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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของ 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ข้อมูลภาพรวมของ 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  (Forest  Biodiversity  Division ) 

ประวัติความเป็นมา 
 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมจ้ดัตั้งข้ึน เพื่อรองรับภารกิจของกรมป่าไมต้าม
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี10 (พ.ศ.2550–พ.ศ.2554)ใน
หัวขอ้ยุทธศาสตร์การพฒันา บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มและด าเนินตามพนัธกรณีของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพท่ีประเทศไทยไดใ้ห้
สัตยาบนั  ในวนัท่ี 29มกราคม  2547 ส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานใหม่ 
ตามค าสั่งกรมป่าไมท่ี้  1607/2552  ลงวนัท่ี 9  มิถุนายน 2552 เร่ือง ใหจ้ดัตั้งส านกังานความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้

 

ที่ตั้งส านักงาน 
 

ส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี 
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-25792814 เบอร์โทรสาร : 0-25792814 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กรมป่าไมไ้ดมี้ค  าสั่งกรมป่าไมท่ี้ 1607/2552 ลงวนัท่ี 9 
มิถุนายน พ.ศ.2552 เร่ืองใหจ้ดัตั้งส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้เป็นหน่วยงานภายในข้ึน
ตรงต่ออธิบดีกรมป่าไม ้โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1 ) ส ารวจและพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและการใชป้ระโยชน์ 
2 ) จดัท าฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 
3 ) ส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
4 ) ติดตามและประสานงานเก่ียวกบัอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละท่ีเก่ียวขอ้ง 
5 ) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
6 ) ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ประกอบด้วย 
 

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผดิชอบ 
 

  1 ) ปฏิบติังานธุรการทัว่ไป งานสารบรรณ งานพิมพ ์งานการเจา้หนา้ท่ี 
  2 ) ปฏิบติังานดา้นการเงินบญัชี พสัดุ ครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
  3 ) ปฏิบติังานดา้นแผนงาน งบประมาณ และติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
  4 ) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 (2) กลุ่มงานส ารวจและพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีหน้าที ่
รับผดิชอบ 
 

  1 ) ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2 ) รวบรวม พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

  3 ) ส่งเสริมพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากฐานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4 ) บริการเผยแพร่และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
  5 ) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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(3) กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีหน้าทีรั่บผดิชอบ 
 

  1 ) ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้นทุกมิติ เพื่อ
การใชป้ระโยชน์ป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  2 ) ส่งเสริมการอนุรักษช์นิดพนัธ์ุความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมห้ายากและใกลสู้ญพนัธ์ 
  3 ) ประสานความร่มมือกบัองคก์รทอ้งถ่ิน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองคก์รระหวา่ง
ประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพ 

  4 ) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

วสัิยทศัน์ 

  มุ่งมัน่บริหารจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนืและ

เป็นธรรม 
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ผ ูบ้รหิารส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  นางสรุางค ์เธียรหิรญั 

  ผูอ้ านวยการส านกังานความหลากหลายทางชวีภาพดา้นป่าไม ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

นายนพพร ตัง้จิตตง์าม 
เจา้พนกังานป่าไม ้ช านาญงาน 

หัวหนา้กลุม่งานส ารวจและพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทาง

ชวีภาพดา้นป่าไม ้
และหัวหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป  

 

นายธาน ีพนัแสง 
เจา้พนกังานป่าไม ้ช านาญงาน 

หัวหนา้กลุม่งานส่งเสริม อนรุกัษ ์และจดัการ 
ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นป่าไม ้

 



6 
 

 อตัราก าลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

นางสาวลออรัตน์  ปานมา 

ผูช่้วยนกัวจิยั 
นางสาวสุทธิลกัษณ์ โรจนานุกลู 

ผูช่้วยนกัวจิยั 
นางสาวนิรดา แป้นนางรอง 

นกัวทิยาศาสตร์ 

นายอานุภาพโตสุวรรณ 
นกัวทิยาศาสตร์ 

นางสุวรรณี สร้างค า 
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 

นางสาวจารินี บ ารุงถ่ิน 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

นายสนัน่  หมดัส๊ะ 
เจา้พนกังานการเกษตร 

นางสาวสมรัก โกระวโิยธิน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

นายธนชาติ แสงไพโรจน์ 
นกัวทิยาศาสตร์ 

นายเอกอยทุธ์ มนัทรานนท ์

นกัวิชาการเผยแพร่ 
นายรัตน์พงษ ์นนัทรัตน์ 
นกัวิชาการเผยแพร่ 

นางสาวสุรียพ์ร ร าพึง 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
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ส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี 2552  
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1.แผนการปฏิบัตงิานประจ าปี 2552 
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2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2552 

ช่ือโครงการวิจัย งบประมาณปี 2552 (บาท) 

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
1. กจิกรรมหลกัพฒันางานวจิัยด้านป่าไม้ 
กจิกรรมวจิัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

1.1 อ านวยการ 
1.2 จดัท าฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
1.3 ความหลากหลายทางชีวภาพและภมิูปัญญาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
 

