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  กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ได้
จัดทํารายงานประจําปี พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของกลุ่มงานความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 รายงานประจําปี พ.ศ. 2559 เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงานของ       
กรมป่าไม้และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และ
ผู้สนใจทั่วไป 
 

 
 
                    ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ 
     ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 

หัวหน้างานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

 

นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ          
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไปและงานส่งเสริมอนุรักษ์และ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและ

นันทนาการ 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ 
   ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

บุคลากรกลุ่มงานความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ 
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นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ          
หัวหนา้งานบรหิารทั่วไป 

 

   
นางสาวจารินี บํารุงถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

นางสาวรัสรินทร์ ณ ลําปาง 
นักวิทยาศาสตร์ 

นางสุวรรณี สร้างคํา 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

   
นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

นางสาวนงลักษณ์ อาญาเมือง 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

นางนวพร ศรีจันทร์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 
 

 

งานบริหารท่ัวไป 
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นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ          
หัวหนา้งานสง่เสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 

 

  
นางสาวเกศรา แก้วก้อน 

นักวิทยาศาสตร์ 
 

นางสาวรัสรินทร์ ณ ลําปาง 
นักวิทยาศาสตร์ 

 
นางสาวศิริรัตน์ โคตรภูมี 

นักวิชาการเผยแพร่ 
 

 
 

 
 

 

งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 
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นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 
หัวหนา้งานสาํรวจวิจัยและพฒันาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพดา้นป่าไม้ 

 

   
นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นายกิติวุฒิ ช่างเจริญ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชญานันท์ พลยูง 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

   
นายสน่ัน  หมัดส๊ะ 

เจ้าพนักงานการเกษตร 
นางสาวชลดา พรจ่าย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายอรรถพล แสงทรัพย์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

   
นางสาวขวัญชนก ทองจาด 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นางสาวจิดาภา แสงสุริยา 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นายณรงค์ฤทธ์ิ พิลารัตน์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

งานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้
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บุคลากรประจํากลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 

 

งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 
 

 

งานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของ 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
(Forest Biodiversity Division) 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทางด้านความม่ันคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้  
 

ท่ีตั้งสํานักงาน 
 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ช้ัน 6 อาคารสุรัสวดี 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอรโ์ทรศัพท์  : 0-25614292-3 ต่อ 5030 เบอรโ์ทรสาร : 0-25792814 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 )  สํารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

การใช้ประโยชน์ 

2 )  จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 

3 )  ส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

4 )  ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

และที่เกี่ยวข้อง 

5 )  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
 

ประกอบด้วย 
 

(1) งานบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

   1 )  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานการเจ้าหน้าที่ 

   2 )  ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

   3 )  ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

  (2) งานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้   
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

   1 )  สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

   2 )  พัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

   3 )  บริการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
 

  (3) งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและ
นันทนาการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

 1 )  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

ในทุกมิติเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

2 )  ส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและใกล้

สูญพันธุ์ 

3 )  ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
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     ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

  ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 

  น้ําหนัก(ร้อยละ)     : 2.00 

  ผลการดําเนินงาน     : ระดับ 5 

    ค่าคะแนนที่ได้     :   5.000 

  คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     : 0.02 
 

  
  

     ตัวชี้วัดท่ี 4   (4.2) ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบ 
          กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฐานข้อมูล 
          ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้ 
 

  ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 

  น้ําหนัก(ร้อยละ)     : 2.00 

  ผลการดําเนินงาน     : ระดับ 5 

    ค่าคะแนนที่ได้     :   5.000 

  คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     : 0.02 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ 2559 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2559 
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 ผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

    
 

การประชุม 
 

� การประชุมภายในกรมป่าไม้  
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดฝึกอบรม ประชุม 
และสัมมนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

9 ตุลาคม 2558 
16.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
 ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

กลุ่มงานพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

2 ประชุมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 

19 ตุลาคม 2558 
13.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  

3 ประชุมคณะทํางานจัดทําข้อมูล
Information Preparation for 
Operation ของ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 1/2558 

3 พฤศจิกายน 
2558 

10.00 น. 

ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี อาคาร
สุรัสวดี 

คณะทํางานจัดทํา
ข้อมูลInformation 
Preparation for 
Operation 

4 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ คร้ังท่ี 
9/2558  

13 พฤศจิกายน 
2558 

13.30 น. 

ห้องประชุมแกรนบอล
รูม ช้ัน 4 ตึกนิวพัฒนา 
โรงแรมตักสิลา 
อําเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 

ส่วนอํานวยการ 
สํานักบริหารกลาง 
      

5 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงานภาคสนามในสังกัด
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้
คร้ังท่ี 2/2558 

14 พฤศจิกายน 
2558 

13.30-16.00 น. 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้
ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
และของป่า จังหวัด
ขอนแก่น 

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  

6 ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 
2559-2564 
 

30 พฤศจิกายน  
-1 ธันวาคม 2558  
08.30-16.30 น. 

ห้องบอลรูมเอ ช้ัน 2 
โรงแรมมารวย การ์
เด้น กรุงเทพ และ 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 
อาคารเทียมคมกฤส  

คณะทํางานเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 
พ.ศ. 2559-2564 

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 ประชุมการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ไทยในองค์กรความร่วมมือด้าน
ไมไ้ผ่และหวายระหว่างประเทศ 
(International Network for 
Bamboo and Rattan-INBAR) 

2 ธันวาคม 2558 
10.00-12.00 น 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
 ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

กลุ่มงานพัฒนา
ผลิตผลป่าไม้  
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้  

8 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ คร้ังท่ี 
10/2558  

25 ธันวาคม 2558 
09.30 น. 

ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 
อาคารเทียมคมกฤส  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักบริหารกลาง  

9 ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างานทุกงาน หัวหน้า
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้คร้ังท่ี 
3/2558 

25 ธันวาคม 2558 
13.00-16.30 น. 

ห้องประชุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด ช้ัน 4  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้ 

10 ประชุมคณะทํางานจัดทําข้อมูล
Information Preparation for 
Operationของ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 1/2559 

20 มกราคม 2559 
9.30 น. 

ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี อาคาร
สุรัสวดี 

คณะทํางานจัดทํา
ข้อมูลInformation 
Preparation for 
Operation 

11 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียน
รายงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี 
พ.ศ. 2559 

22 มกราคม 2559 
8.30 -16.30 น. 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 2
อาคารเทียมคมกฤส  
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร  

12 ประชุมคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือ
แบบให้เปล่า (Grant Aid) กับ
รัฐบาลญี่ปุ่น คร้ังท่ี 1/2559 

3 กุมภาพันธ์ 2559 
14.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

สํานักความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ 

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ พลิกฟ้ืนผืนป่า สู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

11-12 กุมภาพันธ์ 
2559 

08.00-08.45 น. 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 
 

14 ประชุมคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือ
แบบให้เปล่า (Grant Aid) กับ
รัฐบาลญี่ปุ่น คร้ังท่ี 2/2559 

19 กุมภาพันธ์ 
2559 

10.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

สํานักความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ 
 

15 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 1/2559 

24 กุมภาพันธ์ 
2559 

13.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
 ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16 ประชุมคณะทํางานจัดทําข้อมูล
Information Preparation for 
Operationของ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 2/2559 

7 มีนาคม 2559 
9.30 น. 

ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี อาคาร
สุรัสวดี  

คณะทํางานจัดทํา
ข้อมูลInformation 
Preparation for 
Operation 

17 ประชุมคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือ
แบบให้เปล่า (Grant Aid) กับ
รัฐบาลญี่ปุ่น คร้ังท่ี 3/2559 
และประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ของประเทศญี่ปุ่น (Board of 
Audit of japan) 

8 มีนาคม 2559 
14.00 น. 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 
อาคารเทียมคมกฤส    

สํานักความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ 
 

18 ประชุมคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือ
แบบให้เปล่า (Grant Aid) กับ
รัฐบาลญี่ปุ่น คร้ังท่ี 3/2559 
และประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ของประเทศญี่ปุ่น (Board of 
Audit of japan) 

10 มีนาคม 2559 
11.00 น. 

ห้องประชุมสํานัก
แผนงานและ
สารสนเทศ ช้ัน 3 
อาคารเทียมคมกฤส   

สํานักความร่วมมือ
ด้านการป่าไม้ระหว่าง
ประเทศ 
 

19 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอและติดตามผล
โครงการวิจัย คร้ังท่ี 1/2559 

30 มีนาคม 2559 
13.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

กลุ่มงานพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

20 ประชุมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 1 
เมษายน 2559 

21  มีนาคม 2559 
14.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้  

21 ประชุมการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. คร้ังท่ี 
1/2559 

10 เมษายน 2559 ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้  

22 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการท่ัวไปของ
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

11 เมษายน 2559 
09.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
 ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
 

23 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้คร้ังท่ี 
1/2559  

12 เมษายน 2559 
09.00 น. 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 
อาคารเทียมคมกฤส    

ส่วนอํานวยการ 
สํานักบริหารกลาง  
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

24 ประชุมการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 
1/2559 
 

20 เมษายน 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
 

25 ประชุมคณะกรรมการและคณะ
เจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ (สอบ
ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรพนักงาน
ราชการท่ัวไปของสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

27 เมษายน 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
 

26 อบรมโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต “หลักสูตร 
การบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนของกรมป่าไม้” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

28-29 เมษายน 
2559 

ห้องประชุม 1 ช้ัน 2
อาคารเทียมคมกฤส  

สํานักบริหารกลาง 
 

27 ประชุมเจ้าหน้าท่ีอํานวยการ
ท่ัวไป และเจ้าหน้าท่ีห้องสอบ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม 

13 พฤษภาคม 
2559 

14.00 -14.30 น. 

