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ค ำน ำ 
 

 ง า น พัฒ 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 น่ึ ง ข อ ง แ ผ น ง า น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม ้                  
ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศ             
และภูมิภาคต่าง ๆ สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของประเทศไทย คือ ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-
๒๕๘o) ในหมวดยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คงในประเด็นท่ี ๔ การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีไม่ใช่ภาครัฐ เพื่อ
เสริมสร้างความสงบสุข สันติสุข ความมัน่คง และความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลกอยา่งย ัง่ยนื 
 ง านพัฒนา บุคลากรในระดับนานาชา ติ ดั งก ล่ า ว  เ ป็นกระบวนการ ในการ 
ใช้กลไกการพฒันาบุคลากรโดยอาศยัทักษะความช านาญของบุคลากรของส านักการป่าไม้
ต่างประเทศในด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ การใช้ภาษา และทักษะในการประสานงาน           
และส่ือสารกับชาวต่างประเทศ ผนวกไปกับการน าเสนอในด้านการบริหารจัดการท่ีดี  
(Best Practice) ในดา้นการจดัการป่าไมข้องประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และการน าตวัอยา่งการบริหารจดัการท่ีดีดงักล่าวไปประยกุตใ์ชเ้ป็นตน้แบบ (Role 
Model) ในประเทศของผูเ้ขา้รับการพฒันาในหลกัสูตรต่าง ๆ ต่อไป ซ่ึงกรมป่าไมท่ี้ไดก่้อตั้งมา
นานกว่า ๑๓o ปี ไดส้ั่งสมองคค์วามรู้ในดา้นการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน จนเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล จะเห็นได้จากการท่ีมีหน่วยงานด้านการป่าไมข้องประเทศต่าง ๆ ยื่นความจ านง    
ขอเดินทางเข้ามาศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  งานพัฒนาบุคลากรในระดับ
นานาชาติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน การจดัหลกัสูตรในลกัษณะฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On the job training) และการฝึก
ปฏิบติังานดา้นการป่าไมใ้นหลากหลายสาขา ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดด้ าเนินงานตามภารกิจขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุน
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในภาคการป่าไม ้ทั้งภายในกรมป่าไมเ้อง และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานนอก
ภาคการป่าไมอ่ื้น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นวิทยากร สถานท่ีศึกษาดูงาน 
ตลอดจนงบประมาณในการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ   จึงขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสน้ี ท่ีท าให้ภารกิจงานพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาติดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย 
 ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ .๒๕๖๒ ฉบับ น้ี  จัดท า ข้ึน เพื่ อ รวบรวมผลการด า เ นินงานในรอบปี ท่ีผ่ านมา  
โดยไดแ้บ่งออกเป็น ๖ ส่วน ไดแ้ก่ บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร ความเป็นมา โครงสร้างของ
หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาติ  ผลการด าเนินงาน สรุปผลการจดัหลกัสูตร
พฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ ขอ้เสนอแนะ และภาคผนวก หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่ารายงานฉบบัน้ี 
จะเป็นประโยชนใ์นการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัการพฒันาด าเนินงานดา้นพฒันาบุคลากรในระดบั
นานาชาติ เพื่อช่วยเพิ่มพูนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเป็นการน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและประสบความส าเร็จในการจดัการป่าไมข้องประเทศไทยและกรมป่าไมต่้อไป  

 
 

ส่วนอ านวยการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ 
คณะผูจ้ดัท า 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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              สำรบญั                    หน้ำ  
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  ๕  
ส่วนท่ี ๑  ความเป็นมา       ๙  
ส่วนท่ี ๒  โครงสร้างหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ                      ๑๐   
ส่วนท่ี ๓  ผลการด าเนินงาน      ๑๓  
ส่วนท่ี ๔  สรุปผลการด าเนินงานพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ     ๔๑ 
ส่วนท่ี ๕ ขอ้เสนอแนะ     ๔๔ 
ส่วนท่ี ๖ ภาคผนวก      ๔๖ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 การด าเนินงานพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ ซ่ึงอยู่ภายใตค้วามร่วมมือของส่วน
ความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ (ปัจจุบนัคือส านัก
การป่าไม้ต่างประเทศ) กรมป่าไม้ ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาความร่วมมือและสร้าง
ความสัมพนัธ์อันดีในระดับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายหลักของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘o) ในหมวดยทุธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง
ในประเด็นท่ี ๔ การบูรณาการความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องคก์รภาครัฐและท่ีไม่ใช่ภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสงบสุข สันติสุข ความมัน่คง และความ
เจริญกา้วหนา้ใหก้บัประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอยา่งย ัง่ยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ และ (๒) การร่วมมือทางการพฒันากบัประเทศเพื่อน
บา้น ภูมิภาค และโลก รวมถึงองคก์รภาครัฐและท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 

 ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒๕๖๑-๒๕๘o) ดังกล่าว โดยอาศัยทักษะความช านาญของบุคลากรของส านักการป่าไม้
ต่างประเทศ ในดา้นองค์ความรู้ทางวิชาการ การใช้ภาษา และทกัษะในการประสานงานและ
ส่ือสารกับชาวต่างประเทศ ผนวกไปกับการน าเสนอในด้านการบริหารจัดการท่ีดี (Best  
Practice) ในด้านการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และการน าตวัอยา่งการบริหารจดัการท่ีดีดงักล่าวไปประยกุตใ์ชเ้ป็นตน้แบบ (Role 
Model) ในประเทศของผูเ้ขา้รับการพฒันาในหลกัสูตรต่าง ๆ ซ่ึงกรมป่าไมท่ี้ไดก่้อตั้งมานานกว่า 
๑๓o ปี ไดส้ั่งสมองคค์วามรู้ในดา้นการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื จนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
ทั้งน้ี งานพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
การจดัการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจดัหลกัสูตรในลกัษณะฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน 
(On the job training) และการฝึกปฏิบติังานดา้นการป่าไมใ้นหลากหลายสาขา ซ่ึงการด าเนิน
กิจกรรมดงักล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดด้ าเนินงานตามภารกิจขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงได้
ดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในภาคการป่าไม ้ทั้ง
ภายในกรมป่าไม ้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  
กรมทรัพยากรทางทะ เลและชาย ฝ่ั ง  องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานนอกภาคการป่าไมอ่ื้น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
ได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร สถานท่ีในการศึกษาดูงาน ตลอดจนงบประมาณในการ 
จดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ 

 ในภาพรวมงานพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่าน
มา ไดแ้บ่งแผนงานออกเป็นสามกลยทุธ์คือ  

 กลยุทธ์ที ่๑ กำรพฒันำหลกัสูตรเพือ่รองรับควำมต้องกำรของประเทศต่ำง ๆ ตำมกำรร้อง
ขอ  โดยเนน้ท่ีความร่วมมือกบักลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (South-South Cooperation) ท่ีผา่นมา ซ่ึง
การจดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ มีประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของ
ประเทศต่าง ๆ ในหัวข้อท่ีหลากหลาย ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักการป่าไม้
ต่างประเทศ กรมป่าไม ้ได้รับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมหลกัสูตรนานาชาติ จ  านวน ๑
หลกัสูตร คือ Forest-based Ecotourism Management in Thailand ภายใตก้ารสนับสนุน
งบประมาณจากกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-
TICA) กระทรวงการต่างประเทศ  และไดจ้ดัศึกษาดูงานใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ จ านวน ๓ ประเทศ 
รวมทั้ ง ส้ิน ๑๐๘ ราย  คือ เจ้าหน้าท่ีจากสหราชอาณาจักรภูฎานจ านวน ๖๙ ราย (จาก  
Department of Forests and Park Services (DoFPS) จ านวน ๓๙ ราย จาก Natural Resource 

Development Cooperation Limited (NRDCL) จ านวน ๓๐ ราย) เจ้าหน้าท่ีจาก Forest 
Administration ราชอาณาจกัรกมัพูชาจ านวน ๑๘ ราย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ราย และ
จากประเทศต่าง ๆ อีกประเทศละ ๑ ราย ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา โคลอมเบีย  อียิปต ์ฟิจิ อินโดนีเซีย 
จอร์เจีย คาซคัสถาน มาดากสัการ์ มาลาว ีมลัดิฟท ์เมก็ซิโก นิคารากวั ไนเจอร์ ปาเลสไตน์ ติมอร์-
เลสเต โตโก และอุรุกวยั 

