


ค ำน ำ 

 

  กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ จัดท ารายงานประจ าปี        

พ.ศ.2556 เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ         

ด้านป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้แก่ การด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ป่าแม่จางฝั่งซ้าย อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน           

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 ดังน้ัน รายงานประจ าปี พ.ศ.2556 เลม่นี้ จึงเป็นสว่นหน่ึงของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัตงิานของ

กรมป่าไมแ้ละเป็นประโยชน์ของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ป่าไมต่้อหน่วยงานต่างๆและ

ผู้สนใจทั่วไป 

 

                    ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ 

     ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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บุคลากรกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

 

นางสาวอารียาพัชร์  เพชรรัตน์         

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
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อัตราก าลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายอานุภาพ โตสุวรรณ 

นักวิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุทธลิักษณ์ โรจนานุกูล 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวนิรดา แป้นนางรอง 

นักวิทยาศาสตร์ 

นางสุวรรณี สร้างค า 

เจ้าหนา้ท่ีบันทึกข้อมูล 
 

นางสาวจาริน ีบ ารุงถิ่น 

เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายสนั่น  หมัดส๊ะ 

เจ้าพนักงานการเกษตร 

นางสาวดาริกา  เศษบุบผา             

พนักงานจ้างเหมา 

 

นายณัฐพงศ ์จันทร์หอม 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นายกิติวุฒิ  ช่างเจรญิ                      

ผู้ช่วยนักวิจัย 
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นางสาวชลดา พรจ่าย 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวพรสุดา กุหลาบเทียม 
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พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 
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นางสาวณิชา  เทพอภิชัยกุล            

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางนวพร ศรีจันทร์ 

พนักงานจ้างเหมา 
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บุคลากรประจ างานบรหิารทั่วไป 

บุคลากรประจ างานส ารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้ 

บุคลากรประจ างานสง่เสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของ 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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1. ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

(Forest Biodiversity Division) 
ประวัติความเป็นมา 

 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมจ้ัดต้ังขึ้น เพ่ือรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ.2550–       

พ.ศ.2554) ในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน  ในวันที่ 29 มกราคม  2547  
 

ที่ตั้งส านักงาน 
 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้ ช้ัน 6 อาคารสุรัสวดี 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอร์โทรศัพท์  : 0-25792814 เบอร์โทรสาร : 0-25792814 
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หน้าที่ความรับผดิชอบ 

1 ) ส ารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

     การใช้ประโยชน์ 

2 ) จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 

3 ) สง่เสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

4 ) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละที่ 

                         เกี่ยวข้อง 

5 ) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้ 

6 ) ปฏิบัตงิานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

ประกอบด้วย 
 

(1) งานบรหิารทั่วไป มหีน้าที่รับผิดชอบ 

   1 ) ปฏิบัตงิานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานการเจ้าหน้าที่ 

   2 ) ปฏิบัตงิานดา้นการเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

   3 ) ปฏิบัตงิานดา้นแผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

   4 ) ปฏิบัตงิานอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

  (2) งานส ารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

   1 ) ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

   2 ) รวบรวม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

   3 ) บริการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้ 

   4 ) ปฏิบัตงิานอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

  (3) งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีหน้าที่

รับผดิชอบ 

   1 ) สง่เสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้น 

       ทุกมิติ เพ่ือการใช้ประโยชน์ป่าไม้อยา่งย่ังยืน 

   2 ) สง่เสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและใกลสู้ญพันธุ์ 

3 ) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร 

    ระหว่างประเทศ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

   4 ) ปฏิบัตงิานอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

ตัวชี้วัดที ่6 ระดับความส าเร็จของปรมิาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรยีบเทียบกับเปา้หมาย

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

 (6.5) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 
 

ผลการด าเนนิงานระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556  
 

น้ าหนัก(ร้อยละ)     : 2.00 

ผลการด าเนนิงาน     : 1 แห่ง 

  ค่าคะแนนที่ได้     :   5.000 

คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก     : 0.02 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจ าป ี2556 
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2. ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

งานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ประชุมภายในกรมป่าไม้ 

 

ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบันทึก

ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ 

13 พฤศจิกายน 2555   

10.00 น. 

หอ้งประชุมกลุ่มงาน

พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี อาคารสุรัสวดี 

งานทะเบียนทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2 ประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือแบบใหเ้ปล่า 

(Grant Aid) กับรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งท่ี 

5/2555 

13 พฤศจิกายน 2555   

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านักส่งเสริม

การปลูกป่า ชั้น 4 

อาคารเทียมคมกฤส 

กรมป่าไม้ 

ส านักความร่วมมือด้าน

การป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ 

3 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ 

ป่าไม้ ประจ าเดือน พฤศจิกายน  

พ.ศ.2555 

16 พฤศจิกายน 2555 

14.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

งานทะเบียนทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4 ประชุมมอบนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงาน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ   

กรมป่าไม้  

16 พฤศจิกายน 2555 

09.30-10.30 น. 

หอ้งประชุมสหกรณ์   

ออมทรัพย์กรมป่าไม้    

ชั้น 4 

ส านักบริหารกลาง  

ส่วนอ านวยการ 

5 ผู้บริหารกรมป่าไม้ประชุมรับมอบ

แนวทางการปฏิบัติงาน 

16 พฤศจิกายน 2555 

11.00-16.30 น. 

หอ้งประชุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ ชั้น 4 

ส านักบริหารกลาง   

ส่วนอ านวยการ 

6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและติดตามผล

โครงการวจิัย ครั้งท่ี 5/2555 

12 ธันวาคม 2555 

09.30-12.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานวนวัฒนวจิัย 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

 

7 ประชุมคณะท างานการศกึษาวจิัย

และบ ารุงรักษาสวนรวมพรรณไม้ใน

วังสระปทุม 

13 ธันวาคม 2555 หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

 

8 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและ

ซักซ้อมความเข้าใจในการ

20 ธันวาคม 2555 

10.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 301 ชั้น 

3 อาคารกริตสามะพุทธ ิ

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานของกลุ่มวจิัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ท้ัง 13 ส านัก 

กรมป่าไม ้ พัฒนาการป่าไม้  

 

9 ประชุมเพื่อสรุปตัวชีว้ัด และ

พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 

เพื่อจัดท าค าของบประมาณ  

พ.ศ.2557 

27 ธันวาคม 2555 

09.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ฝ่ายแผนและติดตาม

ประเมินผล 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

10 ประชุมการทบทวนการก าหนด

เป้าหมายการใหบ้ริการ ผลผลิต/

โครงการ กิจกรรม และ ตัวชีว้ัด

ส าหรับการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2557 

16 มกราคม 2556 

14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

ชั้น 3 อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนแผนงานและ

งบประมาณ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ   

 

11 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

จัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ครั้ง1/2556 

7 กุมภาพันธ ์2556 

9.30-12.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

12 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและติดตามผล

โครงการวจิัย ครั้งท่ี 1/2556 

12 กุมภาพันธ ์2556 

13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานวนวัฒนวจิัย 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

13 การมอบนโยบายและประชุมชีแ้จง

แนวทางปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2556 

14 กุมภาพันธ ์2556 

9.00-16.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

14 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการท่ัวไปฯ 

19 กุมภาพันธ ์2556 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

15 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการท่ัวไปฯ ครั้งท่ี 2 

5 มีนาคม 2556 

16.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

16 ประชุมคณะกรรมการออกขอ้สอบ

และตรวจข้อสอบข้อเขียน 

8 มีนาคม 2556 

9.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานพัฒนา

อุตสาหกรรมไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

17 ประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือแบบใหเ้ปล่า 

(Grant Aid) กับรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งท่ี 

12 มีนาคม 2556 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

ส่งเสริมการปลูกป่า 

 ชั้น 4 อาคารเทียม

ส่วนวิเทศสัมพันธ ์

ส านักความร่วมมือ   

ด้านการป่าไม้ระหว่าง
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4/2556 คมกฤส กรมป่าไม ้ ประเทศ  

18 ประชุมการจัดท าค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1/2556 

21 มีนาคม 2556 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

19 ประชุมการพิจารณาร่างบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ

กับหน่วยงานอ่ืน ครั้งท่ี 1/2556 

22 มีนาคม 2556 

9.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

20 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งท่ี 

2/2556  

3 เมษายน 2556 

09.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลางส่วน

อ านวยการ 

21 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการป่า

ไม้ ประจ าเดือนเมษายน 2556 

5 เมษายน 2556 

9.00-11.00 น.          

 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

22 ประชุมคณะกรรมการด้านสารัตถะ

ในการจัดการประชุมนานาชาติ 

เรื่อง Global Meeting in 

Preparation for FRA 2015 and the 

Collaborative Forest Resources 

Questionnaire  Reporting 

5 เมษายน 2556 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส านักความร่วมมือด้าน

การป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ 

23 ประชุมคณะกรรมการออกขอ้สอบ

และตรวจข้อสอบข้อเขียน ครั้งท่ี 

3/2556 

18 เมษายน 2556 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานพัฒนา

อุตสาหกรรมไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

 

24 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการท่ัวไปฯ 

19 เมษายน 2556 

13.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้

จ ากัด ชั้น 4  

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

25 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการด้านการจัดการ

ประชุม และ คณะกรรมการด้าน

สารัตถะ  เรื่อง Global Meeting in 

Preparation for FRA 2015 and the 

Collaborative Forest Resources 

Questionnaire  Reporting 

23 เมษายน 2556 

13.30 น. 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 2 

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักความร่วมมือด้าน

การป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ 

26 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการป่า

ไม้ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2556 

2 พฤษภาคม 2556 

13.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

27 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ ครั้งท่ี 2 (2nd Project 

Steering Committee Meeting) 

โครงการจัดการผืนป่าอนุรักษ์

สามเหลี่ยมมรกตฯ (ระยะท่ี 3) 

2 พฤษภาคม 2556 

8.30-17.00 น. 