2.  กจิกรมหลกัส่งเสริมและพฒันาการป่าไม้ 

กจิกรรมโครงการอนุรักษ์และพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.1 อ  านวยการ 
2.2 ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการความหลากหลาย 
2.4 จดัตั้งกลไกการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม ้
2.5 หน่วยปฏิบติังานส่วนภมิูภาค 

 
 

 
1,219,800 
464,900 
380,000 
374,900 

 
 

20,000,000 
 

4,144,000 
6,487,000 
450,000 
1,919,000 
7,000,000 

รวมทั้งส้ิน 21,219,800 
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ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2552  
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1. งานที่ได้รับมอบหมาย 

1.1 การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การประชุมต่างประเทศ 

ดร.สุรางค ์ เธียรหิรัญ (Dr.Surang Thienhirun) ผูอ้  านวยการส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดา้นป่าไม้ กรมป่าไม้ ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น  ผูป้ระสานงาน  รับผดิชอบการด าเนินงานเก่ียวกบัการเขา้ถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรม  ภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ  ได้
เดินทางไปร่วมประชุมคณะท างานเฉพาะกิจวา่ดว้ยการ  เขา้ถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  คร้ังท่ี 7 
(Seventh Meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit-sharing) ระหวา่ง
วนัท่ี 2-8 เมษายน 2552 ณ องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง  สหประชาชาติ  (UNESCO)       
กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  

การประชุมคณะท างานเฉพาะกิจวา่ดว้ยการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นการประชุมท่ีส าคญั  

ภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity,CBD) มี

วตัถุประสงค์  เพื่อเจรจาระบอบนานาชาติวา่ดว้ยการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชป้ระโยชน์

จากความหลากหลาย ทางชีวภาพเน่ืองจากประเทศแหล่งทรัพยากรชีวภาพไดเ้รียกร้องใหมี้การดูแลเร่ืองการ

เขา้ถึงและแบ่งปันผล ประโยชน์อยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม 
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คณะผูแ้ทนไทยและบรรยากาศในท่ีประชุม ABS-7 ณ ส านกังานใหญ่ UNESCO วนัท่ี 2-8 เมษายน 2552  

กรุงปารีส    สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
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 การประชุมในประเทศ 

ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1 ประชุมคณะท างานประสานงาน

พฒันาระบบและเครือข่ายฐานขอ้มูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดบัประเทศ ระยะท่ี1 คร้ังท่ี 1/2552 

14กรกฎาคม2552 
9.00-13.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 
ชั้น 9 อาคาร B ศนูย์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธนัวาคม 
2552 

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 

2 ประชุมคณะท างานประสานงาน
พฒันาระบบและเครือข่ายฐานขอ้มูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดบัประเทศ ระยะท่ี1 คร้ังท่ี 2/2552 

25 สิงหาคม  2552  
9.00-12.00 น. 

 

หอ้งประชุม สพภ.1 
ชั้น 9 อาคาร B ศนูย์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธนัวาคม 
2552 

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 

3 ประชุมคณะกรรมการภารกิจดา้น 
การป่าไมต่้างประเทศคร้ังท่ี 3/2552 

19 สิงหาคม 2552 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านกัแผนงานและสารสนเทศ 

4 ประชุมหารือและใหข้อมูลเก่ียวกบั
ความเห็นและขอ้เสนอแนะของสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เร่ือง ”การใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และภมิูปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือการพฒันา
เศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ” 

11สิงหาคม2552   
9.30-12.00น. 

 

หอ้งประชุม 263 
ส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 ประชุมระดมความคิดเห็นผูใ้ช้
มหาบณัฑิตเพื่อการพฒันาปรับปรุง
หลกัสูตรสาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากร 

7 สิงหาคม 2552  
8.30-12.00 น. 

หอ้งประชุม EC 5628 
ชั้น6 อาคาร
ปฏิบติัการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตร์
ศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน 

โครงการสหวทิยาการระดบั
บณัฑิตศึกษาสาขาวชิาการจดัการ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
50 แขวงลาดยาว ถ. พหลโยธิน 
เขตจตุจกัร 10900 

6 ประชุมระดมความคิดเห็น โครงการ 
เร่ือง”การศึกษาสถานภาพเร่ืองการ
จดัการการเขา้ถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใชท้รัพยากร
ชีวภาพในองคก์ารวจิยัและพฒันาใน
ประเทศไทย : กรณีศึกษาทรัพยากร
ชีวภาพพืช” 

14 กรกฎาคม 2552 หอ้งแวฟไฟร์ 1 
โรงแรมริชมอนด ์    
จ.นนทบุรี 

ส านกังานความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้
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ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
7 ประชุมคณะกรรมการจดังานวนั

สถาปนากรมป่าไม ้ครบรอบ 113 ปี 
คร้ังท่ี1/2552 

4 สิงหาคม 2552 
13.00 น. 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 2 
อาคาร เทียมคมกฤส 
กรมป่าไม ้

ส านกับริหารกลาง  กรมป่าไม ้

8 ประชุมหารือ เร่ืองกฎหมายและ
แนวทางของต่างประเทศในการ
คุม้ครอง  Red Data Species และยติุ
การสูญพนัธ์ุและสูญเสียถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

29 กรกฎาคม 2552 หอ้งลาเวนเดอร์ ชั้น 2 
ตึก Convention 
โรงแรมรามา 
การ์เดน้ส์กรุงเทพ 

ส านกัความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9 ประชุมเพ่ือรับฟังและหารือเก่ียวกบั
ประเดน็/หวัขอ้ในระบอบระหวา่ง
ประเทศฯ ท่ีควรมี/ไม่มีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย 

28 กรกฎาคม 2552  
13.30-16.00 น. 