 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำบุคลำกรของกรมป่ำไม้สู่ควำมเป็นสำกล เพื่อรองรับการ
ด าเนินการดา้นความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหวา่งประเทศ  ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีเดินทางไปประชุม 
ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เป็นจ านวนทั้งส้ิน ๒๑๑ 
ราย จ าแนกเป็นขา้ราชการ ๒๐๙ ราย และพนกังานราชการ ๒ ราย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
ด าเนินการตามพนัธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการพฒันาศกัยภาพและสร้าง
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แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการพฒันากรมป่าไมโ้ดยรวม นอกจากน้ี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบุคลากรท่ีไดรั้บทุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทจาก Asia-
Pacific Network on Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) จ านวน ๑ 
ราย โดยเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Beijing Forestry University และมีขา้ราชการส าเร็จการศึกษาจาก 
Beijing Forestry University ในระดบัปริญญาโท ดา้น Forest Economics จ านวน ๑ ราย ดว้ยทุน 
APFNet และกลบัเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรของกรมป่ำไม้ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในบริบทของ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ การพฒันาบุคลากรของกรมป่าไม ้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง
พฒันาให้มีทกัษะท่ีจะสามารถท างานร่วมกนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ของโลก รวมไปถึงความรู้เฉพาะเร่ืองตามภารกิจของหน่วยงานท่ีตนเองสังกดั ซ่ึงส านกัการป่าไม้
ต่างประเทศ กรมป่าไม ้ไดจ้ดัให้มีการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันาและการ
จดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ 
(Workshop on Knowledge Management and Development on International Forestry 
CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)” โดยมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการคร้ังน้ีจ  านวน ๔๐ คน ในระหว่างวนัท่ี ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการประชุม
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจในมิติและมุมมองทางด้าน
ประวติัศาสตร์ การคา้และการลงทุน และการจดัการป่าไมข้องประเทศเพื่อนบา้น โดยน ากรณีของ
ประเทศกมัพูชา ท่ีมีบริบทความร่วมมือในดา้นการจดัการป่าไมก้บักรมป่าไมม้าอย่างยาวนาน 
ในขณะท่ีการรับรู้ของประชาชนไทยบางส่วนมีทศันคติในเชิงลบกบักมัพูชาอนัเน่ืองมาจากการ
รับรู้ในเชิงประวติัศาสตร์ในอดีต โดยไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ความเช่ือ การคา้การลงทุนในประเทศกมัพูชา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

 จากการเกบ็ขอ้มูลทางสถิติส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากนานาประเทศ
ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๖๒ พบว่า จ  านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากนานาชาติมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่
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ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นตน้มา ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการสนับสนุนงบประมาณในการจดั
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้นานาชาติ จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand 
International Cooperation Agency-TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงให้การสนบัสนุนใน
รูปแบบโครงการฝึกอบรมประจ าปี (Annual International Training Courses-AITC) โดยส านกั
การป่าไมต่้างประเทศ ไดจ้ดัท าโครงการเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณไปยงั TICA ซ่ึง
ไดรั้บการคดัเลือกให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ดงัเช่น โครงการจดัฝึกอบรมนานาชาติ Forest-
based Ecotourism Management in Thailand ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซ่ึงท า
ให้มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๗ ประเทศต่อปี 
นอกจากน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จ  านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากสหราชอาณาจกัร
ภูฎาน มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกปี ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจ านวนถึง ๖๙ ราย โดยมา
จากหน่วยงานภาครัฐสองหน่วยงานหลกัคือ Department of Forests and Park Services (DoFPS) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจดัการป่าไมข้องสหราชอาณาจกัรภูฎาน และอีกแห่งหน่ึง
คือ Natural Resources Development Corporation Limited (NRDCL) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจของสหราชอาณาจกัรภูฎานท่ีส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจของสหราชอาณาจกัรภูฎาน ในการให้ประเทศไทยเป็นตน้แบบ (Role 
Model) ในการศึกษาเรียนรู้การจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื ในขณะเดียวกนั ประเทศอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม กมัพูชา และอินโดนีเซีย ไดจ้ดัส่งเจา้หน้าท่ีป่าไมเ้ขา้มาศึกษาดู
งานการป่าไมข้องประเทศไทยเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึนในช่วงปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้มาศึกษาดูงานถึง 
๕๓ ราย และราชอาณาจกัรกมัพชูา ๑๔ ราย เป็นตน้ 

 กล่าวโดยสรุป แนวโนม้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในระดบันานาชาติมี
แนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในทุกปี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ในขีดความสามารถของกรมป่าไม้
ในการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติของกรมป่าไม ้จึงเป็นโอกาสอนัดีในการท่ี
จะขยายความร่วมมือในภารกิจความร่วมมือในระดบันานาชาติของกรมป่าไมใ้นระดบั North-
South และระดบั South-South ในอนาคต รวมถึงการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรนานาชาติให้
เป็นหลกัสูตรหลกัประจ าปีของกรมป่าไมเ้อง โดยเสนอขอจดัตั้งเป็นงบประมาณประจ าปีส าหรับ
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จดัหลกัสูตรใหแ้ก่บุคลากรของกรมป่าไมโ้ดยตรง และตามความตอ้งการของนานาชาติ รวมถึง
การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมนานาชาติในสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจดงักล่าวใน
อนาคตดว้ย 

 
ส่วนที ่๑  

ควำมเป็นมำ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผา่นมา ส่วนความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหวา่งประเทศ 
ส านกัแผนงานและสารสนเทศ (ปัจจุบนัคือส านักการป่าไมต่้างประเทศ) กรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาติ 
(International Capacity Building Program) ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม  
เช่น การจัดฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการบรรยาย 
ให้ความรู้ ภายใต้การสนับสนุนด้านแหล่งทุนจากประเทศท่ีร้องขอเอง หรือจากการจัดท า
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการ
น าเสนอการจดัการท่ีดี (Best practice) ของการจดัการป่าไมข้องประเทศไทยในภาพรวม 
นวตักรรมการพฒันาของการป่าไมใ้นภาคธุรกิจเอกชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรู้ผ่านการบรรยาย แลกเปล่ียนองค์
ค ว า ม รู้ 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 ม ้ 
และการจดัหลกัสูตรในลกัษณะฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On the job training) ใหแ้ก่ประเทศต่าง 
ๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ีเขา้
ร่วมในหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรดงักล่าว ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ในภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของประเทศ ซ่ึงประเทศท่ีเขา้รับการอบรมสามารถใช้การจดัการป่าไมข้องประเทศไทยเป็น
ตน้แบบ (Role model) เพื่อน าไปปรับใชภ้ายหลงัจากผา่นหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรไปแลว้  

 ในการพฒันาหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ สามารถจ าแนกตามแผน
กลยทุธ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ท่ี ๑ การพฒันาหลกัสูตรเพื่อรองรับความตอ้งการ
ของประเทศต่าง ๆ ตามการร้องขอ  โดยเนน้ท่ีความร่วมมือกบักลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (South-
South Cooperation) กลยทุธ์ท่ี ๒ การพฒันาบุคลากรของกรมป่าไมสู่้ความเป็นสากล เพื่อรองรับ
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การด าเนินการดา้นความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ และกลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมให้
บุคลากรของกรมป่าไม ้มีความรู้และความเขา้ใจในบริบทของความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

ส่วนที ่๒  โครงสร้างของหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ์ที ่๑ กำรพฒันำหลกัสูตรเพือ่รองรับควำมต้องกำรของประเทศต่ำง ๆ ตำมกำรร้องขอ 
 โดยภาพรวมแลว้ ลกัษณะหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ ประกอบดว้ย
กิจกรรมหลกั ๆ ไดแ้ก่ การบรรยายทางวิชาการในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายตามความตอ้งการ
และการร้องขอในแต่ละหลกัสูตรของประเทศท่ีเขา้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีมี
การปฏิบติัท่ีดี  การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On the job training) รวมถึงการจดักิจกรรมกลุ่ม
ระดมสมองในระหว่างการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรในระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเอง และ/หรือ
ร่วมกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญจากภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนเป้าหมายท่ีเป็นการ
ปฏิบติัท่ีดี ทั้งน้ี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา การจดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากร
ในระดับนานาชาติ มีประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของประเทศต่าง ๆ ในหัวข้อท่ี
หลากหลาย ดงัน้ี 
 

