คำนำ
กลุ่ ม งานความหลากหลายทางชี ว ภาพด้ า นป่ า ไม้ กรมป่ า ไม้ ได้ จั ด ท ารายงานประจ าปี
พ.ศ.2557 เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของกลุ่ ม งานความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ด้านป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในพื้นที่ ป่าสวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝั่งขวา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังนัน้ รายงานประจาปี พ.ศ.2557 เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงานของ
กรมป่าไม้และเป็นประโยชน์ของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ต่อหน่วยงานต่างๆและ
ผูส้ นใจทั่วไป

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

สำรบัญ
บุคลากรกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2557
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งานที่ได้รับมอบหมาย
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กิจกรรมและผลการดาเนินงาน

28

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางวิชาการ

34

ภำคผนวก
- ประมวลภาพผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
- งานสารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานจัดทาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
- งานเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์
- งานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

บุคลากรกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

นายอภิวัฒน์ เอือ้ อารีเลิศ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานส่งเสริม
อนุรักษ์และจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้

นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หัวหน้างานสารวจและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้
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อัตรากาลัง

นายอานุภาพ โตสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนิรดา แป้นนางรอง
นักวิทยาศาสตร์

นายกิตวิ ุฒิ ช่างเจริญ
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวจารินี บารุงถิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุวรรณี สร้างคา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสนั่น หมัดส๊ะ
เจ้าพนักงานการเกษตร
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นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด
นักวิชาการป่าไม้

นายณัฐพงศ์ จันทร์หอม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชลดา พรจ่าย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา

นายนันทวุฒิ สุนทรวิทย์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเปมิกา ค่ายกนกวงศ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวดาริกา เศษบุบผา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวณัฐนันท์ ทะแดง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนงค์ลักษณ์ อาญาเมือง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจิดาภา แสงสุริยา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพรรณกร เนียมสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมา

นางนวพร ศรีจันทร์
พนักงานจ้างเหมา

~3~

บุคลากรประจากลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

บุคลากรประจางานบริหารทั่วไป
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บุคลากรประจางานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

บุคลากรประจางานสารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของ
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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1. ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
(Forest Biodiversity Division)
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10 (พ.ศ.2550–
พ.ศ.2554) ในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน ในวันที่ 29 มกราคม 2547
ที่ตั้งสานักงาน
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-25792814 เบอร์โทรสาร : 0-25792814
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 ) สารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและ
การใช้ประโยชน์
2 ) จัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ
3 ) ส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
4 ) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และที่
เกี่ยวข้อง
5 ) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ประกอบด้วย
(1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานการเจ้าหน้าที่
2 ) ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3 ) ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(2) งานสารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ) สารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2 ) รวบรวม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ
3 ) บริการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
(3) งานส่ งเสริม อนุรัก ษ์ และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่ าไม้ มีหน้าที่
รับผิดชอบ
1 ) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ใน
ทุกมิติ เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน
2 ) ส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์
3 ) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร
ระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
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ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ตัวชี้วัดที่ 6 (6.2) ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ป่าไม้
ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
น้าหนัก(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

:
:
:
:
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2.00
ระดับ 5
5.000
0.01

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัตงิ าน ประจาปี 2557
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2. ผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งานที่ได้รับมอบหมาย
1.การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ
 ประชุมภายในกรมป่าไม้
ลาดับ

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

สถานที่
ณ ห้องประชุม 2
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้
ณ ห้องประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้

1

ประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปี 2556

1 ตุลาคม 2556
13.30 น.

2

ประชุมสานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ประจาเดือนตุลาคม
2556
ประชุมผูบ้ ริหารกรมป่าไม้
ครั้งที่ 5/2556

7 ตุลาคม 2556
10.00 น.

3

4

5

22 ตุลาคม 2556
13.30 น.

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน 29 ตุลาคม 2556
การควบคุมการเบิก
9.30 น.
จ่ายเงินของแต่ละ
กิจกรรม เข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือแนวทางในการ
เบิกจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
ประชุมสานักวิจัยและ
4 พฤศจิกายน 2556
พัฒนาการป่าไม้
9.30 น.
ประจาเดือนพฤศจิกายน
2556
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ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ส่วนอานวยการ
สานักบริหารกลาง
ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ลาดับ
6

7

8

9

10

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

สถานที่

ประชุมผูบ้ ริหารกรมป่าไม้ 8 พฤศจิกายน 2556 ห้องประชุม
ครั้งที่ 6/2556
ประดับพลอย
โรงแรมเพชรรัชต์
การ์เด้น อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมคณะกรรมการ
3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 1
ดาเนินการนารายชื่อผู้
11.00 น.
กลุ่มงานพัฒนาและ
ผ่านการเลือกสรรเป็น
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานราชการใน
หน่วยงานหนึ่งของกรมป่าไม้
ไปขึน้ บัญชีเป็นผูผ้ า่ นการ
เลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการในหน่วยงานอื่น
ของกรมป่าไม้ ในตาแหน่ง
เดียวกัน
ประชุมคณะกรรมการ
9 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
บริหารโครงการฯ ครั้งที่ 3
8.30-15.00 น.
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
nd
(3 Project Steering
Committee Meeting)
โครงการจัดการผืนป่า
อนุรักษ์สามเหลีย่ ม
มรกตฯ (ระยะที่ 3)
ประชุมสานักวิจัยและ
11 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสานักวิจัย
พัฒนาการป่าไม้
9.30 น.
และพัฒนาการป่าไม้
ประจาเดือนธันวาคม
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
2556
กรมป่าไม้
แต่งตัง้ คณะทางานการ
12 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสานักวิจัย
จัดสรรเงินรางวัล
11.00 น.
และพัฒนาการป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
พ.ศ.2555
กรมป่าไม้
~ 10 ~

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนอานวยการ
สานักบริหารกลาง

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

โครงการจัดการผืนป่า
อนุรักษ์สามเหลี่ยม
มรกตฯ (ระยะที่ 3)
สรป. กรมป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

11

ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานด้าน
วนวัฒนวิจัย ด้านความ
หลากหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านป่าไม้ ด้าน
แมลงและจุลชีววิทยา
ด้านพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สายงาน
นักวิชาการป่าไม้
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ชานาญการและชานาญ
การพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการของ
กรมป่าไม้ ครัง้ ที่ 1/2557
ประชุมผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ประชุมเพื่อติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการกรม
ป่าไม้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
(site visit)
ประชุมสานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ประจาเดือนมกราคม
2557

13 ธันวาคม 2556
9.30 น.

ห้องประชุม 2
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้

24 ธันวาคม 2556
10.00 น.

ห้องประชุม 2
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้
ชั้น 4 กรมป่าไม้

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมป่าไม้

7 มกราคม 2557
9.00-12.00 น.

ห้องประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมป่าไม้

7 มกราคม 2557
13.30 น.

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

12

13

14

15

25 ธันวาคม 2556
10.00-16.30 น.

~ 11 ~

สถานที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนอานวยการ
สานักบริหารกลาง

ลาดับ

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ลาดับ
16

17

18

19

20

21

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

ประชุมคณะกรรมการ
30 มกราคม 2557
อานวยการพัฒนาพื้นที่
10.00 น.
โครงการสวนกลาง
มหานคร
ประชุมคณะกรรมการ
7 กุมภาพันธ์ 2557
อานวยการ และ
9.00 น.
คณะทางานการ
ศึกษาวิจัยและ
บารุงรักษา สวนรวม
พรรณไม้ในวังสระปทุม
ครั้งที่ 1/2557
ประชุมสานักวิจัยและ
24 กุมภาพันธ์ 2557
พัฒนาการป่าไม้
9.30-12.00 น.
ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2557
ประชุมชีแ้ จงระเบียบและ 26 กุมภาพันธ์ 2557
วิธีปฏิบัติในการจัดทา
13.00-16.00 น.
หนังสือราชการของ
กรมป่าไม้
สัมมนาเพื่อเสนอผล
26 กุมภาพันธ์ 2557
การศึกษาโครงการ
9.00-13.30 น.
ประเมินผลการ
ดาเนินงานในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
กรมป่าไม้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ประชุมคณะกรรมการ
5 มีนาคม 2557
อานวยการจัดการ
14.00 น.
ความรูข้ องสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
~ 12 ~

สถานที่
ห้องประชุม 2 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักโครงการ
พระราชดาริและ
กิจการพิเศษ
กรมป่าไม้
กลุ่มงานพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ห้องวิภาวดีบอลรูม c
โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ

สานักแผนงานและ
สารสนเทศ

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

สานักบริหารกลาง
กรมป่าไม้

ลาดับ
22

23

24

25

26

27

28

29

เรื่องการประชุม
ครั้งที่ 1/2557
สัมมนา เรื่อง การบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาสู่เชิงพาณิชย์
เสวนาในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวหน้า
แลหลัง มุ่งสู่การพัฒนา
งานวิจัยป่าไม้
ขอเชิญประชุม

ประชุมผูบ้ ริหาร หัวหน้า
ฝ่าย หัวหน้างานทุกงาน
หัวหน้าหน่วยงานในส่วน
ภูมภิ าค และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ประชุมสภากาแฟ
กรมป่าไม้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วันที/่ เวลา

สถานที่

12 มีนาคม 2557
8.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
ห้องประชุม 301
อาคารกริต สามะพุทธิ
กรมป่าไม้

สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ ชั้น 4

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

1 เมษายน 2557
8.30 น.