ณ โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

โครงการจัดการผืนป่า

อนุรักษ์สามเหลี่ยม

มรกตฯ (ระยะท่ี 3) 

ส านักความร่วมมือด้าน

การป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ กรมป่าไม้ 

28 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลงานวิจัยของส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ครั้งท่ี 1/2556 

9 พฤษภาคม 2556 

13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ ชั้น2 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานวนวัฒนวจิัย 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

29 ประชุมเจ้าหนา้ท่ีด าเนินการสอบ

สัมภาษณ์พนักงานราชการ (ภารกิจ

ด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้) 

16 พฤษภาคม 2556 

11.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ ชั้น2 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

30 ประชุมคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรพนักงาน

ราชการท่ัวไปฯ 

17 พฤษภาคม 2556 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ ชั้น2 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

31 ประชุมเริ่มต้น (Inception Meeting) 

ส าหรับการด าเนินงานในโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้กพ่ืน้ท่ี

สาธติการป่าไม้ในเมืองบางกระเจ้า 

(ประเทศไทย) เพื่อการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 

(Strengthening Urbon Forestry 

Demonstration Site of Bang 

Kachao (Thailand) for Biodiversity 

Conservation and NaturalLearning 

Center) 

30-31  พฤษภาคม 

2556 

8.30-16.00 น. 

โรงแรมดเิอมเมอรัล    

โฮเทล กรุงเทพฯ 

ส านักความร่วมมือด้าน

การป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ 

32 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ 

ป่าไม้ ประจ าเดือนมิถุนายน 2556 

3 มิถุนายน 2556 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

33 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและติดตามผล

โครงการวจิัย ครั้งท่ี 2/2556 

4 มิถุนายน 2556 

09.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

34 ประชุมการเตรียมการชีแ้จง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

17 มิถุนายน 2556 

13.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารเทียมคมกฤส 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

พ.ศ.2557 ข้ันกรรมาธกิาร 

กรมป่าไม ้

35 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดแสดง

นิทรรศการในงาน “มหกรรม

งานวิจัยแหง่ชาติ 2556”(Thailand 

Research Expo 2013) 

24 มิถุนายน 2556 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

 

36 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งท่ี 

3/2556 ในวันอังคารท่ี 25 

มิถุนายน 2556 

25 มิถุนายน 2556 

09.00 น. 

หอ้งประชุม ๑ อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักบริหารกลาง 

37 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ 

ป่าไม้ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 

1 กรกฎาคม 2556 

09.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

38 ประชุมคณะท างานด าเนินการจัด

ประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 

2556 ฝ่ายวชิาการ ครั้งท่ี 1/2556 

8 กรกฎาคม 2556 

9.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

39 ประชุมขอความเห็นชอบขอจัดท า

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและ

ป้ายสื่อความหมาย พืน้ท่ีต าบลบาง

กอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

15 กรกฎาคม 2556 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 2 

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักโครงการ

พระราชด าริและกิจการ

พิเศษ 

40 ประชุม Smart Forester 26 กรกฎาคม 2556 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

41 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ 

ป่าไม้ ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 

1 สิงหาคม 2556 

09.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

42 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และ

คณะท างานการศกึษาวจิัยและ

บ ารุงรักษาสวนรวมพรรณไม้ในวังสระ

ปทุม ครั้งท่ี 3/2556 

1 สิงหาคม 2556 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

43 ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้าน

วชิาการ โครงการจัดการผืนป่า

21 สิงหาคม 2556 

10.00-12.30 น. 

โครงการจัดการผืนป่า

อนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกต

ส านักความร่วมมือด้าน

การป่าไม้ระหว่าง
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

อนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกตฯ(ระยะท่ี 3)  ฯ(ระยะท่ี 3) จังหวัด

อุบลราชธานี 

ประเทศ  

44 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ 

ป่าไม้ ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

22 สิงหาคม 2556 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

45 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและติดตามผล

โครงการวจิัย ครั้งท่ี 4/2556 

9 กันยายน 2556 

13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

46 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการป่า

ไม้ ประจ าเดือนกันยายน 2556 

11 กันยายน 2556 

9.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  

47 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหนา้ท่ีใน

สังกัดส านักวจิัยและพัฒนาการป่าไม้ 

18 กันยายน 2556 

11.00-20.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

48 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและติดตามผล

โครงการวจิัย ครั้งท่ี 5/2556 

26 กันยายน 2556 

09.30-12.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีชั้น 2 

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

49 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 

4/2556 ในวันศุกร์ท่ี 27 กันยายน 

2556 

25 กันยายน 2556 

09.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักบริหารกลาง 

  

50 ประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ 

ป่าไม้ 

30 กันยายน 2556 

15.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 
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 ประชุมภายนอกกรมป่าไม้ 

 

ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ประชุมหารือ การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพของเมือง ใน

กรุงเทพมหานคร 

5 ตุลาคม 2555 

13.00-15.00 น. 

หอ้งประชุมส านักงาน 

IUCN เอเชีย ซอยสุขุมวทิ 

39 กรุงเทพฯ 

องค์การระหว่างประเทศ

เพื่อการอนุรักษ์

ธรรมชาติ(IUCN) 

ประเทศไทย 

2 งานเปิดตัวกลุ่มผู้ประกอบการท่ีมี

การตอบแทนคุณระบบนิเวศ “นับ

หนึ่งใหถ้ึง PES” 

18 ตุลาคม 2555 

13.00-16.00 น. 

 

หอ้งประชุมชั้น 2BB 204 

โรงแรมเซ็นทรา   

ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่น แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

3 สัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใย

ไผ่แบบครบวงจร" 

25 ตุลาคม 2556 

8.00-16.30 น. 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

4 การสัมมนา เรื่อง การใช้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน    

การแก้ปัญหาน้ าท่วม 

2  พฤศจกิายน 2555 

8.00-14.30 น. 

หอ้งประชุมกรรมาธกิาร 

หมายเลข 213-216 ชั้น 

2 อาคารรัฐสภา

กรุงเทพฯ 

คณะกรรมธกิาร

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสภา

ผู้แทนราษฎร 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่

และระดมความเห็นต่อพิธีสารนาโง

ย่า เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์จากทรัพยากร

พันธุกรรม 

19 พฤศจิกายน 2555 

8.30-16.30 น. 

หอ้งรวยเพชร 

โรงแรมมารวย การ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 

“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ” 

ในการแปลง(ร่าง)แผนแม่บทรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2555-2593 ไปสู่ระดับ

กระทรวง ระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

(น าร่อง) 

21 พฤศจิกายน 2555 

8.45-16.00 น. 

หอ้งBallroom C โรงแรม

มารวยการ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานประสานการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงาน

เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

26 พฤศจิกายน 2555 

8.30-16.30 น. 

หอ้งรวยเพชร โรงแรม

มารวย การเด้น 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงาน

เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในเมือง 

26 พฤศจิกายน 2555 

8.00-16.30 น. 

โรงแรมมารวยการ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9 ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กลไกการด าเนินงานและกฎระเบียบ

ของชุมชน เรื่องการเข้าถึงและ

แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร

ชีวภาพ 

30 พฤศจิกายน 2555  

8.30-16.3 น. 

โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

10 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อพิธี

สารนาโงย่า-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย

การรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์

ตาเฮน่าวา่ด้วยความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

29 พฤศจิกายน 2556 

8.30-15.00 น. 

โรงแรมเคยูโฮม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

11 การเสวนา เรื่อง เข่ือนแม่วงก์ 

สังคมได้ประโยชน์จริงหรือ 

6 ธันวาคม 2555 

8.30-12.00 น. 

หอ้ง Fortrop ชั้น 3 ตึก

วนศาสตร์ 60 ปี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

ศูนย์วิจัยป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์ 

12 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 4/2555 

12 ธันวาคม 2555 

13.30 น. 

หอ้งประชุม 602

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

13 อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการพืน้ท่ี

คุ้มครอง ครั้งท่ี 3  

12-14 ธันวาคม 2555 

8.30-16.00 น. 

โรงแรมแคนทารี  

อ าเภอกบนิทร์บุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี 

GIZ 

14 ประชุมทางวชิาการนานาชาติ

ภาคพืน้เอเชีย เกี่ยวกับวัสดุใย

สังเคราะห ์ครั้งท่ี 5  

13-16 ธันวาคม 2555 

8.30-16.00 น. 

โรงแรมเซนทาร่า  

แกรนด์ เซ็นทรัล

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

สมาคมวัสดุใย

สังเคราะหน์านาชาติแหง่

ประเทศไทย 

15 ประชุมสัมมนาและประชาสัมพันธ ์ 
"พรบ. สวนป่าฉบับแก้ไข...พัฒนา

หรือขัดขวางกิจการสวนป่าไทย 

21 ธันวาคม 2555 

8.00-15.00 น. 

หอ้งประชุมสง่าสรรพศรี 

ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

ศูนย์วิจัยป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

16 ประชุม หารือ ทบทวนและบูรณาการ

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันท่ี 4 กันยายน 2555 

25 ธันวาคม 2555 

8.00-15.00 น. 

หอ้งประชุม 603 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

17 ประชุมคณะท างานพืน้ท่ีชุ่มน้ า  

ครั้งท่ี 1/2556 

11 มกราคม 2556 

9.30-14.00 น. 

หอ้งประชุม 202 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรุงเทพฯ แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ 

บูรณาการแผนปฏิบัติการส าหรับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 

Strategy ) ปีงบประมาณ 2556 -

2561 ข้อ 8 การวจิัยและพัฒนา 

14-18 มกราคม 2556 

9.30-16.00  

ศูนย์ประชุมอุทยาน

วทิยาศาสตร์ประเทศ

ไทย ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ 

จังหวัดปทุมธานี 

กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

19 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษแ์ละ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาติ (กอช.) ครั้งท่ี 

1/2556 

17 มกราคม 2556 

10.30 น. 

หอ้งประชุม 202 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

20 ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ

ขออนุญาตและด าเนินการ

ศกึษาวจิัยในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ 

24 มกราคม 2556 

8.30-17.00 น. 

โรงแรมมารวย การ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

กรมอุทยานแหง่ชาติ 

สัตวป่์าและพันธุพ์ืช 

21 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ

ด าเนินการตามระเบียบ

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวธิกีารในการเข้าถึงทรัพยากร

ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตอบ

แทนจากทรัพยากรชีวภาพ ครั้งท่ี 

1/2556 

28 มกราคม 2556 

9.30-14.00 น. 