หวัขอ้ท่ี ๑   Policy, Strategy and Institutional Related to Forest Resource Management 
หวัขอ้ท่ี ๒   Research and Development in Forestry 
หวัขอ้ท่ี ๓  Science and Technology of Forestry Sector 
หวัขอ้ท่ี ๔   Watershed Management  
หวัขอ้ท่ี ๕   Ecosystem Services  
หวัขอ้ท่ี ๖  Wood Processing and Development 
หวัขอ้ท่ี ๗   Food Security and Poverty Alleviation 
หวัขอ้ท่ี ๘   Ecotourism Management and Development 
หวัขอ้ท่ี ๙   General Forestry Administration 
หวัขอ้ท่ี ๑o   Human-Wildlife Conflict Management 
หวัขอ้ท่ี ๑๑   Community Forestry Management 
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หวัขอ้ท่ี ๑๒   Protected Area Management 
หวัขอ้ท่ี ๑๓   Urban Forestry Management and Development 
หวัขอ้ท่ี ๑๔   Private Forest Plantation Promotion 
หวัขอ้ท่ี ๑๕   Forest Nursery Management 
หวัขอ้ท่ี ๑๖    Forest Plantation and Rehabilitation 
หวัขอ้ท่ี ๑๗    Wildlife Management 
หวัขอ้ท่ี ๑๘    Forest Fire Management 
หวัขอ้ท่ี ๑๙    Forest Land Management 

๑.๑ การพฒันาหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาติ 
 ส านักการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานจดัท าการพฒันา
บุคลากรในระดบันานาชาติ โดยการจดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรดงักล่าว เป็นไปในสอง
รูปแบบคือ ๑) ไดรั้บการร้องขอจากประเทศท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้มารับการด าเนินกิจกรรม
การพฒันาบุคลากรภายใตก้ารด าเนินการของกรมป่าไม ้โดยใชค่้าใชจ่้ายทั้งหมดจากประเทศผู ้
ร้องขอนั้น ๆ และ ๒) ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยดว้ยกนัเอง 
ซ่ึงในท่ีน้ีคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-
TICA) ซ่ึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี (Annual International Training 
Course-AITC) ให้กบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยการเชิญชวนใหห้น่วยงานราชการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย น าเสนอหลกัสูตรการฝึกอบรมนานาชาติใหก้บักรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ท าการพิจารณา ซ่ึงหากไดรั้บการคดัเลือก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณในการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรดงักล่าว ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงโดยละเอียดในล าดบัต่อไป 

๑.๒ การศึกษาดูงานภาคสนาม 
 การพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาตินั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้า ใจในการจัดการ ป่า ไม้  โดยการน า เสนอการจัดการ ท่ี ดี  (Best Practices)  
ผ่านการสังเกตและอภิปรายกลุ่มในพื้นท่ีจริง ตลอดจนการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ทางส านักการป่าไม้ต่างประเทศ จึงได้จัดท าโปรแกรมการศึกษาดูงาน 
ในพื้นท่ีทั้งในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
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ผูค้นในสังคม สถานท่ีส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นท่ี ทั้ งในความรับผิดชอบของกรมป่าไมเ้อง และจากหน่วยงานในภาคการ 
ป่าไมอ่ื้น ๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานนอก
ภาคการป่าไมอ่ื้น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนด้านวิทยากร สถานท่ีศึกษาดูงาน 
ตลอดจนงบประมาณในการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันาโดยยดึรูปแบบของประเทศไทยเป็น
ตน้แบบ (Role Model) น าไปใชใ้นการพฒันาเม่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ดินทางกลบัไปถึงประเทศ
ของตนเองแลว้ ตวัอยา่งสถานท่ีท่ีไดจ้ดัใหมี้การศึกษาดูงาน ดงัเช่น  

๑. ศนูยจ์ดัการพื้นท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขนัธ์ อ  าเภอพระประแดง   
จงัหวดัสมุทรปราการ 

๒. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
๓. หน่วยงานในกรมป่าไม ้ กรุงเทพมหานคร 
๔. สวนสมุนไพร ปตท. จงัหวดัระยอง 
๕. ป่าชุมชนหว้ยสะพานสามคัคี อ  าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 
๖. ศนูยอ์นุรักษช์า้งไทย อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
๗. หมู่บา้นกระเหร่ียงเมืองอาง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
๘. ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดนอ้มเกลา้ อ าเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 
๙. ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
๑๐. ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลนตามพระราชด าริ อ่าวคุ้งกระเบน  

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
๑๑.   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
๑๒. วดัพระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
๑๓. ป่าตน้แบบงาว อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

ฯลฯ 
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๑.๓ การอภิปรายกลุ่ม 
 ภายหลงัการจดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติในแต่ละคร้ัง กิจกรรมท่ี
ส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงก็คือ การระดมสมอง (Brain storming) หรือการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้
ทราบมุมมองและแนวความคิดต่อหลกัสูตรท่ีไดจ้ดัท าข้ึนในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี ผูจ้ดัท าหลกัสูตรจะ
ท าหนา้ท่ีเป็น Moderator เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดแนวความคิดในการน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้
หรือพฒันาใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

๑.๔ กำรฝึกอบรมขณะปฏบิัติงำน (On the job training) 
 ในบางกรณี ผูจ้ดัท าหลกัสูตรไดรั้บการร้องขอจากประเทศต่าง ๆ เพื่อขอเขา้รับการเรียนรู้
ในลกัษณะการสังเกตการณ์และฝึกหดัการท างานในหน่วยงานของกรมป่าไมใ้นระยะเวลาสั้น ๆ 
ซ่ึงในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา พบว่า มีเจา้หนา้ท่ีป่าไมจ้าก Department of Forests 
and Park Services ของราชอาณาจกัรภูฎาน ใหค้วามสนใจขอเขา้มาฝึกหดัและสังเกตการณ์ระบบ
การจดัการงานของกรมป่าไมจ้  านวน ๒ คณะ รวมทั้งส้ิน ๕ ราย 

๑.๕ กำรติดตำมและประเมนิผล 
 ภายหลงัจากเสร็จส้ินการจดัท าหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติในแต่ละ
คร้ัง จะมีการประเมินผลในสองรูปแบบ คือ ๑) การพูดคุยกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตร
ต่าง ๆ โดยตรงในลกัษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นความ
คิดเห็นและความรู้สึกท่ีชดัเจนและตรงประเด็น และ ๒) การจดัท าแบบสอบถามใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ไดก้รอกความคิดเห็นกลบัมาโดยตรง โดยกระท าก่อนเร่ิมหลกัสูตร 
(Pre-test) และภายหลงัจบหลกัสูตรไปแลว้ (Post-test) 
 