4 เมษายน 2557
10.00 น.

9 เมษายน 2557
9.00-16.30 น.

10 เมษายน 2557
8.30 น.

ห้องประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
งานแถลงข่าว หัวข้อ
20 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1
“ความหวัง ทางรอดของ
9.30 น.
อาคารเทียมคมกฤส
ป่าไม้ไทย”
กรมป่าไม้
ประชุม เรื่อง SMART
25 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม คลินกิ ป่า
Forester
15.00 น.
ไม้ สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้
ขอเชิญผูบ้ ริหารกรมป่าไม้ 10 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม 1
ประชุมรับมอบแนว
10.00 น.
อาคารเทียมคมกฤส
~ 13 ~

กลุ่มงานพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักบริหารกลาง
ส่วนประสัมพันธ์และ
เผยแพร่
สานักบริหารกลาง
ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
สานักบริหารกลาง
ฝ่ายแผนงานและ

ลาดับ
30

31

32

33

34

35

เรื่องการประชุม
ทางการปฏิบัติงาน
ประชุมสัมมนา เรื่อง
การเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเชียน
ประชุมเพื่อจัดทา
ยุทธศาสตร์โครงการ
และแผนการจัดสรร
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
โลกในช่วง GEF-6
ประชุมคณะทางานการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายจากระดับ
องค์กรสู่ระดับสานัก/
และลงสู่ระดับบุคคล
ของสานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอและ
ติดตามผลโครงการวิจัย
ครั้งที่ 2/2557
ประชุมคณะทางานเพื่อ
ดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือแบบให้ เปล่า
(Grant Aid) กับรัฐบาล
ญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2557
ประชุมสานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

วันที/่ เวลา
24-25 กรกฎาคม
2557
9.00-09.10 น.

สถานที่
กรมป่าไม้
โรงแรมวรบุรีอโยธยา
คอนเวนชั่นรีสอร์ท
จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประสานราชการ
สานักความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ

29 กรกฎาคม 2557 ห้องแคทลียา 2
ส่วนแผนงบประมาณ
8.30-16.30
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สานักแผนงานและ
สารสนเทศ

14 สิงหาคม 2557
14.00 น.

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้

ส่วนอานวยการ
สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

29 สิงหาคม 2557
9.30-12.00 น.

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2
กรมป่าไม้
ห้องประชุมสานัก
แผนงานและ
สารสนเทศ ชั้น 3
กรมป่าไม้

สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

ห้องประชุมสานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
อาคารสุรัสวดี ชั้น 2

สานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้

1 กันยายน 2557
11.00 น.

9 กันยายน 2557
9.00 น.

~ 14 ~

สานักความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ

ลาดับ

เรื่องการประชุม

36

ประชุมผูบ้ ริหาร
กรมป่าไม้

37

ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อรองรับแผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาการ
ทาลาย ทรัพยากรป่าไม้
การบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน แผนแม่บท
การพิทักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้

วันที/่ เวลา

สถานที่

กรมป่าไม้
9 กันยายน 2557 ห้องประชุม 1
15.00 น.-19.00 น. อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
13-14 กันยายน โรงแรมลองบีช
2557
การ์เด้นท์ โฮเต็ล
8.30-18.00 น.
แอนด์ สปา
จังหวัดชลบุรี

~ 15 ~

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนอานวยการ
สานักบริหารกลาง
กรมป่าไม้
สานักแผนงานและ
สารสนเทศ

 ประชุมภายนอกกรมป่าไม้
ลาดับ

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

1

ประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ครั้งที่ 1/2556

2 ตุลาคม 2556
9.30 น.

2

ประชุมเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “พลังงานทดแทนช่วย
ลดภาวะโลกร้อน”

27 พฤศจิกายน
2556
12.30-16.30 น.

3

ประชุมคณะอนุกรรมการ
3 ธันวาคม 2556
กลั่นกรอง โครงการด้านการ
9.30 น.
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่
4/2556
สัมมนา"กองทุนสิ่งแวดล้อม 19 ธันวาคม 2556
: บทเรียนเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
08.30-16.30
ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

4

5

ประชุมคณะทางานวิชาการ
พืน้ ที่ชมุ่ น้า ครัง้ ที่ 1/2557

8 มกราคม 2557
09.30-14.00 น.

6

ประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความ

18 กุมภาพันธ์ 2557
13.30 น.
~ 16 ~

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ห้องประชุมชั้น 17
ฝ่ายความหลากหลาย
สานักงานนโยบายและ ทางชีวภาพ สานักงาน
แผนทรัพยากร
นโยบายและแผน
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ห้องประชุมกาพล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อดุลวิทย์ อาคาร
กรุงเทพฯ
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สานักงานนโยบายและ
สานักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติ
แผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โรงแรมรามาการ์เด้น สานักงานนโยบายและ
กรุงเทพมหานคร
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม
ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สานักงานนโยบายและ
สานักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติ
แผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ฝ่ายความหลากหลาย
สิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ
ห้องประชุม ชั้น 17
สานักงานนโยบายและ
สานักงาน
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
สถานที่

ลาดับ

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่
1/2557
7

8

9

10

สถานที่

ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประชุม เรื่อง การเข้าเป็นภาคี 21 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2
พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการ
08.30-16.30 น. โรงแรมรามา
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
การเด้นส์
และการแบ่งปันผลประโยชน์
กรุงเทพมหานคร
ที่เกิดขึน้ จากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม
ประชุ มคณะท างานวิชาการ 4 มีนาคม 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น2
พืน้ ที่ชุ่มน้า ครั้งที่ 2/2557
09.30-14.00 น. สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อเผยแพร่และรับ 5 มีนาคม 2557 ห้องบอลรูม A และ B
ฟังความคิดเห็นโครงการ
08.30-16.30 น. โรงแรมมารวย
จัดทา พัฒนาเครื่องมือ
การ์เด้น
กลไก เพื่ออนุวัตการ
กรุงเทพมหานคร
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ปี 2556
ประชุมเพื่อรับฟังความ
7 มีนาคม 2557 โรงแรมมารวย
คิดเห็นด้านวิชาการต่อร่าง
08.30-12.00น. การ์เด้น
ผลการศึกษาโครงการ
กรุงเทพมหานคร
ประเมิน สถานภาพพื้นที่ชุ่ม
น้าประเภทหนองบึงน้าจืด
ของประเทศไทย เพื่ออนุวัต
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

ลาดับ

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

11

สัมมนาผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพยากรพันธุกรรม
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และการ
แสดงออกทางออกทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ที่
เกี่ยวข้องกับการเจรจาใน
กรอบ WIPO IGC
ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่อง
ในวันพืน้ ที่ชมุ่ น้าโลก
ประจาปี 2557

13-14 มีนาคม
2557
9.00-16.30 น.

12

13

14

15

สถานที่
โรงแรมสุโกศล
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักความร่วมมือด้าน
การป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ
ส่วนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

17-18 มีนาคม ห้องแคทลียา
2557
โรงแรมรามา
08.30-16.30 น. การ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรม หลักสูตร การ 27-28 มีนาคม
พัฒนาแบบจาลองเพื่อ
2557
ประเมินประเมินผลกระทบ
8.00-15.00 น.
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ต่อระบบนิเวศ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 31 มีนาคม 2557
การประยุกต์ใช้
08.30-16.30 น.
เศรษฐศาสตร์ของระบบ
นิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการ
11 เมษายน 2557
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
09.30 น.
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ครั้งที่ 1/2557
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สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรมอุทยานแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
สัตว์ป่า และพันธุ์พชื

ห้องบอลรูม ซี โรงแรม สานักงานนโยบายและ
มารวยการ์เด้น
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ห้องประชุมชั้น 17
สานักงานนโยบายและ
อาคารกระทรวง
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ลาดับ

เรื่องการประชุม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
21-22 เมษายน ห้องประชุมชั้น ๒ตึกวน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
2557
ศาสตร์ ๗๒ ปี
คณะวนศาสตร์
08.30-16.30 น. คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และ
สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี
อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
23-25 เมษายน ณ ศูนย์ฝกึ อบรม ที่ ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ
2557
เขาใหญ่
สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
08.30-16.30 น. จังหวัดนครนายก
วันที/่ เวลา

สถานที่

16

เสวนาทางวนวัฒนวิทยา
เรื่อง ไม้พะยูง...พยุงชาติ

17

หลักสูตร การพัฒนาดัชนี
บ่งชีท้ างชีวภาพ (Bioindicator) เพื่อบ่งชี้
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศต่อระบบนิเวศ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ประชุ มคณะท างานวิชาการ 30เมษายน 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น2
พืน้ ที่ชุ่มน้า ครั้ง 3/2557
09.30-14.00 น. สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Lord de Mauley ผูช้ ่วย
1 พฤษภาคม 2557 กระทรวงทรัพยากร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
14.15 น.
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมสหราชอาณาจักร
ขอเข้าเยีย่ มผูช้ ่วยรัฐมนตรี
ประจากระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะอนุกรรมการ
6 พฤษภาคม
ณ ห้องประชุม 603
กลั่นกรองโครงการด้านการ
2557
ชั้น6สานักงานนโยบาย

18

19

20

~ 19 ~

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

ลาดับ

21

22

23

24

25

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2557

9.30 น.

