
 



ค ำน ำ 

 

   กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี        

พ.ศ.2555 เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ         

ด้านป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ การด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าแม่ค ามี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน           

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 ดังนัน้รายงานประจ าปี พ.ศ.2555 เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงานของ

กรมป่าไม้และเป็นประโยชน์ของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ต่อหน่วยงานต่างๆและ

ผูส้นใจทั่วไป 

 

                    ดร.สุรางค์ เธียรหริัญ 

     ผูอ้ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของ 

กลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม ้
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บุคลากรกลุ่มงานความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ดร.สุรางค์ เธียรหริัญ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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อัตราก าลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายอานุภาพ โตสุวรรณ 

นักวทิยาศาสตร์ 

นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวนริดา แป้นนางรอง 

นักวทิยาศาสตร์ 

นางสุวรรณี สร้างค า 

เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 
 

นางสาวจารนิ ีบ ารุงถิ่น 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

นายสนั่น  หมัดสะ๊ 

เจ้าพนักงานการเกษตร 

นางสาวสริิกานต ์พันธ์ุสาย 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นายณัฐพงศ์ จันทร์หอม 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวกรรณิการ ์เอียดรา 

พนักงานจ้างเหมา 
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นางสาวชลดา พรจ่าย 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวพรสุดา กุหลาบเทียม 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวนฤมล จีนจันทร์ 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวนงคล์ักษณ ์อาญาเมอืง 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นายก าไล ปุม่ไม ้

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวสมฤทัย ตุงฆะมนังเมธี 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 

พนักงานจ้างเหมา 
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บุคลากรประจ างานบริหารทั่วไป 

บุคลากรประจ างานส ารวจและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านป่าไม้ 

บุคลากรประจ างานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

(Forest Biodiversity Division) 
ประวัติความเป็นมา 

 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ.2550–       

พ.ศ.2554) ในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน  ในวันที่ 29 มกราคม  2547  
 

ที่ตั้งส านักงาน 
 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ช้ัน 6 ตึกสุรัสวดี 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอร์โทรศัพท์  : 0-25792814 เบอร์โทรสาร : 0-25792814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 6 ~ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 ) ส ารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ภูมปิัญญาท้องถิ่นและ 

     การใชป้ระโยชน์ 

2 ) จัดท าฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 

3 ) ส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

4 ) ตดิตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และที่ 

                        เกี่ยวข้อง 

5 ) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

6 ) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประกอบด้วย 
 

(1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ 

   1 ) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานการเจา้หน้าที่ 

   2 ) ปฏิบัติงานด้านการเงนิบัญช ีพัสดุ ครุภัณฑแ์ละยานพาหนะ 

   3 ) ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   4 ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  (2) งานส ารวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

   1 ) ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

   2 ) รวบรวม พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

   3 ) บริการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

   4 ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  (3) งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีหน้าที่

รับผิดชอบ 

   1 ) ส่งเสริมและพัฒนาความรว่มมอืในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ใน 

       ทุกมิติ เพื่อการใช้ประโยชนป์่าไม้อย่างยั่งยืน 

   2 ) ส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ 

3 ) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร 

    ระหว่างประเทศ เพื่อใหส้อดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

   4 ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความส าเร็จของปรมิาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย

ผลผลิตตามเอกสาร  
 

ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร

งบประมาณรายจา่ย  

ข้อ(5) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ป่าไม้ 

น้ าหนัก(ร้อยละ)   : 1.00 

ผลการด าเนินงาน   : 1 แห่ง 

ค่าคะแนนที่ได้   :   5.000 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก   : 0.05 
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2. ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2555 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

1.การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ประชุมภายในกรมป่าไม้ 

ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2554 คร้ังท่ี 1/2554 

7 ตุลาคม 2554 

10.30 น. 

ห้องประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

ชัน้ 3 อาคารเทียม

คมกฤส   กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

2 ประชุมคณะท างานประสานความ

ร่วมมอืดา้นพัฒนาระบบราชการของ

กรมป่าไม้  

13 ตุลาคม 2554 

13.00-16.00 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร  

3 ประชุมเร่ืองร่างแผนกลยุทธ์กรมป่าไม้

และแผนปฏบัิตริาชการ 4 ปี พ.ศ.

2555-2558 

28 ตุลาคม 2554 

10.00 น. 

ห้องประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

อาคารเทียมคมกฤส 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

4 ประชุมคณะกรรมการก ากับ

การศึกษาโครงการประเมนิผลการ

ด าเนนิงานในระดับผลผลิตผลลพัธ์

ของกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2554 คร้ังท่ี 1/2554 

2 ธันวาคม 2554 

13.00-16.00 น. 

