




เกริ่นนำ 
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หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม�้�กรมป่าไม้�ค้นพบ�จากการทา�งานร่วมกับชุมชนและ
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ป่าไม้อย่างแท้จริงมิ ใช่เป็นเพียงแต่ตัวอักษรในหนังสือเท่านั้น�� �

ดร.�สุรางค์�เธียรหิรัญ
ผูอ้ำานวยการสำานกังานความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปา่ไม้

สิงหาคม�2552



การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

“�บทเรียนจากสา�นักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้��กรมป่าไม้�”

มีอะไรในเล่ม

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ� �1������������������

ชุมชนและเคร ือข่าย� 14�������������������������������������������������

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ป่าไม้� 16

คนทา�งานมีส่วนร่วมอย่างไร�� 17

บทเรียนจากการทา�งานร่วมกัน� ���18

ผลจากการทา�งานร่วมกัน� 19

ข้อคิดและบทเรียน� 20



โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ�

 เนื่องจากขาดฐานข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ� ปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้� ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าอย่างย่ังยืน� � ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชน�
และเจ้าหน้าที่ป่าไม�้ � จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว� กรมป่าไม้� ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ดูแลรักษาป่ายากที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ ได้�
กรมป่าไม้จึงมีความจา�เป็นเร่งด่วนที่ต้องดา�เนินการลดความขัดแย้งกับชุมชนและลด 
การบุกรุกทา�ลายป่า� ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้จัดทา�โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ�ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีกรมป่าไม้ดูแลอยู่ประมาณ�1221�ป่า�
โดยมีกระบวนการให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทา�งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่
ประจา�ในพ้ืนท่ีน้ันๆ� โดยเริม่ต้ังแต่ร่วมคิดร่วมทา�� ร่วมค้นหา� ร่วมกันรักษาป่า� ร่วมวางแผน�
การบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน� � แผนงานของโครงการน้ีเป็นการทา�งานเชิงรุกของ
กรมป่าไม้ที่จะทา�ให้คนอยู่กับป่าและรักษาป่าได้อย่างยั่งยืน

แนวทางทา�งาน 
 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน�
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
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กิจกรรมที่นา�ไปสู่ผลสัมฤทธิ์

� 1.� สา�รวจและจัดทา�ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
� 2.��อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์
� 3.� เสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพป่าไม้
� 4.�ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนบริหารจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
� 5.� พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
� 6.�จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรมป่าไม้
� 7.�พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
� 8.�ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของชุมชน
� 9.�การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
� 10.� ติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ก่อน - หลัง

 1. มีความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพสูง
 2. ไม่มีข้อมูลของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
 3. ประชาชน/ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บหาของป่าเพื่อการยังชีพ
 4. ประชาชน/ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 5. มีเคร ือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ ในบริเวณรอบ
พื้นที่ป่า
 6. มีจา นวนคดีความ/จับกุมผู้กระทา ความผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่มาก
 7. เสี่ยงต่อการบุกรุกทา ลายป่าสูง
 8. เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูง
 9. เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าที่คุกคามต่อระบบนิเวศป่าไม้สูง
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 ลา ดับ ลุ่มน้า  กลุ่มป่า ป่าสงวนแห่งชาต ิ ตา บล อา เภอ จังหวัด

 1 น่าน ดอยภูคา ป่าสาลีก ขึ่ง เวียงสา น่าน
  
 2 น่าน ภูเมี่ยง- ป่าเขากระยาง หนอง นครไทย พิษณุโลก
   ภูทอง (ป่าห้วยเสน) กระท้าว

 3 โมง ภูพาน ป่ากุดจับ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี

 4 สงคราม ภูพาน ป่าคา หัวแฮด ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี

 5 สงคราม ภูพาน ป่าดงชมพูพร วังชมภู พรเจริญ หนองคาย
    (ป่าหนองแปน) 

 6 ชี ภูพาน ป่าดงมะอี่ ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด
    (ป่าภูคา บก)

 7 มูล พนมดงรัก- ป่าดงภูดิน หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
   ผาแต้ม
 
 8 ป่าสัก ภูเขียว ป่าเขาผาลาด ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี
 
