กำหนดกำรประชุมกำรป่ำไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
“รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา”
วันที่ 5 – 7 กันยำยน 2560
ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560..............................................................................................................
ห้องแกรนด์บอลรูม A และ B ชั้น 4
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล)
กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม
09.30 – 12.30 น. เสวนำ เรื่อง “ความท้าทายของวิชาการป่าไม้ยุค Thailand 4.0”
โดย
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือผู้แทน
อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทน
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทน
ผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือผู้แทน
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรหรือผู้แทน
คณบดีคณะวนศาสตร์หรือผู้แทน
ดำเนินกำรเสวนำ โดย นายศุภชาติ ศุภเมธี
ผู้สื่อข่ำว/พิธีกรรำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย
12.30 – 13.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.30 – 14.30 น. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “มุมมองการป่าไม้ไทย ในยุคดิจิทัล”
โดย ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษำด้ำนกำรวิจัยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
14.30 – 15.30 น. พิธีเปิดกำรประชุม
กล่ำวรำยงำน
โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
กล่ำวเปิดกำรประชุมและปำฐกถำพิเศษ เรื่อง“สืบสานปณิธานพ่อ สืบต่อการพัฒนาป่าไม้ไทย”
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
15.30 –16.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศกำร
16.30 – 17.30 น. ผู้เข้ำร่วมประชุมชมผลงำนภำคนิทรรศกำรและโปสเตอร์
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วันพุธที่ 6 กันยายน 2560..............................................................................................................
ห้องแกรนด์บอลรูม A ชั้น 4
09.00 – 10.00 น. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “ปลูกป่าในใจคน ตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9”
โดย นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
ปรำชญ์ชำวบ้ำนและเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ ต.สองสลึง อ.แกลง
จ.ระยอง
10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.30 – 12.00 น. เสวนำ เรื่อง “ฟื้นป่าแนวใหม่เพื่อพ่อ”
โดย
นายนพพร นนทพา
ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กกลุ่มขุนดง พันธุ์ไม้ฟรี 24 ชั่วโมง
ผศ.ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี หน่วยวิจัยกำรฟื้นฟูป่ำ (Forru) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงกำรลิตเติลฟอเรสต์ปลูกป่ำ
ปลูกคน ปลูกใจ
ดำเนินกำรเสวนำ โดย
นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกรและผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ห้องแกรนด์บอลรูม B ชั้น 4 การประชุมวิชาการ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี อุทยานแห่งชาติ
“55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย ปฏิรูปสู่มาตรฐานสากล”
09.00 น. – 09.45 น. กล่ำวเปิดกำรประชุม
บรรยำยพิเศษ เรื่อง “นโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล”
โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
09.45 น. – 10.00 น. รับประทำนอำหำรว่ำง
10.00น. – 12.00 น. เสวนำ เรื่อง “อุทยานแห่งชาติ 4.0 – เส้นทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล”
โดย
ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยกำรสำนักอุทยำนแห่งชำติ
ดร.ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค ที่ปรึกษำด้ำนกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในองค์กร
นายพฤฒิ เกิดชูชื่น
ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกลุ่มป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่
Prof.Jeffrey McNelly อดีต Chief Scientist of IUCN
ดำเนินกำรเสวนำ โดย
ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 น. – 16.30 น. นำเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนอุทยำนแห่งชำติ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้องแกรนด์บอลรูม B ชั้น 4
13.00 น. – 17.30 น.
ห้องเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ กำรจัดกำรลุ่มน้ำ อุทยำน และกำรท่องเที่ยว
และกำรบรรยำยพิเศษด้ำนป่ำชำยเลน โดย Prof. Akira komiyama
ห้อง GEMINI ชั้น 3
13.00 น. – 17.30 น.
ห้องเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์ป่ำ
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ห้อง MARS ชั้น 3
13.00 น. – 17.30 น.