ห้องประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

อาคารเทียมคมกฤส 

กรมป่าไม ้

ส่วนติดตามและ

ประเมินผล  

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

5 ประชุมผู้บริหารส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ครัง้ท่ี 6/2554 

14 ธันวาคม 2554 

14.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

6 รายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ 

ครัง้ท่ี 9/2554 

26 ธันวาคม 2554 

13.00 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักบริหารกลาง 

7 ประชุมเพื่อร่วมพจิารณาการจัดงาน

ท าบุญวันขึน้ปีใหม่ พ.ศ.2555 

30 ธันวาคม 2554 

14.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

คุณสมบัตปิระเมินผลงานดา้น

วนวัฒนวจิัย ด้านความหลากหลาย

ทางชวีภาพด้านป่าไม้ ดา้นแมลงและ

17 มกราคม 2555 

13.00 น. 

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้

(นายชลธิศ สุรัสวดี)  

ชัน้ 2 อาคารเทียม

คมกฤส   กรมป่าไม ้

ส่วนการเจ้าหนา้ที่  

ส านักบริหารกลาง 
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

จุลชวีวทิยา ด้านพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยสีายงานนักวิชาการ ระดับ

ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

9 ประชุมพิจารณาหัวขอ้เพื่อเผยแพร่

ผลงานและกิจกรรมดา้นงานวจิยั   

ป่าไม้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ 

24 มกราคม 2555 

13.30 น. 

 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวด ี 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนา

และถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

10 โครงการ 84 พรรษา 84 องค์กร

พัฒนาด้วยธรรมะ 

25 มกราคม 2555 

13.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนฝึกอบรม 

ส านักบริหารกลาง 

11 ประชุมผู้บริหารส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ครัง้ท่ี  /2555 

2 กุมภาพันธ์ 2555 

9.00 น 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวด ี 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

12 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและตดิตามผลโครงการวจิัย           

ครัง้ท่ี 1/2555 

6 มีนาคม 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุมส านักวจิัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

กลุ่มงานวนวัฒน

วจิัยส านักวจิัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

13 ประชุมการจัดท างบประมาณรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

9 มีนาคม 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

ชัน้3อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส่วนแผนงานและ

งบประมาณ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

14 ประชุมการจัดท าค ารับรองการปฏบัิติ

ราชการประจ าป ี2555 

27 มีนาคม 2555 

9.00 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

15 ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร “การจัดท าแผน

ท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

กรมป่าไม้” 

2-3 เมษายน 2555 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมภูเขางามรสีอร์ท 

จังหวัดนครนายก  

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

16 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 

2/2555 

10 เมษายน 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วยอ านวยการ       

ส านักบริหารกลาง 

17 ประชุมเร่ือง การเลื่อนเงินเดอืน

ข้าราชการและลูกจา้งประจ ากรมป่าไม ้

26 เมษายน 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

18 ประชุมผู้บริหารส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ครัง้ท่ี 1/2555 

10 พฤษภาคม 2554 

9.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี 

กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

19 ประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง การถ่ายทอด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากระดับ

องคก์รสูร่ะดับส านัก/กอง/กลุ่ม     

และระดับบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

23-24 พฤษภาคม 

2555 

9.00-16.30 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร                                                                                       

20 ประชุมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

การคุ้มครองพันธ์ุพืช ตามพรบ. ป ี

2542 ในมติขิองพืชป่าสายพันธ์ุใหม ่

25 พฤษภาคม 2555 

8.00-16.30 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

21 ประชุมเข้าร่วมรับฟังการติดตามและ

ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนนิการ

จัดท าตัวชี้วัดมติภิายในเพิ่มเตมิ 

12 มิถุนายน 2555 

9.00-12.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวด ี 

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

22 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและตดิตามผลโครงการวจิัย 

ครัง้ท่ี 2/2555 

14 มิถุนายน 2555 

13.30-16.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

23 ประชุมสัมมนาโครงการประเมนิผลการ

ด าเนนิงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 คร้ังท่ี 5 

15 มิถุนายน 2555 

8.30-13.00 น. 

โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักแผนและ

สารสนเทศ 

24 ประชุมผู้บริหารส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ครัง้ท่ี 2/2555 

18 มถิุนายน 2555 

9.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

25 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

จัดการความรู้ของส านกัวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ครัง้ท่ี 1/2555 

20 มิถุนายน 2555 

10.00-12.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

26 ประชุมโครงการความร่วมมอืดา้นป่า

ไมร้ะหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐ

เกาหลี ASEAN – ROK Regional Forest 

Cooperation Programme ระยะเวลา 2 ปี 

25 มิถุนายน 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุมส านักจัดการ

ท่ีดนิ ชัน้ 2 กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักความรว่มมือ

ด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 

27 ประชุมเตรียมความพร้อมในการ

ชี้แจงตอ่คณะกรรมาธิการวิสามญั

พจิารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 

26 มิถุนายน 2555 

9.00 น. 