 9 สาละวิน สาละวิน ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

 10 ปิง น้า ปาย ป่าแม่แจ่ม แม่จันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่
    (ป่าสนวัดจันทร์) 

พื้นที่ดา เนินการปีงบประมาณ 2552
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ด้านพรรณพืช
ด้านสัตว์
ด้านแมลง
ด้านเห็ดราและไลเคน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1    
สา รวจและจัดทา ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร ื่องการสา รวจและเก็บข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดราและไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนในแต่ละพื้นที่ดา เนินการ 
 สา รวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณพืช สัตว์ แมลง 
เห็ดราและไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จัดทา โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
กรมป่าไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 5 ด้าน

แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรมในพื้นที่ปีที่หนึ่ง
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กิจกรรมที่ 2   
อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์

 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร ื่องการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช
ป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้กับชุมชนในแต่ละพื้นที่ดา เนินการ โดยเน้นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการเพาะเลี้ยงพืช เพื่อเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์โดยมีการ
จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 

กิจกรรมที่ 3   
เสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
 จัดฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์ป่า” หลักสูตร นักอนุกรมวิธานน้อย ในแต่ละพื้นที่
ดา เนินการ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าความสา คัญของการอนุรักษ์
ป่าไม้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เกิดกลไกความร่วมมือของเยาวชนใน
พื้นที่และสร้างแนวร่วม กลุ่มเคร ือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากเยาวชน 
 จัดเวทีประชาคม เร ื่องการอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าไม้ ในแต่ละพื้นที่ดา เนินการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้
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กิจกรรมที่ 4    
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทา แผนบริหารจัดการ             

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรความหลาก
หลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในแต่ละพื้นที่ดา เนินการ โดยการวางแผนร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับชุมชน และภาคีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
แนวทางกิจกรรมที่จะดา เนินการอนุรักษ์และพัฒนา ตลอดจนการสื่อให้สาธารณชนร่วม
รับรู้และร่วมมือในการดา เนินการ การแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างหุ้นส่วนการพัฒนา
ท้ังในชุมชนและภาคีภายนอก และแผนจัดการท่ีเน้นเครือ่งมือท่ีสา คัญในการบูรณาการ 
กิจกรรม งบประมาณ และทุนด้านอื่นๆ ในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อให้ได้แผนหลัก
หรือแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
ของพื้นที่
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กิจกรรมที่ 5      
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพป่าไม้

  นา ฐานองค์ความรู้ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่
ดา เนินการ มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
การสร้างศูนย์สมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของป่าโดยชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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กิจกรรมที่ 6    
จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลาย

ทางชีวภาพกรมป่าไม้

 จัดทา�กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ�
(CHM)� กรมป่าไม้� โดยการจัดทา�เว็บไซต์ภายใต้สา�นักงานความหลากหลายทางชีวภาพ�
ด้านป่าไม้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ�รวมทั้งจัดทา�เอกสารเผยแพร่�สื่อวีดีทัศน์�
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอกองค์กร�
� จัดการประชุมสัมมนารายงานผลการดำาเนินงานของโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้� � ประจา�ปีงบประมาณ� 2552� � โดย
ประชาสัมพันธ์ผลการดา�เนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน�รวม
ทั้งบุคคลทั่วไป� เพื่อให้เกิดเคร ือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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กิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่ปีที่สอง�สาม�สี่........................
กิจกรรมที่ 7

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

� สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็ง� การมีส่วนร่วมของกระบวนการทา�งาน
ภาคประชาชน�
� ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการดำาเนินงานด้านความหลากหลายขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น� ครู� นักเรียน� เยาวชน� และชุมชน� รวมทั้งสถาบันทางศาสนา� เพื่อเป็น
กลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชุมชน
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กิจกรรมที่ 8  
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของชุมชน

� ศึกษามูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 9  
การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

� ชุมชนร่วมกันจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ในพื้นที่
โครงการโดยการปลูกพืชโครงสร้างของป่าเดิมเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศระดับชุมชน



ชุมชนและเคร ือข่าย
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อาสาสมัครชุมชน

