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คำนำ
ง า น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง แ ผ น ง า น
ความร่ วมมื อ ระหว่ า งประเทศ โดยอยู่ ภ ายใต้ ส านั ก การป่ าไม้ ต่ า งประเทศ กรมป่ าไม้
ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การพัฒ นาความร่ ว มมื อ และสร้ า งสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ใ นระดับ ประเทศ
และภูมิภาคต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศไทย คือ ยุทธศาสตร์ ชาติ (๒๕๖๑๒๕๘o) ในหมวดยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นความมัน่ คงในประเด็นที่ ๔ การบูรณาการความร่ วมมือ
ด้า นความมั่น คงกับ อาเซี ย นและนานาชาติ รวมถึ ง องค์ก รภาครั ฐ และที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าครั ฐ เพื่ อ
เสริ มสร้างความสงบสุ ข สันติสุข ความมัน่ คง และความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลกอย่างยัง่ ยืน
งานพั ฒ นาบุ คลากรในระดั บ นานา ชา ติ ดั ง กล่ าว เป็ นกระบวน การในกา ร
ใช้ก ลไกการพัฒ นาบุ ค ลากรโดยอาศัยทักษะความช านาญของบุ คลากรของสานัก การป่ าไม้
ต่ า งประเทศในด้า นองค์ค วามรู ้ ท างวิ ช าการ การใช้ภ าษา และทัก ษะในการประสานงาน
และสื่ อ สารกับ ชาวต่ า งประเทศ ผนวกไปกับ การน าเสนอในด้า นการบริ ห ารจัด การที่ ดี
(Best Practice) ในด้านการจัดการป่ าไม้ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการนาตัวอย่างการบริ หารจัดการที่ดีดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้เป็ นต้นแบบ (Role
Model) ในประเทศของผูเ้ ข้ารับการพัฒนาในหลักสู ตรต่าง ๆ ต่อไป ซึ่ งกรมป่ าไม้ที่ได้ก่อตั้งมา
นานกว่า ๑๓o ปี ได้สั่งสมองค์ความรู ้ในด้านการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน จนเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล จะเห็ นได้จากการที่มีหน่ วยงานด้านการป่ าไม้ของประเทศต่า ง ๆ ยื่นความจานง
ขอเดิ น ทางเข้า มาศึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง งานพัฒ นาบุ ค ลากรในระดั บ
นานาชาติสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การจัดการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน การจัดหลักสู ตรในลักษณะฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน (On the job training) และการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานด้านการป่ าไม้ในหลากหลายสาขา ซึ่ งการดาเนิ นกิจกรรมดังกล่าวในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดาเนินงานตามภารกิจข้างต้นสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
และความร่ วมมือจากภาคส่ วนต่าง ๆ ในภาคการป่ าไม้ ทั้งภายในกรมป่ าไม้เอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่ น กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
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องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานนอก
ภาคการป่ าไม้อื่น ๆ อีกเป็ นจานวนมาก ซึ่ งได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงาน
ตลอดจนงบประมาณในการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ จึงขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ ที่ ทาให้ภ ารกิ จ งานพัฒ นาบุ ค ลากรในระดับนานาชาติ ดังกล่ า วส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตาม
เป้ าหมาย
สาหรับรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบั บ นี้ จั ด ท า ขึ้ นเพื่ อ รวบรวมผลการด าเนิ นงานในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
โดยได้แบ่งออกเป็ น ๖ ส่ วน ได้แก่ บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร ความเป็ นมา โครงสร้างของ
หลักสู ตรการพัฒนาบุ คลากรในระดับนานาชาติ ผลการดาเนิ น งาน สรุ ปผลการจัดหลักสู ต ร
พัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ข้อเสนอแนะ และภาคผนวก หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาดาเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรในระดับ
นานาชาติ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม พู น และเสริ ม สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ตลอดจนเป็ นการน าเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีและประสบความสาเร็จในการจัดการป่ าไม้ของประเทศไทยและกรมป่ าไม้ต่อไป

ส่ วนอานวยการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ
คณะผูจ้ ดั ทา
มีนาคม ๒๕๖๓
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สำรบัญ
บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ส่ วนที่ ๑ ความเป็ นมา
ส่ วนที่ ๒ โครงสร้างหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ
ส่ วนที่ ๓ ผลการดาเนินงาน
ส่ วนที่ ๔ สรุ ปผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ
ส่ วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ ๖ ภาคผนวก