หอ้งประชุม 202 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

22 ประชุมสัมมนา เรื่อง Current 

Implementation Process of the 

Nagoya Protocal in Academic Area 

in Japan  

30 มกราคม 2556 

13.00-16.00 น. 

หอ้งประชุมปิตพิงศ์พึ่ง

กุล ศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

กรุงเทพฯ  

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน

พืน้ท่ีชุ่มน้ าโลก ประจ าปี 2556 

4 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งแคทลียา โรงแรม

รามา การ์เด้นส ์

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

24 การปรึกษาหารือภายในประเทศ 

เพื่อพิจารณาแนวทางการ

5 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านักบริหาร

จัดการลุ่มน้ าโขง 

ส านักบริหารจัดการลุ่ม

น้ าโขง กรมทรัพยากรน้ า 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการตรวาจสอบตัวชีว้ัดความ

หลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับลุ่ม

แม่น้ าโขงตอนล่าง 

กรมทรัพยากรน้ า 

กรุงเทพฯ 

25 ประชุมวชิาการเนื่องในวันสากลแหง่

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

9 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งบอลลูม เอ โรงแรม

มารวย การเด้นส ์

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

26 การสัมมนา เรื่องการสร้าง

เครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อ

การใช้ประโยชน์สูงสุด 

8-10 กุมภาพันธ์ 2556 

8.00-20.00 น. 

Royal Hill Golf Resort & 

Spa  ต าบลสาริกา 

อ าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

27 ประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติใน

การขออนุญาตและด าเนินงาน

ศกึษาวจิัยในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ 

12 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

กรมอุทยานแหง่ชาติ 

สัตวป่์าและพันธุพ์ืช 

28 ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุม เรื่อง 

แนวทางการด าเนินงานส าหรับ 

การอนุรักษ์พืชของประเทศไทย 

 ปี 2556-2563 

14 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งพันธุมดิษยมณฑล 

เค ยู โฮม มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน

พืน้ท่ีชุ่มน้ าโลก ประจ าปี 2556 

21 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งแคทลียา โรงแรม

รามาการ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

30 ประชุมเรื่อง เป้าหมายและแนว

ทางการด าเนินงานส าหรับการ 

อนุรักษ์พืชของประเทศไทย          

ปี 2556-2563 

27 กุมภาพันธ ์2556 

8.30-16.00 น. 

หอ้งพันธุมดิษยมณฑล 

เคยูโฮม มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

31 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1/2556 

5 มีนาคม 2556 

13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุม 603 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

32 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อ  (ร่าง) 

แผนบูรณาการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 

2556-2563 

8 มีนาคม 2556 

8.30-16.00 น. 

หอ้งประชุม 603 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

33 ประชุมคณะท างานวิชาการพืน้ท่ีชุ่ม

น้ า ครั้งท่ี 2/2556 

13 มีนาคม 2556 

8.30-14.00 น. 

หอ้งประชุม 603 ชั้น 6

อาคารส านักงาน

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

34 ประชุมรับฟังความคิดเห็น 18 มีนาคม 2556 

8.30-13.45 น. 

โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ศูนย์วิจัยป่าไม้ 

 คณะวนศาสตร์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

35 ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสาร

คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ครั้งท่ี 1/2556 

2 เมษายน 2556 

13.30 น. 

อาคารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

36 ประชุมระดมความคิด (ร่าง) 

ยุทธศาสตร์การวจิัยด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ.2556-2557 

21 พฤษภาคม 2556 

8.00-14.30 น. 

หอ้งประชุมจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2  

อาคาร วช.1 ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ กรุงเทพฯ 

ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ 

37 ประชุมคณะอนุกรรมการการ

จัดการพืน้ท่ีชุ่มน้ า ครั้งท่ี 2/2556

และคณะท างานวิชาการพืน้ท่ีชุ่มน้ า 

ครั้งท่ี 3/2556 

23 พฤษภาคม 2556 

9.30-14.00 น. 

หอ้งประชุม 401 ชั้น 6

อาคารส านักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

38 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 

กรอบการด าเนินงานการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรพันธุกรรม 

27 พฤษภาคม 2556 

8.30-16.00 น. 

หอ้งบอลลูมซี โรงแรม

มารวย การ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

39 ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง 

การปรับปรุงการจัดสถานภาพการ

ถูกคุกคามของสัตวม์ีกระดูกสันหลัง

ในประเทศไทย 

3 มิถุนายน 2556 

8.30-16.00 น. 

หอ้งรวยเพชร โรงแรม

มารวย การ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

40 ประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) 

ยุทธศาสตร์การวจิัยด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

พ.ศ. 2556-2559 

17 มิถุนายน 2556 

8.00-14.30 น. 

หอ้งประชุมจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 

อาคาร วช.1 ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ กรุงเทพฯ 

ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ 

41 ประชุมคณะท างานวิชาการพืน้ท่ีชุ่ม

น้ า ครั้งท่ี 4/2556 

19 มิถุนายน 2556 

9.30-14.00 น. 

หอ้งประชุม 603 ชั้น 6

อาคารส านักงาน

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

42 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

พัฒนาพืน้ท่ีโครงการสวนกลาง 

มหานคร ครั้งท่ี 2/2556 

19 มิถุนายน 2556 

13.00 น. 

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 

ต าบลทรงคนอง อ าเภอ

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

ศูนย์จัดการพืน้ท่ีสเีขียว

เชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ์ 

43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

จัดการการเงินท่ีย่ังยืนส าหรับการ

อนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพืน้ท่ีมรดกทางธรรมชาติ

ทุ่งใหญ-่หว้ยขาแข้ง 

20 มิถุนายน 2556 

8.30-12.30 น. 

หอ้งกมลทิพย์  

โรงแรมสโุกศล 

กรุงเทพฯ 

The World Bank  

International Bank For 

Reconstruction And 

Development 

International, 

Development Association 

44 ประชุมคณะท างานเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และความ

ตระหนักด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ครั้งท่ี 1/2556 

27 มิถุนายน 2556 

9.30-14.00 น. 

หอ้งประชุม 603 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

45 ประชุมวชิาการเนื่องในวันสากลแหง่

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

9 กรกฎาคม 2556 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

46 อบรมเทคโนโลยีอวกาศและ      

ภูมิสารสนเทศ ประจ าปี 2556 

15-19 กรกฏคม 2556 

8.30-16.30 น. 

สถาบันพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 

กรุงเทพฯ 

สถาบันพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

47 ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวัน

สถาปนาส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

ครบรอบ 6 ปี 

17 กรกฎาคม 2556 

6.00 น. 

ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 5  ธันวาคม 

2550 กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

48 การปรึกษาหารือภายในประเทศ 

เพื่อพิจารณากรอบการด าเนินการ

ตรวจสอบตัวชีว้ัดความหลากหลาย

26 กรกฎาคม 2556 

9.00-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านักบริหาร

จดัการลุ่มน้ าโขง ชั้น 6 

กรมทรัพยากรน้ า

ส านักบริหารจัดการลุ่ม

น้ าโขง กรมทรัพยากรน้ า 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ทางชีวภาพส าหรับลุ่มน้ าโขง

ตอนล่าง และการเสริมสร้าง

ศักยภาพการด าเนินงาน 

กรุงเทพฯ 

49 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

ประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้บริบท

ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 

31 กรกฎาคม 2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งนนทรี 1 ชั้น 4 

โรงแรมเคยูโฮม 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

50 เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว

ประจ าสัปดาห ์ทส. 

5 สิงหาคม 2556 

10.00 น. 

หอ้ง 101 ชั้น1  

อาคารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

51 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ “พระ

มารดาแหง่การคุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพ” เนื่องใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 

พรรษา 

19 สิงหาคม 2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งเจ้าพระยาบอลลูม 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

52 ประชุมเชิงปฎิบัติการตัวชีว้ัดดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพใน

เมือง ครั้งท่ี 1 

19-20 สิงหาคม 2556 

8.30-16.30 น. 

หอ้งไทรทอง โรงแรม

กระบ่ีรีสอร์ท อ่าวนาง 

จังหวัดกระบ่ี 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

53 การเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียน

วกิฤติไฟป่าพรุควนเคร็งกับแนวทาง

แก้ปัญหาในปี 2556 

21 สิงหาคม 2556 

8.30-12.30 น. 

หอ้งประชุม Fortrop  

ตึกวนศาสตร์ 60 ปี  

คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพฯ 

คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

54 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 

แผนบูรณาการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.

2556-2564 

22 สิงหาคม 2556 

8.30-13.30 น. 

หอ้งบอลลูม โรงแรม ดิ

เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

55 ประชุมเชิงปฎิบัติการตัวชีว้ัดดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพใน

เมือง ครั้งท่ี 2 

22-23 สิงหาคม 

2556 

8.00-16.30 น. 

หอ้งสุพรรณิการ์ 

โรงแรมเชียงราย  

แกรนด์รูม อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

56 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ

ด าเนินการตามระเบียบ

30 สิงหาคม 2556 

10.00-15.00 น. 

หอ้งประชุม 601  

ส านักงานนโยบายและ

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวธิกีารในการเข้าถึงทรัพยากร

ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตอบ

แทนจากทรัพยากรชีวภาพ ครั้งท่ี 

2/2556 

แผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 

และสิ่งแวดล้อม 

57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม

ความคิดเห็นเรื่อง “การสูญพันธุ์

และการสูญเสียระบบนิเวศกับการ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ” 

13 กันยายน 2556 

8.30-16.00 น. 

โรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพฯ 

กลุ่มงานติดตามประเมิน

สถานการณ์ ส านัก

ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

58 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี3/2556 

13 กันยายน 2556 

8.30 น. 

หอ้งประชุม 602 ชั้น 6 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 

ส านักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

59 การจัดการสัมมนาเพื่อฉลอง World 

Bamboo Day 2013 “การจัดการ

องค์ความรู้ไผ่เพื่อความย่ังยืน” 

18 กันยายน 2556 

11.30-16.00 น. 