หอ้งประชุมส านกั
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส านกั
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

10 ประชุมคณะท างานประสานงานร่วม
ตามแผนงานและโครงการภายใต้
แผนกลยทุธ์การวจิยัและพฒันา
ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้

27 กรกฎาคม 2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 301 
อาคารกริต สามะพุทธิ 
กรมป่าไม ้

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
ประสานงานร่วมตามแผนงาน
และโครงการภายใตแ้ผนกลยทุธ์
การวจิยัและพฒันาทรัพยากร
พนัธุกรรมป่าไม ้

11 ประชุมคณะกรรมมการอนุรักษแ์ละ
ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

22 กรกฎาคม 2552 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 202 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ ส านกันโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

12 ประชุมเชิงปฏิบติัการความร่วมมือ
ระดบัภูมิภาคอาเซียนดา้นการอนุรักษ์
และการใชป้ระโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื : 
เร่ือง ธุรกิจกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหแ้ก่นกัธุรกิจและนกัวชิาการ
จากหน่วยงานประสานงานกลาง
อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

20 -22 กรกฎาคม 
2552 

โรงแรมมิราเคิล 
 แกรนด ์คอนเวนชัน่ 
กรุงเทพ 

ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

13 สัมมนาพฒันานกับริหาร เร่ือง “การมี
ส่วนร่วมกบัประชาชนในการพฒันา
ประเทศ” ส าหรับผูบ้ริหาร รุ่นท่ี 3 

18 สิงหาคม -3 
กนัยายน 2552 

โรงแรมพลูแมน  
ถนนรางน ้า เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 

ส านกับริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม 
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ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที่/เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
14 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและ
ประโยชน์สุขของประชาชนกิจกรรม 
บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ร่วมกนั 
เสริมสร้างจิตอนุรักษ ์พฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างโลกสีเขียว” 

15 สิงหาคม 2552 
7.30 – 17.30 น. 

ศนูยส่์งเสริมการ
เรียนรู้และพฒันา
ทรัพยากรป่าชายเลน
ท่ี 2 จ.สมุทรสาคร 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

15 ประชุมคณะท างานประสานงานร่วม
ตามแผนงานและโครงการภายใตแ้ผน
กลยทุธ์การวจิยัแลพฒันาทรัพยากร
พนัธุกรรมป่าไม ้คร้ังท่ี 3/2552 

27 กรกฎาคม 
2552 15.00 น. 

หอ้งประชุม 301 
อาคารกริต สามะพุทธิ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
ประสานงานร่ามตามแผน
โครงการภายใตแ้ผนกลยทุธ์ 
การวจิยัและพฒันาทรัพยากร
พนัธุกรรมป่าไม ้ 

16 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวา่
ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
2/2552 

22 กรกฎาคม 
2552 10.30 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกังานความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้

17 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ(กอช.)คร้ังท่ี 1/2552 

22 กรกฎาคม 
2552  

14.00 น. 

หอ้งประชุม 202   
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกังานความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้

18 ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตา
เฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ 
คร้ังท่ี 1/2552 

7 พฤษภาคม2552 
13.00 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17  
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮ
นาวา่ดว้ยความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

19 ประชุมคณะท างานประสานงานร่วม
ตามแผนงานและโครงการภายใตแ้ผน
กลยทุธ์การวจิยัและพฒันาทรัพยากร
พนัธุกรรมป่าไม ้คร้ังท่ี 1/2552 

21 พฤษภาคม 
2552 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 303 
อาคารกริต สามะพุทธิ 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
ประสานงานร่วมตามแผนงาน
และโครงการภายใตแ้ผนกลยทุธ์
การวจิยัและพฒันาทรัพยากร
พนัธุกรรมป่าไม ้

20 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวา่
ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
1/2552 

1 พฤษภาคม 
2552  

15.00 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวา่
ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
21 ประชุมเตรียมการ

คณะกรรมการระดบัชาติ
ส าหรับคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

23 มิถุนายน 2552 
9.30 – 12.00 น. 