หน้ ำ
๕
๙
๑๐
๑๓
๔๑
๔๔
๔๖
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การดาเนิ นงานพัฒนาบุ คลากรในระดับนานาชาติ ซึ่ งอยู่ภายใต้ความร่ วมมือของส่ วน
ความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ (ปั จจุบนั คือสานัก
การป่ าไม้ต่ างประเทศ) กรมป่ าไม้ ซึ่ ง รั บผิด ชอบเกี่ ยวกับการพัฒ นาความร่ ว มมื อ และสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ใ นระดับ ประเทศและภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ซึ่ งสอดคล้อ งกับนโยบายหลัก ของ
ประเทศไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘o) ในหมวดยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
ในประเด็นที่ ๔ การบูรณาการความร่ วมมือด้านความมัน่ คงกับอาเซี ยนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ ภาครัฐ เพื่อเสริ มสร้างความสงบสุ ข สันติสุข ความมัน่ คง และความ
เจริ ญก้าวหน้าให้กบั ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยัง่ ยืน โดย (๑) การเสริ มสร้างและรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การร่ วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมิภาค และโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ
ส านัก การป่ าไม้ต่ า งประเทศ กรมป่ าไม้ ได้ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายของยุทธศาสตร์ ช าติ
(๒๕๖๑-๒๕๘o) ดัง กล่ า ว โดยอาศัยทัก ษะความช านาญของบุ ค ลากรของส านัก การป่ าไม้
ต่างประเทศ ในด้านองค์ความรู ้ทางวิชาการ การใช้ภาษา และทักษะในการประสานงานและ
สื่ อ สารกับ ชาวต่ า งประเทศ ผนวกไปกับ การน าเสนอในด้า นการบริ ห ารจัด การที่ ดี (Best
Practice) ในด้า นการจัด การป่ าไม้ข องประเทศไทย เพื่ อ ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และการนาตัวอย่างการบริ หารจัดการที่ดีดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้เป็ นต้นแบบ (Role
Model) ในประเทศของผูเ้ ข้ารับการพัฒนาในหลักสู ตรต่าง ๆ ซึ่ งกรมป่ าไม้ที่ได้ก่อตั้งมานานกว่า
๑๓o ปี ได้สั่งสมองค์ความรู ้ในด้านการจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน จนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ งานพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่
การจัดการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดหลักสู ตรในลักษณะฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน
(On the job training) และการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการป่ าไม้ในหลากหลายสาขา ซึ่ งการดาเนิ น
กิจกรรมดังกล่าว ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดาเนินงานตามภารกิจข้างต้นสาเร็ จลุล่วงได้
ด้วยดี เนื่ องจากได้รับการสนับสนุ นและความร่ วมมือจากภาคส่ วนต่างๆ ในภาคการป่ าไม้ ทั้ง
ภายในกรมป่ าไม้ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานนอกภาคการป่ าไม้อื่น ๆ อีกเป็ นจานวนมาก ซึ่ ง
ได้ใ ห้ก ารสนับ สนุ น ด้ า นวิท ยากร สถานที่ ใ นการศึ ก ษาดู ง าน ตลอดจนงบประมาณในการ
จัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ
ในภาพรวมงานพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่าน
มา ได้แบ่งแผนงานออกเป็ นสามกลยุทธ์คือ
กลยุทธ์ ที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสู ตรเพือ่ รองรับควำมต้ องกำรของประเทศต่ ำง ๆ ตำมกำรร้ อง
ขอ โดยเน้นที่ความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (South-South Cooperation) ที่ผา่ นมา ซึ่ง
การจัดหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ มีประเด็นต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความสนใจของ
ประเทศต่ า ง ๆ ในหัว ข้อ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านัก การป่ าไม้
ต่ างประเทศ กรมป่ าไม้ ได้รับงบประมาณในการจัดฝึ กอบรมหลักสู ต รนานาชาติ จานวน ๑
หลักสู ตร คือ Forest-based Ecotourism Management in Thailand ภายใต้การสนับสนุ น
งบประมาณจากกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation AgencyTICA) กระทรวงการต่างประเทศ และได้จดั ศึกษาดูงานให้แก่ประเทศต่าง ๆ จานวน ๓ ประเทศ
รวมทั้ง สิ้ น ๑๐๘ ราย คื อ เจ้า หน้ า ที่ จ ากสหราชอาณาจัก รภู ฎ านจ านวน ๖๙ ราย (จาก
Department of Forests and Park Services (DoFPS) จานวน ๓๙ ราย จาก Natural Resource
Development
Cooperation
Limited
(NRDCL) จ านวน ๓๐ ราย) เจ้า หน้ า ที่ จ าก Forest
Administration ราชอาณาจักรกัมพูชาจานวน ๑๘ ราย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ราย และ
จากประเทศต่าง ๆ อีกประเทศละ ๑ ราย ได้แก่ อาร์ เจนตินา โคลอมเบีย อียิปต์ ฟิ จิ อินโดนีเซี ย
จอร์เจีย คาซัคสถาน มาดากัสการ์ มาลาวี มัลดิฟท์ เม็กซิโก นิคารากัว ไนเจอร์ ปาเลสไตน์ ติมอร์ เลสเต โตโก และอุรุกวัย
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรของกรมป่ ำไม้ สู่ ควำมเป็ นสำกล เพื่ อ รองรั บการ
ดาเนินการด้านความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ ได้จดั ส่ งเจ้าหน้าที่เดินทางไปประชุม
ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ เป็ นจานวนทั้งสิ้ น ๒๑๑
ราย จาแนกเป็ นข้าราชการ ๒๐๙ ราย และพนักงานราชการ ๒ ราย โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ดาเนินการตามพันธกรณี ความร่ วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพและสร้าง
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แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากรมป่ าไม้โดยรวม นอกจากนี้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทจาก AsiaPacific Network on Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) จานวน ๑
ราย โดยเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Beijing Forestry University และมีขา้ ราชการสาเร็จการศึกษาจาก
Beijing Forestry University ในระดับปริ ญญาโท ด้าน Forest Economics จานวน ๑ ราย ด้วยทุน
APFNet และกลับเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้
กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่ งเสริ มให้ บุคลำกรของกรมป่ ำไม้ มีควำมรู้ และควำมเข้ ำใจในบริ บทของ
ควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ การพัฒนาบุคลากรของกรมป่ าไม้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
พัฒนาให้มีทกั ษะที่ จะสามารถทางานร่ วมกันทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาให้มีความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยน ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปถึงภูมิภาคอื่น ๆ
ของโลก รวมไปถึงความรู ้เฉพาะเรื่ องตามภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ซึ่ งสานักการป่ าไม้
ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ได้จดั ให้มีการดาเนิ นการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการเรื่ อง “การพัฒนาและการ
จัดการองค์ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศอาเซี ยนและภูมิภาคอื่น ๆ
(Workshop on Knowledge Management and Development on International Forestry
CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)” โดยมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการครั้งนี้ จานวน ๔๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการประชุ ม
แบ่ ง ออกเป็ นสองส่ ว น คื อ การบรรยายให้ ความรู ้ และความเข้าใจในมิ ติ และมุ มมองทางด้าน
ประวัติศาสตร์ การค้าและการลงทุน และการจัดการป่ าไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยนากรณี ของ
ประเทศกัมพูชา ที่มีบริ บทความร่ วมมือในด้านการจัดการป่ าไม้กบั กรมป่ าไม้มาอย่างยาวนาน
ในขณะที่การรับรู ้ของประชาชนไทยบางส่ วนมีทศั นคติในเชิงลบกับกัมพูชาอันเนื่องมาจากการ
รับรู ้ในเชิ งประวัติศาสตร์ในอดีต โดยได้เชิญวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ความเชื่อ การค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา มาบรรยายให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการ
จากการเก็บข้อมูลทางสถิติสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากนานาประเทศ
ในช่วงปี งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๖๒ พบว่า จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน ผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมและศึกษาดู งานจากนานาชาติ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็ นได้ชัดนับตั้งแต่
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ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นต้นมา ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการสนับสนุ นงบประมาณในการจัด
ฝึ กอบรมให้ก ับเจ้า หน้า ที่ ป่าไม้น านาชาติ จากกรมความร่ ว มมื อ ระหว่างประเทศ (Thailand
International Cooperation Agency-TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งให้การสนับสนุ นใน
รู ปแบบโครงการฝึ กอบรมประจาปี (Annual International Training Courses-AITC) โดยสานัก
การป่ าไม้ต่างประเทศ ได้จดั ทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุ นงบประมาณไปยัง TICA ซึ่ ง
ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ดังเช่ น โครงการจัดฝึ กอบรมนานาชาติ Forestbased Ecotourism Management in Thailand ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่ งทา
ให้มีผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลกเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า ๑๗ ประเทศต่อปี
นอกจากนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากสหราชอาณาจักร
ภูฎาน มีจานวนเพิม่ มากขึ้นในทุกปี ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจานวนถึง ๖๙ ราย โดยมา
จากหน่วยงานภาครัฐสองหน่วยงานหลักคือ Department of Forests and Park Services (DoFPS)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐในการบริ หารจัดการป่ าไม้ของสหราชอาณาจักรภูฎาน และอีกแห่ งหนึ่ง
คือ Natural Resources Development Corporation Limited (NRDCL) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจของสหราชอาณาจักรภูฎานที่ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของสหราชอาณาจักรภูฎาน ในการให้ประเทศไทยเป็ นต้นแบบ (Role
Model) ในการศึกษาเรี ยนรู ้การจัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่น ๆ
ในกลุ่มอาเซี ยน เช่ น เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนี เซี ย ได้จดั ส่ งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาศึกษาดู
งานการป่ าไม้ของประเทศไทยเป็ นจานวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี งบประมาณที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามส่ งเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาดูงานถึง
๕๓ ราย และราชอาณาจักรกัมพูชา ๑๔ ราย เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ป แนวโน้มของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในระดับนานาชาติมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ในขีดความสามารถของกรมป่ าไม้
ในการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติของกรมป่ าไม้ จึงเป็ นโอกาสอันดีในการที่
จะขยายความร่ วมมือในภารกิจความร่ วมมือในระดับนานาชาติของกรมป่ าไม้ในระดับ NorthSouth และระดับ South-South ในอนาคต รวมถึงการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรนานาชาติให้
เป็ นหลักสู ตรหลักประจาปี ของกรมป่ าไม้เอง โดยเสนอขอจัดตั้งเป็ นงบประมาณประจาปี สาหรับ
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จัดหลักสู ตรให้แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้โดยตรง และตามความต้องการของนานาชาติ รวมถึง
การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ในสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวใน
อนาคตด้วย
ส่ วนที่ ๑
ควำมเป็ นมำ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผา่ นมา ส่ วนความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ
สานักแผนงานและสารสนเทศ (ปั จจุบนั คือสานักการป่ าไม้ต่างประเทศ) กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ได้จดั หลักสู ต รการพัฒนาบุ ค ลากรในระดับนานาชาติ
(International
Capacity
Building Program) ในหลากหลายรู ปแบบกิ จ กรรม
เช่ น การจัด ฝึ กอบรม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร การศึ ก ษาดู ง าน ตลอดจนการบรรยาย
ให้ค วามรู ้ ภายใต้ก ารสนับ สนุ น ด้า นแหล่ ง ทุ น จากประเทศที่ ร้ อ งขอเอง หรื อ จากการจัด ท า
โครงการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุ นต่ าง ๆ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ เป็ นการ
นาเสนอการจัดการที่ ดี (Best practice) ของการจัดการป่ าไม้ของประเทศไทยในภาพรวม
นวัตกรรมการพัฒนาของการป่ าไม้ในภาคธุ รกิจเอกชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู ้ผ่านการบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์
ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้
และการจัดหลักสู ตรในลักษณะฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน (On the job training) ให้แก่ประเทศต่าง
ๆ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เข้า
ร่ วมในหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ตลอดจนเป็ นการสร้างการรับรู ้ในภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศ ซึ่ งประเทศที่ เข้ารับการอบรมสามารถใช้การจัดการป่ าไม้ของประเทศไทยเป็ น
ต้นแบบ (Role model) เพื่อนาไปปรับใช้ภายหลังจากผ่านหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรไปแล้ว
ในการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ สามารถจาแนกตามแผน
กลยุทธ์ซ่ ึงแบ่งออกเป็ น ๓ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสู ตรเพื่อรองรับความต้องการ
ของประเทศต่าง ๆ ตามการร้องขอ โดยเน้นที่ความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (SouthSouth Cooperation) กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรของกรมป่ าไม้สู่ ความเป็ นสากล เพื่อรองรับ
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การดาเนิ นการด้านความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่ ๓ ส่ งเสริ มให้
บุคลากรของกรมป่ าไม้ มีความรู ้และความเข้าใจในบริ บทของความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ส่ วนที่ ๒ โครงสร้ างของหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ ที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสู ตรเพือ่ รองรับควำมต้ องกำรของประเทศต่ ำง ๆ ตำมกำรร้ องขอ
โดยภาพรวมแล้ว ลักษณะหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความต้องการ
และการร้องขอในแต่ละหลักสู ตรของประเทศที่เข้ารับการฝึ กอบรม การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มี
การปฏิบตั ิที่ดี การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน (On the job training) รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ระดมสมองในระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักสู ตรในระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเอง และ/หรื อ
ร่ วมกับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผเู ้ ชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน หรื อชุมชนเป้ าหมายที่เป็ นการ
ปฏิบตั ิที่ดี ทั้งนี้ ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การจัดหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากร
ในระดับ นานาชาติ มี ป ระเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ใ นความสนใจของประเทศต่ า ง ๆ ในหั ว ข้อ ที่
หลากหลาย ดังนี้
หัวข้อที่ ๑
หัวข้อที่ ๒
หัวข้อที่ ๓
หัวข้อที่ ๔
หัวข้อที่ ๕
หัวข้อที่ ๖
หัวข้อที่ ๗
หัวข้อที่ ๘
หัวข้อที่ ๙
หัวข้อที่ ๑o
หัวข้อที่ ๑๑

Policy, Strategy and Institutional Related to Forest Resource Management
Research and Development in Forestry
Science and Technology of Forestry Sector
Watershed Management
Ecosystem Services
Wood Processing and Development
Food Security and Poverty Alleviation
Ecotourism Management and Development
General Forestry Administration
Human-Wildlife Conflict Management
Community Forestry Management
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หัวข้อที่ ๑๒
หัวข้อที่ ๑๓
หัวข้อที่ ๑๔
หัวข้อที่ ๑๕
หัวข้อที่ ๑๖
หัวข้อที่ ๑๗
หัวข้อที่ ๑๘
หัวข้อที่ ๑๙

Protected Area Management
Urban Forestry Management and Development
Private Forest Plantation Promotion
Forest Nursery Management
Forest Plantation and Rehabilitation
Wildlife Management
Forest Fire Management
Forest Land Management