สถานที่

และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประชุมวันสากลแห่งความ
22-24 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัย
หลากหลายทางชีวภาพ ปี
2557
ลักษณ์ จังหวัด
2557 เรื่อง ความหลากหลาย 08.30-16.30 น. นครศรีธรรมราช
ทางชีวภาพของเกาะ (Island
Biodiversity)
ประชุมคณะทางานชนิด
26 พฤษภาคม ห้องประชุม 202
พันธุ์ตา่ งถิ่น ครั้งที่ 1/2557
2557
สานักงานนโยบายและ
09.30-16.30 แผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะทางาน
27-30
ณ โรงแรมอิมพีเรียล
พิจารณากลไกและความ
พฤษภาคม 2557 หัวหิน บีช รีสอร์ท
พร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธี 08.30-16.30 น. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สารนาโงยาของประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่อง การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
8-9 มิถุนายน จังหวัดขอนแก่นและ
การพัฒนาข้อเสนอ
2557
จังหวัดมหาสารคาม
โครงการพัฒนาข้อเสนอ
9.30-17.30
โครงการ และร่วมกิจกรรม
โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)
9-10 มิถุนายน ห้องประชุม 401
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2557
สานักงานนโยบายและ
~ 20 ~

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และสิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

คณะทางานชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม /
สานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

ลาดับ

เรื่องการประชุม
ของประเทศไทย

26

27

28

29

30

31

วันที/่ เวลา

แผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะอนุกรรมการ
13 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม ชั้น 17
อนุสัญญาว่าด้วยความ
09.30 น.
สานักงาน
หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่
ปลัดกระทรวง
3/2557
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาดูงานโครงการ 25-28 มิถุนายน จังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้รับการที่ได้การสนับสนุน
2557 น.
จังหวัดลาพูน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
3/2557
ประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างรายงาน
แห่งชาติ (National Report)
ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่มน้า
ประชุมระดมความเห็นเพื่อ
จัดทาเป้าหมายระดับชาติ
และแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ประชุมคณะทางานวิชาการ

8.30-16.30

สถานที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และสิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม /
สานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม
1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 603
สานักงานนโยบายและ
9.30 น.
ชั้น 6 สานักงาน
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายและแผน
และสิ่งแวดล้อม /
ทรัพยากร ธรรมชาติ สานักงานกองทุน
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
15 กรกฎาคม ห้องประชุม 401
ฝ่ายความหลากหลาย
2557
สานักงานนโยบายและ ทางชีวภาพ
09.00-12.00 น. แผนทรัพยากร
กลุ่มงานสนับสนุนการ
ธรรมชาติและ
จัดการระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม
16 กรกฎาคม ห้องบอลรูม ซี
สานักงานนโยบายและ
2557
โรงแรมมารวยการ์เด้น แผนทรัพยากรธรรมชาติ
08.30-16.30 น. กรุงเทพมหานคร
และสิ่งแวดล้อม/
คณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
22 กรกฎาคม ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สานักงานนโยบายและ
~ 21 ~

ลาดับ

32

33

34

35

36

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พืน้ ที่ ชุ่มน้า ครัง้ ที่ 4/2557
2557
สานักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติ
09.30-16.30 น. แผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ฝ่ายความหลากหลาย
สิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ
ประชุมคณะทางานชนิด
5 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม 202
คณะทางานชนิดพันธุ์
พันธุ์ตา่ งถิ่น ครั้งที่ 2/2557
09.30-16.30 สานักงานนโยบายและ ต่างถิ่น
แผนทรัพยากร
สานักงานนโยบายและ
ธรรมชาติและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ประชุมทางวิชาการ เรื่อง
4-6 สิงหาคม โรงแรมรามา
สานักวิจัยการอนุรักษ์
ความหลากหลายทาง
2557
การ์เด้น
ป่าไม้และพันธุ์พืช
ชีวภาพ ประจาปี พ.ศ.2557 08-30-16.30 น. กรุงเทพมหานคร
ส่วนความหลากหลาย
ในหัวข้อ ทรัพยากรชีวภาพ
ทางชีวภาพ
สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
4-7 สิงหาคม จังหวัดเชียงใหม่ และ สานักงานนโยบายและ
เผยแพร่กรอบข้อเสนอ
2557
จังหวัดลาพูน
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเชิงรุก เพื่อส่งเสริม
9.00-16.30 น.
และสิ่งแวดล้อม /
และพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
สานักงานกองทุน
โดยรอบพืน้ ทีป่ ่า
สิ่งแวดล้อม
ประชุมเตรียมการคณะ
15 สิงหาคม 2557 ห้องรวยปัญญา 2
สานักงานนโยบายและ
ผูแ้ ทนไทยเพื่อเข้าร่วมการ
08.30-16.30 น. โรงแรมมารวยการ์เด้น แผนทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมสมัชชาภาคี
กรุงเทพมหานคร
และสิ่งแวดล้อม
อนุสัญญาว่าด้วยความ
ฝ่ายความหลากหลาย
หลากหลายทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
สมัยที่ 12
ประชุม รับฟังความคิดเห็น 21 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สานักงานนโยบายและ
(ร่าง) รายงานผลการ
08.30-14.00 น. สานักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติ
ติดตามและประเมินผลการ
แผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม/สานัก
บริหารจัดการพืน้ ที่ชุ่มน้าใน
ธรรมชาติและ
ติดตามประเมินผล
ประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา
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สถานที่

ลาดับ

เรื่องการประชุม

37

ประชุมคณะทางานวิชาการ
พืน้ ที่ชุ่มน้า ครั้งที่ 5/2557

38

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
นานาชาติ เรื่อง บริการของ
ระบบบนิเวศและสุขภาพใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (International
Workshop on Ecosystem
Services and Health in
Southeast Asia)
Capacity Building on
Taxonomy of Bryophytes,
Pterridophytes and their
Allies : Project Activity 0
on Taxonomy of Predatory
and Parasitoid Insectst
ประชุมเตรียมการคณะผูแ้ ทน
ไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮ
นาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ สมัยที่ 7
สัมมนาเพื่อเผยแพร่กรอบ
ทิศทางการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนกอง ทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 23 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

39

40

41

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
22 สิงหาคม
ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สานักงานนโยบายและ
2557
สานักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติ
09.30-16.30 น. แผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ฝ่ายความหลากหลาย
สิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ
1-2 กันยายน ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัย
2557
FORTROR
เกษตรศาสตร์
8.30-16.30 น. ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วันที/่ เวลา

1-5 กันยายน
2557

สถานที่

จังหวัดเชียงใหม่

9 กันยายน 2557 โรงแรมเอเชีย
08.30-16.30 น. กรุงเทพมหานคร

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
11 กันยายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สานักงานนโยบายและ
08.30-15.30 น. กรุงเทพมหานคร
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม /
สานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม

~ 23 ~

ลาดับ
42

43

44

45

46

เรื่องการประชุม

วันที/่ เวลา

แห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ครั้งที่ 2/2557

15 กันยายน
2557
09.30 น.

