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 ใส
ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” 

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร�ท เขาใหญ
 อําเภอปากช
อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 องค�การสหประชาชาติได�กําหนดให�วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ของทุกป# เป%นวันสากลแห(งความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือรณรงค�ให�ประชาคมโลก
ตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส(งเสริมให�เกิดการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�
จากความหลากหลายทางชีวภาพอย(างยั่งยืนรวมท้ังเพ่ือรําลึกถึงวันท่ีอนุสัญญาว(าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ
เริ่มมีผลบังคับใช�โดยในป# ๒๐๑๗ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาว(าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพได�กําหนดหัวข�อ
วันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพ คือ “Biodiversity and Sustainable Tourism” ซ่ึงสอดคล�องและ
เป%นไปตามแผนแม(บทโลก (Agenda 21) ท่ีได�กําหนดกรอบการจัดการการท(องเท่ียวอย(างยั่งยืนตามแนวทาง 
การท(องเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ ๑. การดําเนินกิจการการท(องเท่ียวในขอบเขตท่ีความสามารถ 
การรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป%นอยู(ของชุมชนจะมีได� 
๒.ตระหนักในกิจกรรมการท(องเท่ียวท่ีจะมีผลกระทบต(อชุมชน๓. ความจําเป%นต(อการพัฒนาทางเลือกของชุมชน
และกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ และ ๔. การดํารงอยู(ของชุมชน และการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรม
ท�องถ่ินอย(างยั่งยืน 

 ประเทศไทยเป%นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีแหล(ง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในลําดับท่ีสูงมากแห(งหนึ่งของโลกความหลากหลายทางชีวภาพเหล(านี้ 
มีส(วนสนับสนุนคํ้าจุนวิถีชีวิตของคนไทยมาช�านานรวมท้ังส(งเสริมความสมบูรณ�พูนสุข ท้ังด�านป̂จจัยการดํารงชีวิต 
และสิ่งแวดล�อมรอบตัว ความหลากหลายทางชีวภาพทําให�เกิดความหลากหลายของอาหาร ท้ังในรูปแบบ รส 
กลิ่น นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังปรากฏในรูปแบบต(างๆ เช(น ยาสมุนไพรพ้ืนบ�าน ท้ังท่ีใช�ในการ
รักษาโรค และใช�ในการบํารุงสุขภาพร(างกาย แม�กระท่ังสิ่งของเครื่องใช�รอบตัว หรือสถานท่ีต(างๆ ซ่ึงเป%นแหล(ง
รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล(านี้ ล�วนเป%นเสน(ห�ดึงดูดความสนใจของนักท(องเท่ียวให�เข�ามาเรียนรู�
และสัมผัสกับแหล(งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเพ่ิมมากข้ึนทุกป# จากข�อมูลแผนพัฒนาการ
ท(องเท่ียวแห(งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  กระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา พบว(า นักท(องเท่ียวมีแนวโน�มสนใจ
การท(องเท่ียวแบบพิเศษเพ่ิมมากข้ึน (Special Interest Tourism) เช(น การท(องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การท(องเท่ียววิถีชุมชน (Community-Base Tourism) การท(องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure 
Tourism) การท(องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท(องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
และการท(องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป%นต�น  

 

 

 

 

 

 



  

-๒- 

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในฐานะหน(วยงานประสานงาน 

กลางอนุสัญญาว(าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร(วมกับกรมอุทยานแห(งชาติ สัตว�ปlา และพันธุ�พืชในฐานะ
หน(วยงานท่ีมีบทบาทหน�าท่ีในการอนุรักษ� และฟnoนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�กรมหาชน)  ในฐานะหน(วยงานท่ีมีบทบาทและหน�าท่ีสําคัญในการดําเนินงาน
ด�านการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพอย(างยั่งยืนต้ังแต(ในระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพประจําป# ๒๕๖๐ ในหัวข�อ  
“ท(องเท่ียวสไตล�ใหม(  ใส(ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันจันทร�ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม 
เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร�ท เขาใหญ( อําเภอปากช(อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากต้ังอยู(ใกล�กับอุทยานแห(งชาติเขาใหญ( 
ซ่ึงเป%นแหล(งท(องเท่ียวท่ีสําคัญของกลุ(มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป%นสถานท่ีท่ียังคงความอุดมสมบูรณ�
ของทรัพยากรปlาไม� ชนิดพันธุ�พืช และชนิดพันธุ�สัตว�ท่ีสําคัญ รวมท้ัง เป%นแหล(งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีสามารถพัฒนาเป%นแหล(งท(องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีชื่อเสียงท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  โดยรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมจะประกอบด�วยกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเก่ียวกับการอนุรักษ� ฟnoนฟู 
และการส(งเสริมการท(องเท่ียวอย(างยั่งยืน และการจัดแสดงและจําหน(ายผลิตภัณฑ�จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และภูมิป̂ญญาท�องถ่ินจากภาคส(วนต(างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช(น สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค�กรมหาชน)  โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และชุมชนโดยรอบอุทยานแห(งชาติเขาใหญ( เป%นต�น 

 
วัตถุประสงค� 

1. เผยแพร(ความรู�ด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให�แก(ทุกภาคส(วน 
2. เพ่ือเสริมสร�างการมีส(วนร(วม ความตระหนัก และจิตสํานึกในการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย(างยั่งยืน 
3. พัฒนาการท(องเท่ียวเชิงนิเวศ ให�ความรู�เชิงวิชาการร(วมไปกับการท(องเท่ียว เพ่ือให�เป%นการท(องเท่ียว