ห้องประชุม 2 ชั้น 2 

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

28 ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั

พจิารณาศกึษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 วุฒิสภา 

27 มิถุนายน 2555 ห้องประชุมงบประมาณ 

ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

29 ประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง การถา่ยทอด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากระดับ

องคก์รสูร่ะดับส านัก/กอง/กลุ่ม และ

ระดับบุคคล ประจ าปงีบประมาณ 

5-6 กรกฎาคม 2555 

9.00-16.30 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

30 โครงการสัมมนาเร่ือง “การเตรียม

ความพร้อมของข้าราชการ เพื่อเข้าสู่

ข้อตกลงประชาคมอาเซียนในปี 2558 

25-26 กรกฎาคม 

2555 

8.00-16.15 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง     

กรมป่าไม ้

31 ประชุมผู้บริหารส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

26 กรกฎาคม 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

32 ประชุมผู้บริหารส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

31 กรกฎาคม 2555 

13.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

33 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการจัด

ประชุมการป่าไม ้ประจ าปี พ.ศ.2555 

1 สงิหาคม 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

34 ประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนนิการ

ภายใตค้วามร่วมมอืแบบให้เปล่า 

(Grant Aid) 

7-8 สิงหาคม 2555 ห้องประชุมส านัก

สง่เสริมการปลูกปา่ชัน้ 4 

อาคารเทียมคมกฤส 

กรมป่าไม ้

ส่วนวเิทศสัมพันธ์ 

ส านักความรว่มมือ

ด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 

35 ประชุมการจดัท าลักษณะส าคัญองค์กร

ของกรมป่าไม ้และการถา่ยทอดตวัช้ีวัด

และค่าเป้าหมายจากระดับองคก์รสู่

ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2555 

8 สิงหาคม 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

36 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอแนะตดิตามผลโครงการวจิัย 

20 สิงหาคม 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

37 พธีิสง่มอบ-รับมอบ รถจักรยานยนต์ 

จ านวน 128 คัน ภายใตโ้ครงการ

ความร่วมมอืแบบให้เปล่าในแผนงาน

รักษาป่าของประเทศญี่ปุ่นให้กับกรม

ป่าไม้ ระหวา่งเอกอัครราชทูตญีปุ่่น 

ประจ าประเทศไทยกับกรมป่าไม้ 

16 สิงหาคม 2555 

10.00 น. 

ห้องประชุม 2 ชัน้ 2 

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักความรว่มมือ

ด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 

38 ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร โครงการ

ประชุมชี้แจงงบประมาณประจ าปีของ

กรมป่าไม้ 

17-19 สิงหาคม 

2555 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมพลา คลิฟบีช  

รีสอร์ท&สปา อ าเภอ

บ้านฉาง จังหวดัระยอง 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

39 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 

2/2555 

23 สิงหาคม 2555 

10.00 น. 

ห้องประชุม 2 ชั้น 2 

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักบริหารกลาง 

40 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอและตดิตามผลโครงการวจิัย 

ครัง้ท่ี 4/2555 

10 กันยายน 2555 

10.00-12.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

41 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ

คณะท างานจัดการประชุมการป่าไม้ 

ประจ าป ี2555 

10 กันยายน 2555 

13.30-16.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

42 ประชุมการป่าไม ้ประจ าปี พ.ศ.2555 

หัวข้อ “ป่าไมใ้ห้ชีวิต สร้างเศรษฐกิจ

ไทย” 

12-17 กันยายน 2555 

8.30-16.30 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม ้

43 คณะท างานจัดการประชุมการป่าไม้ 

ประจ าป ีพ.ศ.2555 (คณะท างานฝ่าย

วชิาการ)และคณะกรรมการอ านวยการ

และคณะท างานจดัการประชุมการป่าไม ้

ประจ าปี พ.ศ.2555 คร้ังท่ี 3/2555 

20 กันยายน 2555 

10.00 น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม ้

อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

 

- ประชุมภายนอกกรมปา่ไม ้

ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

1 ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานแห่งชาต ิ

ด้านทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้(Country 

Report on Forest Genetic Resources) 

19 ธันวาคม 2554 

 

ห้องประชุมช้ัน 3 ห้อง 

301 อาคารกรติสามะ

พุทธิ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 

2 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชนค์วามหลากหลายทาง

ชวีภาพแห่งชาติ (กอช.) 

12 มกราคม 2555 

14.00 น. 

ห้องประชุม 202  

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3 ประชุมวิชาการ”การบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” 

คร้ังท่ี 1  “วจิัยทรัพยากรชวีภาพ เพื่อ

พัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ” 

2-3 กมุภาพันธ์ 2555 

 

โรงแรม ทเีค พาเลซ 

กรุงเทพฯ 

หนว่ยฝึกอบรม  

ศูนยพ์ันธุวศิวกรรม

และเทคโนโลย ี

ชวีภาพแห่งชาติ 

4 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ครัง้ท่ี 1/2555 

23 กุมภาพันธ์ 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 17 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอ้ม 
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

5 ประชุมกลุม่ย่อย (Focus Group) เพื่อ

ระดมความคิดเห็นต่อ(ร่าง)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

28 กุมภาพันธ์ 2555 

8.30-16.30 น. 