สถานที่
ห้องประชุมชั้น 17
อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประชุมเตรียมการคณะ
18 กันยายน
ห้องรวยเพชร
ผูแ้ ทนไทย เพื่อเข้าร่วมการ
2557
โรงแรมมารวย
ประชุมสมัชชาภาคี
08.30-16.30 น. การ์เด้น
อนุสัญญาว่าด้วยความ
กรุงเทพมหานคร
หลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ 12 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะอนุกรรมการ
23 กันยายน
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2
กลั่นกรองโครงการด้านการ
2557
สานักงานนโยบายและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
13.30 น
แผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
ธรรมชาติและ
3/2557
สิ่งแวดล้อม
ประชุมรับฟังความเห็น"
25 กันยายน
ณ ห้องประชุมแกรนด์
ฐานข้อมูลความหลากหลาย
2557
ฮอลล์1
ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนา 08.00-16.00 น. โรงแรมรามา การ์เด้น
และแข่งขันด้านเศรษฐกิจ"
กรุงเทพมหานคร
ประชุมประจาปี 2557 ของ
26 กันยายน
ห้องแกรนด์ไดมอนด์
สศช.
2557
บอลรูม ศูนย์แสดง
9.00-16.30 น สินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม /
สานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม
สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

2.วิทยากร
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง ผลกระทบต่อเนื่องของการทาลายป่าและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน
ดร.สุรางค์ เธี ยรหิรัญ ผู้อานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
เป็นวิทยากรร่วมในการอภิปรายทางวิชาการ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ 52 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ผลของการทาลายป่าต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบต่อเนื่องต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
อภิปรายในหัวข้อเรื่องผลกระทบต่อเนื่องของการทาลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน ร่วมกับ ดร.สมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อภิปรายในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
อภิปรายในหัวข้อเรื่อง การคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้าใน
อาเซียน รศ.ดร. เอ็จ สโรบล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร อภิปรายในหัวข้อเรื่อง ระดับของผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรดินและผลผลิตทางการเกษตร และผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินรายการ ในการประชุมครั้งนี้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่เป็น นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ ประมาณ 50 คน

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ ผลระทบต่อเนื่องของการทาลายป่าและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน
~ 25 ~

บรรยากาศการอภิปรายฯ
~ 26 ~

3. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่ าไม้ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 3 (3nd Project Steering Committee Meeting) โครงการ
จัดการผืนป่าอนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกตฯ (ระยะที่ 3)
2. คณะกรรมการประเมินผลงานด้านวนวัฒนวิจัย ด้านความหลากหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ด้านแมลงและจุลชีววิทยา ด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สายงานนักวิชาการป่าไม้
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ
3. คณะกรรมการอานวยการพัฒนาพื้นที่โครงการสวนกลางมหานคร
4. คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ของสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
5. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้
6. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย
7. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
9. คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
10. คณะทางานชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
11. คณะทางานพิจารณากลไกและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาของประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
12. คณะทางานวิชาการพืน้ ที่ชุ่มน้า
13. คณะทางานการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับสานัก/และลงสู่ระดับบุคคล
ของสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
14. คณะทางานเพื่อดาเนินการภายใต้ความร่วมมือแบบให้เปล่า (Grant Aid) กับรัฐบาลญี่ปุ่น
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กิจกรรมและผลการดาเนินงาน
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝั่งขวา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตัวชี้วัด ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ จานวน 1 แห่ง
ประวัติความเป็นมาของป่าลาน้าน่านฝั่งขวา
 ปี 2515 ป่าผืนนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับทาสัมปทานทาไม้สัก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม
2515 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 โดยใช้ชื่อป่าผืนนี้ว่า “ป่าโครงการ ลาน้าน่านฝั่งขวา”
 ปี 2522 ได้มีก ารประกาศกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 862 ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศจัดตั้งป่ าสงวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝั่งขวา ตั้งอยู่ที่
ตาบลบ้า นนาขาม ตาบลผาจุก อาเภอเมือ งอุต รดิต ถ์ และตาบลน้าหมัน ตาบลท่า ปลา
ตาบลนางพญา ตาบลจริม ตาบลหาดล้า ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
มีเนื้อที่ประมาณ 361,875 ไร่
 ปี 2532 ได้มีประกาศยกเลิกสัมปทานทาไม้ สัก โครงการป่าลาน้าน่านฝั่งขวา
 ปี 2536 มอ บ พื ้น ที ่ป ่า เสื ่อ มโท ร มบ าง ส่ว นให้ก ับ ส า นัก งา นการป ฏิร ูป ที ่ด ิน เพื ่อ
การเกษตรกรรม
 ปี 2541 ประกาศพื ้น ที ่ต อนบนบางส่ ว นเป็น อุท ยานแห่ง ชาติล าน้ าน่า น เมื ่อ วัน ที่
30 กันยายน 2541
 ปี 2543 ประกาศให้พื้นที่ตอนบนด้านทิศตะวันตกเป็นเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่าลาน้าน่านฝั่ง
ขวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543
 ปี 2551 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลาน้าน่านฝั่งขวา มีเ นื้อที่ 176,169.45 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น
2 โซน คือ โซนที่ 1 เรีย กว่า โซนป่าผาเลือด(ตาบลผาเลือ ด ตาบลร่ว มจิต ตาบลท่าปลา
ตาบลหาคล้า) มีเนื้อที่ 51,093.66 ไร่ และโซนที่ 2 เรียกว่าโซนป่าน้าหมัน (ตาบลน้าหมัน
ตาบลนางพญา ตาบลจริม ตาบลขุนฝาง) มีเนื้อที่ 125,075.78 ไร่
 ปี 2556 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ลาน้าน่านฝั่งขวามีเ นื้อที่ 122,598.57 ไร่ มีพื้นที่ป่าลดลง
จาก ปี 2551 จานวน 53,570.88 ไร่ แบ่งเป็น
โซนป่าผาเลือด มีเนื้อที่ 42,777.68 ไร่ ลดลง 8,315.98 ไร่ คิดเป็น 16.28 %
โซนป่าน้าหมันมีเนื้อที่ 79,820.88 ไร่ ลดลง 45,254.90 ไร่ คิดเป็น 36.18 %
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โซนป่าผาเลือด
ลัก ษณะภูมิป ระเทศเป็น ภูเ ขาไม่สูง ชัน มีค วามสูง ประมาณ 100-500 เมตร จากระดับ น้าทะเล
แนวสันเขาลาดชันไม่มาก มีลาห้วยขนาดเล็กตามเชิงเขาหลายสายไหลรวมกันลงสู่แม่น้าน่าน สภาพพื้ นที่
เป็นดินทรายมีหินโผล่บางส่วน สังคมพืชเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรั ง พบต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจานวน
มาก ซึ ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า พื ้น ที ่ นี ้ย ัง ไม่ม ีก ารท าไม้ พรรณไม้ที ่พ บในป่า เบญจพรรณ ได้แ ก่ ตะลุม พุก
ขัน ทองพยาบาท สัก ประดู่ป่า แดง และรกฟ้า เป็น ต้น พรรณพืชที่พบในป่าเต็ง รัง ได้แ ก่ เต็ง รัง พลวง
เหียง และขว้าว เป็นต้น พื้นที่ป่าบริเ วณนี้ไ ด้มีก ารจัดตั้งป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ มีเ นื้อที่ 1,800 ไร่ อยู่ใ น
ความดูแ ลของชุม ชนหมู ่บ ้า นห้ว ยเจริญ ต าบลผาเลือ ด ชุม ชนพึ ่ง พิง การใช้ป ระโยชน์จ ากป่า ได้แ ก่
ผักหวานป่า ไม้ไผ่ หนอนรถด่วน และเห็ด เป็นต้น

โซนป่าน้าหมัน
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมาก มีความสูงประมาณ 100-1,000 เมตร จากระดับ น้าทะเล
แนวสัน เขามีค วามลาดชัน มาก มีลาห้ว ยขนาดเล็ก มีเ ส้น ทางเดิน สามารถเดิ น ตัด ออกได้ห ลายเส้น ทาง
สภาพพื้นที่เ ป็นดินหินตะกอนผุง่า ย มีชั้นดินหนาง่ายต่อ การเกิดดินถล่ม สัง คมพืช เป็นป่าเบญจพรรณ มี
ต้นไม้หนุ่มขึ้นอย่างหนาแน่น พบร่องรอยของสัมปทานทาไม้ใ นอดี ตอย่างชัดเจน พรรณพืชที่พบต่างจาก
โซนป่า ผาเลือ ด ได้แ ก่ ค้อ ขี้เ หล็ก ฤาษี มะไฟป่า โพบาย สะแล่ง หอมไก๋ มะฝ่อ และเฟิน เป็น ต้น พื้น ที่
โดยรอบถูก ปรับ เปลี่ย นเป็น สภาพพื ้น ที ่ก ารเกษตร เช่น สวนกล้ว ย ข้า วโพด มะม่ว งหิม พานต์ และ
ยางพารา เป็นต้น ชุมชนโดยรอบป่ามีอาชีพเกษตรกรรม มีก ารพึ่ง พิงการใช้ป ระโยชน์จ ากของป่า ได้แ ก่
ตองกง ไม้ไผ่ น้าผึ่ง เห็ด ดอกก้าน บอน และสะแล เป็นต้น