หอ้งประชุม ชั้น7 ห้อง 

701 อาคารวจิัยและ

พัฒนา 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพฯ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทาง

วชิาการด้านไผ่ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

60 ประชุมแนวทางการติดตามการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม 

19 กันยายน 2556 

8.30-12.30 น. 

หอ้งพุทธชาด 

โรงแรมเคยูโฮม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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2.วิทยากร 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส ารวจและศึกษาสมุนไพรในพ้ืนท่ี  

ท่ีเป็นถ่ินก าเนิดของสมุนไพร ปี 2556 
 

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากร บรรยายเร่ือง “แนวทางการส ารวจศกึษาสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ที่

เป็นถ่ินก าเนิดของสมุนไพร” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การส ารวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็นถิ่น

ก าเนิดของสมุนไพร” ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย

ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการ

ประชุมคร้ังน้ี กลุ่มงานความหลากหลายฯ ได้มอบ หนังสือคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านพืช ให้แก่

ผู้เข้าร่วมประชุมดว้ย 
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การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปี พ.ศ.2556 หัวข้อ “อนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู มุ่งม่ันสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 
 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายกลุ่ม เร่ือง “ความแข็งแกร่งของการจัดการ         

ความหลากหลายทางชีวภาพไทย” ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

กรมวิชาการเกษตร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ประจ าปี พ.ศ.2556 หัวข้อ “อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มุ่งมั่นสู่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน” ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 

2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช การประชุมคร้ังน้ี 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ท าได้และเกิด

ความยั่งยืน 
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3.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คณะท างานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ

คณะท างานต่างๆ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการจัดฝกึอบรม ประชุม และสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

2. คณะกรรมการด าเนนิการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ 

3. คณะกรรมการออกขอ้สอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน 

4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลอืกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ 

5. คณะกรรมการด้านสารัตถะในการจัดการประชุมนานาชาติ เร่ือง Global Meeting in Preparation for 

FRA 2015 and the Collaborative Forest Resources Questionnaire  Reporting 

6. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย 

7. คณะอนุกรรมการพิธสีารคาร์ตาเฮน่าว่าดว้ยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

8. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

9. คณะท างานเพ่ือด าเนนิการภายใต้ความร่วมมือแบบให้เปลา่ (Grant Aid) กับรัฐบาลญี่ปุ่น  

10. คณะท างานการศึกษาวิจัยและบ ารุงรักษาสวนรวมพรรณไมใ้นวังสระปทุม 

11. คณะท างานพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

12. คณะท างานเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

13. คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ

ใช้ประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
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กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556  

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ จ านวน 1 แห่ง 

ในปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ด าเนินการโครงการ

อนุรักษ์และพัฒนาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ต้ังอยู่บริเวณลุ่มน้ า

วัง ท้องที่ต าบลหัวเสือและต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีสภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงและภูเขา สูง

จากระดับน้ าทะเลประมาณ 200-1,000 เมตร สังคมพืชประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง-ไม้สน ป่าเบญจพรรณ     

ป่าดบิแลง้ และ  ป่าดิบเขาต่ า มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีค่าและมีความส าคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ ตะแบก 

เต็ง รัง เหียง พลวง รักใหญ ่ตาลเหลอืง สนสองใบ รามใหญ่ กระเล็นขนปลายหูสั้น อีเห็นข้างลาย นกแต้วแล้วธรรมดา 

นกกระเต็นหัวด า งูสามเหลี่ยม จิ้งเหลนห้วยท้องแดง กบชะง่อนผาอัสสัม ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง ผีเสื้อเจ้าป่า

ปีกพู่ ผีเสื้อนางพญาตะวันออก ผีเสื้อราชาด า ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง ผีเสื้อแผนที่เล็ก ผีเสื้อถุงทองธรรมดา แมลงทับ

นางพญาสองส ีแมลงทับขาเขียว จักจั่นงวง ผึ้งหลวง ผึ้งสีฟ้า   เห็ดกระด้าง เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดตับเต่า เห็ดขิง เห็ด

หูหนู เห็ดโคน เห็ดไข่ห่าน นอกจากน้ียังมีของป่าที่น ามาใช้ประโยชน์อีกมากมาย ได้แก่ ผักหวาน หน่อไม้ หนอนรถด่วน 

ไผ่ มะตูม ใบพลวง ค าแสด และยอป่า เป็นต้น 
 

มีล าห้วยที่มีความส าคัญ คือ ห้วยหาด ห้วยจะรูญ ห้วยสามขา ห้วยแม่อิง ห้วยป่ากูด ห้วยกาดวัว ห้วยแม่ป๋วง 

ห้วยแม่ละอัย ห้วยแขมมัน ห้วยหนองเม่า ห้วยโคกแรด ห้วยแม่มอน และห้วยกูด น้ าจากล าห้วยชุมชนที่อยู่รอบป่าทั้ง 

4 หมู่บ้าน คือ บ้านสามขา บ้านทุ่ง บ้านนายาบ และบ้านผาแมว ไดใ้ช้เพ่ืออุปโภค บริโภค และท าการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพืน้ที่ป่าแม่จางฝั่งซ้าย 
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กจิกรรมและการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม การด าเนนิงาน 

กจิกรรมที่ 1 ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  6 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นพืช ด้านสัตว์ ดา้นแมลง ด้านเห็ดรา ดา้นไลเคน และ

ดา้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการส ารวจมีขอ้มูลดังนี้ 

- ดา้นพืช พบจ านวน 401 ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะการใช้

ประโยชน์ คือ พืชสมุนไพร 89 ชนิด พืชอาหาร 48 ชนิด พืชที่

ใช้สร้างที่อยูอ่าศัย 29 ชนิด พืชที่ใช้ท าเครื่องใช้สอย 51 ชนิด   

ไมด้อกไมป้ระดับ 86 ชนิด และพืชที่ไม่มขี้อมูลการใช้ประโยชน์ 

98 ชนิด พืชที่มีสถานภาพตามหลัก IUCN ปี 1994 จ านวน 5 

ชนิด พืชหายาก จ านวน 3 ชนิด คือ เครอืหมูปอย มะม่วย 

มะกอกดอน พืชเฉพาะถิ่น และพืชใกลสู้ญพันธุ์ จ านวน 1 ชนิด คือ 

พญาไร้ใบ พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ จ านวน 1 ชนิด คือ ปรงเหลี่ยม 

- ดา้นสัตว์ พบจ านวน 174 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มนก 77 ชนิด 

ปลา 12 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 13 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 

29 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 16 ชนิด สัตว์ไมม่ีกระดูกสัน

หลัง 27 ชนิด สัตว์ที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จ านวน 

90 ชนิด สัตว์ที่พบน้อยมากในพืน้ที่จ านวน 2 ชนิด คือ กระต่าย

ป่าและอีเห็นข้างลาย 

- ดา้นแมลง พบจ านวน 240 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มแมลงช่วย

ผสมเกสร 111 ชนิด แมลงศัตรูพืชป่าไม ้68 ชนิด แมลงที่เป็น

อาหาร 15 ชนิด แมลงตัวห้ าตัวเบียน 31 ชนิด แมลงเพ่ิมความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน 13 ชนิด แมลงที่ให้ผลผลติ 2 ชนิด แมลง

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2535 จ านวน 2 ชนิด คือ ผีเสื้อนางพญาตะวันออก ผีเสื้อหาง

ยาวสี่ตาปีกลายตรง แมลงห้ามน าเข้าห้ามส่งออก 12 ชนิด คือ

แมลงทับนางพญาสองสี แมลงทับอ าพันแถบเรียว ผีเสื้อเจ้าป่า

ปีกพู่ ผีเสื้อใบไมใ้หญ่อินเดยี ผีเสื้ออ๊าชดุค๊เหลอืง ผีเสื้ออา๊ชดุค๊

ธรรมดา ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา ผีเสื้อหางดาบลายจุด ผีเสื้อ

หางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อหนอนมะนาว ผีเสื้อหางต่ิงนางระเวง 

ผีเสื้อหางดาบใหญ ่ แมลงทั้งคุ้มครองฯ และหา้มน าเข้าห้าม

สง่ออก 1 ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา 
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กิจกรรม การด าเนนิงาน 

- ดา้นเห็ดรา พบจ านวน 79 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ 30 

ชนิด เห็ดกินไมไ่ด้ 47 ชนิด เห็ดพิษ 2 ชนิด 

- ดา้นไลเคน พบจ านวน 39 สกุล 65 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มฝุ่นผง 

(Crustose) 41 ชนิด กลุ่มแผ่นใบ (Foliose) 22 ชนิด กลุ่มต้นไม้

เล็ก (Squamulose) 1 ชนิด และกลุ่มพลาคอยด์ (Placoid) 1 ชนิด 

- ดา้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 3 สาขา 8 เร่ืองย่อย คือ  

สาขาประเพณี พิธกีรรม 

1. ผู้รู้ประเพณี 

2. หมอสงเคราะห ์

   สาขาการดูแลสุขภาพพืน้บ้าน 

3. หมอสมุนไพร 

4. ผู้รู้ด้านสมุนไพร 

   สาขาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 

5. ทอผ้าฝ้าย 

6. ผู้รู้ด้านการจักสาน 

7. ช่างแกะสลัก 

8. จักสานสุม่ไก่ 

กจิกรรมที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

วิเคราะห์ จัดท า และลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย  

อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ลงในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้

ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 

(http://biodiversity.forest.go.th)   

กจิกรรมที่ 3 อนุรักษ์ชนิดพันธ์ุพืชป่า

เฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ุ 

1. จัดงานกิจกรรมอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและ

ใกลสู้ญพันธุ์ เมื่อวันที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ 

โรงเรียนบ้านสามขา ต าบลหัวเสอื อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

โดยงานในครัง้นี้มีนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหัวเสอื 

ก านันต าบลหัวเสอื ผู้ใหญบ่้านสามขา ผู้ใหญบ่า้นนายาบ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 3 (ล าปาง) ครูและนักเรยีน