ห้องประชุม สํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้  

28 ประชุมคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อเลือกสรร
พนักงานการท่ัวไปของ
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ้

6 มิถุนายน 2559 
09.30 น. 

ห้องประชุม สํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้  

28 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 2/2559 

27  มิถุนายน 
2559 

15.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
 ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  

29 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 3/2559 

1  สิงหาคม 2559 
13.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
 ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  

30 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 4/2559 

9 สิงหาคม 2559 
09.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

31 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 5/2559 

19 สิงหาคม 2559 
09.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  

32 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานด้านวนวัฒนวิจัย 
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านป่าไม้ ด้านแมลง 
และจุลชีววิทยา ด้านพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สายงาน
นักวิชาการป่าไม้ 
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชํานาญ
การ และชํานาญการพิเศษ 

22 สิงหาคม 2559  
15.30 น. 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 
อาคารเทียมคมกฤส  

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักบริหารกลาง  

33 ประชุมคณะทํางานจัดทําข้อมูล 
Information Preparation for 
Operation ของ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 3/2559 

25 กรกฎาคม  
2559 

9.30 น. 

ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 

คณะทํางานจัดทํา
ข้อมูลInformation 
Preparation for 
Operation 

34 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 6/2559 

5 กันยายน 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
 

35 ประชุมพิจารณาโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 

19 กันยายน 2559 
13.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
 

36 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอและติดตามผล
โครงการวิจัย คร้ังท่ี 2/2559 

27 กันยายน 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้ 
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  

37 ประชุมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมป่าไม้ คร้ังท่ี 2 

28 กันยายน 2559 
09.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้  
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� ประชุมภายนอกกรมป่าไม้ 
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมความพร้อมการ
เข้าร่วมประชุมระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
อนุสัญญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

30 ตุลาคม 2558 
09.00-15.00 น. 

ห้องประชุม 601  
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 

2 ประชุมคณะทํางานวิชาการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้า คร้ังท่ี 7/2558 

2  ธันวาคม 2558 
09.30-16.00 น. 

ห้องประชุม 602 ช้ัน6 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการฝกึอบรมเสริมทักษะ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างสร้างสรรค์ 

18 ธันวาคม 2558 
08.00 – 09.00 น. 

ณ ห้องฟินิกซ ์1-6 
ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

4 ประชุมคณะกรรมการกํากับ
โครงการ Biodiversity Finance 
Initiative (BIOFIN) คร้ังท่ี 
1/2559 

21 มกราคม 2559 
13.30-16.00 น. 

 

ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส 
หลานหลวง  
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านอํานวยการในการประชุม
ระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2 กุมภาพันธ์ 
2559 

14.00-16.30 น. 
 

ห้องประชุม 202 ช้ัน 2
อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

6 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านอํานวยการในการประชุม
ระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

11 กุมภาพันธ์ 
2559 

13.30 -16.30 น. 

ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 
อาคารสํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
 

7 สัมมนาสรุปบทเรียนโครงการ
บริหารจัดการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐาน
ชีวภาพอย่างย่ังยืน  

12 กุมภาพันธ์ 
2559 

8.00-16.00 น. 

ห้องประชุม บูลเบอร์ร่ี 
ช้ัน 3 โรงแรมเบสท์เวส
เทิร์นพลัล วันดา  
แกรนด์ 
กรุงเทพฯ  

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8 ประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่า
ด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คร่ึงท่ี 2 และร่วมจัด
นิทรรศการ 

15-17 กุมภาพันธ์
2559 

09.00-18.00 น. 
 

โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์และบางกอก
คอนเวนซันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 9 ประชุมคณะทํางานวิชาการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้า คร้ังท่ี 1/2559 

7 มีนาคม 2559 
09.30-14.00 น. 

 

ห้องประชุม 603 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 
 

ประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการ
จัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างย่ังยืน 
 

29 มีนาคม 2559 
10.00-12.00 น. 

ห้องประชุม 402 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

11 ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้า
การประชุม SBSTTA 20 และ SBI 1 

21 เมษายน 2559 
9.00-14.00 น. 

ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 
อาคารสํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

12 ประชุมรับฟังความเห็นในการ
จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2560-
2579 คร้ังท่ี 2/2559 

29 เมษายน 2559 
09.00-12.30 น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พ่ึง
บุญ  สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก 
ฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  
กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 
 

13 ประชุมการป่าไม้ ประจําปี 2559 1 – 4 พฤษภาคม 
2559 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
กรุงเทพฯ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

14 ประชุมคณะทํางานเตรียมการ
ประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากร
พันธุกรรม คร้ังท่ี 3/2559 

13 พฤษภาคม 
2559 

09.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 13 
กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
กรุงเทพฯ 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
ภายใต้โครงการสํารวจศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวประเกาะท่ัว
ประเทศ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศ  

27 พฤษภาคม 
2559 

08.00-13.00 น. 

โรงแรม เดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

16 ประชุมวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

30-31 พฤษภาคม 
2259 

ห้องแกรนด์บอลรูม 
ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี 
พาร์ค กรุงเทพ ฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 ประชุมคณะอนุกรรมการ

อนุสัญญา ว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 

1/2559 

17 มิถุนายน 2559 
13.30 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

18 งาน Thailand Sustainable 
Water Management Forum 
2016 

20 มิถุนายน 2559  
9.00-17.00 น. 

โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ เซ็นทรัล 
พลาซ่า ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จํากัด (มหาชน) 

19 ประชุมโครงการต้นแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

23 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมโรงแรม
เบส เวสเทิร์น พลัส 
แวนด้าแกรนด์  
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

20 ประชุมนานาชาติว่าด้วยเร่ือง
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริการของ
ระบบนิเวศ ท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน : 
นโยบายการปฏิบัติ เฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 

27-29 มิถุนายน 
2559 

09.00 -16.00 น. 

อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร  
ค่ายพระรามหก  
อําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี 

สํานักงานมูลนิธิ
อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร 
(มอนส) 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

21 ประชุมคณะกรรมการกํากับ
โครงการ Biodiversity Finance 
Initiative (BIOFIN) 

6 กรกฎาคม 2559 
09.00-12.00 น.. 

ห้องรัฒนโกสินทร์ 
โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560-2564 

25 กรกฎาคม 
2559 

08.30-16.30 น. 

ห้องกิ่งคริสตัล 204
โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพฯ 
 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

23 อบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในโครงการพัฒนา
เคร่ืองมือ กลไก การจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 กันยายน 2559 
08.30-16.30 น. 

ห้องประชุม VICTORY 
ช้ัน 2 โรงแรมวิค 3 
บางกอก กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

24 ประชุม การปาฐกถา/เสวนา
พิเศษในการประชุมวิชาการ
ประเพณีเกษตรศาสตร์- 
มหิดล-กองทัพเรือ-
ธรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 18 

9  กันยายน 2559 
08.30-15.00น. 

ห้องประชุมสุธรรม อารี
กุล อาคารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

25 ประชุมวิชาการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 

10-12 มีนาคม 
2559 

9.30-16.30 น. 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
กรุงเทพฯ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

26 โครงการศึกษาดูงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

11 มีนาคม 2559 
08.00-15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 501  
ช้ัน 5 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

27 ประชุมคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองโครงการดา้นการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี1/2558 

17 มีนาคม 2559 
08.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 602 ช้ัน 6 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

สํานักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  



~ 20 ~ 
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

28 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือ เร่ือง 
การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมจุลินทรีย์ 

19 มีนาคม 2559 
9.30-14.30 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

29 ประชุมคณะทํางานการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ 
คร้ังท่ี 3/2558 
 

30 มีนาคม 2559 
09.30-15.30 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ 

คณะทํางานการเข้าถึง
และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

30 ประชุมการพัฒนาต่อยอดการใช้
ประโยชน์ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 2 

1 เมษายน 2559 
13.30-16.30 น. 

ห้องประชุม CO-B02 
ช้ัน 1 อาคารสํานักงาน
กลางอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ประเทศ
ไทย จังหวัดปทุมธานี  

ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  

31 ประชุมคณะทํางานวิชาการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้า คร้ังท่ี 2/2558 

10 เมษายน 2559 
09.30-14.00 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

32 ประชุมการป่าไม้ 22-26 เมษายน 
2559 

9.00 น. 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ 

กรมป่าไม ้

33 ประชุมคณะทํางาน วิชาการ

พื้นท่ีชุ่มนํ้า คร้ังท่ี 3/2558 

27 เมษายน 2559 
09.30-14.00 น. 

ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากธรรม
ชาติและสิง่แวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

34 อบรมหลักสูตรนวัตกรทาง

สังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

27-30 เมษายน 
2559 

8.30-16.30 น. 

สถาบันพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  
จังหวัดปทุมธานี 

สถาบันพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 



~ 21 ~ 
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

35 ประชุมและสํารวจพื้นท่ีดําเนิน
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

5-9 พฤษภาคม 
2559 

จังหวัดกระบ่ี และ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

36 ประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
คร้ังท่ี 1/2558 

15 พฤษภาคม 
2559 

9.30 น. 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  
สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

37 ประชุมการประเมิน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมาย
ไอจ ิ

19 พฤษภาคม 
2559 

8.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

38 ประชุมวันสากลแห่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

22 พฤษภาคม 
2559 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

39 ประชุมเตรียมการสําหรับการ
ประชุมคณะทํางานอาเซียนว่า
ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยท่ี 25 

27 พฤษภาคม 
2559 

14.00-16.00 น. 

ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

40 ประชุมเตรียมการสําหรับการ
ประชุมคณะทํางานอาเซียนว่า
ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยท่ี 25 คร้ังท่ี 2 

5 มิถุนายน 2559 
10.00-14.00 น. 

โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

41 ประชุมคณะทํางานอาเซียนว่า
ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยท่ี 25 

8-10 มิถุนายน 
2559 

8.30-16.30 น. 

โรงแรม อมารี วอเตอร์
เกท กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

42 อบรมหลักสูตร พลังของสื่อ
สร้างสรรค์งานสิ่งแวดล้อม 

8-11 มิถุนายน 
2559 

สถาบันพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  
จังหวัดปทุมธานี 

สถาบันพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

43 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การใช้คู่มือเพื่อค้นหาและ
ออกแบบเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อ 
การอนุรักษ์ 

16-18 มิถุนายน 
2559 

08.30-17.00 น. 

โรงแรมวี  ถนนราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

คณะทํางาน
เศรษฐศาสตร์ของ
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

44 ประชุมคณะทํางานกล่ันกรอง
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คร้ังท่ี 1/2558 

17 มิถุนายน 2559 
14.00-16.30 น. 

ห้องประชุม 202 ช้ัน 2
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

45 ประชุมคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี2/2558 

18 มิถุนายน 2559 
13.30 น. 

ห้องประชุม 601 ช้ัน 6
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

46 ประชุมคณะทํางานการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ 
คร้ังท่ี 4/2558 

19 มิถุนายน 2559 
08.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

47 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
ปรับตัวสําหรับข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการและระดับชํานาญ
การ 

6-8 กรกฎาคม 
2559 

8.30-16.30 น. 
 

โรงแรม ปทุมวัน ปร๊ิน
เซส กรุงเทพฯ 

กรมทรัพยากรนํ้า 
สํานักบริหารจัดการ
ลุ่มนํ้าโขง 

48 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ของ
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายหลายทางชีวภาพใน
การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

22 กรกฏาคม 
2559 

08.30-16.30 น. 

โรงแรมเดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

49 อบรมการใช้คู่มือเพื่อค้นหาและ
ออกแบบเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ 
คร้ังท่ี 2 

27-29 กรกฎาคม 
2559 

โรงแรมวิคทรี (VIE) 
กรุงเทพฯ 
 

องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของ
เยอรมนี (GIZ) 

50 ประชุมคณะทํางานวิชาการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้า คร้ังท่ี 4/2558 

5 สิงหาคม 2559 
09.30-14.00 น. 

ห้องประชุม 602 ช้ัน 6 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

51 เข้าร่วมให้ข้อมูลและขอความ
อนุเคราะห์จัดนิทรรศการ ใน
การประชุมรับฟังความเห็น 
เร่ือง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนา
โงยาฯ 

6 สิงหาคม 2559 
08.30-15.30 น. 

ห้องบอลรูม เอ 
โรงแรมมารวย  
การ์เด้น  กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

52 ประชุมโครงการยุทธศาสตร์
วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย 

7 สิงหาคม 2559 
08.30-13.00 น. 

ห้องกมลทิพย์ โรงแรม 
เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

53 ประชุมการประเมินความก้าวหน้า
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมาย
ไอจิ 

14 สิงหาคม 2559 
8.30-16.00 น. 

โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

54 ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.
2559-2564 

13 สิงหาคม 2559 
08.30- 16.30 น. 

ห้องรวยเพชร โรงแรม
มารวย การ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

คณะทํางานเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้  

55 ประชุมคณะทํางานเพื่อ
กล่ันกรองโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
2/2558 

19 สิงหาคม 2559 
13.30-17.00 น. 

ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 
อาคารสํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

56 ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการบริหาร
จัดการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรจากฐาน
ชีวภาพอย่างย่ังยืน  
คร้ังท่ี 7 (2/2558) 

20 สิงหาคม 2559  
10.00 น 

ห้องประชุมปีติพงศ์ 
พ่ึงบุญ สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

57 ประชุมหารือการจัดลําดับ
ความสําคัญของชนิดพันธ์ุท่ีถูก
คุกคามและการกําหนดแนวทาง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

26 สิงหาคม 2559 
9.00-16.30 น. 

โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

58 ประชุมประจําปี 2558 ของ 
สศช. 

14 กันยายน 2559 
8.00-16.00 น. 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ 
บอลรูม ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

59 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี2 
เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดทํา 
Business @ Biodiversity 
Platfom และ Business& 
Biodiversity Check หลังจาก
การทดลองประเมินในพื้นท่ีนํา
ร่อง 

15 กันยายน 2559 
8.30-13.00 น. 

ห้อง S Loung  ช้ัน 8 
S,15 Sukhumvit Hotel
กรุงเทพฯ  

สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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ผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และคณะทํางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ภายในกรมป่าไม้ 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย 
3. คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสํานักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 
4. คณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรพนักงานการทั่วไปของสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
6. คณะกรรมการประเมินผลงานด้านวนวัฒนวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  

ด้านแมลงและจุลชีววิทยา ด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สายงานนักวิชาการป่าไม้ 
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 

7. คณะทํางานจัดทําข้อมูล Information Preparation for Operation ของสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

8. คณะทํางานเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 
9. คณะทํางานเพื่อดําเนินการภายใต้ความร่วมมือแบบให้เปล่า (Grant Aid) กับรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 

1/2559 
 

ภายนอกกรมป่าไม้ 
 

1. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. คณะกรรมการกํากับโครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) 
3. คณะกรรมการอํานวยการโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐาน

ชีวภาพ อย่างยั่งยืน 
4. คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. คณะทํางานการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
6. คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
7. คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
8. คณะทํางานเตรียมการประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม 
9. คณะทํางานเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 
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วิทยากร 
 
 

� อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
 
 

 ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) ณ ห้องประชุมบริษัท โตชิบา แคเรียร์ จํากัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
08.30-16.30 น. ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึง ความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลรักษาการสํารวจการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้หายากที่เหมาะสมเพื่อปลูกในพื้นที่
โรงงาน พร้อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย โดยมีพนักงานของ
บริษัทฯ เข้าร่วมอบรมจํานวน 20 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศในการอบรม 
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� อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
  

 ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ณ 
ห้องประชุมบริษัท  โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึง ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
นานาชาติ ประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานในด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมจํานวน 40 คน 
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บรรยากาศในการอบรม 
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โครงการ 

การมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

ภายใต้ กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูล         

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติร่วมกับชุมชนรอบป่า ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์
และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง และพบว่าชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ใน  การสํารวจ และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน และจาก
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่ารูปแบบที่ยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงมีความสําคัญสําหรับการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไมใ้ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้เป็น          
การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึง   
การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ที่เช่ือมโยงถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังนําการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนรอบป่ามานําเสนอในเวทีชุมชน เพื่อสะท้อนข้อมูลและประเด็น    
ด้านการอนุรักษ์ฯ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนบริหารจัดการป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
 

 ผลจากการดําเนินโครงการฯ สะท้อนให้ชุมชนรอบป่าเห็นคุณค่าของป่าผืนนี้ นําไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนบริหารจัดการป่า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ชุมชนร่วมกันกําหนด คือ รักษาป่า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมที่ชุมชนริเริ่มและร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ดําเนินการคือ 
การตั้งจุดสกัดและลาดตระเวณตรวจป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ศึกษาวิจัยการเก็บหา
หน่อไม้ และปริมาณการเก็บหาที่เหมาะสม ปลูกป่าให้เป็นแหล่งอาหารและแนวกันชน สร้างฝายชะลอ
น้ํา จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลทางวิชาการ
ต่างๆ และร่วมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
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การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
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กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้าํหย่วน และป่าน้ําลาว  
 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

 

 กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ภายใต้กิจกรรมหลักจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ จํานวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และ 
ป่าน้ําลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนบ้าน
ใหม่เจริญไพร บ้านน้ํามิน และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงคํา) 
 

