท้ังสิ้น - บาท 

 
5.6 งานตามแผนงานวิจัยท่ีจะท าต่อไป 

 ด าเนินการวิจัยตามแผนงาน  
 

5.7 ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้าม)ี  
 -    
 

 
 
 
 
 

     ( นายสุรางค์  เธียรหิรัญ ) 
                                       หัวหน้าชุดแผนงานวิจัย 
                      วันที่         เดือน                          พ.ศ. 2550       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                        แบบ ว-1สค 
  

แบบสรุปสาระส าคัญข้อเสนอการวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

-----------------------------------  

ชื่อข้อเสนอการวิจัย (ไทย)  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน 
                       (อังกฤษ)  Biodiversity and Indigenous Knowledge in the Community Forests  
    

ส่วน ก   :   ลักษณะข้อเสนอการวิจัย  

             แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย   โครงการวิจัย   

                         ใหม่                

                                       ต่อเน่ืองระยะเวลา…5...ปี ปีนี้เป็นปีที่…2... รหัสข้อเสนอการวิจัย…...…..…… 

ส่วน ข  :  องค์ประกอบในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย (โดยย่อ) 

1. ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัด 
หัวหน้าแผนงานวิจัย 
นาง สุรางค์ เธียรหิรัญ   นักวิทยาศาสตร์ 8 ว  
Mrs. Surang  Thienhirun 
ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     61  ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  โทร. 02-561-4292-3  ต่อ 487   
 

2.  ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นล าดับ

ที่ 188 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 มกราคม 2547  ซึ่งอนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ ที่มีวัตถุประสงค์ อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ     การใช้ประโยชน์องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  การ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม  กรมป่าไม้เป็น
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่อนุรักษ์ควบคุมดูแลพื้นที่ ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าเศรษฐกิจ   ท า
ให้กรมป่าไม้มีภารกิจงานที่ต้องตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ รวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ด้าน เห็ดรา แมลง และพืชที่ถูกต้อง
ตามหลักอนุกรมวิธาน และองค์ความรู้       ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ อย่างเป็นระบบ



 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่    เสี่ยงต่อการบุกรุกเข้าท าลายที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง  
 ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้จัดท าแผนงาน การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนทรัพยากร      
ชีวภาพทางด้าน เห็ดรา แมลง สังคมพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่ ที่อยู่           
ในภาคต่างๆของประเทศไทย  และจัดเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายของชนิดเห็ดรา แมลง     
สถานภาพ   ของสังคมพืช ชนิดพรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่  เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  

3. วัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา  แมลง สังคมพืช  

พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่  

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพทางด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืชและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พื้นที่   
2.  ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบทรัพยากรป่าไม้ชนิดใหม่และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนเผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซด์ของกรมป่าไม้ 
          หน่วยงานที่ใช้ ประโยชน์จากผลการวิจัย 

-  ผู้บริหารประเทศเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน  

-  หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น  สถาบันการศึกษาต่างๆ  สถาบันวิจัย 
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ประชาชน นักวิชาการ และนักศึกษา สามารถน าความรู้มาใช้ทางด้านการ
เรียนการสอนและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรในเชิงลึก เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร
และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการด าเนินการวิจัย 
1.   ส ารวจ และรวบรวมความหลากหลายของ  เห็ดรา แมลง สังคมพืชและพรรณพืช 

ในพื้นที่ป่าชุมชน   5 พื้นที่ ดังนี้ 
                 ปีงบประมาณ 2551      ป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

           ปีงบประมาณ 2552     ป่าชุมชนบ้านแม่ตาด จังหวัดเชียงใหม่ 
                         ปีงบประมาณ 2553     พื้นที่ลุ่มน้ าย่อยล าเซบาย จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ  
                                                             และจังหวัดอุบลราชธานี 
             ปีงบประมาณ 2554      ป่าสงวนแห่งชาติอ้ายคร้ึง  จังหวัดตรัง 
            ปีงบประมาณ 2555      ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถิน  จังหวัดราชบุรี   
 



 

2.  ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจ าแนกชนิดของเห็ดรา แมลง สังคมพืช และพรรณพืช   
3.   รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าโดยสัมภาษณ์และใช้  

           แบบสอบถามกับชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน 
4.  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลองค์ความรู้ 
5.  จัดท าแผนที่การกระจายของสังคมพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ศึกษา 
6.  จัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลาย เห็ดรา แมลง สังคมพืช   และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
7.  ลงข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าไว้ 
8.  สรุปผลการศึกษา 
9.  ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
10.  บริการทางวิชาการของผลการศึกษาทางเว็บไซด์ของกรมป่าไม้ 

6. ระยะเวลาท าการวิจัย 

ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2550 - กันยายน 2555    

7. งบประมาณการวิจัย 

ภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย   
 

โครงการที่ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 

1. ความหลากหลาย
ของเห็ดราในพื้นที่
ป่าชุมชน 

374,495 334,495 334,495 334,495 334,495 1,712,475 

2. ความหลากหลาย
ของแมลงพื้นที่ป่า
ชุมชน 

461,845 411,845 411,845 411,845 411,845 2,109,225 

3. ความหลากหลาย
ของสังคมพืชใน
พื้นที่ป่าชุมชน 

338,335 298,335 298,335 298,335 298,335 1,531,675 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์
ของป่า 

307,695 267,695 267,695 267,695 267,695 1,378,475 

รวม 1,482,370 1,312,370 1,312,370 1,312,370 1,312,370 6,731,850 

 



 

8. ผลส าเร็จที่ได้ 
 ผลส าเร็จเบื้องต้นระบุ P เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าองค์ความรู้น้ีไปใช้ทางด้าน         

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 
  
 

 
    นางสุรางค์  เธียรหิรัญ) 
   หัวหน้าชุดแผนงานวิจัย 

วันที่.........เดือน.................................พ.ศ..........   
 

 
 
 