ห้องประชุมล าแพน ชัน้

9 กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 

กองแผนงาน  

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 

6 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ครัง้ท่ี 2/2555 

8 มีนาคม 2555 

13.30 น. 

ห้องประชุมช้ัน 17 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

7 ประชุมหารอืกลไกการด าเนนิงานตาม

พธีิสารนาโงยาวา่ด้วยการเข้าถงึ

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้นจากการใช้

ประโยชนท์รัพยากรพันธุกรรมอยา่ง

เท่าเทียมและยุตธิรรม 

12 มีนาคม 2555 

9.30-14.00 น. 

ห้องประชุม 401 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

8 ประชุม “วพิากษย์ุทธศาสตร์การวิจัย

ของชาติรายสาขา”  

13 มีนาคม 2555 

9.00 น. 

ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาติ 

9 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน งาน  

“เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินนีาถ พระมารดาแห่งการ

คุ้มครองความหลากหลายทางชวีภาพ” 

25 เมษายน 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุมช้ัน 4 

อาคารใหม่ ส านักงาน

ทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์  

ถนนราชสมีา  

ส่วนวชิาการสง่เสริม

และเผยแพร่  ส านัก

โครงการ

พระราชด ารแิละ

กิจการพเิศษ 

10 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ครัง้ท่ี 3/2555 

27 เมษายน 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 17 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

11 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ

ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชนค์วาม

หลากหลายทางชวีภาพแห่งชาตวิ่าด้วย

หลักเกณฑ์และวธีิการในการเข้าถึง

ทรัพยากรชวีภาพและการได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร

ชวีภาพ คร้ังท่ี 1/2555 

15 พฤษภาคม 2555 

10.00-15.00 น. 

ห้องประชุม 602  

ส านักนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักความ

หลากหลายทาง

ชวีภาพ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

12 ประชุมสมัชชาวชิาการความมั่นคง

ทางอาหาร ประจ าป ี2555 ‘อิสรภาพ

16-17 พฤษภาคม 

2555 

อาคารวชริานุสรณ์ 

คณะเกษตร 

แผนงานสนับสนุน

ความมั่นคงทาง
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ทางพันธุกรรม อธิปไตย และความ

มั่นคงทางอาหาร’ 

9.00 น. มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อาหารและ Biothai 

13 ประชุมการเตรียมการจัดงานพืชแปลก 

พชืหายาก เฉลิมพระเกยีรตฯิ 

 ปี 2555 

21 พฤษภาคม 2555 

9.00 น. 

ห้องประชุมกรมส่งเสริม

การเกษตร ชัน้ 5 

ส านักส่งเสริมและ

จัดการสินค้าเกษตร  

กรมส่งเสริการเกษตร 

14 ประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่ง

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

22-23 พฤษภาคม 

2555 

8.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องบอลลูม  

โรงแรมมารวย  

การ์เด้น กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

15 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ครัง้ท่ี 3/2555 

30 พฤษภาคม 

2555 

9.30 น. 

ห้องประชุม 602 ชั้น 2  

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

16 ประชุมคณะท างานวิชาการพื้นท่ีชุม่น้ า 

ครัง้ท่ี 2/2555 

15 มิถุนายน 2555 

9.30-16.00 น. 

ห้องประชุม 202 ชั้น 2 

อาคารส านักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

17 ประชุมสัมมนาทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ของ สพภ.ในระยะ 4 ปี 

(2555-2559)  

16-17 มิถุนายน 

2555 

9.00 น. 

 

โรงแรม ฎ-ชฎา รี

สอร์ท บาย เดอะ ซี 

พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

18 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม

คณะกรรมการเฉพาะกจิระหว่าง

รัฐบาลส าหรบัพธีิสารนาโงยา่วา่ด้วย 

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ

การแบ่งปันผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้นจาก

การใช้ประโยชนท์รัพยากรพันธุกรรม

อย่างเท่าเทียมและยุตธิรรม ครัง้ท่ี 2 

21 มถิุนายน 2555 

9.30-14.00 น. 

ห้องประชุม 601 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

19 ประชุม เร่ือง จากเป้าหมายระดับโลก

สู่เป้าหมายระดับชาติกลยุทธ์ท่ัวโลก

ส าหรับการอนุรักษพ์ชื 

26 มิถุนายน 2555 

9.00 น. 

ห้องเมจิก 2  

โรงแรมมริาเคลิ 

 แกรนด์ กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

20 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

27 มิถุนายน 2555 

13.30 น. 