หอ้งประชุมกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

ส านกัแผนงานและ
สารสนเทศ ส่วนวเิทศ
สัมพนัธ์ 

22 ประชุมคณะท างาน
ประสานงานร่วมตาม
แผนงานและโครงการภายใต้
กลยทุธ์การวจิยัและพฒันา
ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้

29 มิถุนายน 2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 303 อาคารกริต  
สามะพุทธิ 

คณะท างานประสานงาน
ร่วมตามแผนงานและ
โครงการภายใตแ้ผนกล
ยทุธ์การวจิยัและพฒันา
ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้  
กรมป่าไม ้

23 ประชุมสัมมนา เร่ือง ความ
หลากหลายทางชีวภาพระดบั
ทอ้งถ่ิน และนิทรรศการ
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไทย 4 ภูมิภาค 

3 กรกฎาคม 2552 อาคารสารนิเทศ 50ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

24 ประชุมปฏิบติัการของ
โครงการการสร้างเสริม
สมรรถนะในการอนุวตั
อนุสัญญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

18 มิถุนายน 2552 
8.30 – 15.00 น. 

หอ้งอยธุยา 1 – 2 ชั้น 3 
โรงแรมเซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพ 

ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

25 ประชุมผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
ทุกกลุ่ม และหวัหนา้
หน่วยงานในสังกดัส านกัวจิยั
และพฒันาการป่าไม ้คร้ังท่ี
1/2552 

12 มิถุนายน 2552 
9.30 น. 

หอ้งประชุมใหญ่ อาคารกริต 
สามะพุทธิ (ตึกญ่ีปุ่น) 

ส านกัวจิยัและพฒันาการ
ป่าไม ้ส่วนอ านวยการ 

26 ประชุมคณะกรรมการภารกิจ
ดา้นการป่าไม่ต่างประเทศ 

19 พฤษภาคม 2552 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 2  อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

ส านกัแผนงานและ
สารสนเทศ ส่วนวเิทศ
สัมพนัธ์ 

27 ประชุมเชิงปฏิบติัการรับฟัง
ผลการศึกษาของโครงการการ
สร้างเสริมสมรรถนะของ
ประเทศไทยในการ
ด าเนินการตามอนุสัญญาริโอ 
เร่ือง ผลการศึกษารวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีผูส่้วนไดส่้วนเสียใน
การด าเนินงานตามสัญญาริโอ 

28 พฤษภาคม 2552  
8.30 – 17.00 น. 

หอ้งประชุมยอ่ย 3 – 4 ศนูยก์าร
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ล าดบั เร่ืองการประชุม เวลา/วนัที่ สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
28 ประชุมวนัสากลแห่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปี 
2552 

21 – 22 พฤษภาคม 
2552 

8.30 – 16.30 น . 

โรงแรมรามาการ์เดน้ท ์
กรุงเทพฯ 

ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

29 ประชุมคณะอนุกรรมการพิธี
สารคาร์ตาเฮนาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
1/2552 

7 พฤษภาคม 2552  
 13.00 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17 ส านกังาน
ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาวา่ดว้ยความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ 
ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

30 ประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไม ้
คร้ังท่ี 4/2552 

21  พฤษภาคม 2552  
 10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

ส านกับริหารกลาง ส่วน
อ านวยการ กรมป่าไม ้
 

31 ประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไม ้
คร้ังท่ี 3/2552 

28 เมษายน 2552  
 14.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

ส านกับริหารกลาง ส่วน
อ านวยการ กรมป่าไม ้
 

32 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 
การจดัท าแนวนโยบาย
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

27 เมษายน 2552  
 9.00 – 12.30 น. 

หอ้งวนีสั ชั้น 3  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์หลกัส่ี 
กรงเทพฯ 

ส านกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคก์รมหาชน) 
 

33 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเชิงพ้ืนท่ี คร้ังท่ี
2/2552 

23 มีนาคม 2552  
9.00 – 12.00 น. 

หอ้งประชุม 262 ชั้น 6 
ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มพฒันา
ระบบและติดตาม 
 
 

34 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง
การส่งเสริมการประสานงาน
ระหวา่งอนุสัญญา 

1 เมษายน 2552 
9.00 – 16.00 น. 

หอ้งประชุม AIT conference 
Center B202 สถาบเัทคโนโลยี
แห่งเอชีย(AIT)  
อ.คลองหลวง                 
จ.ปทุมธานี 

ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

35 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 
มดในประเทศไทย คร้ังท่ี 4 : 
กองทพัมดช่วยกูว้กิฤต
เศรษฐกิจไทย 

11 -12 มิถุนายน 2552 หอ้งประชุมสง่า สรรพศรี ตึก
วนศาสตร์ 60 ปี ชั้น 3 
คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
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ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
36 ประชุมคณะกรรมการก าหนด

ตวัช้ีวดัและจดัท าค  ารับรองการ
ปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 คร้ังท่ี 
4/2552 

10 เมษายน 2552 
เวลา 15.00 น. 