โรงเรียนบ้านสามขา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชน

หมู่บ้าน บ้านสามขา บ้านทุ่ง บ้านนายาบ และบ้านผาแมว เข้า

ร่วมงานในครัง้นี ้จ านวน 88 คน กิจกรรมภายในงานไดร่้วมกัน

อนุรักษ์พันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ไดแ้ก่ ต้น

http://biodiversity.forest.go.th)/
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กิจกรรม การด าเนนิงาน 

กฤษณา จ านวน 400 กล้า กลา้ไม้สัก จ านวน  200 กล้า ประดู่

ป่า จ านวน 200 กล้า พะยูง จ านวน 200 กล้า ชงโค จ านวน 

200 กล้า สมอพิเภก จ านวน 200 กล้ามะขามป้อม จ านวน 

200 กล้า และได้ร่วมกันปลูกต้นไมเ้หลา่นี้คืนสู่ป่า และให้

ชาวบ้านน าไปปลูกในที่ของตนเองเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปร่วมกัน 

2. สร้างโรงเพาะกลา้ไม้ โดยไดด้ าเนินการเพาะกลา้มะค าดคีวาย ยางนา 

และพะยูงที่ใช้ปลูกในป่า อีกทั้งยังแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจ 

กิจกรรมที่  4  เส ริ มสร้ า งคว าม

ตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. จัดงานกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนดา้น

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 

2556 ณ โรงเรียนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรยีน เยาวชน ชุมชน และผู้ที่สนใจ 

มีความรูแ้ละความตระหนักต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าไม้ โดยได้น าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญ

ในพืน้ที่ป่าแม่จางฝั่งซ้ายมาจัดท าเป็นห้องเรียนรู้ของท้องถิ่น 

โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสามขา จ านวน 46 คน นายประยูร  

ปะละวงค์ รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหัวเสอื นาย 

บุญเรือน เฒ่าค า ผู้ใหญบ่้านหมู่บ้านสามขา นายอนันต์  เขาเดช 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขา คุณครูโรงเรียนบ้านสามขา 

และอาสาสมัครชุมชน จ านวน 13 คนเข้าร่วมงาน มีกจิกรรม

ภายในงานดังนี ้                                   

1.1 กิจกรรมชมนิทรรศการดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 กิจกรรมวาดรูปในหัวข้อ “ป่าของฉัน” 

1.3 กิจกรรมฐานความรูด้า้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐานคือ ฐานพืช  ฐานสัตว์ ฐานแมลง  

ฐานเห็ดรา และฐานไลเคน  

กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้น

เว็บไซต์ดังนี ้

 1.1 เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

(http://fbd.forest.go.th)   

 1.2 เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ (http://chm.forest.go.th) 

2. จัดท าหนังสือเผยแพร่ เร่ือง ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ความ

http://fbd.forest.go.th/
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กิจกรรม การด าเนนิงาน 

หลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ 

3. จัดท าวิดทีัศน์เผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จ านวน 3 เร่ือง คอื 

 3.1 เร่ืองเลา่ในห้องเรียนรู้ฯ ตอนส ารวจไลเคน 

 3.2 เร่ืองเลา่ในห้องเรียนรู้ฯ ตอนส ารวจสัตว์ป่า 

 3.3 กิจกรรมอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้

สูญพันธุ์ ณ โรงเรียนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนดา้นการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 3.5 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

4. จัดนิทรรศการ ดังนี้ 

 4.1 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

ในการประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไมเ้พ่ือ

สังคม” วันที่ 6-8 มีนาคม 2556 ณ คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

4.2 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

ในงาน “พฤกษศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” ครัง้ที่ 7 วันที่ 

3-4 เมษายน 2556 ณ อาคารพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 

5. จัดท าโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพจ านวน 21 โปสเตอร์ 

6. แจกสื่อสิ่งพิมพ์และส่ีอวีดิทัศน์ ดังนี้ 

 6.1 แจกเอกสารเผยแพร่ จ านวน 12,617 เลม่ 

 6.2 แจกสื่อวิดทีัศน์ จ านวน 1,225 แผ่น 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของชุมชนในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย อ าเภอแม่

ทะ จังหวัดล าปาง แนวทางการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 4 ดา้น ดังน้ี  

1. ดา้นสมุนไพร คือ เพกา หญา้ตะขาบ ไพล บอระเพ็ด 

สาบเสอื เปลา้แสก เปลา้น้อย  

2. ดา้นอาหาร คือ เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดลม เห็ดเผาะ เห็ดหู

หนู เห็ดตับเต่า หน่อไม้ มะตูม เทา(สาหรา่ย) ดอกก้าน 
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กิจกรรม การด าเนนิงาน 

3. ดา้นเครื่องมือเครื่องใช้ คือ ค าแสด สะเดา ไผ่ซาง ไผ่หก  

ไผ่รวก ไผ่บง  

4. ดา้นที่อยู่อาศัย คือใบตองตึง 
 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางวิชาการ 

1. โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ 
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2. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 

 จัดท าหนังสือเผยแพร่ การด าเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประจ างบประมาณ 2556 คือเร่ือง ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การ

อนุรักษ์  
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การขอรับบรกิารงานวิชาการ /ขอรับเอกสารทางวิชาการ (เอกสารเผยแพร่ และวิดีทศัน์)  
 

1. จ านวนผู้รับบริการเอกสารทางวิชาการ (กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้มีจ านวน

ทั้งสิ้น  866 ราย สรุปรายละเอียดไดด้ังน้ี 
 

ตารางจ านวนผู้ขอรับบริการจ าแนกตามจุดรับบรกิาร 

จุดรับบริการ จ านวนผู้รับบริการ (ราย) 

1.ส านักงาน 59 

2.นิทรรศการ  368 

3.กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้น

ป่าไม้จัดส่งเอกสารให้ 

439 

รวม 866 

 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตารางจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จุดรับบริการ 

จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจ 

จ านวน 
ร้อยละของ

ผู้ใช้บรกิาร 

ค่าคะแนน 

(5 มากทีสุ่ด 1 น้อยที่สุด) 

ร้อยละของค่า

คะแนน 

ส านักงาน  38 64.4 4.3 85.2 

นิทรรศการ 368 100 4.3 87.2 

กลุ่มงานฯ จัดส่งเอกสารให้ 99 22.6 4.1 82.0 

รวม 505 58.3 4.3 86.0 

 

3. วัตถุประสงค์ในการขอรับบริการ/ประโยชน์ที่ไดจ้ากเอกสารเผยแพร่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ตารางจ านวนผู้ใช้บริการ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ/ประโยชน์ที่ได้ 

วัตถุประสงค์ 

จ านวนผู้ใช้บรกิาร (ราย) 

ส านักงาน 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

นทิรรศการ 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

กลุ่มงานฯ 

จัดส่งจ านวน 

(ร้อยละ) 

รวม 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย 27 (71.1) 207 (56.3) 62 (62.6) 296 (58.6) 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 19 (50.0) 210 (57.1) 67 (67.7) 296 (58.6) 
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วัตถุประสงค์ 

จ านวนผู้ใช้บรกิาร (ราย) 

ส านักงาน 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

นทิรรศการ 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

กลุ่มงานฯ 

จัดส่งจ านวน 

(ร้อยละ) 

รวม 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

3. อ่านเพ่ือความเพลดิเพลนิ 6 (15.8) 93 (25.3) 31 (31.3) 130 (25.7) 

4. เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ 4 (10.5) 79 (21.5) 26 (26.3) 109 (21.6) 

5. เพ่ือเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ 23 (60.5) 205 (55.7) 76 (76.8) 281 (55.6) 

 

4. จ านวนส่ือสิ่งพิมพ์และสี่อวีดทิัศน์ ที่แจกให้แก่ผูข้อรับบริการ ในปีงบประมาณ 2556 
 

ตารางจ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกให้แก่ผูข้อรับบริการ 

ล าดับ

ที ่
สื่อสิ่งพมิพ์ 

จ านวน

คงเหลือ 

ปี 55 

จ านวนที่

จ่าย 

ปี 2556 

คงเหลือ 

1 ทรงคะนอง 66 64 2 

2 ความหลากหลายแห่งเขาหินปูน ป่าชุมชนเขาวง 2 2 0 

3 วิถีพอเพียงของคนท่าสีดา 0 0 0 

4 วิถีชุมชนคนน้ าป่า 4 4 0 

5 มนต์เสน่ห์ป่ากุดจับ 39 37 2 

6 บทเรียนจากส านักความหลากหลาย 210 108 102 

7 เสน่ห์ป่าสนบ้านวัดจันทร์ 100 13 87 

8 วิถีพ่ิงพา วิถีแบ่งปัน ป่าห้วยแสน 0 0 0 

9 ป่าดงภูวิถีปัญญาคนน้ าป่าพ่ึงพาผูกพัน 191 143 48 

10 หมุนเลนสส์ูป่่าเขาผาลาด 121 5 116 

11 ค าหัวแฮดปา่ตีนบ้านติดชานเมือง 337 206 131 

12 ความหลากหลายแห่งขุนเขาแมฮ่่องสอน 1 1 0 

13 ป่าหนองแปนผืนป่าใหญใ่นพรเจริญ 118 56 62 

14 ถ้ าสิงห์ในป่ากุดจับ 129 86 43 

15 ความสะป๊ะของคนเมือง 241 215 26 

16 เราอยู่ผนืป่าเดยีวกัน 1,278 655 623 

17 เร่ืองเลา่จากพืน้ที่ 734 207 527 

18 รับเชิงรุกคนท่าสีดาบนป่าภูค าบก 0 0 0 

19 คู่มือการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชนดา้นแมลง 632 380 252 
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ล าดับ

ที ่
สื่อสิ่งพมิพ์ 

จ านวน

คงเหลือ 

ปี 55 

จ านวนที่

จ่าย 

ปี 2556 

คงเหลือ 

20 คู่มือการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชนดา้นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

709 372 337 

21 คู่มือการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชนดา้นสัตว์ 700 369 331 

22 คู่มือการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชนดา้นเห็ดรา 678 470 208 

23 คู่มือการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชนดา้นพืช 533 482 51 

24 คู่มือการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชนดา้นไลเคน 630 461 169 