 
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงคํา) 
 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชนบ้านน้ํามิน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม ้จาํนวน 1 แห่ง 
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 วันที่ 30 ธันวาคม 2524 ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วนและป่าน้ําลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 966 โดยลงในราชกิจจานุเบกษา 
ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลภูซาง ตําบลทุ่งกล้วย ตําบลร่มเย็น ตําบลเวียง ตําบลแม่ลาว ตําบลฝายกวาง 
อําเภอเชียงคํา มีพื้นที่ประมาณ 323,181 ไร่ พบพรรณไม้ที่มีค่า เช่น สัก แดง มะค่าโมง ประดู่ เต็ง รัง 
เหียง พลวง อบเชย ก่อ ยาง ตะแบก จําปีป่า และตะเคียน 
 

 ปี พ.ศ.2543 กรมป่าไม้ ได้ผนวกพื้นที่บางส่วนของป่าน้ําหงาวฝั่งซ้าย ในท้องที่ตําบล
ตับเต่า ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วนและป่าน้ําลาว ใน
ท้องที่ตําบลภูซาง ตําบลทุ่งกล้วย กิ่งอําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา และตําบลร่มเย็น ตําบลแม่ลาว 
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 178,049.62 ไร่ ให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง 
 

 ปี พ.ศ. 2556-2557 กรมป่าไม้ได้จัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม พบว่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วนและป่าน้ําลาว มีพื้นที่ 296,846.63 ไร่ 
แบ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง 130,658.51 ไร่ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่จัดสรรให้ สปก. 42,861.09 
ไร่ ดังนั้นจึงมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วนและป่าน้ําลาวจํานวน 123,327.03 ไร่  
 

ทั้งนี้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ําเปื๋อย น้ําหย่วน และน้ําลาว ยังมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อ
จัดตั้งเป็นวนอุทยานแห่งชาติน้ําตกน้ํามิน 817.38 ไร่ และพื้นที่ อุทยานเตรียมการถ้ําสะเกิน 
46,480.35 ไร่ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจึงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย น้ําหย่
วน และน้ําลาวในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 76,029.3 ไร่ มีสภาพเป็นป่า 29,496.22 ไร่ กระจัด
กระจายไม่ติดกัน ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้จําแนกพื้นที่ป่าเพื่อง่ายต่อการศึกษาดังนี้ 

1. พื้นที่ป่าห้วยสวด มีพื้นที่ 10,430.50 ไร่ 
2. พื้นที่ป่าผาแดง มีพื้นที่ 13,246.15 ไร่ 
3. พื้นที่ป่าย่อยอื่นๆ มีพื้นที่ 5,819.57 ไร่ 

 

 สําหรับพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่า ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการจัดทําข้อมูลสภาพ
พื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีสภาพป่า 37,938.55 ไร่ เทียบกับ ปี พ.ศ. 2556-2557 
พบว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย น้ําหย่วน และน้ําลาว มีพื้นที่สภาพป่าหายไปจํานวน 8,442.33 ไร่ 
เป็นพื้นที่ป่าห้วยสวด จํานวน 3,855.57 ไร่ พื้นที่ป่าผาแดงจํานวน 4,633.94 ไร่ ในขณะที่พื้นที่ป่าย่อย
อื่นๆกลับมีพื้นที่ที่มีสภาพป่าเพิ่มขึ้นจํานวน 47.17 ไร่ 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมาพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าเปื๋อย ป่านํ้าหย่วน และป่านํ้าลาว  
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
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 ป่าผาแดง 
 ป่าผาแดงเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา จากการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพบว่าชุมชนรอบป่าแห่งนี้มีบรรพบุรุษที่
อพยพมาจากเวียงจันทน์ เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา  
 

 ป่าผาแดงในอดีตเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและสัตว์ป่า ชาวบ้านกลุ่มแรกที่
เข้ามาจะอาศัยอยู่รอบป่านอกจากประกอบอาชีพทําการเกษตรแล้วยังพึ่งพิงทรัพยากรจากป่า ทั้งเป็น
แหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ไม้ที่ใช้สร้างบ้านเรือน และไม้ใช้สอย จนในปี พ.ศ. 2500 ทรัพยากรป่าไม้
เริ่มเสื่อมโทรม เนื่องจากเริ่มมีหลายกลุ่มคนอพยพเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ามาก ต้นไม้ใหญ่ถูกทําลาย 
สัตว์ป่าบางชนิดถูกล่าจนหมดไปจากพื้นที่  
 

 ในปี พ.ศ. 2518 มีบริษัทนายทุนเข้ามาสนับสนุนชาวบ้านให้ทําไร่ข้าวโพดจึงมีการขยายพื้นที่
การเกษตรเข้าไปในพื้นที่ป่ามากขึ้น ประกอบกับมีชาวเขาเผ่าม้งอพยพเข้ามาอาศัยในปี พ.ศ. 2538 มี
การทําไร่ข้าวโพดและปลูกฝ่ิน จึงทําให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในปี พ.ศ. 2544  

 ป่าห้วยสวดเป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าเป๋ือย ป่านํ้าหย่วน และป่านํ้าลาว อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา จากการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพบว่าชุมชนรอบป่าแห่งน้ีมีบรรพบุรษท่ีอพยพมาจาก       

เวียงจันทร์ เมื่อ 300 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันยังคงพบร่องรอยของประเพณีวัฒนธรรมและภาษาพูดท่ีเป็นเอกลักษณ์

แตกต่างจากชุมชนเมืองลานนาท่ัวไป  
 

 ป่าขุนห้วยสวดเมื่อแรกเร่ิมกว่า 50 ปีท่ีผ่านมาเป็นป่าดงผืนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าใหญ่น้อย มีต้น

สัก ยางแดง ตะเคียน ประดู่ มะค่า ขนาดใหญ่กว่า 3 คนโอบจํานวนมาก ชาวบ้านในอดีตนอกจากทําการเกษตร

ปลูกข้าวไร่แล้วยังพ่ึงพิงป่าในการเป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร และเจาะหานํ้ายางจากต้นยางแดง  แต่ในช่วง 50 ปี

ท่ีผ่านมามีการเข้ามาตัดไม้จากคนภายนอก ต้นไม้ใหญ่เหล่าน้ันถูกตัดทําลาย และชาวบ้านได้ขยายพื้นท่ีทํา

การเกษตรเข้าไปในพื้นท่ีป่าภายหลังจากมีการตัดไม้ ในช่วงปี พ.ศ. 2511 การขยายพื้นท่ีเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากเร่ิมมีการนํารถไถมาใช้ในการเกษตร ชุมชนเร่ิมสังเกตเห็นการเสื่อมโทรมของ ป่าขุนห้วยสวดแต่ยังไม่

กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากนัก จนถึงปี พ.ศ. 2520 เร่ิมสังเกตเห็นว่าปริมาณนํ้าในลําห้วยขุนสวดลดน้อยลง

จากความเสื่อมโทรมของป่า ผนวกกับช่วงเวลาดังกล่าวครูบาธรรมลา สังฆโล ได้มาขอบิณฑบาตรพื้นท่ีป่าท่ี

เหลืออยู่มาจัดต้ังเป็นสํานักปฏิบัติธรรมและชักชวนให้ชุมชนเข้ามาร่วมอนุรักษ์ป่าขุนห้วยสวด ซึ่งขณะน้ันชุมชนเร่ิม

ตระหนักถึงผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่าบ้างแล้ว จึงได้รวมตัวกันอนุรักษ์ป่าขุนห้วยสวดในปี พ.ศ. 2524 

เร่ือยมาจนกระท่ังในปี พ.ศ. 2526 ครูบาและชุมชนได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอนํ้า ซึ่งเป็นฝายตัวแรกของผืนป่า ทํา

ให้ป่ามีความชุ่มช้ืนมากขึ้น ลดปัญหาขาดแคลนนํ้าได้ระดับหน่ึง ในส่วนของพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมหน่วยงานภาครัฐได้

เข้ามาส่งเสริมให้มีการปลูกฟ้ืนฟูป่า โดยพันธ์ุไม้ท่ีเข้ามาส่งเสริมประกอบด้วย  ยูคาลิปตัส และสัก แต่กระบวนการ

ดังกล่าวยังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน ทําให้ป่าไมไ่ด้รับการดูแลและเกิดไฟป่าไหม้จนไม่มีสภาพป่า  

 ในปี พ.ศ. 2538 ชุมชนเร่ิมตระหนักถึงการลักลอบตัดไมใ้นป่าอีกคร้ังจากการลักลอบตัดไม้ต้นผึ้งไปขายทํา

เฟอร์นิเจอร์ มีผลให้ปริมาณนํ้าผึ้งป่าลดลงเนื่องจากต้นผึ้งเป็นแหล่งอาศัยทํารังของผึ้งหลวง ผนวกกับในช่วงปี   

พ.ศ. 2549 เร่ิมมีการใช้สารเคมใีนการทําเกษตรย่ิงทําให้นํ้าผึ้งป่าเป็นสิ่งท่ีหายากและราคาแพง จึงทําให้ชุมชนหันมา

กระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสําคัญของป่าท่ีเป็นแหล่งผลิตนํ้าผึ้งคุณภาพดีทํารายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันชุมชนได้

ร่วมกันจัดทําแนวกันไฟ ปลูกป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้จัดพิธีบวชป่าในปีท่ีผ่านมาโดยหวังว่าทุกกิจกรรมท่ีชุมชน

รวมตัวกันจัดทําขึ้นจะสามารถอนุรักษ์ป่าขุนห้วยสวดให้คงความสมบูรณ์สืบถอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป   

พื้นท่ีป่าห้วยสวด 
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 ป่าผาแดงเป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าเป๋ือย ป่านํ้าหย่วน และป่านํ้าลาว อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา จากการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพบว่าชุมชนรอบป่าแห่งน้ีมีบรรพบุรุษท่ีอพยพมาจาก

เวียงจันทน์ เมื่อประมาณ 200 ปีท่ีผ่านมา  

 ป่าผาแดงในอดีตเป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและสัตว์ป่า ชาวบ้านกลุ่มแรกท่ีเข้ามาจะ

อาศัยอยู่รอบป่านอกจากประกอบอาชีพทําการเกษตรแล้วยังพ่ึงพิงทรัพยากรจากป่า ท้ังเป็นแหล่งอาหาร ยา

สมุนไพร ไม้ท่ีใช้สร้างบ้านเรือน และไมใ้ช้สอย จนในปี พ.ศ. 2500 ทรัพยากรป่าไม้เร่ิมเสื่อมโทรม เนื่องจากเร่ิมมี

หลายกลุ่มคนอพยพเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ามาก ต้นไม้ใหญ่ถูกทําลาย สัตว์ป่าบางชนิดถูกล่าจนหมดไปจาก

พื้นท่ี  

 ในปี พ.ศ. 2518 มีบริษัทนายทุนเข้ามาสนับสนุนชาวบ้านให้ทําไร่ข้าวโพดจึงมีการขยายพื้นท่ีการเกษตร

เข้าไปในพื้นท่ีป่ามากขึ้น ประกอบกับมีชาวเขาเผ่าม้งอพยพเข้ามาอาศัยในปี พ.ศ. 2538 มีการทําไร่ข้าวโพดและ

ปลูกฝิ่น จึงทําให้พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในปี พ.ศ. 2544 ชาวบ้านขยายพื้นท่ีการเกษตรเข้าไป

ในพื้นท่ีป่าเพื่อปลูกยางพารา ในตอนน้ันชาวบ้านเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบท่ีได้รับจากการบุกรุกทําลายป่า นํ้าใน

ลําห้วยเร่ิมเหือดแห้งจากความเสื่อมโทรมของป่า ปลาตายจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตร ชาวบ้านใน

ชุมชนจึงมาประชุมกันเพื่อร่างกฎระเบียบการใช้และอนุรักษ์ทรัพยาการของหมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2545 

ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันขอพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าเป๋ือย ป่านํ้าหย่วน และป่านํ้าลาว จัดต้ังเป็นป่า

ชุมชน (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อให้ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ไม้ท่ีใช้สร้างบ้านเรือน และไม้ใช้สอย 

ในส่วนของพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมผู้นําชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการปลูกฟ้ืนฟูป่าโดยใช้หลักการ ปลูกพืช 3 อย่างได้

ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีทรัพยากรใช้อย่างย่ังยืนและสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของชุมชน  

พื้นท่ีป่าผาแดง 
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จากข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า สามารถนํามาคํานวณพรรณไม้ ปริมาณการกักเก็บน้ํา ปริมาณและ
มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของเนื้อไม้ (คํานวณจากพื้นที่ป่าห้วยสวดและป่าผาแดง 
23,676.65 ไร่) 

 

 
พรรณไม้ จํานวน 6.55 ลา้นต้น  318 ชนิด 

             แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ คือ  

� พืชสมุนไพร 74 ชนิด จํานวน 0.67 ล้านต้น 

� พืชอาหาร 57 ชนิด จํานวน 1.63 ล้านต้น 

� พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย 26 ชนิด จํานวน 1.31 ล้านต้น 

� พืชที่ใช้ทําเครื่องใช้สอย 60 ชนิด จํานวน 1.08 ล้านต้น 

� พืชไม้ดอกไม้ประดับ 68 ชนิด จํานวน 0.70 ล้านต้น 

� พืชที่ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ 33 ชนิด จํานวน 1.16 ล้านต้น 

 
ปริมาณการกักเก็บนํ้า  

 
17.08 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 

 
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของเน้ือไม้  

 
1,752,825.85 ตัน  
 

 
มูลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของเน้ือไม้   

 
1,390.87 ล้านบาท 
 

 

ที่มา 
- ข้อมูลพรรณไม้ท่ีมีอยู่คํานวณจากข้อมูลการวางแปลงสํารวจพรรณพืชในชนิดป่าต่างๆ 
- ข้อมูลการกักเก็บนํ้าของพื้นท่ีป่าแต่ละชนิดป่า ท่ีมา :  http://www.dnp.go.th/watershed/waterholding/ 
waterholding.htm#table ส่วนวิจยัต้นนํ้า สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช 
- CO2 ในการคํานวณมูลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซดข์องเนื้อไม้ ใช้ราคา 793.5 บาท/ตัน  ท่ีมา : งานวิจัย
เร่ืองแบบจําลองเพื่อประเมินมูลค่าป่าต้นนํ้า ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัชชุติกุล และพิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี 2552 

มูลค่า คุณค่า 
และความสําคัญของผืนป่า 
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 สํารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ด้าน ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชนบ้านใหม่เจริญไพรและบ้านน้ํามิน อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา พบพรรณพืช 318 ชนิด สัตว์ 219 ชนิด แมลง 183 ชนิด เห็ดรา 51 ชนิด ไลเคน 42 ชนิด 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีข้อมูลทั้งสิ้น 7 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 พบพรรณพืช 91 วงศ์ 247 สกุล 318 ชนิด แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ คือ พืชสมุนไพร 
74 ชนิด พืชอาหาร 57 ชนิด พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย 26 ชนิด พืชที่ใช้ทําเครื่องใช้สอย 60 ชนิด พืชไม้
ดอกไม้ประดับ 68 ชนิด และพืชที่ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ 33 ชนิด  
 

พืชที่มีสถานภาพตาม Thailand Red Data : Plants (ONEP, 2006) จํานวน 8 ชนิด แบ่งเป็น พืชหายาก 
6 ชนิด ได้แก่ ว่านหัวสืบ ปอเกี๋ยน  โมง ก่อแดง เอื้องสามปอยดง และมะไฟแรด เป็นทั้งพืชหายากและพืชถิ่น
เดียว 2 ชนิด ได้แก่ จําปีหลวงและกําเบ้อต้น พืชหายากและพืชใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 1 ชนิด ได้แก่ กฤษณา 

 

 พืชที่มีสถานภาพตาม IUCN Red List  จํานวน  36 ชนิด แบ่งเป็น พืชที่มีสถานภาพใกล้สูญ-
พันธุ์อย่างยิ่ง 1 ชนิด ได้แก่ กฤษณา พืชที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง พืชที่มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิด ได้แก่ ตะเคียนทองและจําปีหลวง พืชที่ใกล้ถูกคุกคาม 2 ชนิด ได้แก่ 
กระพี้เขาควายและลําไย พืชที่มีความกังวลน้อยที่สุด 29 ชนิด ได้แก่ เร่ว เกล็ดปลาช่อน ผักปลาบช้าง 
ผักหนาม เมื่อย สะเดาหิน สะบ้าลาย ว่านหัวสืบ หนอนตายหยาก บุกคางคก  โมกใหญ่ เสี้ยวดอกขาว 
เอื้องงวงช้าง เอื้องเสือแผ้ว สนสามใบ ทุ้งฟ้า พังแหรใหญ่ เสม็ดทุ่ง เหียง พลวง เต็ง รัง ติ้วขน กระบก 
ฮ้อยจ่ัน ค่าหด ตาเสือ ยมหิน ยมหอม และเลือดควายใบใหญ่ 
 

 พืชที่มีสถานภาพเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย 
รายการที่ 1 ชนิดพันธุ์ที่รุกรานแล้ว จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ ดาวกระจายไต้หวัน และผักกาดช้าง 
 

 พืชที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) บัญชีที่ 2 จํานวน 39 ชนิด ได้แก่ กฤษณา เอื้องกุหลาบแดง เอื้องกุหลาบพวง เอื้อง
พวงมาลัย สิงโตปากนก เอื้องกีบม้าใหญ่ เขาแพะ ก้างปลา เอื้องส้มแปะ เอื้องหมาก กะเรกะร่อน 
เอื้องยอดสร้อย เอื้องงวงช้าง กล้วยไม้ก้างปลา เอื้องคํา เอื้องนางฟ่อน เอื้องเงิน เอื้องผ้ึง เอื้องคําตา
ควาย เอื้องแปรงสีฟัน กล้วยมดดอกขาว เอื้องกระเพาะปลา เอื้องตาลหิน พรรณี ว่านอึ่ง อึ่งเปาะ 
ว่านจูงนาเอื้องดินกลีบปากม้วน งูเขียวปากม่วง เอื้องแพนใบโค้ง Peristylus parishii Rchb. f. เอื้องม้า
ลายเสือ เอื้องเสือแผ้ว เอื้องเขาแกะ เอื้องไอยเรศ ขาวดง เอื้องอินทจักร เอื้องสามปอยดง และเข็มขาว 