หอ้งประชุม ชั้น2 
อาคารสุรัสวดี 
ส านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม  ้

ส านกัวจิยัและพฒันาการ
ป่าไม ้
ฝ่ายแผนและติดตาม
ประเมินผล 

37 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการวจิยั
สถาบนัและพฒันาหลกัสูตร
ปริญญาโทวนศาสตร์ชุมชน ใน
หวัขอ้เร่ือง ทิศทางงานวนศาสตร์
ชุมชนเพื่อการพฒันาทรัพยากร 
ป่าไม ้

19 มีนาคม 2552 หอ้งประชุม FORTROP 
ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

38 ประชุมหารือ เร่ืองการพฒันา
กลไกการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของประเทศไทยตามอนุสัญญาวา่
ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
กลไกการเผยแพรขอ้มูลข่าวสาร
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยและรวบรวมขอ้มูล
ความหลากหลายทางชีวภาพจาก
เครือข่ายกลไกการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของประเทศไทย 

24 มีนาคม 2552 
8.30 – 16.30 น. 

หอ้งบอลรูม  บี 
โรงแรมมารวย การ์เดน้ 
กรุงเทพฯ 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

39 ประชุมการจดัท าทะเบียนรายการ
ชนิดพนัธ์ุแมลงในประเทศไทย
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับการจดัท าทะเบียน
รายการชนิดพนัธ์ุแมลงใน
ประเทศไทยและจดัท า
สถานภาพฃองแมลงท่ีใกล ้     
สูญพนัธ์ุการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหวา่งนกัวชิาการ
ดา้นความหลากหลายของชนิด
พนัธ์ุแมลงในประเทศไทย 
 

2 มีนาคม 2552  
8.30 – 16.30 น. 

หอ้งบอลรูม เอ โรงแรมมารวย 
การ์เดน้ กรุงเทพฯ 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพส านกังาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 



23 
 

ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

40 ประชุม เร่ือง รายงานแห่งชาติวา่
ดว้ยการด าเนินงานตามอนุสัญญา
วา่ดว้ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฉบบัท่ี 4 

26 กมุภาพนัธ์ 
2552  

8.30 – 16.30 

หอ้งบอลรูม เอ โรงแรมมารวย 
การ์เดน้ กรุงเทพฯ 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพส านกังาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

41 ประชุมคณะกรรมการวจิยัและ
จดัการทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้
คร้ังท่ี 1/2552 

10 กมุภาพนัธ์ 
2552  

 10.30 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าม ้

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการวจิยัลจัดั
การทรัพยากรพนัธุกรรม
ป่าไม ้

42 ประชุม เร่ือง พนกังานราชการ 18 กมุภาพนัธ์ 
2552 

13.00 น. 

หอ้งประชุมส านกัวจิยัและ
พฒันาการป่าไม ้
กรมป่าไม ้

ส านกัวจิยัและพฒันาการ
ป่าไม ้

43 สัมมนาระดบั Focus Group (ร่าง)
ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เร่ือง 
“การใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจบนฐานชีวภาพอยา่ง
ย ัง่ยนื ” 

23 กมุภาพนัธ์ 
2552  

12.30 – 17.00 น. 

หอ้งประชุม N101 ภาควชิา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ส านกังานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

44 ประชุมหารือ เร่ือง การด าเนินงาน
ตามโปรแกรมงานวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งภเูขา 

29 มกราคม 2552 โรงแรมฮอลิเดยอิ์นท ์ 
จ.เชียงใหม่ 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพส านกังาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

45 หารือเก่ียวกบัการจดัการฝึกอบรม
ปี2552 เพ่ือการจดัฝึกอบรมไม่เกิด
การซ ้ าซอ้น เป็นไปอยา่งมีระบบ 
เกิดประสิทธิผล และเป็นขอ้มูล
ในการศึกษา วิเคราะห์และ
วางแผน พฒันาบุคคลากรของ
กรมป่าไม ้

23 มกราคม 2552 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2 
กรมป่าไม ้

ส านกับริหารกลาง ส่วน
ฝึกอบรม 

46 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือก าหนด
แนวทางการควบคุมดูแลชนิด
พนัธ์ุต่างถ่ินในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ 

29 มกราคม 2552 
8.30 – 16.30 น. 

โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ 
จ.เชียงใหม่ 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพส านกังาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ล าดบั เร่ืองการประชุม วนัที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
47 ประชุมคณะท างานจดัท า

แผนพฒันาบุคลากรดา้น
อนุกรมวธิาน 

12 มกราคม 2552 
9.30 น. 

หอ้งประชุมกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ชั้น 3 หอ้ง 134 

คณะท างานจดัท างาน
จดัท าแผนพฒันาบุคลากร
ดา้นอนุกรมวธิาน ส านกั
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

48 ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมขอ้มูลการด าเนินงานของ
ประเทศไทย ตามโปรแกรมภเูขา
ภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

19 มกราคม 2552 
10.00 – 12.00 น. 

หอ้งประชุมส านกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สผ. 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สผ. 

49 ประชุมคณะท างานจดัท างาน
เตรียมโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งภมิูภาคเพ่ือจดัฝึกอบรม
ส าหรับประเทศท่ี 3 เร่ือง “เทคนิด
การส่งเสริมปลกูป่า ”(Third 
Country for Group Training 
Couse on Reforestation and 
Extension Technique for 
Foresters) 

17 มิถุนายน 2552 
14.00 น. 