ส่วนราชการ

สถาบันศึกษา

ผู้นา�ชุมชน

ผู้นา�ศาสนา

องค์กรเอกชน

องค์กรพัฒนาเอกชน



กิจกรรมที่ 10 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

� ติดตามความเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของแต่ละพ้ืนท่ี
� สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดำาเนินการเก็บข้อมูลความ 
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

15

บทเรียนจากสำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชา�นาญการ

 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น� ด้านพรรณพืช�

� ด้านสัตว์� ด้านแมลง

� ด้านเห็ดราและไลเคน� ด้านจัดระบบฐานข้อมูล

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากหน่วยงานภูมิภาคปฏิบัติงานในพื้นที่

 หน่วยป้องกันรักษาป่า� งานส่งเสริมการปลูกป่า

� งานเพาะชา�กล้าไม้ สถานีวิจัย

� งานส่งเสริมป่าชุมชน� งานจัดที่ดินป่าไม้
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อบรมความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ด้าน

ร่วมคิดและวางแผน

ร่วมสา รวจและค้นหาเก็บข้อมูล

ร่วมอนุรักษ์

ร่วมพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ร่วมสร้างจิตสา นึกรักษ์และหวงแหนฝืนป่า

ร่วมวางแผนบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน

มีส่วนร่วมอย่างไร . . . . . . .
 . .  . . . .ร่วมพัฒนาความรู้ให้ตนเอง
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ชุมชน เคร ือข่ายและเจ้าหน้าที่ป่าไม้
พัฒนาศกัยภาพตัวเองมีความรู้มากขึ้น   

รู้จักทา งานเป็นทีม    

มีความห่วงใยและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ชาวบ้านบัณฑิตและนักเรียนมีงานทา มีรายได้จากการจ้างงาน

รู้จักทรัพยากรความหลากหลายในพื้นที่มากขึ้น จากที่ ไม่รู้ก็ได้รู้

ทศันคตขิองชาวบา้นยอมรบัและมคีวามรู้สกึในเชงิบวกตอ่เจา้หนา้ทีป่า่ไม้

ร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาป่า

มีความสุขกับการทา งานร่วมกัน

รู้จักกันมากขึ้น

บัณฑิตสา นึกรักบ้านเกิด

มีพลังที่จะมีความคิดสร้างสรรพัฒนาให้กับท้องถิ่นของตัวเอง

บทเรียนจากการทา งานร่วมกัน
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ผลจาการทา งานร่วมกัน
ฐานข้อมูล
 ได้มาตรฐานและมีความต่อเน่ือง 
ชุมชน และภาครัฐเป็นเจ้าของร่วมกัน

การใช้ประโยชน์
 นา ข้อมูลมาใช้และต่อยอดโดยชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างคุณค่าของปราชญ์ชาวบ้าน สร้าง
หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน สร้างแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน  
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ข้อคิดและบทเรียน
 การทา งานความหลากหลายทางชีวภาพของกรมป่าไม้เป็นการทา งานท่ีเน้นให้เกิดการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน เน่ืองจากกรมป่าไม้มีความพร้อมในการดา เนินการ โดยมีหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
และมีอา นาจหน้าที่ภารกิจในการควบคุม ดูแลพื้นที่ป่าโดยตรง  ดังนั้นกรมป่าไม้จึงใช้การทา งานด้าน
ความหลากหลายฯ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โรงเรียน  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การรักษาพื้นที่ป่าร่วมกัน  เพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน
 จากการทา งานในปี 2552  กรมป่าไม้ได้ข้อคิดและบทเรียนว่า ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (พืช สัตว์ แมลง เห็ดราไลเคน ภูมปัญญาท้องถิ่น) นั้น สิ่งที่
สา คัญคือ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสา รวจและเก็บข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  
การเชื่อมโยงของข้อมูลและการนา ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้จริงโดยชุมชนและภาคีความร่วมมืออื่น  มิ ใช่
เป็นเพียงแค่บอกว่ามีอะไรในพื้นที่เท่านั้น การทา งานแบบมีเพื่อน การทา งานเป็นทีม การรู้จักให้ และ
การเสียสละ เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมและมีหัวใจเดียวกันที่จะรักษาป่าเพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคต
 ข้อมูลจากพื้นที่จะเก็บที่กรมป่าไม้และในพื้นที่ โดยชุมชนเอง ชุมชนเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกับ
กรมป่าไม้ ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ 
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกรมป่าไม้
 การจ้างงานเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงานของบัณฑิต  การทา งานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 
ป่าไม้ อันนา ไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถและเปิดโลกทรรศน์มากขึ้น
 การทา งานต้องมีความต่อเนื่อง มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เข้ามาต่อยอดฐานข้อมูลให้กับชุมชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายฯ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีการบูรณาการเช่ือมโยงกับโรงเรยีนในพ้ืนท่ี โดยนา ข้อมูลมาจัดทา หลักสูตรท้องถ่ินของโรงเรยีน 
โดยให้ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ที่ทา งานความหลากหลายฯ กับกรมป่าไม้เป็นครูสอน เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ของเยาวชนและผู้รู้ในพื้นที่
 นอกจากน้ีสิ่งที่สา คัญที่สุดคือวิธีการทา งานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ก่อให้เกิดความตะหนักของ
ชุมชนและเคร ือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ ที่รู้คุณค่าของป่าและต้องการรักษาผืนป่าที่
ตนเองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 การเปล่ียนวิธีการทา งานของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ีอ่อนโยนกับชาวบ้านและเครอืข่าย เป็นกัลยาณมิตร 
ที่ดีร่วมกัน ต่อจากน้ี ไปกรมป่าไม้จะมีมิติการทา งานแบบใหม่ โดยให้มีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน  
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสา คัญ