 

สํารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ด้านพืช 
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การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 
 

 
 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 
 

  
 

สํารวจตามเส้นทางที่กําหนด 
 

  
 

สํารวจและถ่ายภาพตัวอย่างพืช 
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เก็บตัวอย่างพืช 
 

  
 

บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลภาคสนาม 
 

  
 

ถ่ายภาพตัวอย่างบนผ้าดํา 
 

  
 

อัดตัวอย่างพรรณไม้ 
 

บันทึกข้อมูล 
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ชนิดป่าและพรรณพืช 
 

  ป่าห้วยสวด 
 

� ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) 
 

พบที่ความสูงประมาณ 500-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็น
พื้นราบ ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหล่เขา และสันเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีหินบนช้ันผิวดินมากทํา
ให้พบไม้พื้นล่างได้น้อย ต้นไม้ขึ้นกระจายกันอยู่อย่างห่างๆ เรือนยอดของป่าลักษณะโปร่ง พรรณไม้ที่
พบ ไม้ต้น เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง และ โลด ไม้พื้นล่าง เช่น คราม หญ้ายายเภา และกับแก้ กล้วยไม้ 
เช่น เอื้องผ้ึง เอื้องเงิน และเอื้องกุหลาบแดง 

 

ค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอย่าง
ขนาด 40×40 เมตร จํานวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงบริเวณป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญไพรและแปลงบริเวณ
ทางเข้าวัดพระธาตุขุนห้วยสวดสังวนาราม พบมไีมใ้หญ่ (Tree) 31 ชนิด จํานวน 340 ต้น พรรณไม้เด่น 
คือ พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 
เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) ก่อแดง (Quercus kingiana Craib) และมะกอกเกลื้อน 
(Canarium subulatum Guillaumin) ที่มีค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 72.93, 65.59, 60.46, 
24.90 และ 14.29 ตามลําดับ 

 
 



~ 40 ~ 
 

 
 
 

� ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 
 
 

พบที่ความสูงประมาณ 550-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล สถาพพื้นที่มีลักษณะเป็น
พื้นราบ ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหล่เขา และสันเขา ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ผลัดใบ ขึ้นกระจาย
อยู่ทั่วไป และมไีผ่ขึ้นปะปน เรือนยอดไม้ปกคลุมโดยทั่วไปแต่โปร่งในฤดูแล้งเพราะมีการผลัดใบ ไม้พื้น
ล่างพบพรรณไม้ขนาดเล็กในวงศ์ขิง-ข่า และกล้วยไม้ดินกระจายตามพื้นป่า พรรณไม้ที่พบ ไม้ต้น เช่น 
ประดู่ ชิงชัน ตะแบกแดง และ ตะแบกเปลือกบาง ไมไ้ผ่ขึ้น ได้แก่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่บงใหญ่ และไผ่ไร่ ไม้
พื้นล่าง เช่น เปราะใหญ่ ว่านหาวนอน และ กระทือลิง กล้วยไม้ เช่น  เอื้องแพนใบโค้ง ว่างอึ่ง และ อึ่ง
เปาะ 

 

ค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอย่าง
ขนาด 40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 30 ชนิด จํานวน 49 ต้น พรรณไม้เด่น คือ 
ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) พยพA039 
ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) 
และพยพC026 ที่มีค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเป็น  39.66, 38.23, 27.19, 19.99 และ 18.57 
ตามลําดับ สําหรับค่าทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ชนิดอื่นเป็นไปตามตาราง ดังนี้ 
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� ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
 
 

พบที่ความสูงประมาณ 500-550 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่เป็นพื้นราบ 
ริมลําธาร มีพื้นที่เช่ือมต่อมาจากป่าเบญจพรรณ แต่สัดส่วนของพรรณไม้ไม่ผลัดใบมากกว่า ไม้ต้น
และไม้พื้นล่างขึ้นอย่างหนาแน่น เรือนยอดไม้ปกคลุมต่อเนื่องกันไปตลอดเรือนยอด พรรณไม้ที่พบ    
ไม้ต้น เช่น ยางแดง พะวา มะดะหลวง และ เลือดควายใบใหญ่ ไม้พื้นล่าง เช่น ขวาด ดอกได และ
กะตังใบแดง กล้วยไม้ เช่น งูเขียวปากม่วง และ เอื้องม้าลายเสือ 
 

  ค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอย่าง
ขนาด 40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 27 ชนิด จํานวน 62 ต้น พรรณไม้เด่น คือ 
มะดะหลวง (Garcinia xanthochymus Hook. f. ex T. Anderson) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. 
F. Gaertn) พยพC012 มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) และตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia 
duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) ที่มีค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 85.52, 
55.55, 20.52, 15.84 และ 15.62 ตามลําดับ 
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 ป่าผาแดง 
 

� ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 
 
 

พบที่ความสูงประมาณ 850-950 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็น
ทางลาดชันตามไหล่เขา พรรณไม้ที่พบมีความหลากหลายค่อนข้างตํ่า พื้นป่ารก มีหญ้าและไม้พื้นล่าง
ขนาดเล็กปกคลุมจํานวนมาก พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ สมอพิเภก ผ่าเสี้ยน เสี้ยวดอกขาว และเพกา    
ไม้พื้นล่าง เช่น เทา ปอลมปม  ผักกาดโคก และว่านมหากาฬ กล้วยไม้ที่พบ เช่น เอื้องนางฟ่อน และ
เอื้องสามปอยดง 

 

ค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอย่าง
ขนาด 40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 16 ชนิด จํานวน 160 ต้น พรรณไม้เด่น คือ 
เสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata L.) เพกา (Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz) ผ่าเสี้ยน 
(Vitex canescens Kurz) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) และแคทราย 
(Stereospermum neuranthum Kurz) ที่มีค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเป็น  135.37, 56.56, 
16.94, 15.51 และ 12.80 ตามลําดับ 
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� ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) 

 
 

พบที่ความสูงประมาณ 900-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเล  สภาพพื้นที่มีลักษณะ
เป็นทางลาดชันตามไหล่เขา และสันเขา ในช่วงระดับความสูงไม่เกิน 1,000 จากระดับน้ําทะเล มักพบ
ไม้ต้นและไม้พื้นล่างขึ้นอย่างหนาแน่น เรือนยอดป่าแน่นทึบ ส่วนป่าดิบเขาที่มีความสูงมากกว่า 1,000 
เมตร จะมีความหนาแน่นของไม้ต้นและไม้พื้นล่างลดน้อยลง ตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น พรรณไม้ที่
พบ ไม้ต้น เช่น ก่อแป้น มังตาน จําปีหลวง และมะยาง ไม้พื้นล่าง เช่น บุกคางคก กากุ๊ก เนระพูสีไทย 
สะค้าน และ ไข่ปูใหญ่ กล้วยไม้ เช่น เอื้องตาลหิน และเอื้องสามปอยดง 

 

ค่าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอย่าง
ขนาด 40×40 เมตร จํานวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงบริเวณป่าผาแดงเส้นล่าง แปลงป่าผาแดงเส้นบน 
และแปลงบริเวณป่าชุมชนบ้านน้ํามิน พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 102 ชนิด จํานวน 273 ต้น พรรณไม้เด่น 
คือ พยพC069 มะแฟน (Protium serratum Engl.) มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) เสี้ยวดอกขาว 
(Bauhinia variegata L.) และเหมือดคน (Helicia robusta (Roxb.) R. Br. ex Blume) ที่มีค่าดัชนี
ความสําคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 36.05, 13.16, 12.80 และ 12.42 ตามลําดับ 
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วางแปลงตัวอย่างสํารวจสังคมพืช 
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 พบสัตว์ 114 วงศ์ 188 สกุล 219 ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 20 ชนิด กลุ่มนก 112 
ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 26 ชนิด กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 18 ชนิด กลุ่มปลา 13 ชนิด และกลุ่ม
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 30 ชนิด  
 

 พบสัตว์ตามสถานภาพสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.. 2535 
จํานวน 135 ชนิด ตามสถานภาพสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) 
จํานวน 44.ชนิด และตามสถานภาพสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 
จํานวน 174 ชนิด 
 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ 
 

 
  

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์  
 

 
  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสํารวจ 

ด้านสัตว์ 
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การวางกับดักหลุม การวางดักข่ายเวหา 
 

 
 

การวางกับดักกรง 
 

การสํารวจตามแหล่งน้ํา 

 
 

การสํารวจตามเส้นทางธรรมชาติ 
 

 

สํารวจสัตว์ตอนกลางคืน 

 
 

บันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย 
 

การรวบรวมข้อมูล 
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 พบแมลง 55 วงศ์ 168 สกุล 185 ชนิด แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ มีกลุ่มแมลงช่วยผสม
เกสร 108 ชนิด กลุ่มแมลงตัวหํ้า-ตัวเบียน 27 ชนิด กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร 4 ชนิด กลุ่มแมลงดัชนีช้ีวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 6 ชนิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแมลง 2 ชนิด กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้ 38 ชนิด 
 

 พบแมลงตามสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) มีชนิดที่
ใกล้ถูกคุกคาม (NT) 1 ชนิด ได้แก่ แมลงปอบ้าน (Indothemis carnatica) กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(LC) 6 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อแพนซีมยุรา แมลงปอน้ําตก แมลงปอบ้าน (Hydrobasileus croceus) แมลงปอ
บ้านใหม่กลม และแมลงปอบ้าน (Trithemis aurora)  
 

 ตามสถานภาพชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย มีชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว (รายการ 1) 1 ชนิด คือมวนเขียวข้าว  
 

 สถานภาพสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีสัตว์
ป่าคุ้มครอง จํานวน 1 ชนิด ได้แก่ ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง 
 

 แบ่งสถานภาพตามประกาศกระทรวงเรื่องกําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้าม
นําเข้าหรือส่งออก 9 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดํา ผีเสื้อปีก
ค้างคาวธรรมดา ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา ด้วงคีมสองแถบ ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม 
ด้วงคีมมาโครแดง ด้วงกว่างซางเหนือ 
 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านแมลง 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 
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สํารวจและเก็บตัวอย่างแมลงกลางวัน 
 

  
 

เก็บตัวอย่างปลวก 
 

  
 

สํารวจและถ่ายภาพแมลงกลางคืน 
 

  
 

จัดการตัวอย่างแมลง 



~ 49 ~ 
 

 
 
 
 
 

พบเห็ด 23 วงศ์ 33 สกุล 51 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ 31 ชนิด เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดเผาะ 
เห็ดระโงกขาว เห็ดโคน เห็ดลม เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดตะไคลเขียว กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินไม่ได้ 20 
ชนิด เช่น เห็ดก้อนกะละแมดํา เห็ดรังมิ้ม เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดถ้วยขนยาว เห็ดก้อนฝุ่นเหลืองทอง 
และเห็ดก้านธูป 

 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา 
 

 
 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ด 
 

  
 

เดินสํารวจตามเส้นทางที่กําหนด 
 

ด้านเห็ดรา 
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ถ่ายภาพเห็ดรา 
 

 

เก็บตัวอย่างเห็ดรา บันทึกข้อมูลและพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
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 พบไลเคน 15 วงศ์ 30 สกุล 42 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มฝุ่นผง (crustose) 26 ชนิด และกลุ่มแผ่นใบ 
(foliose) 16 ชนิด 
 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน 
 

 
 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน 
 

  
 

เดินสํารวจตามเส้นทางที่กําหนด ถ่ายภาพไลเคน 
 

 

ด้านไลเคน 
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บันทึกเบื้องต้นบนหน้าซองบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
 

 
 

เก็บตัวอย่างไลเคน 
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 มี.7.เรื่อง.4.สาขา.คือ.การเก็บหารังผ้ึง.(สาขาการดํารงชีพและโภชนาการ พื้นบ้าน) สมุนไพร
พื้นบ้าน (สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน) การทําไม้กวาดดอกหญ้า การทําอุปกรณ์ จักสานไม้กวาด    
การทําด้ามอุปกรณ์จากไม้ การจักสาน (สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน) การไหว้ผีฟ้า (สาขาประเพณี 

พิธีกรรม) 

 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 
 

ทีมสํารวจด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  
 

เก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน 
 

 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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การเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวีดิทัศน์ 
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  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน อําเภอเชียงคํา จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 9 
หมู่บ้าน 1,228 ครัวเรือน สุ่มตัวอย่างสํารวจ 259 ครัวเรือน มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากป่า จํานวน 48 ชนิด แบ่งเป็น พืชและสมุนไพร 26 ชนิด เห็ด 11 ชนิด แมลง 3 ชนิด 
สัตว์ 8 ชนิด คิดเป็นเงินจํานวน 5,984 บาท/ปี/ครัวเรือน หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 7,708,339 
บาท/ปีของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด แบ่งเป็น เห็ดโคน 688,044.46 บาท/ปี อึ่ง 279,205 บาท/ปี และ
หน่อไม้ 83,044  บาท 
 
 

  

 
  

บรรยากาศการประเมินมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ประเมินมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 วิเคราะห์ จัดทํา และลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในเว็บไซต์
ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 
 

 

 

วิเคราะห์ จัดทํา และลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดทําฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
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1. เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th) มีบทความ 28 เรื่อง 
และมีผู้เข้าชม จํานวน 18,875 คน 

 

2. เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ 
(http://chm.forest.go.th) มีบทความ 27 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 8,319 คน 

 

3. เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 
(http://biodiversity.forest.go.th) ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์พืชจํานวน 2,017 ชนิด สัตว์จํานวน 687 
ชนิด แมลง จํานวน 865 ชนิด เห็ดรา จํานวน 213 ชนิด ไลเคน จํานวน 322 ชนิด และ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 109 เรื่อง มีบทความ 464 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 103,011 คน 

 

 4. เฟสบุ๊ค : Forest Biodiversity Division 
 

 5. เอกสารเผยแพร่ 
 

     - หนังสือเรื่อง ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน 
 

     - คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 
 

     - คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 
 

 6. วีดิทัศน์ เรื่อง ชุมชน คน ผ้ึง ป่า 
 

 7. โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 8 โปสเตอร์ 
 

   1) Biodiversity in the National Forest 
 

2) คุณค่า มูลค่า และความสําคัญของผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน         
จ.นครสวรรค์ 

 

3) มุมมอง...ของการได้ทํางาน และสัมผัสกับความหลากหลายฯ ทําให้รู้ว่า “ป่า” มี
คุณค่าเพียงใด 

 

   4) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ http://biodiversity.forest.go.th  
 

   5) นกแก๊ก นิมิตรหมายที่ดีของผืนป่า 
 

   6) พืชหายากที่พบใน ป่าป่าแม่วงก์-แม่เปิน 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
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   7) หอยเดื่อกับวิถีชาวบ้าน 
 

   8) ห่ิงห้อย มหัศจรรย์ ผูกพันสายน้ําไหล 
 

 8. แจกเอกสารเผยแพร่ จํานวน 4,741 เล่ม 
 

 9. แจกสื่อวีดิทัศน์ จํานวน 7 แผ่น 
 

 10. นิทรรศการ จํานวน 3 ครั้ง 
 

1) นิทรรศการหัวข้อ “Biodiversity in the National Forest” ในการประชุมนานาชาติว่า
ด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
บริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการ
ปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

 

2) นิทรรศการหัวข้อ “Biodiversity in the National Forest” ในการประชุมระดับ
ภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Conference 
on Biodiversity) 

 

3) นิทรรศการหัวข้อ คุณค่า มูลค่า และความสําคัญของผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-
แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรมนิทรรศการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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 11. รายงานความก้าวหน้า 
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     - หนังสือเรื่อง ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางวิชาการ 

เอกสารเผยแพร่ 
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  - คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 

 

 

 
 

 



~ 66 ~ 
 

     - คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 
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โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ 
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วีดิทัศน์ เรื่อง ชุมชน คน ผึ้ง 



~ 74 ~ 
 

 
 
 
 
 
 

  1 จํานวนผู้รับบริการเอกสารทางวิชาการ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,032 ราย 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจํานวนผู้ขอรับบริการจําแนกตามจุดรับบริการ 
 

จุดรับบริการ จํานวนผู้รับบริการ(ราย) 

สํานักงาน 31 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ป่าไม้จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ 

416 

เจ้าหน้าที่นําไปแจกในพื้นที่สํารวจฯ และงาน
นิทรรศการ 

585 

รวม 1,032 
 

  

 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตารางแสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

จุดรับบริการ 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

จํานวน 
ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ค่าคะแนน 
(4 มากท่ีสุด 
 1 น้อยท่ีสุด) 

ร้อยละของค่า
คะแนน 

สํานักงาน  31 14.35 3.83 95.74 

กลุ่มงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้
จัดส่งเอกสารให้ทาง
ไปรษณีย ์

82 37.96 3.83 95.82 

เจ้าหน้าที่นําไปแจกในพื้นที่
สํารวจฯ และงาน
นิทรรศการ 

103 47.68 3.68 91.89 

รวม 216 100 3.76 93.93 

การขอรับบริการงานวิชาการ /ขอรับเอกสารทางวิชาการ 

(เอกสารเผยแพร่ และวีดิทัศน์)ป่า 



~ 75 ~ 
 

 3 ผู้รับบริการเอกสารทางวิชาการ  

 