๑.๑ การพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ
สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ทาหน้าที่ เป็ นผูป้ ระสานงานจัดทาการพัฒนา
บุคลากรในระดับนานาชาติ โดยการจัดหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรดังกล่ าว เป็ นไปในสอง
รู ปแบบคือ ๑) ได้รับการร้องขอจากประเทศที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามารับการดาเนิ นกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรภายใต้การดาเนิ นการของกรมป่ าไม้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากประเทศผู ้
ร้องขอนั้น ๆ และ ๒) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยด้วยกันเอง
ซึ่ งในที่น้ ีคือ กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation AgencyTICA) ซึ่ งได้จดั ทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมนานาชาติประจาปี (Annual International Training
Course-AITC) ให้กบั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยการเชิ ญชวนให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย นาเสนอหลักสู ตรการฝึ กอบรมนานาชาติให้กบั กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ทาการพิจารณา ซึ่งหากได้รับการคัดเลือก กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศจะให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรดังกล่าว ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในลาดับต่อไป
๑.๒ การศึกษาดูงานภาคสนาม
การพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความ
เข้ า ใจในการ จั ด การป่ าไม้ โดยการน าเสนอการจั ด การที่ ดี (Best
Practices)
ผ่านการสังเกตและอภิปรายกลุ่มในพื้นที่จริ ง ตลอดจนการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้อื่น
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทางส านัก การป่ าไม้ต่ า งประเทศ จึ ง ได้จ ัด ท าโปรแกรมการศึ ก ษาดู ง าน
ในพื้นที่ท้ งั ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ชี วิตความเป็ นอยู่ของ
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ผูค้ นในสั ง คม สถานที่ ส าคัญ ทางด้า นประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศ และการบริ ห ารจัด การ
ทรั พ ยากรในพื้น ที่ ทั้ง ในความรั บผิดชอบของกรมป่ าไม้เ อง และจากหน่ ว ยงานในภาคการ
ป่ าไม้อื่น ๆ เช่น กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานนอก
ภาคการป่ าไม้อื่น ๆ อีกเป็ นจานวนมาก ซึ่ งได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงาน
ตลอดจนงบประมาณในการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ซึ่ งก่อให้เกิดการการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาโดยยึดรู ปแบบของประเทศไทยเป็ น
ต้นแบบ (Role Model) นาไปใช้ในการพัฒนาเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้เดินทางกลับไปถึงประเทศ
ของตนเองแล้ว ตัวอย่างสถานที่ที่ได้จดั ให้มีการศึกษาดูงาน ดังเช่น
๑. ศูนย์จดั การพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
๒. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
๓. หน่วยงานในกรมป่ าไม้ กรุ งเทพมหานคร
๔. สวนสมุนไพร ปตท. จังหวัดระยอง
๕. ป่ าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
๖. ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทย อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
๗. หมู่บา้ นกระเหรี่ ยงเมืองอาง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๘. ป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้อมเกล้า อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
๙. ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
๑๐.ศู น ย์ศึ ก ษาและอนุ รั ก ษ์ป่ าชายเลนตามพระราชด าริ อ่ า วคุ ้ง กระเบน
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๑๑. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
๑๒. วัดพระธาตุดอยสุ เทพ จังหวัดเชียงใหม่
๑๓. ป่ าต้นแบบงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ฯลฯ
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๑.๓ การอภิปรายกลุ่ม
ภายหลังการจัดหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ในแต่ละครั้ง กิจกรรมที่
สาคัญที่สุดประการหนึ่ งก็คือ การระดมสมอง (Brain storming) หรื อการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้
ทราบมุมมองและแนวความคิดต่อหลักสู ตรที่ได้จดั ทาขึ้นในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาหลักสู ตรจะ
ทาหน้าที่เป็ น Moderator เพื่อกระตุน้ ให้เกิดแนวความคิดในการนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
หรื อพัฒนาให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมต่อไป
๑.๔ กำรฝึ กอบรมขณะปฏิบัติงำน (On the job training)
ในบางกรณี ผูจ้ ดั ทาหลักสู ตรได้รับการร้องขอจากประเทศต่าง ๆ เพื่อขอเข้ารับการเรี ยนรู ้
ในลักษณะการสังเกตการณ์และฝึ กหัดการทางานในหน่วยงานของกรมป่ าไม้ในระยะเวลาสั้น ๆ
ซึ่ งในปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พบว่า มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จาก Department of Forests
and Park Services ของราชอาณาจักรภูฎาน ให้ความสนใจขอเข้ามาฝึ กหัดและสังเกตการณ์ระบบ
การจัดการงานของกรมป่ าไม้จานวน ๒ คณะ รวมทั้งสิ้ น ๕ ราย
๑.๕ กำรติดตำมและประเมินผล
ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดทาหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติในแต่ละ
ครั้ง จะมีการประเมินผลในสองรู ปแบบ คือ ๑) การพูดคุยกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตร
ต่าง ๆ โดยตรงในลักษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลด้านความ
คิดเห็นและความรู ้สึกที่ชดั เจนและตรงประเด็น และ ๒) การจัดทาแบบสอบถามให้ผเู ้ ข้า รับการ
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ได้กรอกความคิดเห็นกลับมาโดยตรง โดยกระทาก่อนเริ่ มหลักสู ตร
(Pre-test) และภายหลังจบหลักสู ตรไปแล้ว (Post-test)
กลยุทธ์ ที่ ๒ กำรพัฒนำบุคลำกรของกรมป่ ำไม้ สู่ ควำมเป็ นสำกล เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำร
ด้ ำนควำมร่ วมมือด้ ำนกำรป่ ำไม้ ระหว่ ำงประเทศ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ภายใต้
ชื่ อเดิมว่า ส่ วนความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ ได้
จัด ส่ ง เจ้า หน้า ที่ เ ดิ น ทางไปประชุ ม ศึก ษาดู งาน ศึ กษาต่ อ รวมถึ ง การเข้ารั บการฝึ กอบรมใน
หลักสู ตรต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง
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ด้านวิชาการ การวิจยั การบริ การวิชาการ และการบริ หารจัดการให้มีความเข็มแข็ง สามารถ
พั ฒ น า อย่ า งต่ อเ นื่ อง ร วม ทั้ งเ พิ่ ม ขี ด ค วา ม ส า ม า รถ ข อง บุ ค ลา ก รใ นวิ ช า ค วา ม รู ้
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับหน้า ที่ ค วามรั บผิด ชอบ ปลู ก ฝั ง ความรู ้ ใ ห้แ ก่ บุค ลากรในระยะยาว และสร้ า ง
แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ นในสาขาวิ ช า
ที่ตอบสนองต่อการดาเนินงานของกรมป่ าไม้ เป็ นจานวนทั้งสิ้ น ๒๑๑ คน จาแนกเป็ นข้าราชการ
๒๐๙ ราย และพนักงานราชการ ๒ ราย โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดาเนิ นการตามพันธกรณี
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพและสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากรมป่ าไม้โดยรวม
นอกจากนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโทจาก Asia-Pacific Network on Sustainable Forest Management and Rehabilitation
(APFNet) จานวน ๑ ราย เดินทางไปศึกษาต่อ Beijing Forestry University ได้แก่ นางสาว
ระเบียบ ศรี กงพาน นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี ) ช่วย
ปฏิบตั ิราชการสานักการป่ าไม้ต่างประเทศ และมีขา้ ราชการสาเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry
University ในระดับปริ ญญาโทจานวน ๑ ราย ด้วยทุน APFNet และกลับเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ ณ
กรมป่ าไม้ คือ นางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่ งเสริ มให้ บุคลำกรของกรมป่ ำไม้ มีควำมรู้ และควำมเข้ ำใจในบริ บทของควำม
ร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่ าไม้ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ว่า
ด้ว ยการสนับสนุ น และส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรป่ าไม้ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริ หารและจัดการองค์การ ได้ระบุถึงการส่ งเสริ มความร่ วมมือ
กับต่างประเทศในการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้และปฏิ บตั ิ ตามพันธกรณี ดา้ นการป่ าไม้
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ด้านป่ าไม้ โดยประสานความร่ วมมือการวิจยั
ด้านป่ าไม้ท้ งั ในและต่างประเทศ
จากแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว นามาซึ่ งแนวความคิดในการเชื่ อมโยงกันระหว่างภูมิภาค
อาเซี ยนและภูมิภาคอื่น ๆ ในภาคการป่ าไม้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจและเชื่อมต่อ
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ชาติสมาชิกอาเซี ยนในภูมิภาคเข้าด้วยกันเป็ นอันดับแรก เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซี ย น การลดอคติ ที่มี ต่ อ กัน อัน เนื่ อ งมาจากภู มิ ห ลัง ในเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒ นธรรมอี ก ทั้ง จะเป็ นการสร้ า งความร่ ว มมื อ และความเข้ม แข็ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยมี
เป้ าหมายของความเชื่อมโยงระหว่างกัน ได้แก่ ๑) เพื่อเพิ่มพูนการรวมตัวและความร่ วมมือของ
อาเซี ยน ๒) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่ งขันในระดับโลกของอาเซี ยน โดยการมี
เครื อข่ า ยการผลิ ตของภูมิภ าคที่ เข้มแข็ง ๓) เพื่อทาให้สภาพความเป็ นอยู่และวิถี ชีวิต ของ
ประชากรอาเซียนดีข้ ึน ๔) เพื่อปรับปรุ งกฎระเบียบและธรรมาภิบาลของอาเซียน ๕) เพื่อส่ งเสริ ม
การเชื่ อมต่อกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ทั้งในภูมิภาคอาเซี ยนและภายในชาติสมาชิ ก
รวมถึงการลดช่องว่างของการพัฒนา ๖) เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
๗) เพื่อเพิม่ พูนความพยายามในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่ งเสริ มการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน และ ๘) เพื่อจะสามารถจัดการกับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดมาจากความ
เชื่อมโยงในอาเซียน
ในการนี้ การพัฒนาบุคลากรของกรมป่ าไม้ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งพัฒนาให้มีทกั ษะ
ที่ จ ะสามารถท างานร่ ว มกัน ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะควรมี แ นวทางการ
ดาเนิ นงานที่สาคัญ ๒ ประการ คือ ๑) การบริ หารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใน
ปั จจุบนั และเตรี ยมความพร้อมสาหรับอนาคต และ ๒) การพัฒนาทักษะทัว่ ไปและทักษะเฉพาะ
ให้มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ คื อ มี คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง ได้แ ก่ มี ค วามเป็ น
นานาชาติ เป็ นผูส้ นับ สนุ น มี ทักษะและเป็ นมื อ อาชี พ รวมถึ งการพัฒ นาให้มี ความรู ้ เ กี่ ย วกับ
อาเซี ยน ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปถึงภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก รวมไปถึงความรู ้
เฉพาะเรื่ องตามภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเกี่ยวกับ
ความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ เช่ น การเป็ นหน่ วยงานประสานงาน
กลางในการเจรจาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอนุ สัญญาและพันธกรณี ระหว่างประเทศ การจัดหา
แหล่ งทุ นสาหรั บการศึกษาต่ อในต่ างประเทศ การอานวยความสะดวกให้แก่ ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในการเดิ นทางไปราชการ ณ ต่ างประเทศ การจัดหาแหล่งทุ นสาหรั บการวิจยั และ
พัฒนาในโครงการระหว่างประเทศด้านป่ าไม้ การจัดประชุมนานาชาติ ตลอดจนการจัดฝึ กอบรม
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และศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไทยและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งการทางานมีลกั ษณะ
เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายทั้งในรู ปแบบทวิภาคี (Bilateral) และพหุ ภาคี (Multilateral) กับประเทศ
เขตเศรษฐกิจ สถาบัน และองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับอาเซี ยนและภูมิภาคอื่นๆ ทัว่ โลก
โดยได้ดาเนิ นกิจกรรมความร่ วมมือด้านการศึกษาวิจยั การเจรจาต่อรอง การเสนอความเห็นใน
รู ปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ดังกล่ า ว ทาให้เกิ ดการพัฒ นาและสั่ งสมองค์ความรู ้ ด้านความร่ ว มมื อระหว่า งประเทศอย่า ง
มากมายในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ดังนั้น การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อ
การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ยน จึ ง มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ข องวิ ทยากรจาก
ภายนอก ตลอดจนบุคลากรของกรมป่ าไม้ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิงาน หรื อมีส่วนร่ วมกับภารกิจด้านความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายหลักในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรของกรมป่ าไม้
เพื่อการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและโลก ตลอดจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนินงาน
โครงการงเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาการและนวัตกรรมจากต่างประเทศและ
ยัง จะเป็ นโอกาสอัน ดี ที่ บุ ค ลากรของกรมป่ าไม้จ ะได้มี โ อกาสรั บรู ้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ เครื อ ข่ า ย
ความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศใหม่ ๆ และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ได้รับทราบถึง
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากร เช่ น การศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและจัดการองค์ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือด้านการป่ าไม้
ระหว่างประเทศดังกล่าว ส่ วนความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ สานักแผนงานและ
สารสนเทศ กรมป่ าไม้ เห็นสมควรจัดให้มีการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การพัฒนา
และการจัดการองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับความร่ วมมื อด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศอาเซี ยนและ
ภูมิภาคอื่น ๆ(Workshop on Knowledge Management and Development on International
Forestry CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)”
สาหรั บการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิ การดังกล่าว จัดขึ้ นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ
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๑) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็ นการบรรยายให้ความรู ้และความเข้าใจในมิติและมุมมอง
ทางด้านประวัติศาสตร์ การค้าและการลงทุน และการจัดการป่ าไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยนา
กรณี ของประเทศ กั ม พู ช า ที่ มี บ ริ บ ท ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ป่ า ไ ม้ ก ั บ
กรมป่ าไม้มาอย่างยาวนาน ในขณะที่การรับรู ้ของชาวไทยบางส่ วนมีทศั นคติในเชิงลบกับกัมพูชา
อันเนื่องมาจากการรับรู ้ในเชิงประวัติศาสตร์ในอดีต
๒) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับอนุสัญญา พันธกรณี และ
ข้อตกลงในด้านการป่ าไม้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซี ยนและนานาชาติโดยรวมจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ภารกิ จดัง กล่า วโดยตรง ตลอดจนการนาเสนอสรุ ป ผลการเข้า ร่ ว มประชุ ม สัม มนา
ศึก ษาดูง าน รวมถึง ผู ท้ ี่ ปฏิบตั ิภารกิจ ในองค์กรระหว่า งประเทศ เพื่อ สร้า งความเข้าใจ รับ รู ้
ตลอดจนเป็ นช่องทางการสื่ อสารเกี่ยวกับภารกิจความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในอนาคต
เจ้ าหน้ าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติ
๑. นายสภลท์ บุญเสริ มสุ ข ผูอ้ านวยการสานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้
๒. นายปรี ชา องค์ประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการส่ วนอานวยการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ
กรมป่ าไม้
๓. นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ
กรมป่ าไม้
๔. นางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้
๕. นางสาวมลธุดา สุ ทธิพงศ์ นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ
กรมป่ าไม้
๖. นางสาวรัชนีกร รอดมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้
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ส่ วนที่ ๓
ผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ ที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสู ตรเพื่อรองรั บควำมต้ องกำรของ
ประเทศต่ ำง ๆ ตำมกำรร้ องขอ
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ผ่านมา การจัดหลักสู ตรการพัฒนาบุ คลากรใน
ระดับ นานาชาติ ได้ด าเนิ น การในรู ป แบบการจัด ฝึ กอบรมนานาชาติ จัด การฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ และการจัดศึกษาดูงานในประเด็นต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความสนใจของประเทศต่าง ๆ ด้วย
หั ว ข้ อ ที่ ห ลากหลาย ทั้ งนี้ มี ป ระกอบด้ ว ยการจั ด ฝึ กอบรมจ านวน ๑ หลั ก สู ตร คื อ
Forest-based Ecotourism Management in Thailand ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวง
การต่างประเทศ และการจัดศึกษาดูงานให้แก่ประเทศต่าง ๆ จานวน ๓ ประเทศ รวมทั้งสิ้ น ๑๐๘
ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากภูฎานจานวน ๖๙ ราย (จาก Department of Forests and Park Services
(DoFPS) จานวน ๓๙ ราย จาก Natural Resource Development Cooperation Limited (NRDCL)
จานวน ๓๐ ราย) เจ้าหน้าที่จาก Forest Administration ประเทศกัมพูชาจานวน ๑๘ ราย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ราย และจากประเทศต่าง ๆ อีกประเทศละ ๑ ราย ได้แก่ อาร์เจนตินา
โคลอมเบีย อียิปต์ ฟิ จิ อินโดนี เซี ย จอร์ เจีย คาซัค สถาน มาดากัสการ์ มาลาวี มัลดิฟท์ เม็กซิ โก
นิคารากัว ไนเจอร์ ปาเลสไตน์ ติมอร์-เลสเต โตโก และอุรุกวัย
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(2019 International Capacity Building Programme)
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การจัดหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ สรุ ปได้ดงั นี้
 วันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดการศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Department of
Forests and Park Services ประเทศภู ฎ าน จ านวน ๘ ราย ในหั ว ข้อ
“Study Tour on Sustainable Forest Management in Thailand”