กลยุทธ์ที ่๒ กำรพฒันำบุคลำกรของกรมป่ำไม้สู่ควำมเป็นสำกล เพือ่รองรับกำรด ำเนินกำร
ด้ำนควำมร่วมมอืด้ำนกำรป่ำไม้ระหว่ำงประเทศ   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ภายใต้
ช่ือเดิมว่า ส่วนความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ ได้
จดัส่งเจา้หน้าท่ีเดินทางไปประชุม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพในการท างานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบทั้ง
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ดา้นวิชาการ การวิจยั การบริการวิชาการ และการบริหารจดัการให้มีความเข็มแข็ง สามารถ
พัฒนาอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  ร วมทั้ ง เ พิ่ ม ขี ดค ว ามส ามา รถของ บุคล ากรในวิ ช าค ว าม รู้ 
ท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรู้ให้แก่บุคลากรในระยะยาว และสร้าง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชา 
ท่ีตอบสนองต่อการด าเนินงานของกรมป่าไม ้เป็นจ านวนทั้งส้ิน ๒๑๑ คน จ าแนกเป็นขา้ราชการ 
๒๐๙ ราย และพนักงานราชการ ๒ ราย โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด าเนินการตามพนัธกรณี
ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการพฒันากรมป่าไมโ้ดยรวม  
 นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีบุคลากรท่ีไดรั้บทุนการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทจาก Asia-Pacific Network on Sustainable Forest Management and Rehabilitation 
(APFNet) จ านวน ๑ ราย เดินทางไปศึกษาต่อ Beijing Forestry University ไดแ้ก่ นางสาว
ระเบียบ ศรีกงพาน นกัวชิาการป่าไมป้ฏิบติัการ ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๖ (อุดรธานี) ช่วย
ปฏิบติัราชการส านกัการป่าไมต่้างประเทศ และมีขา้ราชการส าเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry 
University ในระดบัปริญญาโทจ านวน ๑ ราย ดว้ยทุน APFNet และกลบัเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ 
กรมป่าไม ้คือ นางสาวศศิมา อารี นกัวเิทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรของกรมป่ำไม้ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในบริบทของควำม
ร่วมมอืระหว่ำงประเทศ 
 ตามแผนยทุธศาสตร์กรมป่าไม ้๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ว่า
ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ
ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ การพฒันาระบบบริหารและจดัการองคก์าร ไดร้ะบุถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
กบัต่างประเทศในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละปฏิบติัตามพนัธกรณีดา้นการป่าไม้
ระหว่างประเทศ และการพฒันาศกัยภาพการวิจยัดา้นป่าไม้ โดยประสานความร่วมมือการวิจยั
ดา้นป่าไมท้ั้งในและต่างประเทศ  
 จากแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว น ามาซ่ึงแนวความคิดในการเช่ือมโยงกนัระหว่างภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ ในภาคการป่าไม ้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและเช่ือมต่อ
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ชาติสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคเขา้ดว้ยกนัเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน การลดอคติท่ีมีต่อกันอันเน่ืองมาจากภูมิหลังในเชิงประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมอีกทั้ งจะเป็นการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
เป้าหมายของความเช่ือมโยงระหว่างกนั ไดแ้ก่ ๑) เพื่อเพิ่มพูนการรวมตวัและความร่วมมือของ
อาเซียน ๒) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขนัในระดับโลกของอาเซียน โดยการมี
เครือข่ายการผลิตของภูมิภาคท่ีเข้มแข็ง ๓) เพื่อท าให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
ประชากรอาเซียนดีข้ึน ๔) เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและธรรมาภิบาลของอาเซียน ๕) เพื่อส่งเสริม
การเช่ือมต่อกบัศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจใหม้ากข้ึน ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภายในชาติสมาชิก 
รวมถึงการลดช่องว่างของการพฒันา ๖) เพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
๗) เพื่อเพิ่มพนูความพยายามในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน และ ๘) เพื่อจะสามารถจดัการกบัผลกระทบในทางลบท่ีจะเกิดมาจากความ
เช่ือมโยงในอาเซียน 
 ในการน้ี การพฒันาบุคลากรของกรมป่าไม ้มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพฒันาใหมี้ทกัษะ
ท่ีจะสามารถท างานร่วมกันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะควรมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั ๒ ประการ คือ ๑) การบริหารก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกิจใน
ปัจจุบนัและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต และ ๒) การพฒันาทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะ
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ มีคุณลักษณะผู ้น าการเปล่ียนแปลง ได้แก่ มีความเป็น
นานาชาติเป็นผูส้นับสนุน มีทักษะและเป็นมืออาชีพ รวมถึงการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกับ
อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก รวมไปถึงความรู้
เฉพาะเร่ืองตามภารกิจของหน่วยงานท่ีตนเองสังกดั 
 ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเก่ียวกบั
ความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การเป็นหน่วยงานประสานงาน
กลางในการเจรจาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสัญญาและพนัธกรณีระหว่างประเทศ การจดัหา
แหล่งทุนส าหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ การอ านวยความสะดวกให้แก่ขา้ราชการและ
เจา้หน้าท่ีในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ การจดัหาแหล่งทุนส าหรับการวิจยัและ
พฒันาในโครงการระหวา่งประเทศดา้นป่าไม ้การจดัประชุมนานาชาติ ตลอดจนการจดัฝึกอบรม
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และศึกษาดูงานให้แก่เจา้หนา้ท่ีป่าไมข้องไทยและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงการท างานมีลกัษณะ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทั้งในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) กบัประเทศ 
เขตเศรษฐกิจ สถาบนั และองคก์รระหว่างประเทศทั้งในระดบัอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ ทัว่โลก 
โดยไดด้ าเนินกิจกรรมความร่วมมือดา้นการศึกษาวิจยั การเจรจาต่อรอง การเสนอความเห็นใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดังกล่าว ท าให้เกิดการพฒันาและสั่งสมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
มากมายในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัภารกิจดงักล่าว ดงันั้น การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการในหวัขอ้
การพฒันาและการจดัการองค์ความรู้เก่ียวกบัความร่วมมือด้านการป่าไมร้ะหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จึงมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรจาก
ภายนอก ตลอดจนบุคลากรของกรมป่าไมผู้ท่ี้ปฏิบติังาน หรือมีส่วนร่วมกบัภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลกัในการเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมป่าไม ้
เพื่อการรับมือกบัความทา้ทายระดบัภูมิภาคและโลก ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน
โครงการงเสริมและพฒันาเครือข่ายองคค์วามรู้ดา้นวิทยาการและนวตักรรมจากต่างประเทศและ
ยงัจะเป็นโอกาสอันดีท่ีบุคลากรของกรมป่าไม้จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับเครือข่าย 
ความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศใหม่ ๆ และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศ  
ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ดงันั้น เพื่อให้เกิดการพฒันาและจดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือดา้นการป่าไม้
ระหว่างประเทศดงักล่าว ส่วนความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ ส านกัแผนงานและ
สารสนเทศ กรมป่าไม ้เห็นสมควรจดัใหมี้การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันา
และการจดัการองค์ความรู้เก่ียวกบัความร่วมมือด้านการป่าไมร้ะหว่างประเทศอาเซียนและ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ(Workshop on Knowledge Management and Development on International 
Forestry CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)”  
 ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบติัการดังกล่าว จดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี ๑๒-๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  
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 ๑) ในวนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายใหค้วามรู้และความเขา้ใจในมิติและมุมมอง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ การคา้และการลงทุน และการจดัการป่าไมข้องประเทศเพื่อนบา้น โดยน า
กร ณี ของประ เทศกัมพู ช า  ท่ี มี บ ริ บทค ว า ม ร่ ว ม มื อ ในด้ า น ก า ร จัด ก า ร ป่ า ไ ม้กับ 
กรมป่าไมม้าอยา่งยาวนาน ในขณะท่ีการรับรู้ของชาวไทยบางส่วนมีทศันคติในเชิงลบกบักมัพูชา
อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ในเชิงประวติัศาสตร์ในอดีต 
 ๒) ในวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัอนุสัญญา พนัธกรณี และ
ขอ้ตกลงในดา้นการป่าไมท่ี้เก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติโดยรวมจากผูท่ี้ปฏิบติังาน
ภายใตภ้ารกิจดงักล่าวโดยตรง ตลอดจนการน าเสนอสรุปผลการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน รวมถึงผูที้่ปฏิบตัิภารกิจในองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจ รับรู้ 
ตลอดจนเป็นช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัภารกิจความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ
ใหแ้ก่บุคลากรของกรมป่าไมแ้ละเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในอนาคต 
 
เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบในการจัดหลกัสูตรพฒันาบุคลากรระดับนานาชาต ิ
 ๑. นายสภลท ์บุญเสริมสุข ผูอ้  านวยการส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้
 ๒. นายปรีชา  องคป์ระเสริฐ ผูอ้  านวยการส่วนอ านวยการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ 
      กรมป่าไม ้
 ๓. นายมนตรี อินต๊ะเสน นกัวชิาการป่าไมป้ฏิบติัการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ  
                 กรมป่าไม ้
 ๔. นางสาวศศิมา อารี นกัวเิทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม้
 ๕. นางสาวมลธุดา สุทธิพงศ ์นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ   
                 กรมป่าไม ้
 ๖. นางสาวรัชนีกร รอดมณี เจา้หนา้ท่ีธุรการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้
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ส่วนที ่๓ 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อรองรับควำมต้องกำรของ
ประเทศต่ำง ๆ ตำมกำรร้องขอ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา การจดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรใน
ระดับนานาชาติ ได้ด าเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรมนานาชาติ จัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ และการจดัศึกษาดูงานในประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของประเทศต่าง ๆ ดว้ย
หัวข้อ ท่ีหลากหลาย  ทั้ ง น้ี  มีประกอบด้วยการจัด ฝึกอบรมจ านวน ๑  หลักสูตร  คือ  
Forest-based Ecotourism Management in Thailand ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวง
การต่างประเทศ และการจดัศึกษาดูงานใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ จ านวน ๓ ประเทศ รวมทั้งส้ิน ๑๐๘ 
ราย ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีจากภูฎานจ านวน ๖๙ ราย (จาก  Department of Forests and Park Services 
(DoFPS) จ านวน ๓๙ ราย จาก Natural Resource Development Cooperation Limited (NRDCL) 

จ านวน ๓๐ ราย) เจา้หนา้ท่ีจาก Forest Administration ประเทศกมัพูชาจ านวน ๑๘ ราย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ราย และจากประเทศต่าง ๆ อีกประเทศละ ๑ ราย ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา 
โคลอมเบีย  อียิปต ์ฟิจิ อินโดนีเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน มาดากสัการ์ มาลาวี มลัดิฟท ์เม็กซิโก   
นิคารากวั ไนเจอร์ ปาเลสไตน ์ติมอร์-เลสเต โตโก และอุรุกวยั  
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การจดัหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 วนัท่ี ๑๓-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จดัการศึกษาดูงานให้กบัเจา้หนา้ท่ีจาก Department of 
Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จ านวน ๘ ราย ในหัวข้อ  
“Study Tour on Sustainable Forest Management in Thailand” 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