~ 29 ~

ผลการดาเนินงาน
งาน
งานสารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การดาเนินงาน
สารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านแมลง ด้านเห็ดรา ด้านไลเคน และ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการสารวจมีข้อมูลดังนี้
- ด้านพืช พบจานวน 426 ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ คือ พืชสมุนไพร 128 ชนิด พืชอาหาร 92 ชนิด พืชที่
ใช้สร้างที่อยู่อาศัย 27 ชนิด พืชที่ใช้ทาเครื่องใช้สอย 61 ชนิด
ไม้ดอกไม้ประดับ 68 ชนิด และพืชที่ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์
50 ชนิด พืชที่มีสถานภาพ พืชหายาก ตาม Thailand Red
Data : Plants (ONEP,2006) จานวน 2 ชนิด คือ เขือง และ
สีดาบุนทา พืชขึน้ ทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น ที่ควรป้องกัน
ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย จานวน 9 ชนิด ได้แก่ ชนิด
พันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกรานแล้ว จานวน 6 ชนิด คือ สาบเสือ หญ้ายาง
ไมยราบขาว ไมยราบต้น ผักกาดช้าง หงอนไก่ไทย ชนิดพันธุต์ ่าง
ถิ่นที่มแี นวโน้มรุกราน จานวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักขมหนาม เสือแก
ลก กระดุมทองเลือ้ ย
- ด้านสัตว์ พบจานวน 211 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมจานวน 23 ชนิด กลุ่มนกจานวน 97 ชนิด กลุ่ม
สัตว์เลือ้ ยคลานจานวน 23 ชนิด กลุ่มสัตว์เทินน้าสะเทินบก
จานวน 13 ชนิด กลุ่มปลาจานวน 25 ชนิด และกลุ่มสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังจานวน 30 ชนิด สัตว์ที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 จานวน 113 ชนิด และตาม Thailand Red Data :
Mammals, Reptiles And Amphibians (ONEP,2005) จานวน
36 ชนิด
- ด้านแมลง พบจานวนแมลง 204 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มแมลง
ช่วยผสมเกสร 103 ชนิด แมลงศัตรูพืชป่าไม้ 49 ชนิด แมลงที่
เป็นอาหาร 5 ชนิด แมลงตัวห้าตัวเบีย น 21 ชนิด แมลงเพิ่ม
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น 24 ชนิ ด แมลงคุ้ ม ครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จานวน
1 ชนิด คือ ด้วงคีมยีราฟ แมลงคุ้มครองและห้ามนาเข้าห้าม
~ 30 ~

งาน

การดาเนินงาน
ส่งออก 1 ชนิด คือผีเสือ้ ถุงทองธรรมดา
- ด้านเห็ดรา จานวน 83 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ 21
ชนิด กลุ่มเห็ดกินไม่ได้ 61 ชนิด และกลุ่มเห็ดพิษจานวน 1 ชนิด
- ด้านไลเคน พบจานวน 58 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มฝุ่นผง
(Crustose) 50 ชนิด กลุ่มแผ่นใบ (Foliose) 8 ชนิด
- ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 3 สาขา 12 เรื่องย่อย คือ
สาขาประเพณี พิธีกรรม
1. หมอส่งเคราะห์
สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน
2. หมอเป่า
3. ผูร้ ู้ดา้ นสมุนไพร
สาขาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
4. กระติบข้าวเหนียว
5. ข้อง
6. เข่งปลา
7. สานทางมะพร้าว
8. จักสานไม้กวาดดอกหญ้า
9. จักสานเสื่อลาแพน
10. จักสานสุม่ ไก่
11. ผูร้ จู้ ักสาน
12. หวดนึ่งข้าว
งานจัดทาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ วิเคราะห์ จัดทา และลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ของพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝัง่ ขวา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงในเว็บไซต์ระบบจัดการ
ฐานความรู้ดา้ นความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้
(http://biodiversity.forest.go.th)
งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่น จัดงานอนุรัก ษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญ
พันธุ์ เมื่อวันที่ วัน ที่ 17 มิถุน ายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หายากและใกล้สูญพันธุ์
บ้านห้วยเจริญ ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยงานในครั้งนี้ มี ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตาบล
ผาเลือด ผูใ้ หญ่บ้านห้วยเจริญ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
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งาน

การดาเนินงาน
(ล าปาง) ศู น ย์ ป ระสานงานป่ า ไม้ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ หน่ ว ย
ป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ที่ อต.1 (ท่ า ปลา) เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ และ
อาสาสมั ค รชุ ม ชนหมู่ บ้ า นห้ ว ยเจริ ญ เข้ า ร่ ว มงานในครั้ ง นี้
จานวน 25 คน กิจกรรมภายในงานได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชป่า
เฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญ พันธุ์ โดยนากล้าไม้ เข้าไปปลูก
เสริมในแปลงอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
ลาน้าน่านฝั่งขวา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเนื้อที่ 2 ไร่
โดยมีกล้าไม้ทั้งหมด 110 ต้น ได้แก่มะขามป้อม จานวน 20 ต้น
แดง จานวน 20 ต้น เสี้ยวบ้าน จานวน 20 ต้น คอแลน จานวน
5 ต้น สัก จานวน 5 ต้น มะตูม จานวน 5 ต้นพฤกษ์ จานวน 5
ต้น ประดู่ป่า จานวน 5 ต้น มะค่าโมง จานวน 5 ต้น และ
ผักหวาน จานวน 20 ต้น รวมทั้งได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้ผู้ที่สนใจ
ในชุมชนนาไปปลูกในพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย จานวนกล้าที่แจก
ทั้ ง หมด 472 ต้ น ได้ แ ก่ มะขามป้ อ ม จ านวน 50 ต้ น
แดง จานวน 5 ต้น เสี้ยวบ้าน จานวน 16 ต้น พะยูง จานวน 99 ต้น
สั ก จ านวน 60 ต้ น มะตู ม จ านวน 15 ต้ น พฤกษ์ จ านวน 33 ต้ น
กัลปพฤกษ์ จานวน 39 ต้น มะค่าโมง จานวน 66 ต้น คอแลน
จานวน 25 ต้น ประดู่ป่า จานวน 64 ต้น การจัดงานอนุรักษ์
ชนิ ด พั น ธุ์ พื ช ป่ า เฉพาะถิ่ น หายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ใ นครั้ ง นี้
ได้ จั ดแสดงโปสเตอร์ ความรู้ พั นธุ์ พื ช 4 ชนิ ด คื อ สมอพิ เ ภก
ประดู่ป่า สัก และพะยูง
งานเสริม สร้างความตระหนัก ให้กั บ 1. จัดงานเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์
ชุ ม ช น ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ม ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ
โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา
หลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี คณะครู นักเรียน โรงเรียนเจริญราษฎร์
อุปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.1 (ท่าปลา)
จานวนทั้งหมด 56 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการประกวด
วาดรูปในหัวข้อ “ป่าบ้านฉัน” แสดงนิทรรศการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและมุมหนังสือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งให้ความรูค้ วามเข้าใจกับนักเรียน โดยจัดเป็น
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งาน

การดาเนินงาน
ฐานความรู้ดา้ นความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ฐานคือ ฐาน
พืช ฐานสัตว์ ฐานแมลง ฐานเห็ดรา และฐานไลเคน
งานเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3
เว็บไซต์ดังนี้
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
1.1 เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ
(http://fbd.forest.go.th)
1.2 เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ (http://chm.forest.go.th)
1.3 เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ดา้ นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรมป่าไม้(http://biodiversity.forest.go.th)
2. จัดทาหนังสือเผยแพร่ เรื่อง ป่าลาน้าน่านฝัง่ ขวา ความ
หลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทานทาไม้
3. จัดทาวิดที ัศน์เผยแพร่ความรูด้ ้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จานวน 2 เรื่อง คือ
3.1 งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้
สูญพันธุ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยเจริญ ตาบลผาเลือด
อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
3.2 งานเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์
ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
4. จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง ดังนี้
4.1 จัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 22 พฤษภาคม 2557 วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557
ณ กรมป่าไม้
4.2 จัดนิทรรศการ งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ประจาปี 2557 วันที่ 23 -24 สิงหาคม
2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
5. จัดทาโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพจานวน 11 โปสเตอร์
6. แจกเอกสารเผยแพร่ จานวน 4,264 เล่ม
7. แจกสื่อวิดีทัศน์ จานวน 154 แผ่น
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งาน
การดาเนินงาน
งานพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ ค วาม รวบรวมองค์ความรู้การพัฒนาการใช้ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพของข่ า ป่ า ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ บ้ า นห้ ว ยเจริ ญ ต าบล
หลากหลายทางชีวภาพ
ผาเลือด และบ้านน้าต๊ะ ตาบลน้าหมัน อาเภอท่าปลาจังหวัด
อุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางวิชาการ
1. จัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2557
วั น ที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 กรมป่ า ไม้ โดยกลุ่ มงานความหลากหลายทางชีว ภาพด้า นป่า ไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้ ปี 2557 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เกิดความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ภายในงานได้เ ผยแพร่ องค์ ค วามรู้ผลการดาเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพป่า ไม้ ซึ่ งมีทั้ ง
โปสเตอร์ วีดีทัศน์ และเอกสารเผยแพร่ให้กับผูเ้ ข้าร่วมงานและผูส้ นใจทั่วไป