หอ้งประชุมส านกัส่งเสริมการ
ปลกูป่า ชั้น 4 อาคาร เทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

ส านกัส่งเสริมการปลกูป่า 
ส่วนปลกูป่าภาคเอกชน 

50 ประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชพิธี
ถวายดอกไมจ้นัทน์ฯ 

10 พฤศจิกายน 
2552 

  14.00 น. 

หอ้งประชุมชั้น 4 ส านกังานเขต
บางเขน 

ส านกับริหารกลาง ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ 

51 ประชุมอนุกรรมการกลัน่กรอง
โครงการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ทส. 
คร้ังท่ี 1/2552 

17 มีนาคม2552 
 9.30 – 16.30 น. 

หอ้งประชุมศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ชั้น 
10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร สป. ทส. 

52 ประชุมหารือ (ร่าง) ทะเบียนชนิด
พนัธ์ุต่างถ่ินและมาตรการป้องกนั
ควบคุมการแพร่ระบาดและก าจดั
ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 

14 สิงหาคม 2552 หอ้งบอลรูมซี โรงแรมมารวย 
การ์เดน้ กรุงเทพฯ 

ส านกัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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1.2  วทิยากร 
ดร.สุรางค ์เธียรหิรัญ ผูอ้  านวยการส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดรั้บ 

เชิญจาก  ส านกัความหลากหลายทางชีวภาพ ส านกังานนโบบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวิทยากรในการประชุมการจั ดท าทะเบียนรายการชนิดพนัธ์ุเห็ดในประเทศไทย เม่ือวนั
พฤหสับดี ท่ี 12 กมุภาพนัธ์ุ 2552 ณ หอ้งบอลรูม ซี โรงแรม มารวยการ์เดน้ กรุงเทพฯ 
 

 1 . 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน                      
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ส านกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

และคณะท างานต่างๆ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ โดยส านกังานความหลากหลายทาง

ชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้

2. คณะกรรมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคณะกรรมการ

อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ส านกันโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. คณะกรรมการก าหนดตวัช้ีวดัและจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.2552 โดยส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้

4. คณะกรรมการจดังานวนัสถาปนากรมป่าไม ้ครบรอบ 113 ปี โดยส านกับริหารกลาง กรมป่าไม ้

5. คณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6. คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮน าวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ โดย ส านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

7. คณะอนุกรรมการประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงพื้นท่ี โดยส านกัวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มพฒันาระบบและติดตาม 

8. คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทส . โดยศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและสารส่ือสาร สป.ทส. 

9. คณะท างานประสานงานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดบัประเทศ โดยส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคก์ารมหาชน) 
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10. คณะท างานกรรมการภารกิจดา้นการป่าไมต่้างประเทศ  โดยส านกัแผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

11. คณะท างานประสานงานร่วมตามแผนงานและโครงการภา ยใตแ้ผนกลยทุธ์การวิจยัและพฒันา

ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้โดยคณะท างานประสานงานร่วมตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนกลยทุธ์การวิจยัและพฒันาทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้

12. คณะท างานจดัท าแผนพฒันาบุคลากรดา้นอนุกรมวิธาน โดยคณะท างานจดัท าแผนพฒันา

บุคลากรดา้นอนุกรมวิธาน ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

13. คณะท างานจดัท างานเตรียมโครงการความร่วมมือระหวา่งภูมิภาคเพื่อจดัฝึกอบรมส าหรับ

ประเทศท่ี 3 เร่ือง “เทคนิคการส่งเสริมปลูกป่า”(Third Country for Group Training Couse on 

Reforestation and Extension Technique for Foresters) โดย ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกั

ส่งเสริมการปลูกป่า  
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2. กจิกรรมด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

2.1 โครงการอนุรักษ์และพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

พืน้ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ 2552 

ล าดบั กลุ่มป่า ช่ือป่าสงวน ช่ือท้องถิ่น 
ทีต่ั้ง 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ  จังหวดั 

1 ภูพาน ป่าดงมะอ่ี ภูค าบก ท่าสะอาด ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอด็ 
2 ภูพาน ท่ีสาธารณะ หนองแปน สร้างค า, 

วงัยาว, 
พลูผง(หมู่5) 

วงัชมภู พรเจริญ หนองคาย 

3 ภูพาน ท่ีสาธารณะ ป่าค าหวัแฮด หมู่1,10 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 
4 ภูพาน ป่ากุดจบั ภูพานนอ้ย-ถ ้าสิงห์ หนองเจริญ ขอนยงู กดุจบั อุดรธานี 
5 พนมดงรัก 

ผาแตม้ 
ป่าดงภู ดงภดิูน ผึ้ง, 

เพียมาตย ์
หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 

6 ภูเขียว ป่าเขาผาลาด เขามนต ์ หมู่4 ซบัสนุ่น มวกเหลก็ สระบุรี 
7 ภูเม่ียง-ภู

ทอง 
ป่าเขากระยาง ป่าหว้ยเสน บา้นเนิน

กลาง หมู่20 
หนองกระ

ทา้ว 
นครไทย พิษณุโลก 

8 ดอยภูคา ป่าสาลีก ป่าสาลีก ข่ึง ข่ึง เวียงสา น่าน 
9 ลุ่มน ้าปาย ป่าแม่แจ่ม ป่าสนวดัจนัทร์ บา้นจนัทร์ บา้นจนัทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