 วัน ที่ ๒๓-๒๙ ธั น วาคม ๒๕๖๑ จั ด การศึ ก ษาดู ง านให้ ก ั บ เจ้า หน้ า ที่ จ าก Forest
Administration ประเทศกัมพูชา จานวน ๙ ราย ในหัวข้อ “A Regional Study on
Sustainable Forest Management on Best Practices in Thailand”
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รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

 วันที่ ๒๒-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดการศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Department
of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จานวน ๑๐ ราย ในหัวข้อ “Study visit
for Bhutanese foresters to Thailand”

 วันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จัดการศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Natural
Resource Development Cooperation Limited (NRDCL) ประเทศภูฎาน จานวน ๑๕
ราย ในหัวข้อ “Study visit on the Best Practices on Sustainable Forest
Management and Wood Industries in Thailand”
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รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

 วัน ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ -๑๑ มี นาคม ๒๕๖๒ จัด ฝึ กอบรมให้กบั เจ้าหน้า ที่ จ าก ๑๙
ประเทศ ภายใต้การสนับสนุ นงบประมาณจากกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ
(Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวงการต่างประเทศ
ภายใต้หลักสู ตร International Training course and study Visit on Forest-based
Eco-tourism Management in Thailand: “Harmonizing local people and forests in
the context of Sustainable Development Goals (SDG)” โดยมีผแู ้ ทนจากประเทศ
ต่าง ๆ เข้าร่ วมดังนี้ จากอาร์ เจนติ นา ภูฎาน โคลอมเบี ย อี ยิปต์ ฟิ จิ อิ นโดนี เซี ย
จอร์ เจี ย คาซัคสถาน มาดากัสการ์ มาลาวี มัลดิ ฟท์ เม็กซิ โก นิ คารากัว ไนเจอร์
ปาเลสไตน์ ติมอร์-เลสเต โตโก อุรุกวัย และประเทศไทย รวมทั้งสิ้ น ๑๙ ราย โดยมี
ผูส้ ั ง เกตการณ์ เ ข้า ร่ ว มการฝึ กอบรมจ านวน ๒ ราย จาก มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย
ธรรมาธิ ราช ประเทศไทย และ Asia-Pacific Network for Sustainable Forest
Management and Rehabilitation (APFNet) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
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รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

 วัน ที่ ๑๑-๒๔ มี น าคม ๒๕๖๒ จั ด ฝึ กอบรมให้ ก ั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ าก Nature
Conservation Division, Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน
จานวน ๒ ราย ในหัวข้อ “Study Tour on REDD+ Readiness Phase for Mitigation of
Climate Change”

 วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ จัดการศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Asia-Pacific
Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet)
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน ๒ ราย ในหัวข้อ “Strengthening Urban Forestry
Demonstration Site of Bang Kachao (Thailand) for Biodiversity Conservation
and Natural Learning Center”
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(2019 International Capacity Building Programme)
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วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ จัดฝึ กอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Sarpang Forest Division,
Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎ าน จานวน ๖ ราย
ในหัวข้อ “Effective Project Management and Accounting”

 วันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จัดฝึ กอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Department of Forests
and Park Services ประเทศภูฎาน จานวน ๓ ราย ในหัวข้อ “Forest Fire Management”
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(2019 International Capacity Building Programme)
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 วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดการศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Samdrup Jonkhar
Forest Division, Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จานวน ๕ ราย
ในหัวข้อ “Study Tour on REDD+ Readiness Phase for Mitigation of Climate Change”