ห้องประชุมช้ัน 17 

กระทรวงทรัพยากร 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

ครัง้ท่ี 4/2555 ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

21 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การ

วจิัยของชาติ ครัง้ท่ี 2 

4 กรกฎาคม 2555 

8.00-15.00 น. 

ห้องแกรนด์บอลรูม 

ชัน้ 1 โรงแรมรามา 

การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ 

ภารกิจนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัย 

ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาติ 

22 ประชุมคณะท างานวิชาการพื้นท่ี

คุ้มครอง ครัง้ท่ี 1/2555 

23 กรกฎาคม 2555 

 

ห้องประชุม 202 ชั้น 2 

อาคารส านักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

23 ประชุมคณะท างานพิจารณากลไก

และความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพธีิ

สารนาโงยาของประเทศไทย คร้ังท่ี 

1/2555 

30 กรกฎาคม 2555 

13.30-16.00 น. 

ห้องประชุม 602 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

24 ประชุม(ร่าง) นโยบาย และมาตราการ

เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชวีภาพในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) 

1 สงิหาคม 2555 

9.00-16.00 น. 

ห้องวนีสั ชัน้ 3  

โรงแรมมริาเคลิ 

แกรนด์ ถนนวิภาวดี 

รังสิต กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชวีภาพ (องค์การ

มหาชน) 

25 ประชุม Global Warming Forum ปีท่ี 

3 คร้ังท่ี 4 ระบบ MRV กลไกใหมด่้าน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

7 สิงหาคม 2555 

13.00-17.00น. 

ห้องอโนมา 2 ชัน้ 3 

โรงแรมอโนมา 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

26 การจัดงาน “พชืแปลก พืชหายาก 

เฉลิมพระเกยีรตฯิ ปี 2555 

10-13 สิงหาคม 

2555 

 

บริเวณสวนสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิฯ เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 

กรมส่งเสริมการ 

เกษตร 

27 ประชุมคณะท างานวิชาการพื้นท่ีชุม่น้ า 

ครัง้ท่ี 3/2555 

17 สิงหาคม 2555 

9.30-14.00 น. 

ห้องประชุม 202 ชั้น 2  

อาคารส านักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักความ

หลากหลายทาง

ชวีภาพ 

28 ประชุมวิชาการด้านความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ประจ าป ีพ.ศ 2555 

“ทรัพยากร เพ่ือความมั่งคงด้าน

สิ่งแวดลอ้ม” 

22-23 สิงหาคม 

2555 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมมริาเคลิ  

แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

กรุงเทพฯ 

กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
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ล าดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

29 ประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus 

Group) 

23 สิงหาคม 2555 

13.00-16.00 น. 

ห้องประชุมปิตพิงศ์พ่ึง

บุญ ชั้น 9 ส านักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระ 

เกียรต ิกรุงเทพฯ 

งานวจิัยกฏหมาย

เทคโนโลยชีวีภาพ 

30 ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์

ตาเฮน่าว่าดว้ยความปลอดภัยทาง

ชวีภาพ คร้ังท่ี 1/2555 

3 กันยายน 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุมช้ัน 17 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

31 ประชุมประจ าป ี2555 ของส านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาต ิ

6 กันยายน 2555 

9.00-16.30 น. 

ห้องแกรนด์ไดมอนด ์ 

บอลรูม เมืองทองธานี 

กรุงเทพฯ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาต ิ

32 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ครัง้ท่ี 5/2555 

20 กันยายน 2555 

9.30 น. 

ห้องประชุมช้ัน 17 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

33 ประชุมสัมมนาเร่ือง การเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

17-18 กันยายน 

2555 

8.30-16.00 น. 

ห้องคอนเวนช่ัน  

เซ็นเตอร์  

โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

34 ประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยดา้นพืช 

สัตว์ จุลินทรีย์ และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

ภายใตค้ณะท างานพจิารณากลไก

และความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพธีิ

สารนาโงยาของประเทศไทย 

24-25 กันยายน 

2555 

9.00-16.00 น. 

ห้องกินรี 2 (วันแรก) 

และห้องอัปรา (วันท่ี

สอง) โรงแรมอมารี 

ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

35 ประชมุคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชนค์วามหลากหลายทาง

ชวีภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 3/2555 

28 กันยายน 2555 

10.00 น. 