10 สาละวนิ แม่ยวมฝ่ังซา้ย ตน้น ้าหวัปอน หวัปอน แม่ยวมนอ้ย ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 

 

  กจิกรรมด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมที่ 1 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

1.การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียมความ
พร้อมและก าหนดแผนปฏิบติังานของ โครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 วนัท่ี10 –12 
ธนัวาคม  2551ณ โรงแรมเสนาเพลส  จงัหวดั
กรุงเทพฯโดยมีผูเ้ขา้ฝึกอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไม้
และอาสาสมคัรชุมชน เป็นจ านวน 50 คน 
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการเกบ็ขอ้มูล    
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กจิกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเห็ดราและไลเคน 

ระหวา่งวนัท่ี 9-11 กมุภาพนัธ์ 2552 ณ หน่วยอนุรักษ์
และจดัการตน้น ้าหว้ยสามสบ จงัหวดัน่าน  โดยมีผู ้
เขา้ฝึกอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละอาสาสมคัร
ชุมชน เป็นจ านวน 50 คน 
4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการส ารวจและ
เกบ็ขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภา พกลุ่มพืช
ระหวา่งวนัท่ี 24-26 กมุภาพนัธ์ 2552 ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 (วดัเจียงอี )จงัหวดัศรีสะเกษ  โดยมีผูเ้ขา้
ฝึกอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละอาสาสมคัรชุมชน 
เป็นจ านวน 50 คน 
5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการส ารวจและ
เกบ็ขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภา พกลุ่มแมลง 
ระหวา่งวนัท่ี 18-21 พฤษภาคม 2552 ณ เขตหา้มล่า
สตัวป่์าถ ้าผาน ้าทิพย ์จงัหวดัร้อยเอด็  โดยมีผูเ้ขา้
ฝึกอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละอาสาสมคัรชุมชน 
เป็นจ านวน 50 คน 
6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการส ารวจและ
เกบ็ขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภา พกลุ่มสัตว์  
วนัท่ี 8 – 10 มิถุนายน 2552 ณ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
ดอยเวียงหลา้ จงัหวดั แม่ฮ่องสอน  โดยมี ผูเ้ขา้
ฝึกอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละอาสาสมคัรชุมชน 
เป็นจ านวน 50 คน 
7. การส ารวจและเกบ็ขอ้มูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นพรรณพืช สัตว ์แมลง เห็ดราและไลเคน 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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กจิกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมที่ 2 อนุรักษ์ชนิดพนัธ์ุพชืป่าเฉพาะถ่ิน       
หายากและใก้สูญพนัธ์ุ 

1. สัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการวางแผนการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟชูนิดพนัธ์ุพืชป่าทอ้งถ่ินหายากและ
ใกลสู้ญพนัธ์ุ ในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการ 

กจิกรรมที่ 3 เสริมสร้างความตระหนักให้กบัชุมชน
ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ      
ป่าไม้ 

1 .จดัฝึกอบรม “ เยาวชนรักษป่์า ” หลกัสูตร              
นกัอนุกรมวิธานนอ้ย ในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการ 
2. จดัเวทีประชาคมเร่ืองการอนุรักษแ์ละพฒันาความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้ในแต่ละ 
พื้นท่ีด าเนินการ 

กจิกรรมที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดท าแผนบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไม้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการวางแผน          
การจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ดา้นป่าไม ้ในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการ 

กจิกรรมที่ 5 พฒันาการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
 

1.น าฐานองคค์วามรู้ของทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการ มาพฒันา
ประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น พฒันาพื้นท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวการสร้างศูนยส์มุนไพรพื้นบา้น รวมถึงการ
แปรรูปผลิตภณัฑข์องป่าโ ดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้
ใหก้บัชุมชน 

กจิกรรมที่ 6 จัดตั้งกลไกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    
ความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้ 

1.การประชุมสัมมนารายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2552 เร่ือง “การ
จดัการความหลากหลายทางชีวภาพ บทเรียนจาก
พื้นท่ีและขอ้คิดจากภาคี” วนัท่ี 21-22 กนัยายน 2552 
ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ  โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนาเป็นขา้ราชการ /ลูกจา้งประจ า /พนกังาน
ราชการของกรมป่าไม้ /อาสาสมคัรชุมชน 
สถาบนัการศึกษา องคก์รภาคเอกชน ประชาชน
โดยทั่วไปท่ีสนใจเขา้ร่วมสมัมนา เป็นจ านวน 250 
คน 
2.จดัท ากลไกการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดา้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม ้โดย
การจดัท าเวบ็ไซตภ์ายใตส้ านกังานความหลากหลาย 
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กจิกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 ทางชีวภาพดา้นป่าไมท้ั้งภาคภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั้งจดัท าเอกสารเผยแพร่ ส่ือ
วิดีทศัน์ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัหน่วยงาน
และบุคลลภายนอกองคก์ร 