เชิงนิเวศอย(างยั่งยืน 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�และความรู� ท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ� ฟnoนฟู และบริหารจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพจากผู�ท่ีมีประสบการณ�และผู�เชี่ยวชาญด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
 

ผลท่ีคาดว
าจะได2รับ 
1. ผู�มีส(วนเก่ียวข�อง มีความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับคุณค(าและความสําคัญของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ซ่ึงจะก(อให�เกิดกระบวนการมีส(วนร(วมในการบริหารจัดการด�านความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. สร�างเครือข(ายและเสริมสร�างประสิทธิภาพของการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-๓- 
 

รูปแบบของกิจกรรม 
๑. การจัดกิจกรรมเพ่ือส(งเสริมความรู� ความตระหนักด�านการอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการส(งเสริมการท(องเท่ียว  
๒. การประชุมวิชาการ ประกอบด�วย การเสวนาทางวิชาการ และ/หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ�  

และภูมิป^ญญาท�องถ่ินด�านการอนุรักษ� ฟnoนฟู ดูแลรักษา และใช�ประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย(างยั่งยืน เพ่ือการส(งเสริมและพัฒนาการท(องเท่ียวอย(างยั่งยืนโดยผู�เชี่ยวชาญและผู�ท่ีมีประสบการณ� 

๓. การนําเสนอผลการดําเนินงานด�านการอนุรักษ� ฟnoนฟู และการใช�ประโยชน�จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย(างยั่งยืน และการส(งเสริม พัฒนา และการบริหารจัดการการท(องเท่ียวอย(างยั่งยืน ผ(านการจัด 
ชุดนิทรรศการและกิจกรรมต(างๆจากภาคส(วนต(างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช(น การแสดงชุดนิทรรศการเก่ียวกับสมุนไพร  
การส(งเสริมการท(องเท่ียวเชิงนิเวศ ๔ ม. คือ ไม(ท้ิงขยะไว�เป%นภาระโดยการนําขยะกลับบ�าน ไม(ให�อาหารสัตว�  
ไม(ขับรถเร็ว ไม(ส(งเสียงดัง เป%นต�น 

 
ผู2เข2าร
วมประชุม 
 ผู�แทนหน(วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค�กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ประมาณ ๒๕๐ คน 
 
วัน เวลา สถานท่ี 
 วันจันทร� ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร�ท เขาใหญ( อําเภอปากช(อง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กําหนดการ 
 วันสากลแห
งความหลากหลายทางชีวภาพ 

เรื่อง “ท
องเท่ียวสไตล�ใหม
 ใส
ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” 
วันจันทร�ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร�ท เขาใหญ
 อําเภอปากช
อง จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา กําหนดการ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปwดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําป# พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

        - กล(าวต�อนรับ 
          โดย   นายธนพล จนัทรนิมิ  
                 รองผู�ว(าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

        - กล(าวรายงาน 
            โดย    นางสุณี ป
ยะพันธุ�พงศ� 

                     รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

        - กล(าวเปwดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพ  
          โดย   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน� 
                   รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- กิจกรรมปล(อยตัวผู�เข�าร(วมกิจกรรมเดินปlาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
          โดย   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน� 
                   รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรตัน� รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม   
เยี่ยมชมนิทรรศการท่ีเก่ียวข�องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ� 
ความหลากหลายทางชีวภาพ จากเครือข(ายภาคประชาสังคม ชมรม และภาคส(วนต(างๆ 
 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนาภายใต2หัวข2อเรื่อง “Biodiversity and Sustainable Tourism” 
     โดย  -  นางจุฬารัตน� นิรตัิศยกุล 
               ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ   
            -  นายชลธร ชํานาญคิด 
               ผู�อํานวยการส�วนอนุรักษ�ทรัพยากร อุทยานแห�งชาติ 

               กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว�ปlา และพันธุ�พืช 
            -  นางสาวยุวดี นิรัตน�ตระกูล 
               ผู�อํานวยการกองวิจัยการตลาด 
               การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย 
ผู�ดําเนินรายการเสวนา  นายนวรัตน� ไกรพานนท� 
                            ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านนโยบายและแผน 
                             การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
                            สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 



  

เวลา กําหนดการ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเสวนาภายใต2หัวข2อเรื่อง “Biodiversity and Sustainable Tourism”(ต(อ) 
     โดย  -  นางสาวปานแพร เชาวน�ประยูร 
               คณะพัฒนาการท(องเท่ียว มหาวิทยาลัยแม(โจ� 
            -  นายเฉลิมชัย ปUญญาดี 
               วิทยาลัยบริหารศาสตร� มหาวิทยาลัยแม(โจ�  
            -  นายพฤฒิ เกิดชูช่ืน 
               กรรมการผู�จดัการ บริษัท แดรีโ่ฮม จาํกัด/ประธานชมรมอนุรักษ�ลําน้ํามวกเหล็ก 
            -  นายดําริห� รัตนชินกร 
               นายกสมาคมท(องเท่ียวและประธานสภาอุตสาหกรรมท(องเท่ียว จ.ปราจีนบุรี 
            -  นายเรืองศิลปW รัตนรัมภ� 
               มูลนิธโิรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
ผู�ดําเนินรายการเสวนา  นางสาวอโนชา ศิริจร 
                              ผู�จัดการทีมผลิตรายการ ๒  ฝlายรายการ อมรินทร�ทีวี 
 

14.30 – 15.00 น. ผู�เข�าร(วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

15.00 น. ปwดการประชุม 
 

 