ห้อง LEO ชั้น 3
13.00 น. – 17.30 น.
ห้อง VIRGO ชั้น 3
13.00 น. – 17.30 น.
ห้อง LIBRA ชั้น 3
13.00 น. – 17.30 น.

ห้องเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนนิเวศวิทยำป่ำไม้ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ห้องเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
ห้องเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนวนวัฒนวิทยำเพื่อกำรพัฒนำป่ำไม้
ห้องเสนอผลงำนวิชำกำร วิศวกรรมป่ำไม้ วิทยำศำสตร์ทำงไม้ และนวัตกรรมเพื่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560...........................................................................................................
ห้องแกรนด์บอลรูม A ชั้น 4
09.00 – 10.00 น บรรยำยพิเศษ เรื่อง “พฤกษศาสตร์ป่าไม้ ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
โดย รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมกำรบริหำรมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.30 – 12.00 น. เสวนำ เรื่อง “ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างไร ในยุคดิจิทัล?”
โดย
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
(องค์กำรมหำชน)
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
ผู้อำนวยกำรโปรแกรมกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
นายเกษม จันทร์ดา
นักวิจัยธุรกิจรังนกแอ่นในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายครรชิต เข็มเฉลิม
กรรมกำรผู้จัดกำรมูลนิธิวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
ดำเนินกำรเสวนำ โดย
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและทรัพยำกรมนุษย์
คณะวนศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ห้องแกรนด์บอลรูม B ชั้น 4 การประชุมวิชาการ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี อุทยานแห่งชาติ
“55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย ปฏิรูปสู่มาตรฐานสากล”
09.00 น. – 09.45 น.
บรรยำยพิเศษ เรื่อง “โครงการพระราชดาริกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ”
โดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขำธิกำร กปร.
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
09.45 น. – 10.00 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.00 น. – 12.00 น.
เสวนำ เรื่อง “ภาคเอกชนและชุมชน: พันธมิตรในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ”
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โดย
นายวีระ บารุงศรี
นายสุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย์
นายสาเริง ราเขตต์
นายเกริกกฤษดา ทองแก้วสวัสดิ์
นายเจษฎาภรณ์ ผลดี
นายพรภัทร์ บุณยเกตุ
ดำเนินกำรเสวนำ โดย
ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเที่ยว (ATTA)
ชุมชนกำรท่องเที่ยวบ้ำนผำหมอน จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนกำรท่องเที่ยวเกำะยำวน้อย จังหวัดพังงำ
เอดมินเพจ “พำวัวไปล่ำม”
พิธีกร/นักแสดง
สถำปนิกและออกแบบตกแต่งภำยใน
ผู้อำนวยกำรสำนักอุทยำนแห่งชำติ

ห้องแกรนด์บอลรูม A และ B ชั้น 4
13.00 – 15.00 น. เสวนำ เรื่อง“รุกขกรไทย ก้าวต่อไป เพื่อประชาชน”
โดย
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
ผู้อำนวยกำรสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
คณบดีคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ดร. วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์สนับสนุนกำรปลูกและบำรุงรักษำ
ต้นไม้ขนำดใหญ่ในเขตพระรำชฐำน
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ดร. คงศักดิ์ มีแก้ว
รักษำกำรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนวิจัยกำรจัดกำรป่ำไม้
กรมป่ำไม้
นายธราดล ทันด่วน
ผู้ชำนำญด้ำนดูแลรักษำป่ำในเมือง
นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ำยต้นไม้ในเมือง
ดำเนินกำรเสวนำ โดย
ดร. พรเทพ เหมือนพงษ์
คณะวนศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
15.00 – 15.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.30 – 16.30 น. กล่ำวสรุปผลกำรประชุม
โดย ผู้อานวยการสานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กล่ำวปิดกำรประชุมและพิธีกำรส่งมอบกำรเป็นเจ้ำภำพครั้งต่อไป
โดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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