บรรยากาศภายในงาน
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กรมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจาปี 2557
วั น ที่ 23-24 สิ ง หาคม2557 กรมป่ า ไม้ โดยกลุ่ ม งานความหลากหลายทางชี ว ภาพด้ า นป่ า ไม้
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจาปี 2557” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยทางกลุ่มงานฯ
ได้นาเสนอผลงาน ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ จากป่า .. . สู่เมือง”

บรรยากาศภายในงาน
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2. โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ
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3. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
จัดทาหนังสือเผยแพร่ การดาเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจางบประมาณ 2557 คือเรื่อง จัดทาหนังสือเผยแพร่ เรื่อง ป่าลาน้าน่านฝั่งขวา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทานทาไม้
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การขอรับบริการงานวิชาการ /ขอรับเอกสารทางวิชาการ (เอกสารเผยแพร่ และวิดีทัศน์)
1. จานวนผู้รับบริการเอกสารทางวิชาการ มีจานวนทั้งสิน้ 481 ราย สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางจานวนผู้ขอรับบริการจาแนกตามจุดรับบริการ
จุดรับบริการ

จานวนผู้รับบริการ (ราย)

1. สานักงาน
2. นิทรรศการ
3. กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์
4. เจ้าหน้าที่นาไปแจกในพืน้ ที่สารวจ
รวม

48
68
347
18
481

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตารางจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จุดรับบริการ

สานักงาน
กลุ่มงานฯ จัดส่งเอกสารให้
ทางไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่นาไปแจกในพืน้ ที่
สารวจฯ
รวม

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ร้อยละของ
จานวน
ผู้ใช้บริการ
14
29.16
79
22.76

ความพึงพอใจ
ค่าคะแนน
(4 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด)
3.57
3.80

ร้อยละของค่า
คะแนน
89.29
94.94

18

100.00

3.63

90.67

111

23.07

3.74

93.53
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3. วัตถุประสงค์ในการขอรับบริการ/ประโยชน์ท่ไี ด้จากเอกสารเผยแพร่
ตารางจานวนผู้ใช้บริการ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ/ประโยชน์ท่ไี ด้

สานักงาน

วัตถุประสงค์

บริการในห้องสมุด
อ่าน/ชม เพื่อเพิ่ม
ความรู้
จัดฝึกอบรม
ประกอบการศึกษา/
วิจัย/เอกสารอ้างอิง
นาความรูท้ ี่ได้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอด
นาความรูท้ ี่ได้ไป
ประกอบอาชีพ
เป็นข้อมูลในการเรียน/
สอนนักเรียน
อื่นๆ
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ (ราย)
จัดส่งทาง
เจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์
นาไปแจก

รวม
จานวน

ราย
2
7

ร้อยละ
9.09
31.82

ราย
58
44

ร้อยละ
51.78
39.28

ราย
5
15

ร้อยละ
13.51
40.54

ราย
65
66

ร้อยละ
38.01
38.61

0
9

0.00
40.91

3
2

2.68
1.79

0
4

0.00
10.81

3
15

1.75
8.77

4

18.18

0

0.00

11

29.73

15

8.77

0

0.00

0

0.00

2

5.41

2

1.17

0

0.00

2

1.79

0

0.00

2

1.17

0
22

0.00
100

3
112

2.68
100

0
37

0.00
100

3
171

1.75
100

4. จานวนสื่อสิ่งพิมพ์และสี่อวีดิทัศน์ ที่แจกให้แก่ผู้ขอรับบริการ ในปีงบประมาณ 2556
ตารางจานวนสื่อสิ่งพิมพ์ท่แี จกให้แก่ผู้ขอรับบริการ
ลาดับที่
1
2
3

สื่อสิ่งพิมพ์
เสน่หป์ ่าสนบ้านวัดจันทร์ วิถีแห่งการพึ่งพาของ
ชาวปกาเกอะญอ
ป่าดงภู วิถี ปัญญา คน-น้า-ป่า พึ่งพาผูกพันธ์
คาหัวแฮด ป่าตีนบ้าน ติดชานเมือง แหล่งรวมชีวติ
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จานวนที่จ่าย
ปี 2557
31
43
32

ลาดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สื่อสิ่งพิมพ์
จิตวิญญาณชาวทุ่งใหญ่
ป่าหนองแปน ผืนป่าใหญ่ในพรเจริญ ป่าทามผืน
สุดท้าย ที่ท้าทายการพัฒนาเชิงรุก
เราอยู่ผืนป่าเดียวกัน
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
คู่มอื การเรียนรูด้ ้วยตนเองของชุมชนด้านแมลง
คู่มอื การเรียนรูด้ ้วยตนเองของชุมชนด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
คู่มอื การเรียนรูด้ ้วยตนเองของชุมชนด้านสัตว์
คู่มอื การเรียนรูด้ ้วยตนเองของชุมชนด้านเห็ดรา
คู่มอื การเรียนรูด้ ้วยตนเองของชุมชนด้านพืช
คู่มอื การเรียนรูด้ ้วยตนเองของชุมชนด้านไลเคน
ความหลากหลายของไลเคนป่าภูคาบก จ.ร้อยเอ็ด
ความหลากหลายของไลเคนป่าดงภู จ.ศรีสะเกษ
ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง
จ.พิษณุโลก
ความหลากหลายของไลเคนป่าสนวัดจันทร์
จ.เชียงใหม่
ความหลากหลายของป่าทุ่งหลวง
ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
ความหลากหลายของเห็ดราพืน้ ที่ป่าภาคเหนือ เล่ม 1
ความหลากหลายของเห็ดราพืน้ ที่ป่าภาคใต้ เล่ม 1
ความหลากหลายของเห็ดราพืน้ ที่ป่า
ตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1
ป่าอยู่คนยัง: เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
วิถีชุมชนคนน้าป่าพึ่งพาอย่างยั่งยืน (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ)
THE DIVERSITY OF LIMSTONE MOUNTAIN
Songkanong
Sufficient convention of Tahsida people in
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จานวนที่จ่าย
ปี 2557
6
142
319
3
30
30
123
47
42
189
291
98
88
12
154
199
200
200
20
236
205
290
205

ลาดับที่
27
28
29

สื่อสิ่งพิมพ์
Phukombok Forest
The charm of Gudjab Forest
ป่าแม่คามี ความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึง
ปัจจุบัน
ป่าแม่จางฝัง่ ซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนที่จ่าย
ปี 2557
258
135
636
4,264

ตารางจานวนสื่อวีดีทัศน์ท่แี จกให้แก่ผู้ขอรับบริการ
ลาดับที่

สื่อวีดีทัศน์

1
2

ทรงคะนอง
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี 2552 และปี 2554
นิทรรศการ เกื้อกูล แบ่งปัน รักษา 23-24 กันยายน
2553 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป่าชุมชนเขาวง ต.ลาสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เทศกาลอาหารจากมันป่าและกลอย ป่าภูคาบก
ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
รวมทั้งสิ้น

3
4
5
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จานวนที่จ่าย
ปี 2557
70
1
1
81
1
154

4. วีดีทัศน์

วีดที ัศน์ เรื่อง งานเสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

วีดที ัศน์ เรื่อง งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์
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5. เผยแพร่ทางเว็บไซต์
สรุปผลจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ 2557
เวบไซต์
เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ป่าไม้ (http://fbd.forest.go.th)
เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ดา้ นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรมป่าไม้(http://biodiversity.forest.go.th)
เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้
(http://chm.forest.go.th)

จานวนผู้เข้าชม
16,001
54,508
20,285

1. เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (http://fbd.forest.go.th) จานวน
ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ประจาปีงบประมาณ 2557
เดือน

ผู้เข้าใช้งานใหม่
(คน)

ผู้เข้าใช้งานซ้า
(คน)

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

972
1,165
1,094
1,214
1,076
1,470
1,039
1,101
1,297
1,266
1,028
1,336

158
194
101
216
141
200
185
103
155
138
164
188

(คน)
1,130
1,359
1,195
1,430
1,217
1,670
1,224
1,204
1,452
1,404
1,192
1,524

รวมทั้งสิ้น

14,058

1,943

16,001
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จานวนผู้เข้าชม

- ภาคภาษาไทย

- ภาคภาษาอังกฤษ
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บทความที่ลงในเว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้(http://fbd.forest.go.th)
ลาดับที่
หมวด
1
ข่าวกิจกรรม

2

ข่าวกิจกรรม

3

ปีงบประมาณ
2555

4

ข่าวกิจกรรม

5

ข่าวกิจกรรม

6

ข่าวกิจกรรม

7

เอกสารเผยแพร่

8

ข่าวกิจกรรม

9

ข่าวกิจกรรม

10
11

เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่

ชื่อเรื่อง
การลงพื้นที่หาข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในเขต
จังหวัดราชบุรีเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 5 ปี (2558-2562)
ประเมินผลการดาเนินงานในระดับผลผลิต
และผลลัพธ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มงานความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจาปี
งบประมาณ 2555
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
แสดงความยินดีกับชุมชนบ้านถ้าตลอดใน
งานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3
ป่าแม่จางฝัง่ ซ้าย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มคี ุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง ผลกระทบ
ต่อเนื่องของการทาลายป่าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 4
งิ้วป่า ที่มาของเมนูเด็ดชาวเหนือ
วนาลี สีชมพู
~ 53 ~