วันที่ ๑๗-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดฝึ กอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Wangdue Forest
Division, Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จานวน ๒ ราย ใน
หัวข้อ “Effective Project Management and Accounting”
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รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

 วันที่ ๑๑-๑๗ สิ งหาคม ๒๕๖๒ จัดการศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Natural Resource
Development Cooperation Limited (NRDCL) ประเทศภูฎาน จานวน ๑๕ ราย ในหัวข้อ
“Study visit on the Best Practices on Sustainable Forest Management and Wood
Industries in Thailand”

 วัน ที่ ๑-๑๐ กั น ยายน ๒๕๖๒ จั ด การศึ ก ษาดู ง านให้ ก ั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ าก Forest
Administration ประเทศกัมพูชา จานวน ๑๐ ราย ในหัวข้อ “A Regional Study on
Sustainable Forest Management on Best Practices in Thailand”
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รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

 วันที่ ๒-๕ กันยายน ๒๕๖๒ จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั เจ้าหน้าที่จาก Thimphu
Forest Division,Department of Forests and Park Services จากประเทศภูฎาน จานวน ๒
ราย ในหัวข้อ “Meeting Workshop for Bhutanese Officials in Thailand”

กำรติดตำมและประเมินผล
ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดทาหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติในแต่ละ
ครั้ง จะมีการประเมินผลในสองรู ปแบบ คือ ๑) การพูดคุยกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตร
ต่าง ๆ โดยตรงในลักษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลด้านความ
คิดเห็นและความรู ้สึกที่ชดั เจนและตรงประเด็น และ ๒) การจัดทาแบบสอบถามให้ผเู ้ ข้า รับการ
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ได้กรอกความคิดเห็นกลับมาโดยตรง โดยกระทาก่อนเริ่ มหลักสู ตร
(Pre-test) และภายหลังจบหลักสู ตรไปแล้ว (Post-test)
โดยภาพรวมแล้ว การประเมินผลการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุ คลากรในระดับนานาชาติ
พบว่า ได้รั บคาตอบในเชิ งบวกจากผูเ้ ข้า รั บการฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู งาน ทั้ง นี้ ผูเ้ ข้า รั บการ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานส่ วนใหญ่รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึ กอบรมและศึกษา
ดูงานในประเทศไทย ชื่ นชมในความสาเร็ จของต้นแบบ (Model) ทั้งในระดับหน่ วยงานและ
ชุมชนที่เข้าไปศึกษาดูงาน นาบางส่ วนไปประยุกต์ใช้ภายหลังจากที่ได้เดินทางกลับประเทศไป
แล้ว ตลอดจนมีการติดต่อกันเองภายในกลุ่มอย่างสม่าเสมอผ่านเครื อข่าย Social media ต่าง ๆ ทา
ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศและเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์ความร่ วมมือกันในอนาคต
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(2019 International Capacity Building Programme)
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กำรสั มภำษณ์ แบบเจำะจง (Focus group) เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลด้ ำนควำมคิดเห็นและควำมรู้ สึกในขณะ
ทาการศึกษาดูงานในพืน้ ที่

กำรแสดงควำมรู้ สึกภำยหลังผ่ ำนกำรฝึ กอบรมและศึกษำดูงำนผ่ ำน Social media

สาหรับผลการประเมินบางส่ วน แสดงไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม
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รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

ภาพรวมโดยสรุ ป ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ผ่านมา กรมป่ าไม้โดยสานักการ
ป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ได้ดาเนินการจัดการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานให้แ ก่คณะเจ้าหน้าที่
จากประเทศต่ าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๑๐๗ ราย จาก ๒๐ ประเทศทัว่ โลก ทั้งนี้ จานวนผูเ้ ข้ารั บการ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานมากที่สุดใน ๓ อันดับแรก คื อ เจ้าหน้าที่ ป่าไม้จากประเทศภูฎาน มี
จานวนทั้งสิ้ น ๖๙ คน รองลงมาคือกัมพูชา ๑๘ คน และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ คน
ในขณะที่อีก ๑๗ ประเทศที่เหลือ มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ารับการ ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานภายใต้
หลักสู ตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซึ่ งหากจาแนกตามภูมิภาค จะจาแนกได้เป็ นเจ้าหน้าที่ป่าไม้
จากภูมิภาคเอเชี ยจานวน ๙๔ คน อาฟริ กา ๖ คน หมู่เกาะแปซิ ฟิก ๑ คน ยุโรป ๑ คน และจาก
อเมริ กากลาง-ใต้จานวน ๕ คน

อย่างไรก็ตาม เมื่ อทาการเปรี ยบเที ยบจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานใน
ปี งบประมาณก่อนหน้านั้น คือ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๖๐ คน จาก ๒๐ ประเทศทัว่
โลก โดยจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานมากที่สุดใน ๓ อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ป่า
ไม้จากประเทศภูฎาน มี จานวนทั้งสิ้ น ๓๕ คน รองลงมาคื อสาธารณรั ฐประชาชนจี น ๔ คน
เท่ากับคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากประเทศเวียดนาม ในขณะที่อีก ๑๗ ประเทศที่เหลือ มีเจ้าหน้าที่ป่า
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ไม้เข้ารับการ ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานภายใต้หลักสู ตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซึ่ งหากจาแนก
ตามภูมิภาค จะจาแนกได้เป็ นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากภู มิภาคเอเชี ยจานวน ๔๗ คน อาฟริ กา ๘ คน
หมู่เกาะแปซิฟิก ๑ คน ยุโรป ๑ คน และจากอเมริ กากลาง-ใต้จานวน ๓ คน

ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมป่ าไม้ตอ้ นรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้ น ๙๔ คน จาก ๑๗ ประเทศทัว่ โลก โดยจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานมาก
ที่สุดใน ๓ อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากประเทศภูฎาน มีจานวนทั้งสิ้ น ๓๖ คน รองลงมา
คือเวียดนาม ๓๒ คน และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๐ คน ในขณะที่อีก ๑๔ ประเทศที่เหลือ มี
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ารับการ ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานภายใต้หลักสู ตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซึ่ ง
หากจ าแนกตามภู มิ ภ าค จะจ าแนกได้เ ป็ นเจ้า หน้า ที่ ป่าไม้จ ากภู มิ ภาคเอเชี ยจ านวน ๘๘ คน
อาฟริ กา ๓ คน ยุโรป ๑ คน และจากอเมริ กากลาง-ใต้จานวน ๒ คน
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สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๑๑๙
คน จาก ๑๒ ประเทศทัว่ โลก โดยจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานมากที่สุดใน ๓
อั น ดั บ แรก คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ป่ าไม้ จ ากประเทศ เวี ย ดนาม ๕๓ คน รองลงมาคื อ ภู ฎ าน
มี จ านวนทั้ง สิ้ น ๓๒ คน และ กัม พูช า ๑๔ คน ในขณะที่ อี ก ๙ ประเทศที่ เ หลื อ มี เ จ้า หน้า ที่
ป่ าไม้เข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานภายใต้หลักสู ตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซึ่ งหากจาแนก
ตามภูมิภาค จะจาแนกได้เป็ นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากภูมิภาคเอเชียจานวน ๑๑๑ คน และจากหมู่เกาะ
แปซิฟิกจานวน ๗ คน
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ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย

ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศต่ าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิก

ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม
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ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา

ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๘ มีคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ เข้ารับการ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานไม่มากนัก ส่ วนใหญ่เป็ นการจัดหลักสู ตรตามความต้องการของกรม
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศ โดยจัด หลัก สู ต รให้แ ก่ พ ม่ า ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กัม พูช าในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ และจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

จากการเก็ บ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ ส าหรั บ ผู ้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู ง านในช่ ว ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ พบว่า จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานชาว
ต่างประเทศมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นมา
ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสนับสนุ นงบประมาณในการจัดฝึ กอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ป่าไม้นานาชาติ
จากกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA)
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งให้การสนับสนุ นในรู ปแบบโครงการฝึ กอบรมประจาปี (Annual
International Training Courses-AITC) โดยสานักการป่ าไม้ต่างประเทศได้จดั ทาโครงการเสนอ
ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณไปยัง TICA ซึ่ งได้รับการคัดเลือกให้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
ดังเช่ น โครงการจัดฝึ กอบรมนานาชาติ Forest-based Ecotourism Management in Thailand
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่ งทาให้มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่
โลกเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๗ ประเทศต่อปี
นอกจากนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากภูฎาน มี
จานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจานวนถึง ๖๙ คน โดยมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐสองหน่วยงานหลักคือ Department of Forests and Park Services (DoFPS) ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานภาครัฐในการบริ หารจัดการป่ าไม้ของภูฎาน และอีกแห่ งหนึ่ งคือ Natural Resources
Development Corporation Limited (NRDCL) ซึ่งเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของภูฎานที่ส่งเสริ ม
การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อมั่น และไว้ว างใจของภู ฎ านในการใช้
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ประเทศไทยเป็ นต้นแบบ (Role Model) ในการศึกษาเรี ยนรู ้การจัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซี ยน เช่น เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซี ย ได้จดั ส่ ง
เจ้า หน้า ที่ ป่าไม้เ ข้า มาศึ ก ษาดู งานการป่ าไม้ข องประเทศไทยเป็ นจ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ในช่ ว ง
ปี งบประมาณที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวียดนามส่ งเจ้าหน้าที่เข้ามา
ศึกษาดูงานถึง ๕๓ คน และจากกัมพูชา ๑๔ คน เป็ นต้น