ห้องประชุม 202 ชั้น 2  

อาคารส านักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
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2.วทิยากร 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส ารวจและศกึษาสมุนไพรในพืน้ท่ี 

ท่ีเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“แนวทางการศึกษาข้อมูลสมุนไพรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย

การ์เด้นท์ จัดโดย ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน 
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การอบรมสัมมนา เรื่อง “การส ารวจและรวบรวมเชื้อพนัธกุรรมพชืจากแหล่งธรรมชาติ” 
 

 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมสัมมนา เรื่อง “การส ารวจและรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชจากแหล่ง

ธรรมชาติ” ในหัวข้อ “การส ารวจความหลากหลายของพันธุ์พืชป่า” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง

ประชุมกสิน ช้ัน 3 ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จัดโดย ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กรมวิชาการเกษตร 

 ในการบรรยายครั้งนี้  ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ได้น าเสนอถึงแนวทางการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์

ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ตามมาตรา 17) แนวทางการส ารวจ        

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชป่าและสังคมพืช และการอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าทั้งในถิ่นก าเนิดและนอกถิ่น

ก าเนดิ ซึ่งสามารถติดตามดูผลการด าเนินงานของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ได้ในเว็บไซด์ http//biodiversity.forest.go.th, http//fbd.forest.go.th และ http//chm.forest.go.th 
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ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ เปิดประตูสู่ห้องเรียนความหลากหลายทางชีวภาพ 

ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ในรายการ 9/9 บอกเล่าข่าวด ี

 ทางช่อง 9 (บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน)) 
 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้     

ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ เปิดประตูสู่ห้องเรียนความหลากหลายทางชีวภาพร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ 

ในรายการ 9/9 บอกเล่าข่าวดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ทางช่อง 9 โดยกล่าวถึงกิจกรรมเสริมสร้าง

ความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป 
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3.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และคณะท างานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

และคณะท างานต่างๆ ดังนี ้

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเมินผลงานด้านวนวัฒนวิจัย ด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านป่าไม้ ด้านแมลงและจุลชีววิทยา ด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสายงาน

นักวิชาการและช านาญการพิเศษ 

2. คณะกรรมการพจิารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย 

3. คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

4. คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมการป่าไม้ 

5. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. คณะท างานประสานความร่วมมอืด้านพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ 

8. คณะท างานจัดท ารายงานแหง่ชาติดา้นทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ 

9. คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ

และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชวีภาพ 

10. คณะท างานวิชาการพืน้ที่ชุม่น้ า 

11. คณะท างานวิชาการพืน้ที่คุ้มครอง 

12. คณะท างานพิจารณากลไกและความพรอ้มในการเข้าพิธีสารนาโงยาของประเทศไทย 
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กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

โครงการอนุรกัษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปีงบประมาณ 2555 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ค ามี อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
 

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ จ านวน 1 แห่ง 
 

ในปีงบประมาณ 2555 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ด าเนินการ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ค ามี อ าเภอ

ร้องกวาง จังหวัดแพร ่โดยป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ค ามี ตั้งอยู่ในลุ่มน้ ายม และจัดอยู่ในกลุ่มป่าดอยภูคา 

เนื้อที่ประมาณ 225.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 141,081 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งมี

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง-ไม้สน และป่าดิบเขา ขึ้นกระจายบางพื้นที่ ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง 

ลักษณะป่าด้านบนภูเขาเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ด้านล่างเป็นพื้นที่ท าการเกษตร มีล าห้วยที่ส าคัญ 

คือ หว้ยกี ้หว้ยแก๊ต หว้ยโรง และหว้ยแม่ค ามี มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 400-1,170 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
สภาพพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติป่าแมค่ ามี 



~ 22 ~ 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 

กิจกรรม การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ส ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านแมลง ด้านเห็ดรา ด้านไลเคน และ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการส ารวจมขี้อมูลดังนี้ 

- ด้านพืช พบจ านวน 325 ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะการใช้

ประโยชน์ คือ พืชสมุนไพร 86 ชนิด พชือาหาร 51 ชนิด พืชที่

ใช้สรา้งที่อยู่อาศัย 26 ชนิด พืชที่ใชท้ าเครื่องใช้สอย 56 ชนิด   

ไม้ดอกไม้ประดับ 78 ชนิด และพืชที่ไม่มีข้อมูลการใชป้ระโยชน์ 

28 ชนิด พืชเฉพาะถิ่นและพืชหายากตามหลัก IUCN ปี 1994 

จ านวน 2 ชนิด คือ กระเช้าปากเป็ด กะหนาย พืชหายากของ

ประเทศไทย 4 ชนิด คือ สิงโตตาแดง ว่านหัวสืบ พระเจ้าหา้

พระองค์ และ ยาแก้ พืชเฉพาะถิ่นของไทย 1 ชนิด คือ ผอีีค่อย  

- ด้านสัตว์ พบจ านวน 193 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มนก 72 ชนิด 

ปลา 20 ชนิด สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 21 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 

36 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 15 ชนิด สัตว์ไม่มกีระดูกสัน

หลัง 29 ชนิด สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ คือ ลิงกัง และ

เม่นใหญ่ 

- ด้านแมลง พบจ านวน 237 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มแมลงช่วย