วัน/เดือน/ปี
4 ตุลาคม 2556

28 ตุลาคม 2556

30 ตุลาคม 2555

28 พฤศจิกายน
2556
28 พฤศจิกายน
2556
3 มกราคม 2557

10 มกราคม 2557
19 กุมภาพันธ์ 2557

19 กุมภาพันธ์ 2557

24 กุมภาพันธ์ 2557
24 กุมภาพันธ์ 2557

ลาดับที่
หมวด
12
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
13
เรือ่ งเล่าจากพืน้ ที่
14
เอกสารเผยแพร่

15
16

เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
ปีงบประมาณ
2556

17

ข่าวกิจกรรม

18

รายงานผล
โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
รายงานผล
โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
ข่าวกิจกรรม

19

20
21
22
23
24
25
26

ชื่อเรื่อง
รูปทรงมหัศจรรย์ “น้าเต้า”
ปอตาน สลิงแห่งพงไพร
ผลกระทบต่อเนื่องของการทาลายป่าและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน
สมอไทย สมุนไพรไทย
รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มงานความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจาปี
งบประมาณ 2556
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 5
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

วัน/เดือน/ปี
25 กุมภาพันธ์ 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

18 เมษายน 2557

สะแล อาหารป่าสูค่ รัวเรือน
บอนหอม ต้นไม้เสน่หก์ ลางไพร
“ส้มป่อย”….ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คู่ชีวต
ิ ชาวล้านนา
เมล็ดมะค่าโมง ส่วนผสมหมากพลู
ปลวกสองสายพันธุ์อยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้
สะค้าน พืชรสเผ็ดในฤดูร้อน
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 6

18 เมษายน 2557
18 เมษายน 2557
21 เมษายน 2557
21 เมษายน 2557
21 เมษายน 2557
21 เมษายน 2557
26 พฤษภาคม
2557
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5 มีนาคม 2557
5 มีนาคม 2557

1 เมษายน 2557

18 เมษายน 2557

ลาดับที่
หมวด
27
ข่าวกิจกรรม

28

ข่าวกิจกรรม

29
30
31
32

เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่
เรื่องเล่าจากพืน้ ที่

33

ข่าวกิจกรรม

34

ข่าวกิจกรรม

35

ข่าวกิจกรรม

36

ข่าวกิจกรรม

37

ข่าวกิจกรรม

38

ข่าวกิจกรรม

39

ข่าวกิจกรรม

ชื่อเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
27 พฤษภาคม
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
2557
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 7
กรมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวัน
27 พฤษภาคม
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22
2557
พฤษภาคม 2557
บอนเต่า กับข้าวพื้นบ้านจากป่า
9 มิถุนายน 2557
“ไลเคน” ป่าลาน้าน่านฝั่งขวา
9 มิถุนายน 2557
กว่าจะได้..แย้
10 มิถุนายน 2557
ความสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิ 40 องศา 11 มิถุนายน 2557
ในป่าผลัดใบ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ 3 กรกฎาคม 2557
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 8
งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายาก 3 กรกฎาคม 2557
และใกล้สูญพันธุ์
งานเสริมสร้างความตระหนักด้านการ
3 กรกฎาคม 2557
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กรมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งาน
26 สิงหาคม 2557
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจาปี 2557
ขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ 29 กันยายน 2557
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ปี
2557
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และ 29 กันยายน 2557
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และ 29 กันยายน 2557
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 9
~ 55 ~

2. เว็ บ ไซต์ ร ะบบจั ด การฐานความรู้ ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ กรมป่ า ไม้ (http://
biodiversity.forest.go.th) จานวนผูเ้ ข้าชมประจาปีงบประมาณ 2557
เดือน
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมทั้งสิ้น

ผู้เข้าใช้งานใหม่
(คน)
2,826
5,015
4,405
5,133
2,520
3,411
2,622
2,985
3,617
3,316
1,992
4,556
42,398
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ผู้เข้าใช้งานซ้า
(คน)
981
1,605
1,144
1,592
668
1,089
728
622
763
816
616
1,486
12,110

จานวนผู้เข้าชม
(คน)
3,807
6,620
5,549
6,725
3,188
4,500
3,350
3,607
4,380
4,132
2,608
6,042
54,508

ด้านพืช

ด้านสัตว์
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ด้านแมลง

ด้านเห็ดรา
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ด้านไลเคน

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บทความที่ลงในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้
(http://biodiversity.forest.go.th) ประจาปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
หมวด
1
เอกสารเผยแพร่
2

ข่าวประกาศ

3

ข่าวประกาศ

4

ข่าวประกาศ

5

ความรูท้ ั่วไป

6
7
8

ความรูท้ ั่วไป
ความรู้ทั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

9

เอกสารเผยแพร่

10
11

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

12
13
14
15
16
17
18
19

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

ชื่อเรื่อง
ป่าแม่คามีความหลากหลายจากอดีตถึง
ปัจจุบัน
ยูเอ็นเตือนภัยก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงขึ้นเป็น
ประวัติการณ์
ต่างชาติมองไทยค้างาช้างผิดกฎหมายอันดับ
1 ในโลก
"ภาคประชาชน-นักศึกษา" ร่วมรณรงค์ค้าน
สร้างเขื่อนแม่วงก์
สิรนิ าถราชินี “ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ไพศาล” ต้น
ทางคลังอาหารของชาวปากน้าปราณ
การลดภาวะโลกร้อนในพืน้ ที่ทาการเกษตร
ประปาออร์แกนิก
หมอนวดเหยียบเหล็กแดงแห่งกรุงเก่า
อยุธยา
ป่าแม่จางฝัง่ ซ้าย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มคี ุณค่า ควรแก่การ อนุรักษ์
เสียงเพลงแห่งพงไพร
ฝอยลม ไลเคน.....ดัชนีชวี้ ัดอากาศทาง
ชีวภาพ
แคหางค่าง สวย ดี มีประโยชน์
แอ่งน้ามีชีวิต
แมลงทับ อัญมณีจากผืนป่า
อันตรายที่มากับแมลงหายากที่สวยงาม
“เห็ดลม”อาหารจากขอนไม้
เปราะป่า แปลกตา อย่างมีค่า
สิ่งมีชีวติ ที่เรียกว่า “ไลเคน (Lichen)”
โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไลเคน
: ผลไลเคน
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วัน/เดือน/ปี
28 ตุลาคม 2556
28 พฤศจิกายน
2556
28 พฤศจิกายน
2556
28 พฤศจิกายน
2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
10 มกราคม 2557
13 มกราคม 2557
13 มกราคม 2557
14 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
3 มีนาคม 2557
3 มีนาคม 2557
3 มีนาคม 2557
3 มีนาคม 2557

ลาดับที่
หมวด
20
ความรูท้ ั่วไป
21
22
23

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

24
25

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

ชื่อเรื่อง
ปลาบู่มหิดล เทิดพระเกียรติ พระประทีป
แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาของไทย
้
นกกินพริก…ไม่เผ็ด จริงหรือ?!
รู้จักไหม? สาหร่ายพวงองุน่
เสือทัสมาเนีย เสือที่สูญพันธุ์จาก
ออสเตรเลีย
จิ๋ว…แต่ไม่ธรรมดาในป่าชายเลน
รูปแบบการเติบโตของไลเคน (Growth form)

26

ความรูท้ ั่วไป

ปลวกกินไลเคน

27

ความรูท้ ั่วไป

เพกา ลิ้นของท้องฟ้า

28

ความรูท้ ั่วไป

ฝาง สีสันจากผืนป่า

29

ความรูท้ ั่วไป

เนระพูสีไทย สมุนไพรดอกดา

30
31

ความรูท้ ั่วไป
ข่าวประกาศ

32
33

ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

34

ข่าวประกาศ

35

ข่าวประกาศ

36

ข่าวประกาศ

กาสะลองคา สวยสารพัดประโยชน์
ไบโอเทคเปิดแอพเผยแพร่ความรูด้ ้านรา
แมลง
แม่โขงอันลี้ลับ
งานวิจัยชีป้ ่าภูโนในแหล่งขุดเจาะก๊าซดงมูล
เป็นแหล่งความหลายของหอยทากบกที่
สาคัญของประเทศ
ชาวบ้านในหลายอาเภอของนครสวรรค์แห่
เข้าป่าชุมชนในเขต อ.แม่เปิน หาเห็ดเผาะ
(เห็ดถอบ)-หน่อไม้ขายกันอย่างคึกคัก
อินโดนีเซียสูญเสียพืน้ ที่ป่าบริสุทธิ์มาเป็น
อันดับหนึ่งของโลก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในระดับโลก
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วัน/เดือน/ปี
18 เมษายน 2557
18 เมษายน 2557
18 เมษายน 2557
18 เมษายน 2557
18 เมษายน 2557
26 พฤษภาคม
2557
26 พฤษภาคม
2557
26 พฤษภาคม
2557
26 พฤษภาคม
2557
26 พฤษภาคม
2557
10 มิถุนายน 2557
21 สิงหาคม 2557
21 สิงหาคม 2557
21 สิงหาคม 2557