กล่าวโดยสรุ ป แนวโน้มของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในระดับนานานาชาติ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ในขีดความสามารถของกรมป่ าไม้
ในการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติของกรมป่ าไม้ จึงเป็ นโอกาสอันดีในการที่
จะขยายความร่ วมมือในภารกิจความร่ วมมือในระดับนานาชาติของกรมป่ าไม้ในระดับ NorthSouth และระดับ South-South ในอนาคต รวมถึงการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรนานาชาติให้
เป็ นหลักสู ตรหลักประจาปี ของกรมป่ าไม้เอง โดยเสนอขอจัดตั้งเป็ นงบประมาณประจาปี และ
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติในสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวในอนาคต
ด้วย
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กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ การพัฒ นาบุ ค ลากรของกรมป่ าไม้ สู่ ความเป็ นสากล เพื่อ รองรั บ การ
ดาเนินการด้ านความร่ วมมือด้ านการป่ าไม้ ระหว่ างประเทศ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผา่ นมา สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ได้จดั ส่ ง
เจ้าหน้าที่เดิ นทางไปประชุ ม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตร
ต่าง ๆ เป็ นจานวนทั้งสิ้ น ๒๑๑ คน จาแนกเป็ นข้าราชการ ๒๐๙ ราย และพนักงานราชการ ๒ ราย
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดาเนิ นการตามพันธกรณี ความร่ วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็ น
การพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
กรมป่ าไม้โดยรวม รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นตารางภาคผนวก

เจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นอกจากนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโทจาก Asia-Pacific Network on Sustainable Forest Management and Rehabilitation
(APFNet) จานวน ๑ ราย เดินทางไปศึกษาต่อ Beijing Forestry University ได้แก่ นางสาว
ระเบียบ ศรี กงพาน นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี ) ช่วย
ปฏิบตั ิราชการสานักการป่ าไม้ต่างประเทศ และมีขา้ ราชการสาเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry
University ในระดับปริ ญญาโท ด้าน Forest Economics จานวน ๑ ราย ด้วยทุน APFNet และ
กลับเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ ณ กรมป่ าไม้ คือ นางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ สานัก
การป่ าไม้ต่างประเทศ
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นางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ
สาเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry University ในระดับปริ ญญาโท ด้าน Forest Economics
กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่ งเสริ มให้ บุคลำกรของกรมป่ ำไม้ มีควำมรู้ และควำมเข้ ำใจในบริ บทของ
ควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมป่ าไม้ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ว่าด้วยการสนับสนุ นและส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการทรั พยากรป่ าไม้ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริ หารและจัดการองค์การ ได้ระบุถึงการส่ งเสริ มความร่ วมมือ
กับต่างประเทศในการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้และปฏิ บตั ิ ตามพันธกรณี ดา้ นการป่ าไม้
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ด้านป่ าไม้โดยประสานความร่ วมมือการวิจยั ด้าน
ป่ าไม้ท้ งั ในและต่ างประเทศ ซึ่ งจากแผนยุทธศาสตร์ ดัง กล่ า ว น ามาซึ่ ง แนวความคิ ด ในการ
เชื่ อมโยงกันระหว่างภูมิภาคอาเซี ยนและภูมิภาคอื่ น ๆ ในภาคการป่ าไม้ โดยมี เป้ าหมายเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจและเชื่ อ มต่ อ ชาติ ส มาชิ ก อาเซี ย นในภู มิ ภ าคเข้า ด้ว ยกัน เป็ นอัน ดับแรก
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นสมาชิกของประชาคมอาเซี ยน การลดอคติที่มีต่อกันอันเนื่องมาจากภูมิ
หลังในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกทั้งจะเป็ นการสร้างความร่ วมมือและความเข้มแข็งใน
ภูมิภาคอาเซียน
ในการนี้ การพัฒนาบุคลากรของกรมป่ าไม้ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งพัฒนาให้มีทกั ษะ
ที่ จ ะสามารถท างานร่ ว มกัน ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะควรมี แ นวทางการ
ดาเนิ นงานที่สาคัญ ๒ ประการ คือ ๑) การบริ หารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใน
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ปั จจุบนั และเตรี ยมความพร้อมสาหรับอนาคต และ ๒) การพัฒนาทักษะทัว่ ไปและทักษะเฉพาะ
ให้มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ คื อ มี คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง ได้แ ก่ มี ค วามเป็ น
นานาชาติ เป็ นผูส้ นับ สนุ น มี ทักษะและเป็ นมื อ อาชี พ รวมถึ งการพัฒ นาให้มี ความรู ้ เ กี่ ย วกับ
อาเซี ยน ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปถึงภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก รวมไปถึงความรู ้
เฉพาะเรื่ องตามภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและจั ด การองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความร่ วมมื อ ด้ า นการ
ป่ าไม้ระหว่างประเทศดังกล่าว สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ จึงได้จดั ให้มีการดาเนิ นการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือด้านการป่ าไม้
ระหว่างประเทศอาเซี ยนและภูมิภาคอื่น ๆ (Workshop on Knowledge Management and
Development on International Forestry CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)” โดยมี
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้จานวน ๔๐ คน
สาหรั บการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิ การดังกล่าว จัดขึ้ นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ
๑. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็ นการบรรยายให้ความรู ้และความเข้าใจในมิติและมุมมอง
ทางด้านประวัติศาสตร์ การค้าและการลงทุน และการจัดการป่ าไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยนา
กรณี ของประเทศกัมพูชา ที่มีบริ บทความร่ วมมือในด้านการจัดการป่ าไม้กบั กรมป่ าไม้มาอย่าง
ยาวนาน ในขณะที่การรับรู ้ของชาวไทยบางส่ วนมีทศั นคติในเชิ งลบกับกัมพูชาอันเนื่ องมาจาก
การรับรู ้ในเชิงประวัติศาสตร์ ในอดีต โดยได้เชิญวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านประวัติศาสตร์กมั พูชา
ได้แก่ คุณสุ จิตต์ วงศ์เทศ นักวิชาการอิสระจากสานักพิมพ์มติชน มาบรรยายให้ความรู ้ในช่วงเช้า
ในขณะที่ ใ นช่ ว งบ่ า ยของวัน เดี ย วกัน ได้เ ชิ ญ รศ.ดร.อรนุ ช พฤฒิ พิ บู ล ธรรม จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ดา้ ) มาบรรยายให้ความรู ้ในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ การค้าการ
ลงทุนในประเทศกัมพูชา
สาหรับการจัดการบรรยายในในมิติและมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ การค้าและการลงทุน
และการจัดการป่ าไม้ของประเทศเพื่ อนบ้าน เป็ นกิ จ กรรมที่ จ ัด ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ ส อง ทั้ง นี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จดั ให้มีการบรรยายเกี่ยวกับประเทศพม่า โดยได้รับเกียรติจาก
วิ ท ยากรผู ้ มี องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ พม่ า อย่ า งลึ ก ซึ้ ง คื อ ศาสตราจารย์
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ดร.สุ เ นตร ชุ ติ น ธรานนท์ แห่ ง สถาบัน เอเชี ย ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ส่ ว นในด้า น
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการจัด การป่ าไม้ข องพม่ า ได้เ ชิ ญ คุ ณ รณกร ตี ร กานนท์ ผูจ้ ัด การอาวุโ สจาก
RECOFTC สถาบันชุมชนเพื่อคนกับป่ า มาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้

คุณสุ จิตต์ วงศ์เทศ นักวิชาการอิสระจากสานักพิมพ์มติชน
บรรยายให้ความรู ้ในมิติเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
๒) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับอนุ สัญญา พันธกรณี และ
ข้อตกลงในด้านการป่ าไม้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซี ยนและนานาชาติโดยรวมจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ภารกิ จดัง กล่า วโดยตรง ตลอดจนการนาเสนอสรุ ป ผลการเข้า ร่ ว มประชุ ม สัม มนา
ศึก ษาดูง าน รวมถึง ผู ท้ ี่ ปฏิบ ตั ิภารกิจ ในองค์กรระหว่า งประเทศ เพื่อ สร้า งความเข้าใจ รับรู ้
ตลอดจนเป็ นช่องทางการสื่ อสารเกี่ยวกับภารกิจความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในอนาคต
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รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
บรรยายให้ความรู ้ในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ การค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา

การนาเสนอสรุ ปผลการเข้าร่ วมประชุ ม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ
โดยบุคลากรของกรมป่ าไม้
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ส่ วนที่ ๔
สรุปผลการดาเนินการการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนงานความร่ วมมือระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ส า นั ก ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ร ม ป่ า ไ ม้
ซึ่ ง รั บผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒ นาความร่ ว มมื อ และสร้ า งสั ม พัน ธ์อ ัน ดี ใ นระดับประเทศและ
ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายหลั ก ของประเทศไทย คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(๒๕๖๑-๒๕๘o) ในหมวดยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงในประเด็นที่ ๔ การบูรณาการความ
ร่ วมมือด้านความมัน่ คงกับอาเซี ยนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ ภาครัฐ เพื่อ
เสริ มสร้างความสงบสุ ข สันติสุข ความมัน่ คง และความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลกอย่างยัง่ ยืน
โดยภาพรวมแล้ว ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา งานพัฒนาบุคลากรในระดับ
นานาชาติ ได้แบ่งแผนงานออกเป็ น ๓ กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสู ตรเพือ่ รองรับควำมต้ องกำรของประเทศต่ ำง ๆ ตำมกำรร้ อง
ขอ โดยเน้นที่ความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (South-South Cooperation) ที่ผา่ นมา ซึ่ง
การจัดหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ มีประเด็นต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความสนใจของ
ประเทศต่ าง ๆ ในหัวข้อที่หลากหลาย ประกอบด้วยการจัดฝึ กอบรมจานวน ๑ หลักสู ตร คื อ
Forest-based Ecotourism Management in Thailand ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวง
การต่างประเทศ และการจัดศึกษาดูงานให้แก่ประเทศต่าง ๆ จานวน ๓ ประเทศ รวมทั้งสิ้ น ๑๐๘
ราย คือ เจ้าหน้าที่จากภูฎานจานวน ๖๙ ราย (จาก Department of Forests and Park Services
(DoFPS) จานวน๓๙ ราย จาก Natural Resource Development Cooperation Limited (NRDCL)
จานวน ๓๐ ราย) เจ้าหน้าที่จาก Forest Administration ประเทศกัมพูชาจานวน ๑๘ ราย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ราย และจากประเทศต่าง ๆ อีกประเทศละ ๑ ราย ได้แก่ อาร์เจนตินา
โคลอมเบีย อียิปต์ ฟิ จิ อินโดนี เซี ย จอร์ เจีย คาซัคสถาน มาดากัสการ์ มาลาวี มัลดิฟท์ เม็กซิ โก
นิคารากัว ไนเจอร์ ปาเลสไตน์ ติมอร์-เลสเต โตโก และอุรุกวัย
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กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรของกรมป่ ำไม้ สู่ ควำมเป็ นสำกล เพื่ อ รองรั บการ
ด าเนิ น การด้า นความร่ ว มมื อ ด้า นการป่ าไม้ร ะหว่ า งประเทศ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ที่ผ่านมา สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ภายใต้ชื่อเดิมว่า ส่ วนความร่ วมมือด้านการป่ า
ไม้ระหว่างประเทศ สานักแผนงานและสารสนเทศ ได้จดั ส่ งเจ้าหน้าที่เดินทางไปประชุม ศึกษาดู
งาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ เป็ นจานวนทั้งสิ้ น ๒๑๑ คน
จาแนกเป็ นข้าราชการ ๒๐๙ ราย และพนัก งานราชการ ๒ ราย โดยมี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่ อ
ดาเนินการตามพันธกรณี ความร่ วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากรมป่ าไม้โดยรวม นอกจากนี้
มีบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทจาก Asia-Pacific Network on Sustainable
Forest Management and Rehabilitation (APFNet) จานวน ๑ ราย เดินทางไปศึกษาต่อ Beijing
Forestry University และมีขา้ ราชการสาเร็ จการศึกษาจาก Beijing Forestry University ในระดับ
ปริ ญญาโท ด้าน Forest Economics จานวน ๑ ราย ด้วยทุน APFNet และกลับเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่
ณ กรมป่ าไม้
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓
ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลำกรของกรมป่ ำไม้ มี ค วำมรู้ และควำมเข้ ำ ใจ
ในบริ บทของควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ การพัฒนาบุคลากรของกรมป่ าไม้ มีความจาเป็ น
อย่า งยิ่ง ที่ ต ้อ งพัฒ นาให้มี ทัก ษะที่ จ ะสามารถทางานร่ ว มกัน ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะ การพัฒนาให้มีความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยน ประเทศสมาชิกอาเซี ยน ซึ่ งจะเชื่อมโยงไปถึง
ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก รวมไปถึงความรู ้เฉพาะเรื่ องตามภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ซึ่ ง
สานักการป่ าไม้ต่างประเทศ กรมป่ าไม้ ได้จดั ให้มีการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การ
พัฒนาและการจัดการองค์ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศอาเซี ยน
และภูมิภาคอื่น ๆ (Workshop on Knowledge Management and Development on International
Forestry CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)” โยมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารครั้ งนี้ จ านวน ๔๐ คน ในระหว่า งวัน ที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่ ง
ออกเป็ นสองส่ ว น คื อ การบรรยายให้ ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในมิ ติ แ ละมุ ม มองทางด้า น
ประวัติศาสตร์ การค้าและการลงทุน และการจัดการป่ าไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยนากรณี
ของประเทศกัม พูช า ที่ มี บริ บ ทความร่ ว มมื อ ในด้า นการจัด การป่ าไม้ก ับ กรมป่ าไม้ม าอย่า ง
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ยาวนาน ในขณะที่การรับรู ้ของชาวไทยบางส่ วนมีทศั นคติในเชิ งลบกับกัมพูชาอันเนื่ องมาจาก
การรั บ รู ้ ใ นเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ใ นอดี ต โดยได้เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นประวัติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม ความเชื่อ การค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา มาบรรยายให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สาหรับการจัดการบรรยายในในมิติและมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ การค้าและการลงทุน
และการจัดการป่ าไม้ของประเทศเพื่ อนบ้าน เป็ นกิ จ กรรมที่ จ ัด ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ ส อง ทั้ง นี้ ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ได้จดั ให้มีการบรรยายเกี่ยวกับประเทศพม่า โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู ้
มี อ งค์ความรู ้ เกี่ ย วกับประวัติ ศาสตร์ พ ม่ าอย่า งลึ ก ซึ้ ง คื อ ศาสตราจารย์ ดร.สุ เนตร ชุ ติ น ธรา
นนท์ แห่งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ วนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่ า
ไม้ของพม่า ได้เชิ ญคุณรณกร ตีรกานนท์ ผูจ้ ดั การอาวุโสจาก RECOFTC สถาบันชุมชนเพื่อคน
กับป่ า มาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้
๒) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับอนุ สัญญา พันธกรณี และ
ข้อตกลงในด้านการป่ าไม้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซี ยนและนานาชาติโดยรวมจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ภารกิ จดัง กล่า วโดยตรง ตลอดจนการนาเสนอสรุ ป ผลการเข้า ร่ ว มประชุ ม สัม มนา
ศึก ษาดูง าน รวมถึง ผู ท้ ี่ ปฏิบ ตั ิภารกิจ ในองค์กรระหว่า งประเทศ เพื่อ สร้า งความเข้าใจ รับรู ้
ตลอดจนเป็ นช่องทางการสื่ อสารเกี่ยวกับภารกิจความร่ วมมือด้านการป่ าไม้ระหว่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรของกรมป่ าไม้และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในอนาคต
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ส่ วนที่ ๕
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการด า เนิ นการพั ฒ นา หลั ก สู ตรส าหรั บบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ
ในระดับนานาชาติ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาไปสู่ การพิจารณา
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ดังนี้
๑. การจัดทาหลักสู ตรพัฒนาบุ คลากรในระดับนานาชาติ ต้องมี การปรับบริ บทของ
หลัก สู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และพลวัต รการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก
โดยเฉพาะตามความต้ อ งการของประเทศที่ ข อเข้ า รั บ การฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู ง าน
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการป่ าไม้
๒. หลั ก สู ตรพั ฒ นาบุ ค ลากรในระดั บ นานาชาติ ควรมุ่ ง เน้ น การฝึ กปฏิ บั ติ
ให้มาก ซึ่งจากประสบการณ์ในการจัดหลักสู ตรที่ผา่ นมา ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานได้
แสดงความคิดในเชิ งบวกต่อการศึกษาดู งานในภาคสนามมากกว่าการใช้เวลาในห้องฟั งการ
บรรยาย ซึ่ งกรมป่ าไม้และหน่ วยงานอื่ น ๆ ในภาคการป่ าไม้ มีตวั อย่างการบริ หารจัดการที่ ดี
สามารถน าเสนอเพื่ อ เป็ นต้ น แบบในการศึ ก ษาดู ง านได้ เ ป็ นอย่ า งดี สามารถที่ จ ะ
นาความรู ้และกิจกรรมไปถ่ายทอดและขยายผลต่อในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๓. การพัฒนาหลักสู ตรในระดับนานาชาติจะต้องมีการติดตามผลในทางปฏิบตั ิของผูผ้ ่าน
การฝึ กอบรมและศึกษาดูงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง (Keep
in touch) กับผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน โดยผ่านเครื อข่ายสังคม (Social network) เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลพิจารณาปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดทาหลักสู ตรในอนาคต
๔. ควรมีการจัดทาคาของบประมาณ เพื่อยกระดับให้ ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรสาหรับ
บุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในระดับนานาชาติ เป็ นหลักสู ตรประจาหรื อหลักสู ตรหลักของกรมป่ า
ไม้ในอนาคต รวมถึงพิจารณานาดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรสาหรับบุคลากรในระดับนานาชาติ
มาเป็ นหนึ่งในตัวดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพการทางาน (Key Performance Indicators – KPIs) ด้วย
เพื่อกระตุน้ ในองค์กรมีความพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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๕. ควรมี การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ในส่ วนของกรมป่ าไม้ โดยพิจารณาจาก
สถานที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้เป็ นสถานที่หลักในการจัดการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานภายใต้โครงการความร่ วมมือในระดับนานาชาติ
ของกรมป่ าไม้ในอนาคต
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ส่ วนที่ ๖
ภาคผนวก
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Thailand’s Annual International Training Course
(AITC)
Course Information
Forest-based Eco-tourism Management in Thailand:
Harmonizing Local People and Forests
in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs)
11 February-11 March 2019
Closing date for application : 5 January 2019
TICA : Thailand International Cooperation Agency
is a national focal point for Thailand’s international development cooperation. TICA was
established in 2004 to realize Thailand’s aspiration to be a contributor of development
cooperation. Believing that global challenges are best addressed by international
cooperation and global partnership, today we continue to strengthen our contribution to
achieve global development agenda through various capacity-building and human
resources development programmes. In response to the recent changes in the global
landscape of development cooperation, especially through the concept of South-South
and Triangular Cooperation, TICA continues to realign our focuses in order to deliver
Thailand’s commitment to be a relevant partner in global agendas including the 2030
Agenda for Sustainable Development.

Royal Forest Department
Royal Forest Department, RFD, Ministry of Natural Resources and
Environment (MONRE) is tasked to monitor and promote forest conservation
in Thailand, encourage community forest management, coordinate relevant
research, and monitor wood industry. Promoting sustainable ecotourism
has been among the department’s prioritized mission. Through various
projects implementation both at national and community levels, the
department acquires a number of best practices and lessons learned in
forest-based eco-tourism management and stands ready to share the
experiences with
the world.