ผสมเกสร 143 ชนิด แมลงศรัตรูพชืป่าไม้ 33 ชนิด แมลงที่ใช้

เป็นอาหาร 25 ชนิด แมลงตัวห้ าตัวเบียน 23 ชนิด แมลงเพิ่ม

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 13 ชนิด แมลงคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตวป์่า พ.ศ. 2535 

จ านวน 3 ชนิด คือ ด้วงดนิขอบทองแดง ด้วงกว่างดาวหนาม

ขาตรง และผเีสื้อถุงทองป่าสูง 

- ด้านเห็ดรา พบจ านวน 106 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ 33 

ชนิด เห็ดกินไม่ได้ 66 ชนิด และเห็ดพิษ 7 ชนิด 

- ด้านไลเคน พบจ านวน 42 ชนิด แบ่งออกเป็นกลุ่ม ไลเคน

อากาศดี 38 ชนิด และไลเคนอากาศมมีลพิษ 4 ชนิด  

- ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 16 เรื่อง คือ  

1. หมอเสี่ยงทาย 

2. หมอขวัญ/หมอสง่เคราะห์ 

3. ดนตรีพื้นบ้าน ซึง 
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กิจกรรม การด าเนินงาน 

4. ดนตรีพื้นบ้าน สะลอ้ 

5. นักร้องพื้นบ้าน 

6. หมอสมุนไพร 

7. หมอยาฝน 

8. หมอเป่า 

9. เครื่องมือเกษตรกรรม 

10. จักสานไซ 

11. จักสานไม้กวาด 

12. ผูรู้้จักสาน 

13. รั้วไม้ไผ ่

14. ช่างสร้างบ้าน 

15. ผูรู้้ด้านต้นไม้ 

16. ผูรู้้ด้านพืชสมุนไพร 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

ของพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ค ามี  อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ลงในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ดา้นความหลากหลายทาง

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

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่า

เฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

เพาะขยายพันธุ์ไม้สักและให้ความรูก้ับชุมชน ต าบลหว้ยโรง  

อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการปลูกไม้สักและดูแล

รักษา แจกจ่ายกล้าไม้สักให้ชุมชนน าไปปลูก รวมทั้งร่วมกับ

ชุมชนปลูกไม้สัก จ านวน 5,000 ต้น ไว้ที่พืน้ที่ของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหว้ยโรง เพื่อให้ชุมชนได้อนุรักษ์สายพันธุ์   

ไม้สักไว้ในพื้นที่ เนื่องจากผลการส ารวจพื้นที่ป่าแม่ค ามี ไม้สักใน

ป่าธรรมชาติหาได้ยาก และพบน้อยมาก 

กิ จกรรมที่  4  เ ส ริ มสร้ า งความ

ตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. จัดท านิทรรศการหอ้งเรียนรู ้ณ โรงเรียนบ้านหว้ยโรงนอก 

อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ชุมชน 

และผูท้ี่สนใจ มีความรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์  

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ โดยได้ท าข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ส าคัญในพื้นที่ป่าแมค่ ามีมาจัดท าเป็นหอ้งเรียนรู้

ของท้องถิ่น 

2. จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหว้ยโรงนอก และ

โรงเรียนทุ่งคัวะ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จ านวน 80 คน 

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

กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

1. เผยแพรข่้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ใน

เวบ็ไซต์ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

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

2. จัดท าหนังสอืเผยแพร่ เรื่อง ป่าแม่ค ามี “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน” 

3. จัดท าวีดิทัศน์ เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก

ให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ป่าไม้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านป่าไม้ 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพาะขยายพันธุ์กล้าผักหวานป่า และให้ความรูก้ับชุมชน        

ต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับความรู้ 

เทคนิคและวิธีการปลูกผักหวานป่า แจกจ่ายกล้าผักหวานป่า

ให้ชุมชนไปปลูกเพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้ รวมทั้งร่วมกับ

ชุมชนปลูกกล้าผักหวานป่า ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

หว้ยโรง เพื่อใช้ในการศกึษาวิธีของชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fbd.forest.go.th/
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การประชาสัมพนัธ์และเผยแพรท่างวิชาการ 
 

1. โปสเตอร์ผลงานทางวชิาการ 
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2. เอกสารเผยแพร่ทางวชิาการ 

 จัดท าหนังสือเผยแพร่ การด าเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ประจ างบประมาณ 2555 คือเรื่อง ป่าแม่ค ามี “ความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึง

ปัจจุบัน” 
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3. วีดทัีศน์  
 

การบันทกึเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง ปฏิบัติการฟื้นฟูลุ่มน้ าแม่ค ามี ตอนที่ 3 
 

ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประสานงานกับกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ จัดท าวีดิทัศน์ เรื่อง ปฏิบัติการฟื้นฟูลุ่มน้ าแม่ค ามี ตอนที่ 3 