 วันท่ี  ๒๓-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดการศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้า ท่ีจาก Forest 
Administration ประเทศกมัพูชา จ  านวน ๙ ราย ในหัวขอ้ “A Regional Study on 

Sustainable Forest Management on Best Practices in Thailand” 
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 วนัท่ี ๒๒-๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๑ จดัการศึกษาดูงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจาก Department 
of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จ านวน ๑๐ ราย ในหวัขอ้ “Study visit 

for Bhutanese foresters to Thailand” 
 

   
 

 วนัท่ี ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จดัการศึกษาดูงานให้กบัเจา้หน้าท่ีจาก Natural 

Resource Development Cooperation Limited (NRDCL) ประเทศภูฎาน จ านวน ๑๕ 
ราย ในหัวขอ้ “Study visit on the Best Practices on Sustainable Forest 
Management and Wood Industries in Thailand” 
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 วนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จดัฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีจาก ๑๙ 
ประเทศ ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวงการต่างประเทศ 
ภายใตห้ลกัสูตร 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)” โดยมีผูแ้ทนจากประเทศ
ต่าง ๆ เขา้ร่วมดังน้ี จากอาร์เจนตินา ภูฎาน โคลอมเบีย  อียิปต์ ฟิจิ อินโดนีเซีย 
จอร์เจีย คาซัคสถาน มาดากสัการ์ มาลาวี มลัดิฟท์ เม็กซิโก นิคารากวั ไนเจอร์ 
ปาเลสไตน ์ติมอร์-เลสเต โตโก อุรุกวยั และประเทศไทย รวมทั้งส้ิน ๑๙ ราย โดยมี
ผูส้ังเกตการณ์เข้าร่วมการฝึกอบรมจ านวน ๒ ราย จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัย       
ธรรมาธิราช ประเทศไทย และ Asia-Pacific Network for Sustainable Forest 
Management and Rehabilitation (APFNet) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 วัน ท่ี  ๑๑ -๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จัด ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้า ท่ีจาก Nature 

Conservation Division, Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน 
จ านวน ๒ ราย ในหวัขอ้ “Study Tour on REDD+ Readiness Phase for Mitigation of 

Climate Change” 
 

 
 
 วนัท่ี ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ จดัการศึกษาดูงานให้กบัเจา้หน้าท่ีจาก Asia-Pacific 

Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๒ ราย ในหวัขอ้ “Strengthening Urban Forestry 
Demonstration Site of Bang Kachao (Thailand) for Biodiversity Conservation 
and Natural Learning Center” 
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 วนัท่ี ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ จดัฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจาก Sarpang Forest Division,  

Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จ านวน ๖ ราย  
ในหวัขอ้ “Effective Project Management and Accounting” 

 

 

   
 

 

 วนัท่ี ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จดัฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจาก Department of Forests 
and Park Services ประเทศภูฎาน จ านวน ๓ ราย ในหวัขอ้ “Forest Fire Management” 
 

   

   
 



 

     รายงานการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           (2019 International Capacity Building Programme) 

                                                      โดย ส านักการป่าไมต้า่งประเทศ กรมป่าไม ้  

 

  

24 

 วนัท่ี ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จดัการศึกษาดูงานให้กบัเจา้หนา้ท่ีจาก Samdrup Jonkhar 

Forest Division, Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จ านวน ๕ ราย 
ในหวัขอ้ “Study Tour on REDD+ Readiness Phase for Mitigation of Climate Change” 

 

   
 

 วนัท่ี ๑๗-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จดัฝึกอบรมให้กบัเจา้หน้าท่ีจาก Wangdue Forest 

Division,  Department of Forests and Park Services ประเทศภูฎาน จ านวน ๒ ราย ใน
หวัขอ้ “Effective Project Management and Accounting” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 



 

     รายงานการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           (2019 International Capacity Building Programme) 

                                                      โดย ส านักการป่าไมต้า่งประเทศ กรมป่าไม ้  

 

  

25 

 วนัท่ี ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จดัการศึกษาดูงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจาก Natural Resource 

Development Cooperation Limited (NRDCL) ประเทศภูฎาน จ านวน ๑๕ ราย ในหัวขอ้ 
“Study visit on the Best Practices on Sustainable Forest Management and Wood 
Industries in Thailand” 
 

   
 

 วัน ท่ี  ๑ -๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ จัดการศึกษา ดูงานให้กับ เจ้าหน้า ท่ีจาก  Forest 
Administration ประเทศกมัพูชา จ  านวน ๑๐ ราย ในหัวขอ้ “A Regional Study on 

Sustainable Forest Management on Best Practices in Thailand” 
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 วนัท่ี ๒-๕ กนัยายน ๒๕๖๒ จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจาก Thimphu 

Forest Division,Department of Forests and Park Services จากประเทศภูฎาน จ านวน ๒ 
ราย ในหวัขอ้ “Meeting Workshop for Bhutanese Officials in Thailand” 
 

   
 
 

 
 
 
 
 กำรติดตำมและประเมนิผล 
 ภายหลงัจากเสร็จส้ินการจดัท าหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติในแต่ละ
คร้ัง จะมีการประเมินผลในสองรูปแบบ คือ ๑) การพูดคุยกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตร
ต่าง ๆ โดยตรงในลกัษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นความ
คิดเห็นและความรู้สึกท่ีชดัเจนและตรงประเด็น และ ๒) การจดัท าแบบสอบถามใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ไดก้รอกความคิดเห็นกลบัมาโดยตรง โดยกระท าก่อนเร่ิมหลกัสูตร 
(Pre-test) และภายหลงัจบหลกัสูตรไปแลว้ (Post-test) 
 โดยภาพรวมแลว้ การประเมินผลการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาติ
พบว่า ได้รับค าตอบในเชิงบวกจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทั้ งน้ี ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่วนใหญ่รู้สึกประทบัใจท่ีไดมี้โอกาสเขา้มารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานในประเทศไทย ช่ืนชมในความส าเร็จของตน้แบบ (Model) ทั้งในระดบัหน่วยงานและ
ชุมชนท่ีเขา้ไปศึกษาดูงาน น าบางส่วนไปประยกุตใ์ชภ้ายหลงัจากท่ีไดเ้ดินทางกลบัประเทศไป
แลว้ ตลอดจนมีการติดต่อกนัเองภายในกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอผา่นเครือข่าย Social media ต่าง ๆ ท า
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกิดความผกูพนัซ่ึงกนัและกนั เกิดผลดีต่อภาพลกัษณ์ของ
ประเทศและเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรคค์วามร่วมมือกนัในอนาคต 
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กำรสัมภำษณ์แบบเจำะจง (Focus group) เพือ่ให้ได้ข้อมูลด้ำนควำมคดิเห็นและควำมรู้สึกในขณะ

ท าการศึกษาดูงานในพืน้ที่ 
 
 

     
กำรแสดงควำมรู้สึกภำยหลงัผ่ำนกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนผ่ำน Social media 

 
 

 ส าหรับผลการประเมินบางส่วน แสดงไวใ้นภาคผนวกทา้ยเล่ม 
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 ภาพรวมโดยสรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา กรมป่าไมโ้ดยส านักการ     
ป่าไมต่้างประเทศ  กรมป่าไม ้ไดด้ าเนินการจดัการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหแ้ก่คณะเจา้หนา้ท่ี
จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๑๐๗ ราย จาก ๒๐ ประเทศทัว่โลก ทั้งน้ี จ  านวนผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานมากท่ีสุดใน ๓ อนัดับแรก คือ เจา้หน้าท่ีป่าไมจ้ากประเทศภูฎาน มี
จ  านวนทั้งส้ิน ๖๙ คน รองลงมาคือกมัพูชา ๑๘ คน และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ คน 
ในขณะท่ีอีก ๑๗ ประเทศท่ีเหลือ มีเจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขา้รับการ  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้
หลกัสูตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซ่ึงหากจ าแนกตามภูมิภาค จะจ าแนกไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไม้
จากภูมิภาคเอเชียจ านวน ๙๔ คน อาฟริกา ๖ คน หมู่เกาะแปซิฟิก ๑ คน ยุโรป ๑ คน และจาก
อเมริกากลาง-ใตจ้  านวน ๕ คน 
 