“กรมป่าไม้มีความพร้อมที่จะพัฒนาและปรับรูปแบบการทา งาน
ความหลากหลายฯ  ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง”



21

บทเรียนจากสำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

สำ�นักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ดำ้นป่ำไม้

ดร.สุรำงค์��เธียรหิรัญ���

ผู้อำ�นวยกำรสำ�นักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้

นำยนพพร��ตั้งจิตต์งำม�

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานสา รวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

นำยธำนี��พันแสง

หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมอนุรักษ์และจัดกำร

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ชีวภำพ

ด้ำนป่ำไม้

นำงสำวลออรัตน�์�ปำนมำ

ผู้ช่วยนักวิจัย

นำงสำวสุทธิลักษณ์��โรจนำนุกูล

ผู้ช่วยนักวิจัย

นำงสำวนิรดำ��แป้นนำงรอง

นักวิทยำศำสตร์
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นำงสำวจำรินี��บำ�รุงถิ่น

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

นำงสุวรรณี��สร้ำงคำ�

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

นำยอำนุภำพ��โตสุวรรณ

นักวิทยำศำสตร์

นำยธนชำต��แสงไพโรน์

นักวิทยำศำสตร์

นำยเอกอยุทธ์��มันทรำนนท�์

นักวิชำกำรเผยแพร่

นำยรัตน์พงษ์��นันทรัตน์

นักวิชำกำรเผยแพร

นำยสนั่น��หมัดส๊ะ

เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร

นำงสำวสมรัก��โกระวิโยธิน

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
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ที่ปรึกษา

อ.ศักดา  ทวิชศรี อ.ขจรศักดิ์  วงศ์ชีวรัตน์ นายปิยชาติ  ไตรสารศรี 

อ.เรณู  สุวรรณรัตน์ รศ.บา เพ็ญ  เขียวหวาน 

นายสุรชัย  ชลดา รงค์กุล นายไสว  วังหงษา
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หัวหน้าโครงการประจา พิ้นที่

นายธานี  พันแสง

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มนา้ ชี

นายสมเด็จ  จา ปี

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มน้า โมง

ลุ่มน้า สงคราม

นายชวน  ธีรวุฒิอุดม

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มน้า มูล

นายชัยรัตน์  แสงปาน

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มน้า น่าน

นายศุภวิชญ์  สาครินทร์

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มน้า น่าน

นายสุเทพ  เฉียบแหลม

หัวหน้าโครงการฯ
ประจา พื้นที่ลุ่มน้า ปิง

นายประพันธ์  ผู้กฤตยาคามี

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มน้า ป่าสัก

นายบุญส่ง  สมเพาะ

หัวหน้าโครงการฯ

ประจา พื้นที่ลุ่มน้า สาละวิน
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