25 ความหลากหลายสูค่วามยั่งยืนของผืนป่า 128 128 0 

26 ความหลากหลายของไลเคนป่าภูค าบก 2,224 732 1,492 

27 ความหลากหลายของป่าดงภ ู 2,216 684 1,532 

28 ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง 2,245 627 1,618 

29 ความหลากหลายของไลเคนป่าสนวัดจันทร์ 2,022 680 1,342 

30 ความหลากหลายป่าทุ่งหลวง 927 667 260 

31 ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ 2,221 784 1,437 

32 ความหลากหลายของเห็ดราพืน้ที่ป่าภาคเหนือเลม่1 2,212 764 1,448 

33 ความหลากหลายของเห็ดราพืน้ที่ป่าภาคใต้เล่ม1 1,896 880 1,016 

34 ความหลากหลายของเห็ดราพืน้ที่ป่าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเลม่1 

1,876 819 1,057 

35 ป่าอยู่คนยัง: เมื่อคนกับป่าอยูร่่วมกันอย่างย่ังยืน 569 377 192 

36 วิถีชุมชนคนน้ าป่าพ่ึงพาอย่างย่ังยืน (ฉบับ

ภาษาอังกฤษ) 

2,175 180 1,995 

37 ความหลากหลายแห่งเขาหินปูน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 2,044 180 1,864 

38 ทรงคนอง กรณีสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

2,040 178 1,862 

39 วิถีพอเพียงของคนท่าสีดาบนป่าภูค าบก ต.ท่าสดีา 

อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ถึงอย่างไรเราก็อยู่กันมาได้ 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

2,174 7 2,167 

40 มนต์เสน่ห์ป่ากุดจับ วิถีแห่งการพ่ึงพาของคนรักษ์ป่า 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

2,146 7 2,139 

41 ป่าแม่ค าม ีความหลากหลายทางชีวภาพจากอดตีถึง

ปัจจุบัน 

1,000 587 413 
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ล าดับ

ที ่
สื่อสิ่งพมิพ์ 

จ านวน

คงเหลือ 

ปี 55 

จ านวนที่

จ่าย 

ปี 2556 

คงเหลือ 

รวมทั้งสิ้น 37,568 12,617 24,951 

ตารางจ านวนสื่อวิดทีัศน์ที่แจกให้แก่ผูข้อรับบริการ 

ล าดับ

ที ่
สื่อวิดิทัศน ์

จ านวน

คงเหลือ 

ปี 55 

จ านวนที่

จ่าย 

ปี 2556 

คงเหลือ 

1 วีดทิัศน์หนูกับแมว 270 270 0 

2 วีดทิัศน์ทรงคะนอง 270 100 170 

3 วีดทิัศน์ภาพรวมโครงการ 270 267 3 

4 วีดทิัศน์นิทรรศการ Bio 270 158 112 

5 วีดทิัศน์เขาวง 270 100 170 

6 วีดทิัศน์อาหารจากมันป่า 270 261 9 

7 วีดทิัศน์เอกสารเผยแพร่ 270 269 1 

รวมทั้งสิ้น 1,890 1,425 465 

 

3. วดีีทัศน์  

 

 

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ เรื่อง เรื่องเล่าในห้องเรยีนรู้ฯ ตอนส ารวจไลเคน 
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วีดีทัศน์ เรื่อง เรื่องเล่าในห้องเรยีนรู้ฯ ตอนส ารวจสัตว์ป่า 

วีดีทัศน์ เรื่อง กจิกรรมอนุรักษ์ชนดิพันธ์ุพชืป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ุ  

ณ โรงเรยีนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
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 เผยแพร่ทางเว็บไซต ์

สรุปผลจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เวบไซต ์ จ านวนผู้เข้าชม 

เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้น  

ป่าไม ้(http://fbd.forest.go.th) 

12,730 

เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ดา้นความหลากหลายทาง

ชีวภาพ กรมป่าไม้(http://biodiversity.forest.go.th)  

49,899 

เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม ้ 

(http://chm.forest.go.th) 

22,373 

 

1. เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  (http://fbd.forest.go.th) จ านวน   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 

ผู้เข้าใช้งานซ้ า

(คน) 
จ านวนผู้เข้าชม(คน) 

ตุลาคม 2555 1,012 87 1,099 

พฤศจิกายน 2555 1,131 135 1,266 

ธันวาคม 2555 890 121 1,011 

มกราคม 2556 571 74 645 

กุมภาพันธ์ 2556 886 143 1,029 

มีนาคม 2556 891 142 1,033 

เมษายน 2556 729 114 843 

พฤษภาคม 2556 783 101 884 

มิถุนายน 2556 882 100 982 

กรกฎาคม 2556 904 157 1,061 

สงิหาคม 2556 1,322 152 1,474 

กันยายน 2556 1,270 133 1,403 

รวมทั้งสิ้น 11,271 1,459 12,730 
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- ภาคภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคภาษาอังกฤษ 
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บทความที่ลงในเว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม(้http://fbd.forest.go.th) 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

ข่าวกจิกรรม 

1 การติดตามผลการใช้ประโยชน์ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ณ โรงเรียนบ้านดา่นโง 

1 ตุลาคม 2555 

2 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 2 

14 พฤศจิกายน 2555 

3 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 3 

24 มกราคม 2556 

4 การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 4 

22 กุมภาพันธ์ 2556 

5 ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก 26 กุมภาพันธ์ 2556 

6 ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี 27 กุมภาพันธ์ 2556 

7 ความหลากหลายของไลเคนป่าภูค าบก จังหวดัร้อยเอ็ด 28 กุมภาพันธ์ 2556 

8 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานถ่ายท าวีดิทัศน์ชุด “เร่ืองเลา่ในห้องเรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพ” ตอน ส ารวจไลเคน 

19 มีนาคม 2556 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส ารวจและศึกษาสมุนไพรในพืน้ที่ 

ที่เป็นถ่ินก าเนิดของสมุนไพร ปี 2556 

20 มีนาคม 2556 

10 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การป่าไมเ้พ่ือสังคม” 20 มีนาคม 2556 

11 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 5 

21 มีนาคม 2556 

12 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานถ่ายท าวีดิทัศน์ชุด “เร่ืองเลา่ในห้องเรียนรู้ฯ” 

ตอน ส ารวจสัตว์ป่า 

10 เมษายน 2556 

13 เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงาน “พฤกษศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน” ครัง้ที่ 7 

10 เมษายน 2556 

14 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 6 

15 พฤษภาคม 2556 

15 การลงพ้ืนที่ประสานงานขอสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับกิจกรรมอนุรักษ์

ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

17 พฤษภาคม 2556 

16 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 7 

19 มิถุนายน 2556 

http://fbd.forest.go.th/
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ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

17 การลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและ

ใกลสู้ญพันธุ์ 

19 มิถุนายน 2556 

18 การติดตามผลการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์ฯ ของส่วนติดตามและ

ประเมินผล ณ พ้ืนที่ป่าแม่จางฝั่งซ้าย อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

19 มิถุนายน 2556 

19 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 8 

4 กรกฎาคม 2556 

20 การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปี พ.ศ.

2556 หัวข้อ “อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มุ่งมั่นสูก่ารใช้ประโยชน์อยา่งย่ังยืน” 

24 กรกฎาคม 2556 

21 นิทรรศการ “ผลผลิตและงานวิจัยดา้นป่าไม ้สูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน” 14 สงิหาคม 2556 

22 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 9 

26 สงิหาคม 2556 

23 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 10 

26 สงิหาคม 2556 

24 กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

27 สงิหาคม 2556 

25 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557คร้ังที่ 1 

10 กันยายน 2556 

26 การลงพ้ืนที่หาข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในเขตภาคเหนือเพ่ือจัดท า

แผนการด าเนนิงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 5 ปี (2558-2562) 

10 กันยายน 2556 

27 การลงพ้ืนที่ปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 11 

23 กันยายน 2556 

เรื่องเล่าจากพื้นที่ 

1 ป่าต้นน้ า ที่สามขา 17 พฤษภาคม 2556 

2 ครั่งอิงอาศัยไมใ้หญ่จามจุรี 17 พฤษภาคม 2556 

3 เม็ดกระบก ขนมขบเคี้ยวในป่าใหญ่ 21 มิถุนายน 2556 

4 “รางจืด” พืชมหัศจรรย์ของไทย 21 มิถุนายน 2556 
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2. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้

(http://biodiversity.forest.go.th) ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 

ผู้เข้าใช้งานซ้ า

(คน) 
จ านวนผู้เข้าชม(คน) 

ตุลาคม 2555 1,839 579 2,418 

พฤศจิกายน 2555 2,951 722 3,673 

ธันวาคม 2555 2,479 527 3,006 

มกราคม 2556 2,788 676 3,464 

กุมภาพันธ์ 2556 3,205 959 4,164 

มีนาคม 2556 2,025 505 2,530 

เมษายน 2556 1,390 227 1,617 

พฤษภาคม 2556 1,838 307 2,145 

มิถุนายน 2556 4,429 992 5,421 

กรกฎาคม 2556 4,624 1045 5,669 

สิงหาคม 2556 6,081 1546 7,627 

กันยายน 2556 6,609 1556 8,165 

รวมทั้งสิ้น 40258 9641 49,899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 

(http://biodiversity.forest.go.th)  
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ด้านพืช 

 

 

 

 

 

 
 
 

ด้านสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ด้านแมลง 
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ด้านเห็ดรา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ด้านไลเคน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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บทความที่ลงในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 

(http://biodiversity.forest.go.th) ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