 
 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือท าการเปรียบเทียบจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน
ปีงบประมาณก่อนหนา้นั้น คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา มีคณะเจา้หนา้ท่ีจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๖๐ คน จาก ๒๐ ประเทศทัว่
โลก โดยจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมากท่ีสุดใน ๓ อนัดบัแรก คือ เจา้หนา้ท่ีป่า
ไมจ้ากประเทศภูฎาน มีจ  านวนทั้งส้ิน ๓๕ คน รองลงมาคือสาธารณรัฐประชาชนจีน ๔ คน 
เท่ากบัคณะเจา้หนา้ท่ีป่าไมจ้ากประเทศเวยีดนาม ในขณะท่ีอีก ๑๗ ประเทศท่ีเหลือ มีเจา้หนา้ท่ีป่า
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ไมเ้ขา้รับการ  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใตห้ลกัสูตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซ่ึงหากจ าแนก
ตามภูมิภาค จะจ าแนกไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ีป่าไมจ้ากภูมิภาคเอเชียจ านวน ๔๗ คน อาฟริกา ๘ คน 
หมู่เกาะแปซิฟิก ๑ คน ยโุรป ๑ คน และจากอเมริกากลาง-ใตจ้  านวน ๓ คน 
 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมป่าไมต้อ้นรับคณะเจา้หนา้ท่ีจากประเทศต่าง ๆ รวม
ทั้งส้ิน ๙๔ คน จาก ๑๗ ประเทศทัว่โลก โดยจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาก
ท่ีสุดใน ๓ อนัดบัแรก คือ เจา้หนา้ท่ีป่าไมจ้ากประเทศภูฎาน มีจ  านวนทั้งส้ิน ๓๖ คน รองลงมา
คือเวยีดนาม ๓๒ คน และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๐ คน ในขณะท่ีอีก ๑๔ ประเทศท่ีเหลือ มี
เจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขา้รับการ  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใตห้ลกัสูตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซ่ึง
หากจ าแนกตามภูมิภาค จะจ าแนกได้เป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จากภูมิภาคเอเชียจ านวน ๘๘ คน      
อาฟริกา ๓ คน ยโุรป ๑ คน และจากอเมริกากลาง-ใตจ้  านวน ๒ คน  
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 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคณะเจา้หนา้ท่ีจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๑๑๙ 
คน จาก ๑๒ ประเทศทัว่โลก โดยจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมากท่ีสุดใน ๓ 
อันดับแรก คือ  เจ้าหน้า ท่ี ป่ าไม้จากประ เทศ เวียดนาม ๕๓ คน รองลงมา คือภูฎาน  
มีจ  านวนทั้ งส้ิน ๓๒ คน และ กัมพูชา ๑๔ คน ในขณะท่ีอีก ๙ ประเทศท่ีเหลือ มีเจ้าหน้าท่ี 
ป่าไมเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใตห้ลกัสูตรต่าง ๆ ประเทศละ ๑ ราย ซ่ึงหากจ าแนก
ตามภูมิภาค จะจ าแนกไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีป่าไมจ้ากภูมิภาคเอเชียจ านวน ๑๑๑ คน และจากหมู่เกาะ
แปซิฟิกจ านวน ๗ คน 
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศอนิโดนีเซีย 

 

   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิก 

 

   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศเวยีดนาม 
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศกมัพูชา 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๘ มีคณะเจา้หนา้ท่ีจากประเทศต่าง ๆ เขา้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการจดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยจัดหลักสูตรให้แก่พม่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กมัพูชาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ และจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

 

 จากการเก็บข้อมูลทางสถิติส าหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ พบว่า จ  านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชาว
ต่างประเทศมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดันบัตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้มา 
ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัฝึกอบรมให้กบัเจา้หนา้ท่ีป่าไมน้านาชาติ
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) 
กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงให้การสนบัสนุนในรูปแบบโครงการฝึกอบรมประจ าปี (Annual 
International Training Courses-AITC) โดยส านกัการป่าไมต่้างประเทศไดจ้ดัท าโครงการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยงั TICA ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ดงัเช่น โครงการจดัฝึกอบรมนานาชาติ Forest-based Ecotourism Management in Thailand 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซ่ึงท าใหมี้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่
โลกเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑๗ ประเทศต่อปี  
 นอกจากน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จ  านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากภูฎาน มี
จ  านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวนถึง ๖๙ คน โดยมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐสองหน่วยงานหลกัคือ Department of Forests and Park Services (DoFPS) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารจดัการป่าไมข้องภูฎาน และอีกแห่งหน่ึงคือ Natural Resources 
Development Corporation Limited (NRDCL) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของภูฎานท่ีส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นและไวว้างใจของภูฎานในการใช้
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ประเทศไทยเป็นตน้แบบ (Role Model) ในการศึกษาเรียนรู้การจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ในขณะเดียวกนั ประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม กมัพูชา และอินโดนีเซีย ไดจ้ดัส่ง
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้เขา้มาศึกษาดูงานการป่าไมข้องประเทศไทยเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึนในช่วง
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวียดนามส่งเจา้หน้าท่ีเขา้มา
ศึกษาดูงานถึง ๕๓ คน และจากกมัพชูา ๑๔ คน เป็นตน้ 

       

 
 

 กล่าวโดยสรุป แนวโนม้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในระดบันานานาชาติ 
มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในทุกปี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ในขีดความสามารถของกรมป่าไม้
ในการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติของกรมป่าไม ้จึงเป็นโอกาสอนัดีในการท่ี
จะขยายความร่วมมือในภารกิจความร่วมมือในระดบันานาชาติของกรมป่าไมใ้นระดบั North-
South และระดบั South-South ในอนาคต รวมถึงการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรนานาชาติให้
เป็นหลกัสูตรหลกัประจ าปีของกรมป่าไมเ้อง โดยเสนอขอจดัตั้งเป็นงบประมาณประจ าปี และ
พฒันาศนูยฝึ์กอบรมนานาชาติในสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจดงักล่าวในอนาคต
ดว้ย 
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 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้สู่ความเป็นสากล เพื่อรองรับการ
ด าเนินการด้านความร่วมมอืด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผา่นมา ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ไดจ้ดัส่ง
เจา้หนา้ท่ีเดินทางไปประชุม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตร
ต่าง ๆ เป็นจ านวนทั้งส้ิน ๒๑๑ คน จ าแนกเป็นขา้ราชการ ๒๐๙ ราย และพนกังานราชการ ๒ ราย 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อด าเนินการตามพนัธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็น
การพฒันาศกัยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันา
กรมป่าไมโ้ดยรวม รายละเอียดปรากฎอยูใ่นตารางภาคผนวก 
 

    
เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไมเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบุคลากรท่ีไดรั้บทุนการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทจาก Asia-Pacific Network on Sustainable Forest Management and Rehabilitation 
(APFNet) จ านวน ๑ ราย เดินทางไปศึกษาต่อ Beijing Forestry University ไดแ้ก่ นางสาว
ระเบียบ ศรีกงพาน นกัวชิาการป่าไมป้ฏิบติัการ ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ ๖ (อุดรธานี) ช่วย
ปฏิบติัราชการส านกัการป่าไมต่้างประเทศ และมีขา้ราชการส าเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry 
University ในระดบัปริญญาโท ดา้น Forest Economics จ านวน ๑ ราย ดว้ยทุน APFNet และ
กลบัเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ กรมป่าไม ้คือ นางสาวศศิมา อารี นกัวิเทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ ส านกั
การป่าไมต่้างประเทศ 
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นางสาวศศิมา อารี นกัวเิทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ  
ส าเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry University ในระดบัปริญญาโท ดา้น Forest Economics 