ในส่วนของกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าไม้ของโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้                
โดยได้เผยแพรอ่อกอากาศทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์  
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การบนัทกึเทปรายการโทรทัศน์ รายการ “งานวิจัยสร้างป่ากับกรมป่าไม้” 
 

เมื่อวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2555  กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ น าโดย 

คุณวีรณา สมพีร์วงศ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ  ได้เข้าประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านด่านโง 

ต าบลห้วยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการใช้ประโยชน์ห้องเรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์รายการ “งานวิจัยสร้างป่ากับกรมป่าไม้” 

ตอนที่ 4 เปิดประตูสู่ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการ

อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าบ้านด่านโง ต าบลห้วยแม่เพรียง     

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และออกอากาศทาง ททบ.5 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา

10.00 – 10.50 น. 
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4. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

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

ผูเ้ข้าชม ประจ าปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ 
 

 

เดือน จ านวนผู้เข้าชม 

ตุลาคม 2554 629 คน 

พฤศจกิายน 2554 727 คน 

ธันวาคม 2554 676 คน 

มกราคม 2555 928 คน 

กุมภาพันธ์ 2555 912 คน 

มีนาคม 2555 985 คน 

เมษายน 2555 747 คน 

พฤษภาคม 2555 783 คน 

มิถุนายน 2555 1,044 คน 

กรกฎาคม 2555 1,465 คน 

สิงหาคม 2555 1,465 คน 

กันยายน 2555 1,579 คน 

รวมทั้งสิ้น 11,940 คน 
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- ภาคภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคภาษาอังกฤษ 
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   เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(CHM) กรมป่าไม ้(http://chm.forest.go.th) มจี านวนผูเ้ข้าชม ประจ าปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ 
 

 

เดือน จ านวนผู้เข้าชม 

ตุลาคม 2554 381 คน 

พฤศจกิายน 2554 718 คน 

ธันวาคม 2554 662 คน 

มกราคม 2555 1,185 คน 

กุมภาพันธ์ 2555 1,678 คน 

มีนาคม 2555 1,437 คน 

เมษายน 2555 1,310 คน 

พฤษภาคม 2555 1,667 คน 

มิถุนายน 2555 2,521 คน 

กรกฎาคม 2555 3,169 คน 

สิงหาคม 2555 2,776 คน 

กันยายน 2555 2,971 คน 

รวมทั้งสิ้น 19,290 คน 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคภาษาอังกฤษ 
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เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้   

(http://biodiversity.forest.go.th) มจี านวนผูเ้ข้าชม ประจ าปีงบประมาณ 2555 ดังนี้   
 

 

เดือน จ านวนผู้เข้าชม 

ตุลาคม 2554 639 คน 

พฤศจกิายน 2554 321 คน 

ธันวาคม 2554 571 คน 

มกราคม 2555 1,415 คน 

กุมภาพันธ์ 2555 2,016 คน 

มีนาคม 2555 1,490 คน 

เมษายน 2555 1,156 คน 

พฤษภาคม 2555 1,348 คน 

มิถุนายน 2555 2,020 คน 

กรกฎาคม 2555 2,296 คน 

สิงหาคม 2555 3,085 คน 

กันยายน 2555 4,079 คน 

รวมทั้งสิ้น 21,851 คน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประมวลภาพผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ค ามี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 

กิจกรรมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะท ำงำนส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืช 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนสัตว์ 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนเห็ดรำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนไลเคน 

ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ทีมส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 



กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด ำเนนิกำรลงขอ้มูลในระบบฐำนขอ้มูลและองค์ควำมรูด้้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้ 



กิจกรรมอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยำยให้ควำมรู้ดำ้นกำรอนุรักษ์และเพำะพันธุ์ตน้สัก 

สำธิตกำรเพำะพันธุ์ตน้สัก 

แจกต้นสัก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชุมชนและนักเรียน ต ำบลบ้ำนหว้ยโรง ร่วมกันปลูกต้นสักในแปลงปลูก 



กิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พิธีเปิดและส่งมอบนิทรรศกำรห้องเรียนรู ้ณ โรงเรียนบ้ำนหว้ยโรงนอก อ ำเภอรอ้งกวำง จังหวัดแพร่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นิทรรศกำรหอ้งเรียนรู้ ณ โรงเรยีนห้วยโรงนอก อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมฐำนเรยีนรู้ดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

ณ โรงเรียนบ้ำนหว้ยโรงนอก อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 



กิจกรรมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำกำรใชป้ระโยชน์จำกต้นผักหวำนป่ำ 

สำธิตกำรปลูกต้นผักหวำนป่ำ 

แจกต้นผักหวำนป่ำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

เจ้ำหน้ำที่ป้องกันรักษำป่ำที่พร.16 (ห้วยแก๊ต) ชุมชน อบต. และนักเรียนร่วมกันปลูก 

ต้นผักหวำนป่ำในแปลงปลูก 



 