บทความ 

1 วิถีอนุรักษ์ชาวนาไทย 'ลงแขกเกีย่วข้าว' ประหยัด สร้างความ

สามัคคี 

20 พฤศจิกายน 2555 

2 เค้าแมวมลายู..คู่หูแฮร่ีฯ นักล่าชีวิต..แห่งรัตติกาล 20 พฤศจิกายน 2555 

3 เมื่อ “ป่าชุมชน” กลายเป็น “ห้องเรียนธรรมชาติ” สะท้อนผา่น

งานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย 

29 พฤศจิกายน 2555 

4 เมื่อมะเร็งระบาดในป่า: บทเรียนจากความไมห่ลากหลายทาง

พันธุกรรม 

29 พฤศจิกายน 2555 

5 ไส้เดอืนชนิดใหม่.. พันธุ์สะเทินน้ าสะเทินบกแม่โขง 29 พฤศจิกายน 2555 

6 “สองมือ...หน่ึงพลัง” ช่วยลดโลกร้อนไดอ้ย่างไร? 22 มกราคม 2556 

7 ธนาคารต้นไม้ 22 มกราคม 2556 

8 เปราะหอม สมุนไพรไทย 22 มกราคม 2556 

9 แม่ทา ป่าสร้างชีวิต สร้างชุมชนให้ย่ังยืน 22 มกราคม 2556 

10 “Bettamahachaiensis” ปลากัดพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ของไทย ปลา

กัดป่าสายพันธุ์ใหม่ของโลก 

22 มกราคม 2556 

11 กล้วยไม ้“เหลอืงจันทบูร” ช่อใหญ ่สวยจนตะลงึ 5 กุมภาพันธ์ 2556 

12 เปิดใจ!! ทีมมีดหมอ ผสม'ละมั่ง'หลอดแก้วตัวแรกของโลก 5 กุมภาพันธ์ 2556 

13 “เห็ดหลนิจือ” ยับยัง้เซลลม์ะเร็ง 14 กุมภาพันธ์ 2556 

14 "นกเงือก" อยู่ไดป้่าอยู่คง 14 กุมภาพันธ์ 2556 

15 ท าไมงูจึงแลบลิ้น 22 กุมภาพันธ์ 2556 

16 มด และ เพลี้ย ใช้ประโยชน์จากกันและกัน อย่างไร 22 กุมภาพันธ์ 25556 

17 โลกที่ร้อนขึ้น 4 องศา หน้าตาเป็นอยา่งไร 25 มีนาคม 2556 

18 นกแสกผูป้ิดทองหลังพระ 25 มีนาคม 2556 

19 ยังไมท่ันไดรู้้จักก็จะสูญพันธุ์เสยีแล้ว 25 มีนาคม 2556 

20 ผลไม้ตระกูล "เบอร่ีไทย" หลากประโยชน์ 25 มีนาคม 2556  

21 เม่น สลัดขนได้จริงหรือ? 25 มนีาคม 2556 

22 เมล็ดมะตาด บ ารุงเส้นผม 1 เมษายน 2556 

23 วันช้างไทย 1 เมษายน 2556 

24 ปรากฏการณ์เกาะร้อน (Urban Heat island) กับความสับสน 1 เมษายน 2556 

http://biodiversity.forest.go.th/
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ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

ของภาวะโลกร้อน 

25 ที่สุด�ของเหลา่สัตว์โลก 1 เมษายน 2556 

26 เพราะ ‘แฝก’ เป็นไดม้ากกว่า ‘หญา้’ 7 สงิหาคม 2556 

27 สายน้ าแห่งการเรียนรู้ การจัดการน้ าโดยชุมชน ต.ป่าขะจ.

นครนายก 

7 สงิหาคม 2556 

28 เชอร์วูด โรว์แลนด ์กับการค้นพบว่า CFC ท าลายช้ันโอโซนของ

โลก 

7 สงิหาคม 2556 

29 น้ ามันร่ัว...จบแค่นีจ้ริงหรือ 7 สงิหาคม 2556 

30 ลูกข่าง ของเลน่ท้าความเร็ว 7 สงิหาคม 2556 

31 จะใช้เทคโนโลยีอะไรก าจัดคราบน้ ามัน 4 กันยายน 2556 

32 "เฉาก๊วย" ลดความดันโลหิต 4 กันยายน 2556 

33 สายพันธุ์คลาสสกิ 4 กันยายน 2556 

34 การย่างไฟ รักษาอุบัตเิหตุ 4 กันยายน 2556 

35 ตากธรรม ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า 4 กันยายน 2556 

36 โลมา สัตว์ที่มีความจ าเป็นเลศิ !! 10 กันยายน 2556 

37 เจ้าโลมากับช่ือเฉพาะของตัวเอง!! 10 กันยายน 2556 

38 ออฟเซ็ตความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการอนุญาตให้

ท าลาย? 

10 กันยายน 2556 

39 ผลส ารวจเบือ้งต้นถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่าวพร้าว และ

ข้อห่วงใย 

10 กันยายน 2556 

40 อดตีต้นล าพู สัญลักษณ์ที่เคยมชีีวิต ณ บางล าพู 10 กันยายน 2556 

ข่าวประกาศ 

1 พบค้างคาวหน้าปีศาจร่วมกับสัตว์พันธุ์ใหม่ 126 สปีชีส์ในลุม่น้ า

โขง 

14 กุมภาพันธ์ 2556 

2 อียู ประกาศแก้ไขใช้ "ขีผ้ึ้ง"เคลอืบ เพ่ือยับย้ังเชื้อ ช่วยยืดอายุใน

ผักผลไม้บางชนิดได้ 

14 กุมภาพันธ์ 2556 

3 ร่วมรักษาผืนป่าเทือกเขาหลวงให้"ช้าง"ได้พักพิงอาศัย 25 มีนาคม 2556 

4 14 ม.ีค.วันหยุดเขื่อนโลก“น้ าเพื่อชีวิตไมใ่ช่เพื่อความตาย” 25 มีนาคม 2556 

5 "ฉลาม-กระเบน" ถูกบรรจุในบัญชีอนุรักษ์ของไซเตส ส่วน

โรงแรมดังระดับห้าดาว ถอด"เมนูหูฉลาม" 

25 มีนาคม 2556 

6 ไทยเสนอไซเตสขึน้บัญชีไม้พะยูง เข้าสู่บัญชีที่ 2 25 มีนาคม 2556 

7 ลุน้เดอืนก.ค. 'แก่งกระจาน'เป็นมรดกโลก ดา้นความ 25 มีนาคม 2556 
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ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

หลากหลายทางชีวภาพ 

8 สมาคมตา้นโลกร้อน เรียกร้องให้รัฐ-กฟผ.รับผิดชอบเหตุ “ฝน

กรด”ท าลายพืชผลชาวบ้านที่แม่เมาะ 

1 เมษายน 2556 

9 กรมอุทยานฯ เฝ้าระวังตรวจโรคอุบัตใิหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ลง

พ้ืนที่ตรวจลิงในสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ 

1 เมษายน 2556 

10 เต่าตนุศูนย์อนุรักษ์ตายเกยชายหาดบางพระ จ.ชลบุรี 1 เมษายน 2556 

11 ยกร่างกฎหมายช้างฉบับใหม่ คาด 6 เดอืนแลว้เสร็จ 1 เมษายน 2556 

12 3 หน่วยงานร่วมอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา 1 เมษายน 2556 
 

3.  เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM)    

กรมป่าไม้ (http://chm.forest.go.th) จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 

ผู้เข้าใช้งานซ้ า

(คน) 
จ านวนผู้เข้าชม(คน) 

ตุลาคม 2555 1,707 132 1,839 

พฤศจิกายน 2555 2,429 241 2,670 

ธันวาคม 2555 1,788 193 1,981 

มกราคม 2556 1,239 99 1,338 

กุมภาพันธ์ 2556 2,064 221 2,285 

มีนาคม 2556 1,153 89 1,242 

เมษายน 2556 819 54 873 

พฤษภาคม 2556 1,152 84 1,236 

มิถุนายน 2556 1,813 150 1,963 

กรกฎาคม 2556 2,168 161 2,329 

สงิหาคม 2556 1,940 152 2,092 

กันยายน 2556 2,327 198 2,525 

รวมทั้งสิ้น 20,599 1,774 22,373 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chm.forest.go.th/
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- ภาคภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคภาษาอังกฤษ 
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บทความที่ลงในเว็บไซต์กลไกการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM)    

กรมป่าไม้ (http://chm.forest.go.th) ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

สาระน่ารู ้

1 สัตว์มากขาที่เรยีกว่ากิง้กอื 1 ตุลาคม 2555 

2 ชีวิตยุ่ง ๆ ของกุ้งพยาบาล 1 ตุลาคม 2555 

3 รองเท้านารีคางกบคอแดง : ดาวเดน่รองเท้านารีของไทย 1 ตุลาคม 2555 

4 เห็ดขอนขาว 1 ตุลาคม 2555 

5 มหาพรหมราชินี 1 ตุลาคม 2555 

6 กุหลาบแดง ราชาแห่งเอือ้งกุหลาบ 8 ตุลาคม 2555 

7 หอยทากตดิเกาะ 8 ตุลาคม 2555 

8 สัตว์หน้าดิน ในดนิ ส าคัญไฉน 8 ตุลาคม 2555 

9 กว่าง แมลงนักสู้ผู้สง่างาม 8 ตุลาคม 2555 

10 ผีขุนน้ า วิถีการอนุรักษ์น้ า 8 ตุลาคม 2555 

11 ภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 8 ตุลาคม 2555 

12 จากสืบสานภูมิปัญญา ..คืนผืนป่าสูแ่ผ่นดนิ 8 ตุลาคม 2555 

13 เห็ดตับเต่า อาหารดใีนฤดูฝน 15 ตุลาคม 2555 

14 ป่าบุ่ง ป่าทาม มดลูกของแม่น้ าอีสาน 15 ตุลาคม 2555 

15 เนระพูสไีทย ดอกไมแ้ห่งรัตติกาล 15 ตุลาคม 2555 

16 มะตาด พืชประกอบอาหารของคนมอญ 24 ตุลาคม 2555 

17 มัดใจใสป่่า สบืชาตาสายน้ า ภูมิปัญญาลา้นนา…สูว่ิถีอนุรักษ์ 24 ตุลาคม 2555 

18 กิง้กอื สัตว์พันขา 24 ตุลาคม 2555 

19 เช่ือหรือไม ่“ตะเกียบไม้ ”ใช้แลว้ทิง้ ป่าสูญ 250 ไร่ ภายใน 1 วัน 24 ตุลาคม 2555 

20 ความส าคัญของนเิวศวิทยาต่อสิ่งแวดล้อม 24 ตุลาคม 2555 

21 เปลี่ยนป่า จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ 29 ตุลาคม 2555 