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรของกรมป่ำไม้ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในบริบทของ
ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ 
 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม ้๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕     
ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้และ
ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ การพฒันาระบบบริหารและจดัการองคก์าร ไดร้ะบุถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
กบัต่างประเทศในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละปฏิบติัตามพนัธกรณีดา้นการป่าไม้
ระหวา่งประเทศ และการพฒันาศกัยภาพการวจิยัดา้นป่าไมโ้ดยประสานความร่วมมือการวิจยัดา้น
ป่าไม้ทั้ งในและต่างประเทศ ซ่ึงจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว น ามาซ่ึงแนวความคิดในการ
เช่ือมโยงกนัระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ ในภาคการป่าไม ้โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจและเช่ือมต่อชาติสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคเข้าด้วยกันเป็นอันดับแรก 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การลดอคติท่ีมีต่อกนัอนัเน่ืองมาจากภูมิ
หลงัในเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอีกทั้งจะเป็นการสร้างความร่วมมือและความเขม้แขง็ใน
ภูมิภาคอาเซียน  
 ในการน้ี การพฒันาบุคลากรของกรมป่าไม ้มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพฒันาใหมี้ทกัษะ
ท่ีจะสามารถท างานร่วมกันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะควรมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั ๒ ประการ คือ ๑) การบริหารก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกิจใน
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ปัจจุบนัและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต และ ๒) การพฒันาทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะ
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ มีคุณลักษณะผู ้น าการเปล่ียนแปลง ได้แ ก่ มีความเป็น
นานาชาติเป็นผูส้นับสนุน มีทักษะและเป็นมืออาชีพ รวมถึงการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกับ
อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก รวมไปถึงความรู้
เฉพาะเร่ืองตามภารกิจของหน่วยงานท่ีตนเองสังกดั 
 เพื่ อ ให้ เ กิดการพัฒนาและจัดการองค์ความ รู้ เ ก่ี ยวกับความร่วมมือด้านการ 
ป่าไมร้ะหว่างประเทศดงักล่าว ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้จึงไดจ้ดัใหมี้การด าเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันาและการจดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือดา้นการป่าไม้
ระหว่างประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ (Workshop on Knowledge Management and 
Development on International Forestry CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)” โดยมี
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีจ  านวน ๔๐ คน 
 ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบติัการดังกล่าว จดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี ๑๒-๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  
 ๑. วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายให้ความรู้และความเขา้ใจในมิติและมุมมอง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ การคา้และการลงทุน และการจดัการป่าไมข้องประเทศเพื่อนบา้น โดยน า
กรณีของประเทศกมัพูชา ท่ีมีบริบทความร่วมมือในดา้นการจดัการป่าไมก้บักรมป่าไมม้าอย่าง
ยาวนาน ในขณะท่ีการรับรู้ของชาวไทยบางส่วนมีทศันคติในเชิงลบกบักมัพูชาอนัเน่ืองมาจาก
การรับรู้ในเชิงประวติัศาสตร์ในอดีต โดยไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์กมัพูชา 
ไดแ้ก่ คุณสุจิตต ์วงศเ์ทศ นกัวชิาการอิสระจากส านกัพิมพม์ติชน  มาบรรยายใหค้วามรู้ในช่วงเชา้ 
ในขณะท่ีในช่วงบ่ายของวนัเดียวกัน ได้เชิญ รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม จากสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) มาบรรยายให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรม ความเช่ือ การคา้การ
ลงทุนในประเทศกมัพชูา  
 ส าหรับการจดัการบรรยายในในมิติและมุมมองทางดา้นประวติัศาสตร์ การคา้และการลงทุน 
และการจัดการป่าไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง ทั้ งน้ี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดจ้ดัให้มีการบรรยายเก่ียวกบัประเทศพม่า โดยไดรั้บเกียรติจาก
วิทยากรผู ้มี องค์ความ รู้ เ ก่ี ยวกับประวัติศาสต ร์พ ม่ าอย่ า ง ลึก ซ้ึ ง  คือ  ศาสตราจารย ์ 
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ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ แห่งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนในด้าน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการป่าไม้ของพม่า ได้เชิญคุณรณกร ตีรกานนท์ ผูจ้ ัดการอาวุโสจาก 
RECOFTC สถาบนัชุมชนเพื่อคนกบัป่า มาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ 
 

   
คุณสุจิตต ์วงศเ์ทศ นกัวชิาการอิสระจากส านกัพิมพม์ติชน  

บรรยายใหค้วามรู้ในมิติเชิงประวติัศาสตร์เก่ียวกบัประเทศกมัพชูา 
 

 ๒) วนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัอนุสัญญา พนัธกรณี และ
ขอ้ตกลงในดา้นการป่าไมท่ี้เก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติโดยรวมจากผูท่ี้ปฏิบติังาน
ภายใตภ้ารกิจดงักล่าวโดยตรง ตลอดจนการน าเสนอสรุปผลการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน รวมถึงผูที้่ปฏิบตัิภารกิจในองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจ รับรู้ 
ตลอดจนเป็นช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัภารกิจความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ
ใหแ้ก่บุคลากรของกรมป่าไมแ้ละเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในอนาคต 

 
 
 
 
   



 

     รายงานการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           (2019 International Capacity Building Programme) 

                                                      โดย ส านักการป่าไมต้า่งประเทศ กรมป่าไม ้  

 

  

39 

 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้)  
บรรยายใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม ความเช่ือ การคา้การลงทุนในประเทศกมัพชูา 

 
 

   
การน าเสนอสรุปผลการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ  

โดยบุคลากรของกรมป่าไม้ 
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ส่วนที ่๔ 
สรุปผลการด าเนินการการจัดหลกัสูตรพฒันาบุคลากรระดับนานาชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 งานพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานความร่วมมือระหว่าง
ประ เทศ  ซ่ึ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ค ว าม รับผิ ด ชอบของส า นั ก ก า ร ต่ า งประ เทศ  ก รม ป่ า ไ ม ้ 
ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาความร่วมมือและสร้างสัมพนัธ์อันดีในระดับประเทศและ
ภูมิภาคต่าง  ๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศไทย คือ  ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (๒๕๖๑-๒๕๘o) ในหมวดยทุธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คงในประเด็นท่ี ๔ การบูรณาการความ
ร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคก์รภาครัฐและท่ีไม่ใช่ภาครัฐ เพื่อ
เสริมสร้างความสงบสุข สันติสุข ความมัน่คง และความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลกอยา่งย ัง่ยนื 
 โดยภาพรวมแลว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา งานพฒันาบุคลากรในระดบั
นานาชาติ ไดแ้บ่งแผนงานออกเป็น ๓ กลยทุธ์ คือ  

กลยุทธ์ที ่๑ กำรพฒันำหลกัสูตรเพือ่รองรับควำมต้องกำรของประเทศต่ำง ๆ ตำมกำรร้อง
ขอ  โดยเนน้ท่ีความร่วมมือกบักลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (South-South Cooperation) ท่ีผา่นมา ซ่ึง
การจดัหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ มีประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของ
ประเทศต่าง ๆ ในหัวขอ้ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยการจดัฝึกอบรมจ านวน ๑ หลกัสูตร คือ 
Forest-based Ecotourism Management in Thailand ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) กระทรวง
การต่างประเทศ และการจดัศึกษาดูงานใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ จ านวน ๓ ประเทศ รวมทั้งส้ิน ๑๐๘ 
ราย  คือ เจา้หนา้ท่ีจากภูฎานจ านวน ๖๙ ราย (จาก  Department of Forests and Park Services 
(DoFPS) จ านวน๓๙ ราย จาก Natural Resource Development Cooperation Limited (NRDCL) 