21 สิงหาคม 2557

21 สิงหาคม 2557
21 สิงหาคม 2557

ลาดับที่
หมวด
37
ความรูท้ ั่วไป
38
39

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

40
41

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

42
43
44
45

ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป
ความรูท้ ั่วไป

ชื่อเรื่อง
เมื่อตุก๊ แก VS หอยทาก บนพืน้ ผิวเทฟลอน
(TEFLON)
น้ายาอุทัย สมุนไพรคลายร้อน
มหัศจรรย์ของสีสันในผักผลไม้กับสารไฟโต
นิวเทรียนท์ (PHYTONUTRIENTS)
ปรับมุมมอง "แมงมุม" ไม่ใช่ "สัตว์รา้ ย"
สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน..กินด้วยกัน
ดีมยั้ ?
ยี่โถ...มีพษิ จริงหรือ ??
ถั่งเช่า-ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ-ได้จริงหรือ?
ดาหลา-ความงามที่กินได้
แกงขีเ้ หล็ก-อาหารที่ถูกลืม

วัน/เดือน/ปี
25 สิงหาคม 2557
25 สิงหาคม 2557
25 สิงหาคม 2557
25 สิงหาคม 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557

3. เว็ บ ไซต์ก ลไกการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล ข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM)
กรมป่าไม้ (http://chm.forest.go.th) จานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ประจาปีงบประมาณ 2557
เดือน

ผู้เข้าใช้งานซ้า
(คน)
108
111
121
123
118
98
98
95
112
145
131
208

จานวนผู้เข้าชม

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

ผู้เข้าใช้งานใหม่
(คน)
1,382
1,752
1,550
1,653
1,387
1,222
1,083
1,280
1,609
1,692
1,866
2,341

รวมทั้งสิ้น

18,817

1,468

20,285
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(คน)
1,490
1,863
1,671
1,776
1,505
1,320
1,181
1,375
1,721
1,837
1,997
2,549

- ภาคภาษาไทย

- ภาคภาษาอังกฤษ

~ 63 ~

บทความที่ลงในเว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM)
กรมป่าไม้ (http://chm.forest.go.th) ประจาปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
1
2
3
4

หมวด
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้

5

สาระน่ารู้

6

สาระน่ารู้

7

สาระน่ารู้

8
9
10

สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้

11
12

สาระน่ารู้
สาระน่ารู้

13
14
15
16

สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
การประชุม

17
18

สาระน่ารู้
สาระน่ารู้

19

สาระน่ารู้

ชื่อเรื่อง
ตากธรรม ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า
โลมา สัตว์ที่มคี วามจาเป็นเลิศ !!
เจ้าโลมากับชื่อเฉพาะของตัวเอง!!
ออฟเซ็ตความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
การอนุญาตให้ทาลาย?
ผลสารวจเบือ้ งต้นถึงผลกระทบต่อระบบ
นิเวศอ่าวพร้าว และข้อห่วงใย
อดีตต้นลาพู สัญลักษณ์ที่เคยมีชีวติ ณ
บางลาพู
สิรนิ าถราชินี “ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ไพศาล” ต้น
ทางคลังอาหารของชาวปากน้าปราณ
การลดภาวะโลกร้อนในพืน้ ที่ทาการเกษตร
ประปาออร์แกนิก
หมอนวดเหยียบเหล็กแดงแห่งกรุงเก่า
อยุธยา
เสียงเพรียกแห่งพงไพร
ฝอยลม ไลเคน…..ดัชนีชวี้ ัดอากาศทาง
ชีวภาพ
แคหางค่าง สวย ดี มีประโยชน์
แอ่งน้ามีชีวิต
แมลงทับ อัญมณีจากผืนป่า
รมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวัน
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22
พฤษภาคม 2557
อันตรายที่มากับแมลงหายากที่สวยงาม
โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไลเคน
: ผลไลเคน
สิ่งมีชีวติ ที่เรียกว่า “ไลเคน (Lichen)”
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วัน/เดือน/ปี
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
25 กุมภาพันธ์ 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557
27 พฤษภาคม
2557
6 สิงหาคม 2557
6 สิงหาคม 2557
6 สิงหาคม 2557

ลาดับที่
หมวด
20
สาระน่ารู้
21
สาระน่ารู้
22
สาระน่ารู้
23
24
25

สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้

26

สาระน่ารู้

ชื่อเรื่อง
เปราะป่า แปลกตา อย่างมีค่า
“เห็ดลม”อาหารจากขอนไม้
ปลาบู่มหิดล เทิดพระเกียรติ พระประทีป
แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นาของไทย
้
นกกินพริก…ไม่เผ็ด จริงหรือ?!
รู้จักไหม? สาหร่ายพวงองุน่
เสือทัสมาเนีย เสือที่สูญพันธุ์จาก
ออสเตรเลีย
จิ๋ว…แต่ไม่ธรรมดาในป่าชายเลน
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วัน/เดือน/ปี
6 สิงหาคม 2557
6 สิงหาคม 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557
22 กันยายน 2557

ภาคผนวก

ประมวลภาพผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝั่งขวา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะทำงำนสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้

ชีแ้ จงกำรดำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
แก่เจ้ำหน้ำที่หน่วยป้องกันรักษำป่ำและอำสำสมัครชุมชน

ร่วมกันกำหนดเส้นทำงเดินสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืช

สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนสัตว์

สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง

สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนเห็ดรำ

สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนไลเคน

สำรวจภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

งานจัดทาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้

งานเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประสำนงำนกับนำยเงิน เพ็งจู ผูใ้ หญ่บ้ำนบ้ำนห้วยเจริญ และนำยทักษิณ ประสำรศรี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์
อุปถัมภ์ เพื่อเตรียมกำรจัดงำนเสริมสร้ำงควำมตระหนักฯ

จัดเตรียมนิทรรศกำรห้องเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

วำดรูปฝำผนัง
ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้
กล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรจัด
งำนเสริมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำร
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

นำยทักษิณ ประสำรศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์
อุปถัมภ์ กล่ำวถึงควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียน ชุมชน และกรมป่ำไม้ ในกำร
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

บรรยำกำศภำยในงำน

ชมนิทรรศกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

มุมเรียนรูค้ วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

กิจกรรมวำดรูปในหัวข้อ ป่ำบ้ำนฉัน

กิจกรรมฐำนเรียนรู้ดำ้ นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ถ่ำยภำพหมู่ร่วมกัน

งานอนุรกั ษ์ชนิดพันธุ์พชื ป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์

ระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรดำเนินงำนอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่ำเฉพำะถิ่นหำยำก
และใกล้สูญพันธุ์ร่วมกับอำสำสมัครชุมชนและชำวบ้ำน

คณะทำงำนเข้ำพบนำยบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผูอ้ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 (ลำปำง)

รับกล้ำไม้ที่สถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดลำปำง และศูนย์วนศำสตร์ชุมชนที่ 9
โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำก
นำยขวัญชัย ใจเฉพำะ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ชำนำญงำน
หัวหน้ำสถำนีเพำะชำกล้ำไม้จังหวัดลำปำง

รับกล้ำไม้ที่สถำนีเพำะชำกล้ำไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตัง้ ป้ำยแปลงอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พชื ป่ำ

กำหนดขอบเขตและรวบรวมข้อมูลแปลงอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่ำ

ติดป้ำยชื่อต้นไม้

ขุดหลุมเตรียมปลูกกล้ำไม้

ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ กล่ำวเปิดงำนฯ

บรรยำกำศภำยในงำน

ร่วมกันปลูกกล้ำไม้ ในแปลงอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่ำ
พืน้ ที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำน้ำน่ำนฝั่งขวำ จังหวัดอุตรดิตถ์

แจกกล้ำไม้ให้กับประชำชนผูส้ นใจ

ถ่ำยรูปหมู่รว่ มกัน

งานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

เก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชน

รายงานผลการการดาเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 28 เมษำยน 2557 นำงสำววีรณำ สมพีร์วงศ์ ได้รำยงำนผลกำรกำรดำเนินงำนกิจกรรม
อนุรักษ์และพัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำน้ำน่ำนฝั่งขวำ อำเภอ
ท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ แก่นำยพินิจศักดิ์ กลิ่นมำลำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร และคณะ
จำกส่วนติดตำมและประเมินผล สำนักแผนงำนและสำรสนเทศ

รำยงำนผลกำรกำรดำเนินงำนกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ณ หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ อต.1 (ท่ำปลำ) จังหวัดอุตรดิตถ์