22 การดับไฟในป่าพรุ 29 ตุลาคม 2555 

23 ความเช่ืออาข่ากับการอยู่ร่วมกับป่า 29 ตุลาคม 2555 

24 งูเหลอืม งูที่ยาวที่สุดในโลก 29 ตุลาคม 2555 

25 นกแกนเน็ต นักด าน้ าติดปีก 29 ตุลาคม 2555 

26 ดนิ อ่างเก็บน้ าธรรมชาติ 12 พฤศจิกายน 2555 

27 มดที่ก้าวรา้วที่สุด 12 พฤศจิกายน 2555 

28 ปัญหาการท าลายป่าไม้ 12 พฤศจิกายน 2555 

http://chm.forest.go.th/
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ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

29 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าธรรมชาติ 12 พฤศจิกายน 2555 

30 ทุ่งหญา้ในป่าใหญ่ 12 พฤศจิกายน 2555 

31 ป่าชายหาด : หน้าที ่และคุณประโยชน์ 19 พฤศจิกายน 2555 

32 ป่าเขตร้อนกับการควบคุมบรรยากาศ 19 พฤศจิกายน 2555 

33 วิถีอนุรักษ์ชาวนาไทย ‘ลงแขกเกี่ยวข้าว’ ประหยัด สร้างความ

สามัคคี 

23 มกราคม 2556 

34 เค้าแมวมลายู..คู่หูแฮร่ีฯ นักล่าชีวิต..แห่งรัตติกาล 23 มกราคม 2556 

35 เมื่อ “ป่าชุมชน” กลายเป็น “ห้องเรียนธรรมชาติ” 23 มกราคม 2556 

36 เมื่อมะเร็งระบาดในป่า: บทเรียนจากความไมห่ลากหลายทาง

พันธุกรรม 

23 มกราคม 2556 

37 ไส้เดอืนชนิดใหม่.. พันธุ์สะเทินน้ าสะเทินบกแม่โขง 23 มกราคม 2556 

38 แม่ทา ป่าสร้างชีวิต สร้างชุมชนให้ย่ังยืน 5 กุมภาพันธ์ 2556 

39 “Bettamahachaiensis” ปลากัดพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ของไทย ปลา

กัดป่าสายพันธุ์ใหม่ของโลก 

5 กุมภาพันธ์ 2556 

40 กล้วยไม ้“เหลอืงจันทบูร” ช่อใหญ ่สวยจนตะลงึ 21 มีนาคม 2556 

41 เปิดใจ!! ทีมมีดหมอ ผสม’ละมั่ง’หลอดแก้วตัวแรกของโลก 21 มีนาคม 2556 

42 “เห็ดหลนิจือ” ยับยัง้เซลลม์ะเร็ง 21 มีนาคม 2556 

43 “นกเงือก” อยู่ไดป้่าอยู่คง 21 มีนาคม 2556 

44 ท าไมงูจึงแลบลิ้น 21 มีนาคม 2556 

45 มด และ เพลี้ย ใช้ประโยชน์จากกันและกัน อย่างไร 1 เมษายน 2556 

46 โลกที่ร้อนขึ้น 4 องศา หน้าตาเป็นอยา่งไร 1 เมษายน 2556 

47 นกแสกผูป้ิดทองหลังพระ 1 เมษายน 2556 

48 ยังไมท่ันไดรู้้จักก็จะสูญพันธุ์เสยีแล้ว 1 เมษายน 2556 

49 ผลไม้ตระกูล “เบอร่ีไทย” หลากประโยชน์ 1 เมษายน 25565 

50 เม่น สลัดขนได้จริงหรือ? 20 สงิหาคม 2556 

51 ผีอีสาน : กับความเช่ือในการจัดระเบียบทางสังคม 20 สงิหาคม 25556 

52 เมล็ดมะตาด บ ารุงเส้นผม 20 สงิหาคม 2556 

53 วันช้างไทย 20 สงิหาคม 2556 

54 ปรากฏการณ์เกาะร้อน (Urban Heat island) กับความสับสนของ

ภาวะโลกร้อน 

20 สงิหาคม 2556 

55 ที่สุดของเหลา่สัตว์โลก 30 สงิหาคม 2556 

56 เพราะ “แฝก” เป็นไดม้ากกว่า “หญา้” 30 สงิหาคม 2556 
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ล าดับที ่ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล 

57 สายน้ าแห่งการเรียนรู้ การจัดการน้ าโดยชุมชน ต.ป่าขะ จ.

นครนายก 

30 สงิหาคม 2556 

58 เชอร์วูด โรว์แลนด์ กับการค้นพบว่า CFC ท าลายช้ันโอโซนของ

โลก 

30 สงิหาคม 2556 

59 น้ ามันร่ัว…จบแค่นีจ้ริงหรือ 30 สงิหาคม 2556 

60 ลูกข่าง ของเลน่ท้าความเร็ว 9 กันยายน 2556 

61 จะใช้เทคโนโลยีอะไรก าจัดคราบน้ ามัน 9 กันยายน 2556 

62 “เฉาก๊วย” ลดความดันโลหิต 9 กันยายน 2556 

63 สายพันธุ์คลาสสกิ 9 กันยายน 2556 

64 การย่างไฟ รักษาอุบัตเิหตุ 9 กันยายน 2556 

ชนดิพันธ์ุใหม่ 

1 ไส้เดอืนชนิดใหม่.. พันธุ์สะเทินน้ าสะเทินบกแม่โขง 23 มกราคม 2556 

2 “Bettamahachaiensis” ปลากัดพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ของไทย ปลา

กัดป่าสายพันธุ์ใหม่ของโลก 

5 กุมภาพันธ์ 2556 

ศูนย์เรยีนรู้ความหลากหลาย 

1 ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด 20 พฤศจิกายน 2555 

2 ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านดา่นโง 20 พฤศจิกายน 2555 

3 ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ วัดป่าบุรรัีตนจารย์ 20 พฤศจิกายน 2555 

4 ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านห้วยโรง

นอก 

20 พฤศจิกายน 2555 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประมวลภาพผลการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จงฝั่งซ้าย อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

กิจกรรมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะท ำงำนส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช้ีแจงกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

แก่เจ้ำหน้ำที่หน่วยป้องกันรักษำป่ำและอำสำสมัครชุมชน 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่หน่วยป้องกันรักษำป่ำ และอำสำสมัครชุมชนร่วมกันเขียนแผนที่เสน้ทำงเดนิป่ำ 

และร่วมกันก ำหนดเสน้ทำงเดนิส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นพืช 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นสัตว์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นแมลง 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นเห็ดรำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นไลเคน 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นภูมิปัญญำท้องถิ่น 



กจิกรรมจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนนิกำรลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้ 

จัดเตรียมนิทรรศกำรห้องเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

จัดนิทรรศกำรห้องเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ดำ้นป่ำไม ้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรจัดกิจกรรมฯ 
 

บรรยำกำศภำยในงำน 
 



กิจกรรมทีก่ารอนุรักษ์ชนดิพันธ์ุพชืป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่ำเฉพำะถิ่นหำยำก 

และใกลสู้ญพันธุ์ร่วมกับอำสำสมัครชุมชนและชำวบ้ำน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อประสำนงำนเพ่ือขอรับกลำ้ไม้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนนิกำรขอกล้ำไม้ 

ด ำเนนิกำรขนย้ำยกล้ำไม้ 

น ำกลำ้ไมเ้ก็บไว้ในพ้ืนที่บ้ำนสำมขำ ต ำบลหัวเสอื อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 



เก็บเมล็ดมะค ำดีควำย มำเพำะกล้ำ จ ำนวน 100 กล้ำ มำท ำกำรเพำะเมล็ด และเพำะกล้ำไม้พะยูง

จ ำนวน 1,000 กล้ำ ดูแลกล้ำให้เจริญเติบโตและน ำกลับไปปลูกเพ่ือขยำยพันธุ์ในพืน้ที่ป่ำและแจกจ่ำยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพำะกลำ้มะค ำดคีวำยและพะยูง 

เมล็ดมะค ำดคีวำย เมล็ดพะยูง 

กล้ำพะยูง กล้ำมะค ำดคีวำย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนนิกำรก่อสร้ำงโรงเพำะกลำ้ไม้ 

โรงเพำะกลำ้ไม้ที่กอ่สร้ำงเสร็จเรียบรอ้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้ำไม้ถูกน ำมำเก็บไว้ในโรงเพำะกลำ้ไม้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

กล่ำวเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่ำเฉพำะถิ่นหำยำกและใกลสู้ญพันธุ์ 
 

มอบกลำ้ไมก้ฤษณำให้แก่ 4 หมู่บ้ำนคือ บ้ำนสำมขำ บ้ำนนำยำบ บ้ำนทุ่ง บ้ำนผำแมว เพ่ือ

น ำไปปลูกในบรเิวณป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหัวเสอื ก ำนันต ำบลหัวเสอื และ

ผู้ใหญบ่้ำนสำมขำ ปลูกกลำ้ไมส้ักมงคลพันธุ์เสำชิงช้ำร่วมกัน 
 

ร่วมกันปลูกกลำ้ไมก้ฤษณำ ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย ณ บ้ำนสำมขำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกันปลูกกลำ้ไมก้ฤษณำ ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย ณ บ้ำนทุ่ง 

ร่วมกันปลูกกลำ้ไมก้ฤษณำ ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย ณ บ้ำนนำยำบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกันปลูกกลำ้ไมก้ฤษณำ ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย ณ บ้ำนผำแมว 

แจกกลำ้ไมใ้ห้กับประชำชนผู้สนใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชำชนให้ควำมสนใจโปสเตอร์ที่จัดแสดง 



กิจกรรมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอำสำสมัครชุมชนและชำวบ้ำน 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเก็บข้อมูลกจิกรรมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นอำหำร 

กำรเก็บข้อมูลกจิกรรมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นกำรจักสำน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเก็บข้อมูลกจิกรรมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นเครื่องนุ่มห่ม 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเก็บข้อมูลกจิกรรมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นสมุนไพร 

กำรเก็บข้อมูลกจิกรรมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นที่อยู่อำศัย 
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