 

2.2 แผนงานวจิัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปัิญญาท้องถิ่นในพืน้ทีป่่าชุมชน 
           ณ ป่าชุมชนบ้านตลาดขีเ้หลก็ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 
 

ในปีงบประมาณ 2552 แผนงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีป่าชุมชนไดด้ าเนินการในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นตลาดข้ีเหลก็  ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็          
จงัหวดัเชียงใหม่  
 กจิกรรมด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

โครงการที ่1 ความหลากหลายของเห็ดราในพืน้ทีป่่า
ชุมชน 

 เห็ดกินได ้จ านวน 24 ชนิด ไดแ้ก่  เห็ดเผาะ 
เห็ดกระดา้ง เห็ดหล่มกระขาว เห็ดหลุมกระเขียว 
เห็ดไข่เหลือง เห็ดระโงกขาว เห็ดหนา้ม่วง เห็ดข่า 
เห็ดตบัเต่า เห็ดน ้าหมาก เห็ดฟานสีน ้าตาลอม
เหลือง เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกตาบ เห็ดถ่านใหญ่ 
เห็ดน ้าแป้ง  เห็ดขม้ินใหญ่ เห็ดขม้ินนอ้ย เห็ดห า
ฟาน เห็ดขา้วตอก เห็ดผึ้ง เห็ดถ่านเลก็  เห็ดข่า
เหลือง เห็ดแครง เห็ดหูหนู  

 เห็ดกินไม่ได ้เน่ืองจากมีความเป็นพิษ 
จ านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ เห็ดระโงกหิน เห็ดข้ีควาย  
เห็ดค ่าคืน เห็ดไข่นกเคา้ เห็ดพิษ Scleroderma  
ctrinum  และ เห็ดพิษสกลุ Amanita  จ านวน      2 
ชนิด  

 เห็ดยอ่ยสลายไม ้จ านวน 12 ชนิด ไดแ้ก่  
เห็ดใบพดัลาน เห็ดกรวยทอง เห็ดหลินจือ เห็ดขน
มา้ เห็ดกรวยทองตาก ู   เห็ดกระดา้งรูน ้ าตาลอม
เหลือง  เห็ดปะการังสีขาว  เห็ด Xylaria sp. 
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จ านวน 3 ชนิด และ Hypoxylon sp.   2 ชนิด 
กจิกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

โครงการที ่2 ความหลากหลายของแมลงในพืน้ทีป่่า
ชุมชน 

การส ารวจ ก าหนดกลุ่มแมลงเป้าหมายออกเป็น            
4 กลุ่ม ไดแ้ก่  ผเีส้ือ  ดว้ง  มด  และปลวก   
- พบผเีส้ือกลางวนั 48 ชนิด 
- พบดว้งมูลสัตว ์ท่ีจ  าแนกชนิดแลว้มี 4 ชนิด 
- พบมด 15 ชนิด 
- ปลวกอยูร่ะหวา่งการจ าแนกชนิดพนัธ์ุ 

โครงการที ่3 ความหลากหลายของสังคมพชืในพืน้ที่
ป่าชุมชน 

  การศึกษาคร้ังน้ีไดว้างแปลงตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 
2 แปลง จ านวนชนิดพรรณไมท่ี้พบทั้งในแปลง
ตวัอยา่งและจากการเดินส ารวจทั้งหมด 64 ชนิด 
สามารถแยกตามลกัษณะวิสัย (Habits) ไดด้งัน้ี ไม้
ตน้ (Tree) 42 ชนิด ไมต้น้ขนาดเลก็ (Shrubby Tree) 
9 ชนิด ไมพุ้ม่ ก่ึง ไมต้น้ขนาดเลก็ (Shrub/Shrubby 
Tree) 2 ชนิด ไมเ้ถาลม้ลุก (Herbaceous Climber) 1 
ชนิด ไมเ้ถา  (Climber) 2 ชนิด ไมพุ้ม่ ก่ึง ไมต้น้  
(Shrub /Tree) 1 ชนิด ไมพุ้ม่ (Shrub) 1 ชนิด ไมพุ้ม่ท่ี
เล้ือยทอดล าตน้เกาะเก่ียวข้ึนไป  (Scandent Shrub) 1 
ชนิดไมต้น้ท่ีน ามาจากต่างประเทศ  (Exotic Tree) 2 
ชนิด และท่ีไม่สามารถระบุวิสยัจากการศึกษาคร้ังอีก
จ านวนกวา่ 3 ชนิด 

โครงการที ่4 ภูมิปัญญาท้องถ่ินการใช้ประโยชน์ของ
ป่าในพืน้ทีป่่าชุมชน 

พบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัแบ่งเป็น 3 เร่ือง 
ไดแ้ก่  
1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  “ดา้นการใชพ้ืชสมุนไพร
พื้นบา้น”  
2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแมลงกินไดใ้นป่าชุมชน “แด้
ข้ีเหลก็”  
3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ือง “การเล้ียงต่อหวัเสือ” 
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