AITC : Annual International Training Course
AITC Theme : SDGs
was initiated in 1991 as a framework in providing short-term training for developing
This training course falls under the AITC theme – “Other topics related to
partners. Today, the AITC remains one of TICA’s flagship programmes. It offers not only a
Sustainable Development Goals (SDGs)”. We believed that each SDGs is
training experience, but also a platform in exchanging ideas and establishing professional
designed to address specific challenges that by nature have no
network among participants from across the developing world. Aiming at sharing Thailand’s
boundaries. Therefore, all goals can be achieved through cooperation, be
best practices and experience to the world, the AITC training courses focus on
it
a government or private, or capacity building or human
development topics of our expertise currently categorized under five themes namely;
resources development.
“Sufficiency Economy Philosophy” or SEP, Food Security, Public Health, Climate
Change, and Other topics related to Sustainable Development Goals (SDGs).
Course Objectives
Course Outline
This training course aims at sharing Thailand’s experiences in
This training course covers various topics in community-based eco-tourism
community-based eco-tourism management, with an emphasis to
management and techniques for eco-tourism promotion, as well as a number of
forest-based cases. At the end of this course, participants are expected
case studies of forest-based eco-tourism management in Thailand such as;
to;
- Community-based Innovation for Eco-tourism
- Understand concept of community-based eco-tourism
- Creative Economy and Eco-tourism Innovation
management and its contribution to sustainable forest
- Ecosystem Rehabilitation for Eco-tourism Management
conservation.
- Cultural Tourism Innovation
- Understand economic, social and environmental implication as
- Community Product Development for Eco-tourism Promotion (OTOP)
well as roles of all stakeholders in forest-based eco-tourism
- Community-based Eco-tourism Management in Urban Area and beyond
management.
- Conservation for Bird Watching Tourism
- Be able to formulate relevant plans and policies applicable to
- Wetland Management for Eco-tourism
the case of their respective countries.
- Elephant Conservation for Eco-tourism
- Wild Animal Management for Eco-tourism
- Fresh water National Park Management for Eco-tourism
- Marine National Park Management for Eco-tourism
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Course Methodology
Training methodologies to be used during this four-week training course
include;
- lecture
- group discussion
- field visit and excursion

-

Assignment and Evaluation
- In-class participation.
- Group assignments.
- Submission and 15 minutes presentation
of
“Country Report”.
- Pre- and Post- evaluation.
- Attendance - Participants are required to attend all activities
organized during the course. TICA reserves the rights to revoke
its fellowship offered or take appropriate action in case a
participant is in attendance of less than 90 percent of the
training hours.

Participant Criteria
Candidates must possess qualifications as specified in “Guideline for Thailand’s
Annual International Training Course Programme” No. 2 “Qualifications” as well as
following qualifications;- Currently working with substantial experience on eco-tourism management and
promotion in forestry or other related sectors. Policy makers, planners and
managers in eco-tourism field will be given priority.
- In good health and be able to physically carry out intensive field visits and
excursions.
- Be able to actively participate in discussions.

Application
Candidates must be nominated/endorsed by their respective
governments of the eligible countries/territories by the closing
date for application. Complete nomination documents must be
submitted to TICA through the Royal Thai Embassy/ Permanent
Mission of Thailand to the United Nations/Royal Thai
Consulate-General accredited to eligible countries/ territories.
(See “List of Eligible Countries” for more information)
Number of Participants
20 persons

Mangrove and Seashore Resources Management for Eco-tourism
Dry land rehabilitation program, and,
Logistics facilities, garbage and wastewater management for Eco-tourism

Selection and Confirmation
- Particular attention shall be paid to the candidates’ background, their current
position, and practical use they expect to make of the knowledge and
experience gained from training on the return to their positions.
- Selection of participants is also based on geographical distribution and gender
balance, unless priority is set for particular country/group of countries.
- Successful applicants will be informed approximately 4 weeks before the
beginning of training course.
- Successful applicants must return duly completed and signed acceptance form
by the deadline to confirm their participation in the programme.
AITC Training Fellowship* include training fee, return economy-class, airfare,
accommodation, allowance, insurance, airport transfer and social programme.
* Subject to rates and conditions established by TICA

Contact
Bureau of International Cooperation on Human Resource
Development
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
th
Government Complex, Building B, 8 Floor, Chaengwattana Rd.
Laksi District,
Bangkok 10210 THAILAND
Website: www.tica.thaigov.net
Email: aitc@mfa.go.th

Training Institution and Venue
Royal Forest Department
Ministry of Natural Resources and Environment
61 Paholyothin Road, Chatuchak
Bangkok

For more information on qualifications, application forms, and application
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-International-Training-Course.html

procedures,

please

visit

our

website

at

49

รายงานการจัดหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(2019 International Capacity Building Programme)
โดย สานักการป่ าไม้ตา่ งประเทศ กรมป่ าไม้

Follow us on
http://www.tica.thaigov.net

Facebook ID : TICA Fellowship and Alumni
https://www.facebook.com/TICAalumni
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QUESTIONNAIRE
FOR
FINAL COURSE EVALUATION
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

PERSONAL PROFILE
OBJECTIVES
CURRICULUM DESING
COURSE CONDUCT
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
OVERALL COMMENTS ON TRAINING RESULTS

We thank you for taking the time to complete this Final Course Evaluation
Questionnaire.
In the attempt to improve our programme, therefore your views comments on the
training programme will be of much value to our future implementation of the
programme and thereby greatly appreciated.
THAI INTERNATIONAL COOPERATION PROGRAMME
THAILAND INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (TICA)
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
120 MOO 3 CHAENGWATTANA ROAD, THUNGSONGHONG, LAKSI
BANGKOK 10210

I. PERSONAL PROFILE
Name:

AWESSO Balakyem

Country:

TOGO

Position:

Head of forest research and land degradation mitigation section

Office:

Ministry of environment and forest resources - Direction of Forest
Resources

Sponsoring Agency/Training Institute:
Course Title:

TICA (Thailand International Cooperation
Agency) / RFD (Royal Forest Department)

Forest-based Eco-tourism Management in Thailand

Course duration:

from: 04/03/2017

to: 21/03/2017

month/day/year

month/day/year

Sex:

 Male

 Female

Age:

 Under 25

 25 – 30

 31- 35

 Over 35

I have undertaken similar training in the past...
 Yes
 No
If yes :

 In my country  In another country _______________(specify country)
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Please specify course title ________________________________________________
Please circle the appropriate rating number.

II. OBJECTIVES
(1) To what extent were you aware of the objectives of this training programme
before you came to Thailand?
1__________________2__________________3
Not aware at all
partly aware
fully aware
(2) Please indicate whether the main objectives of the Course were
1__________________2__________________3
Not met
partly met
fully met
(3) In your opinion to what extent was your expectation of this Course fulfilled
1__________________2__________________3
Not fulfilled
partly fulfilled
completely fulfilled
For participants who marked degree 1 in items (1) and (2) above, please offer some
comments :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. CURRICULUM DESIGN
(1) Coverage. Level, Time Allocation, Intensity, Duration and Group
workshop:
a) Coverage of the subjects
1__________________2__________________3
Not cover
partly cover
fully cover
b) Level of the subject
1__________________2__________________3
Too elementary
right
too advanced
c) Time allocation to:
 Lectures
1__________________2__________________3
Too short
right
too long


Discussions/exchange of knowledge
1__________________2__________________3
Too little
right
too much



Exercises/ laboratory practice
1__________________2__________________3
Not enough
right
too much
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Observations/study tour
1__________________2__________________3
Not enough
right
too much

d) Intensity of course .
1__________________2__________________3
Not intensive
right
too intensive
e) Duration of course.
1__________________2__________________3
Too short
right
too long
f) Group workshop:
Size/group members
1__________________2__________________3
Too small
right
too large
Please comment, if you have any.
--------------Congratulations to the organizing team, it was a success--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) THE MOST OR THE LEAST VALUABLE TOPICS
a) What do you think were the two (2) most interesting and beneficial topics in
the training programme? (Please identify)
1) –-----The field trip programme-----------------------------------------------------------------------------------------2) ---------------The home stay concept ----------------------------------------------------------------------------------b) What do you think were the two (2) least interesting and beneficial topics in
the training programme? (Please identify)
-

1) ------------------------------------------------------------------------------------------------2) -------------------------------------------------------------------------------------------------

Please comment, if you have any.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV

COURSE CONDUCT

Please evaluate the teaching method and application to your works of each
topic or subject by the scales below.
(1) TEACHING Method
To what degree do you rank the Teaching Method ?
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1__________________2__________________3
Poor
good
excellent
(2) APPLICATION of techniques and knowledge
To what degree do you think that you will have a chance to use the techniques
and knowledge you have gained from this Course in your country?
1__________________2__________________3
Not at all
partly
a lot
For the participants who marked degree 1 in item (1) and 1 or 2 in item (2), please offer
some comments:

---The Thailand ecotourism management is an advanced system, compared to Togo.
Everything I learned could not be fully applied. For example, there is a lake of some
infrastructures, or are not adapted to my country. My goal is to start with a pilot locality
and measure progress.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
How would you describe the general administration and management of the
Course?
a) Pre – course information (Briefing and Orientation)
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
b) Arrangements for observation trips
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
c) Housing and food
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
d) Allowance
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
e) Transportation
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
f) Social programme
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
g) Communication among the participants
1__________________2__________________3
Not good
average
very good
h) Facilities
1__________________2__________________3
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Not good

average

very good

i) When I did have a problem I found the assistance of:
TICA...
 Helpful

 Not very helpful

 I made no request for

help
Please specify nature of request:
_____________________________________
________________________________________________________________
Training Institute/Programme Coordinator...
 Helpful

 Not very helpful

 I made no request for

help
Please specify nature of request:
_____________________________________
_______________________________________________________________
_
Others : __________________________________________(please specify)
 Helpful

 Not very helpful

Please specify nature of request:
_____________________________________
I would like to offer the following comments on my stay in Thailand and
suggestions to
reduce the problems of future participants.
1--The reception of participants at the airport should be enhanced. For me I had a little
problem to find the right limousine to my hotel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-- At the end of a training course, it is better to devote a full day to share the training
files and documents before participants leave. In the case of this training, departures
began just after the closing ceremony and some had not received files and documents
before departure. This makes the restitution or report hard once back to our office.
Fortunately, the coordination promise to send them to us by EMS mail; it will be useful
for us.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VI. OVERALL COMMENTS ON TRAINING RESULTS
Please give us your comments and suggestions for the next course
(Themes, Subjects, Period. Etc)
---I had a good stay in Thailand; it is an experience I will never forget. I thank the
organization team because, they did their best to take care of us, always kind and
smiling. I've never been hungry during my stay; once again thank you.

--- According to a suggestion for the next course: Sustainable land management in
Thailand: land degradation mitigation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