จ านวน ๓๐ ราย) เจา้หนา้ท่ีจาก Forest Administration ประเทศกมัพูชาจ านวน ๑๘ ราย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ราย และจากประเทศต่าง ๆ อีกประเทศละ ๑ ราย ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา 
โคลอมเบีย  อียิปต ์ฟิจิ อินโดนีเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน มาดากสัการ์ มาลาวี มลัดิฟท ์เม็กซิโก   
นิคารากวั ไนเจอร์ ปาเลสไตน ์ติมอร์-เลสเต โตโก และอุรุกวยั 
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 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำบุคลำกรของกรมป่ำไม้สู่ควำมเป็นสำกล เพื่อรองรับการ
ด าเนินการด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ท่ีผ่านมา ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ภายใตช่ื้อเดิมว่า ส่วนความร่วมมือดา้นการป่า
ไมร้ะหวา่งประเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีเดินทางไปประชุม ศึกษาดู
งาน ศึกษาต่อ รวมถึงการเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เป็นจ านวนทั้งส้ิน ๒๑๑ คน 
จ าแนกเป็นขา้ราชการ ๒๐๙ ราย และพนักงานราชการ ๒ ราย โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อ
ด าเนินการตามพนัธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการพฒันาศกัยภาพและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการพฒันากรมป่าไมโ้ดยรวม นอกจากน้ี 
มีบุคลากรท่ีไดรั้บทุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทจาก Asia-Pacific Network on Sustainable 
Forest Management and Rehabilitation (APFNet) จ านวน ๑ ราย เดินทางไปศึกษาต่อ Beijing 
Forestry University และมีขา้ราชการส าเร็จการศึกษาจาก Beijing Forestry University ในระดบั
ปริญญาโท ดา้น Forest Economics จ านวน ๑ ราย ดว้ยทุน APFNet และกลบัเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี 
ณ กรมป่าไม ้ 
 กลยุทธ์ที่  ๓  ส่ง เสริมให้บุคลำกรของกรมป่ำไม้ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
ในบริบทของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ การพฒันาบุคลากรของกรมป่าไม ้มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องพฒันาให้มีทักษะท่ีจะสามารถท างานร่วมกันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะ การพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึง
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก รวมไปถึงความรู้เฉพาะเร่ืองตามภารกิจของหน่วยงานท่ีตนเองสังกดั ซ่ึง
ส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้ไดจ้ดัใหมี้การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การ
พฒันาและการจดัการองค์ความรู้เก่ียวกบัความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศอาเซียน
และภูมิภาคอ่ืน ๆ (Workshop on Knowledge Management and Development on International 
Forestry CooperationWithin ASEAN Region and Beyond)”  โยมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีจ  านวน ๔๐ คน ในระหว่างวนัท่ี ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ การบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจในมิติและมุมมองทางด้าน
ประวติัศาสตร์ การคา้และการลงทุน และการจดัการป่าไมข้องประเทศเพื่อนบา้น โดยน ากรณี
ของประเทศกัมพูชา ท่ีมีบริบทความร่วมมือในด้านการจัดการป่าไม้กับกรมป่าไม้มาอย่าง
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ยาวนาน ในขณะท่ีการรับรู้ของชาวไทยบางส่วนมีทศันคติในเชิงลบกบักมัพูชาอนัเน่ืองมาจาก
การรับรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ในอดีต โดยได้เชิญวิทยากรผู ้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ 
วฒันธรรม ความเช่ือ การคา้การลงทุนในประเทศกมัพูชา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 ส าหรับการจดัการบรรยายในในมิติและมุมมองทางดา้นประวติัศาสตร์ การคา้และการลงทุน 
และการจัดการป่าไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง ทั้ งน้ี ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดจ้ดัใหมี้การบรรยายเก่ียวกบัประเทศพม่า โดยไดรั้บเกียรติจากวิทยากรผู ้
มีองค์ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์พม่าอย่างลึกซ้ึง คือ ศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร ชุตินธรา
นนท ์แห่งสถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส่วนในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่า
ไมข้องพม่า ไดเ้ชิญคุณรณกร ตีรกานนท ์ผูจ้ดัการอาวุโสจาก RECOFTC สถาบนัชุมชนเพื่อคน
กบัป่า มาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ 
 ๒) วนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัอนุสัญญา พนัธกรณี และ
ขอ้ตกลงในดา้นการป่าไมท่ี้เก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติโดยรวมจากผูท่ี้ปฏิบติังาน
ภายใตภ้ารกิจดงักล่าวโดยตรง ตลอดจนการน าเสนอสรุปผลการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน รวมถึงผูที้่ปฏิบตัิภารกิจในองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจ รับรู้ 
ตลอดจนเป็นช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัภารกิจความร่วมมือดา้นการป่าไมร้ะหว่างประเทศ
ใหแ้ก่บุคลากรของกรมป่าไมแ้ละเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในอนาคต 
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ส่วนที ่๕ 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการด า เ นินการพัฒนาหลัก สูตรส าห รับ บุคลากร เพื่ อ รอง รับภาร กิจ 
ในระดบันานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปสู่การพิจารณา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติ ดงัน้ี 
 ๑.  การจดัท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดับนานาชาติ ตอ้งมีการปรับบริบทของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และพลวัตรการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
โดยเฉพาะตามความต้องการของประเทศท่ีขอเข้า รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการป่าไม ้ 
 ๒.  หลัก สูตรพัฒนา บุคลากรในระดับนานาชา ติ  ควร มุ่ ง เน้นการ ฝึกปฏิบั ติ 
ใหม้าก ซ่ึงจากประสบการณ์ในการจดัหลกัสูตรท่ีผา่นมา ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานได้
แสดงความคิดในเชิงบวกต่อการศึกษาดูงานในภาคสนามมากกว่าการใช้เวลาในห้องฟังการ
บรรยาย ซ่ึงกรมป่าไมแ้ละหน่วยงานอ่ืน ๆ ในภาคการป่าไม ้มีตวัอย่างการบริหารจดัการท่ีดี 
สามารถน า เสนอ เพื่ อ เ ป็นต้นแบบในการ ศึกษา ดูงานได้ เ ป็นอย่ า ง ดี  สามารถ ท่ีจะ 
น าความรู้และกิจกรรมไปถ่ายทอดและขยายผลต่อในประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การพฒันาหลกัสูตรในระดบันานาชาติจะตอ้งมีการติดตามผลในทางปฏิบติัของผูผ้่าน
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานอยา่งต่อเน่ือง (Keep 
in touch) กบัผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยผ่านเครือข่ายสังคม (Social network) เพื่อ 
ใชเ้ป็นขอ้มูลพิจารณาปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการจดัท าหลกัสูตรในอนาคต 
 ๔. ควรมีการจดัท าค  าของบประมาณ เพื่อยกระดบัให้ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรส าหรับ
บุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในระดบันานาชาติ เป็นหลกัสูตรประจ าหรือหลกัสูตรหลกัของกรมป่า
ไมใ้นอนาคต รวมถึงพิจารณาน าด าเนินการพฒันาหลกัสูตรส าหรับบุคลากรในระดบันานาชาติ 
มาเป็นหน่ึงในตวัดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการท างาน (Key Performance Indicators – KPIs) ดว้ย 
เพื่อกระตุน้ในองคก์รมีความพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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  ๕. ควรมีการจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมนานาชาติในส่วนของกรมป่าไม ้โดยพิจารณาจาก
สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นสถานท่ีหลกัในการจดัการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน
ระดบันานาชาติ รวมถึงเป็นสถานท่ีปฏิบติังานภายใตโ้ครงการความร่วมมือในระดบันานาชาติ
ของกรมป่าไมใ้นอนาคต  
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ส่วนที่ 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 
was initiated in 1991 as a framework in providing short-term training for developing 
partners. Today, the AITC remains one of TICA’s flagship programmes. It offers not only a 
training experience, but also a platform in exchanging ideas and establishing professional 
network among participants from across the developing world. Aiming at sharing Thailand’s 
best practices and experience to the world, the AITC training courses focus on 
development topics of our expertise currently categorized under five themes namely; 
“Sufficiency Economy Philosophy” or SEP,  Food Security, Public Health, Climate 
Change, and Other topics related to Sustainable Development Goals (SDGs). 

AITC Theme  : SDGs 
This training course falls under the AITC theme – “Other topics related to 
Sustainable Development Goals (SDGs)”. We believed that each SDGs is 
designed to address specific challenges that by nature have no 
boundaries. Therefore, all goals can be achieved through cooperation, be 
it                   a government or private, or capacity building or human 
resources development. 

Course Objectives 
This training course aims at sharing Thailand’s experiences in 
community-based eco-tourism management, with an emphasis to 
forest-based cases. At the end of this course, participants are expected 
to; 

- Understand concept of community-based eco-tourism 
management and its contribution to sustainable forest 
conservation. 

- Understand economic, social and environmental implication as 
well as roles of all stakeholders in forest-based eco-tourism 
management. 

- Be able to formulate relevant plans and policies applicable to 
the case of their respective countries.   

 

Course Outline  
This training course covers various topics in community-based eco-tourism 
management and techniques for eco-tourism promotion, as well as a number of 
case studies of forest-based eco-tourism management in Thailand such as; 
- Community-based Innovation for Eco-tourism  
- Creative Economy and Eco-tourism Innovation 
- Ecosystem Rehabilitation for Eco-tourism Management 
- Cultural Tourism Innovation 
- Community Product Development for Eco-tourism Promotion (OTOP) 
- Community-based Eco-tourism Management in Urban Area and beyond 
- Conservation for Bird Watching Tourism 
- Wetland Management for Eco-tourism 
- 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 

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

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) 
 
 

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. 

Number of Participants 
20 persons 
 

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) 
Government Complex, Building B, 8th 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 procedures, please visit our website at 
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-International-Training-Course.html 
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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. PERSONAL PROFILE 
II. OBJECTIVES 
III. CURRICULUM DESING 
IV. COURSE CONDUCT 
V. ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
VI. 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:    TICA (Thailand International Cooperation  
                                                                    Agency) / RFD (Royal Forest Department)  
 
Course Title:    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 ? 



 

     รายงานการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           (2019 International Capacity Building Programme) 

                                                      โดย ส านักการป่าไมต้า่งประเทศ กรมป่าไม ้  

 

  

53 

  
   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.  

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



 

     รายงานการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในระดบันานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           (2019 International Capacity Building Programme) 

                                                      โดย ส านักการป่าไมต้า่งประเทศ กรมป่าไม ้  

 

  

55 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 