ตารางแสดงจํานวนหน่วยงานของผู้รับบริการแต่ละประเภท 
 

ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน  
สถาบันการศึกษา 

1 โรงเรียน (ไวใ้นห้องสมุดเพื่อใช้ในการศึกษาและอ้างอิง) 147 

2 มหาวิทยาลัย 83 

รวม 230 
หน่วยงานราชการ / ผู้บริหารภาครัฐ 

1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 

2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1 

3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 

4 สํานักเลขาธิการวุฒิสภา 1 

5 สํานักงบประมาณ 1 

6 สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 1 

7 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 

8 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 

9 หอสมุดแห่งชาติ 1 

10 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 1 

11 ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 1 

12 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา 1 

13 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (ประเทศไทย) หรือ GIZ 1 

14 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 

15 องค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์ 1 

16 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วงก์ 1 

17 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปิน 1 

18 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1 

19 โครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1 

20 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 

21 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 

 - กรมวิชาการเกษตร  

 - กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร  
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน  
22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 113 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  

 - สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ  สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 

 - สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  

 - สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  

 - สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – ภาคที่ 16  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์  
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน  
 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์  

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

 - องค์การสวนสัตว์  

 - องค์การจัดการน้ําเสีย  

 - กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  

 - กรมทรัพยากรน้ํา  

 - กรมทรัพยากรธรณี  

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

 - กรมควบคุมมลพิษ  

 - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 - ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 - กรมป่าไม้  

 - อธิบดีกรมป่าไม้  

 - รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง ดํารงคไ์ทย)  

 - รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย มาเสถียร)  

 - ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอํานวยพร ชลดํารงค์กุล)  

 - ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)  

 - ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ  

 - ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล  

 - ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้  

 - ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ  

 - สํานักบริหารกลาง  

 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 - กลุ่มตรวจสอบภายใน  

 - สํานักการอนุญาต  
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน  
 - สํานักแผนงานสารสนเทศ  

 - สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  

 - สํานักจัดการป่าชุมชน  

 - สํานักส่งเสริมการปลูกป่า  

 - สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

 - สํานักจัดการที่ดินป่าไม้  

 - สํานักกฎหมาย  

 - สํานักโครงการพระราชดําริ  

 - สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 - สํานักด่านป่าไม้  

 - สํานักรับรองการป่าไม้  

 - สํานักโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา  

 - สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

 - สํานักโครงการพระราชดําริ  

 - สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  

 - ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  

 - ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  

 - ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้  

 - ที่ปรึกษาด้านวิจัยและต่างประเทศ  

 - ผู้อํานวยการกลุ่มงานผลิตผลป่าไม้  

 - ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้  

 - ผู้อํานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้  

 - ผู้อํานวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย  

 - ผู้อํานวยการกลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้  

 - ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 - ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ  

 - กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้  

 - กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย  

 - กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง)  
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน  
 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่  

 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส  

 - ศูนย์ประสานงานป่าไม้พะเยา  

 - หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย. 9 (เชียงคํา)  

 กระทรวงมหาดไทย 77  

 - ผู้ว่าราชการ 77 จังหวัด  

รวม 212 
หน่วยงานภาคประชาชน 

1 มูลนิธิชีววิถี 1 

2 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 1 

3 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) 1 

4 สถาบันวิมุตตยาลัย (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) 1 

5 สถานปฏิบัติธรรมไร่เชิงตะวัน 1 
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน  
6 มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 1 

7 มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําไทย 1 

8 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก 1 

9 สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 

10 มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต 1 

11 มูลนิธิเด็กกําพร้าแห่งประเทศไทย 1 

รวม 11 
องค์กรเอกชน 

1 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด 1 

2 บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด 1 

3 บริษัทโตชิบา คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จํากัด 1 

4 บริษัท บุญรอดฟาร์ม จํากัด (สาขาเชียงราย) 1 

รวม 4 

อื่นๆ 
1 บุคคลทั่วไป  719 

รวม 719 

รวมทั้งหมด 946 
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4 จํานวนสื่อสิ่งพิมพ์และสี่อวีดิทัศน์ ท่ีแจกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
 

ตารางแสดงจํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
 

ลําดับ สื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน (เล่ม) 
1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ "บทเรียนจากสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
กรมป่าไม้" 

10 

2 เสน่ห์ป่าสนบ้านวัดจันทร์ วิถีแห่งการพึ่งพาของชาวปกาเกอะญอ 15 

3 คําหัวแฮด ป่าตีนบ้าน ติดชานเมือง แหล่งรวมชีวิต จิตวิญญาณชาวทุ่ง
ใหญ่ 

48 

4 ป่าหนองแปน ผืนป่าใหญใ่นพรเจริญ ป่าทามผืนสุดท้าย ที่ท้าทายการ
พัฒนาเชิงรุก 

4 

5 ถ้ําสิงห์ในป่ากุดจับ คุณค่าเคียงคู่ความงามในธรรมชาติ 38 

6 ความสะป๊ะของคนเมือง 14 

7 เราอยู่ผืนป่าเดียวกัน 48 

8 เรื่องเล่าจากพื้นที่ 135 

9 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านแมลง 30 

10 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 38 

11 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านสัตว์ 36 

12 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านเห็ดรา 82 

13 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านพืช 16 

14 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านไลเคน 30 

15 ความหลากหลายของไลเคนป่าภูคําบก จ.ร้อยเอ็ด 199 

16 ความหลากหลายของไลเคนป่าดงภู จ.ศรีสะเกษ 37 

17 ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก 152 

18 ความหลากหลายของไลเคนป่าสนวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ 69 

19 ความหลากหลายของป่าทุ่งหลวง 64 

20 ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ จ.อุดรธานี 180 

21 ความหลากหลายของเห็ดราพื้นที่ป่าภาคเหนือ เล่ม 1 43 

22 ความหลากหลายของเห็ดราพื้นที่ป่าภาคใต้ เล่ม 1 197 

23 ความหลากหลายของเห็ดราพื้นที่ป่าตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1 170 

24 ป่าอยู่คนยัง:เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 44 

25 Folkways People, Water Forest 322 
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ลําดับ สื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน (เล่ม) 
26 THE DIVERSITY OF LIMSTONE MOUNTAIN 346 

27 Songkanong 316 

28 Sufficient convention of Tahsida people in Phukombok Forest 333 

29 The charm of Gudjab Forest 320 

30 ป่าแม่คํามีความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน 170 

31 ป่าแม่จางฝ่ังซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การ
อนุรักษ์ 

192 

32 ป่าลําน้ําน่านฝ่ังขวา ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทาน
ทําไม้ 

182 

33 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน 793 

34 เห็ด วงศ์ Xylariaceae 67 

35 สมุดบันทึกครัวเรือน 1 

รวมท้ังสิ้น 4,741 
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จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

เว็บไซต์ จํานวนผู้เข้าชม (คน) 
เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
(http://fbd.forest.go.th) 

18,875 

เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 

103,011 

เว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (CHM)  
(http://chm.forest.go.th) 

8,319 

 

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

 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 
ผู้เข้าใช้งานซํ้า

(คน) 
จํานวนผู้เข้าชม (คน) 

ตุลาคม 2558 1,088 263 1,351 

พฤศจิกายน 2558 1,217 162 1,379 

ธันวาคม 2558 1,068 94 1,162 

มกราคม 2559 1,516 224 1,740 

กุมภาพันธ์ 2559 1,465 211 1,676 

มีนาคม 2559 1,573 257 1,830 

เมษายน 2559 1,528 210 1,738 

พฤษภาคม 2559 1,885 281 2,166 

มิถุนายน 2559 1,446 237 1,683 

กรกฎาคม 2559 1,402 249 1,353 

สิงหาคม 2559 1,394 285 1,341 

กันยายน 2559 1,451 157 1,456 

รวมท้ังสิ้น 17,033 2,630 18,875 
 
 

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

- ภาคภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคภาษาอังกฤษ  
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บทความท่ีลงในเว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
(http://fbd.forest.go.th) 

 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

1 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
2558 ครั้งที่ 8 

7 ตุลาคม 2558 

2 ข่าวกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) 

2 ธันวาคม 2558 

3 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 1 

11 ธันวาคม 2558 

4 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 2 

1 กุมภาพันธ์ 2559 

5 เรื่องเล่าจาก
พื้นที่ 

งานความหลากหลายทางชีวภาพเช่ือมสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนรอบป่า 

2 กุมภาพันธ์ 2559 

6 ข่าวกิจกรรม กรมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการประชุมระดับ
ภูมิภาคอาเซียน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Conference on Biodiversity) 

19 กุมภาพันธ์ 2559 

7 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 3 

1 มีนาคม 2559 

8 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดกระบวนการประเมินชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน  

จังหวัดนครสวรรค์ 

29 เมษายน 2559 

9 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 4 

24 พฤษภาคม 2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

10 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าการพึ่งพิง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน  

จังหวัดนครสวรรค์ 

2 มิถุนายน 2559 

11 ข่าวกิจกรรม 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 

9 มิถุนายน 2559 

12 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 5 

24 มิถุนายน 2559 

13 เรื่องเล่าจาก
พื้นที่ 

ฝนลง...ป่าช้ืน...แมลงโผบินออกจากดิน 1 กรกฎาคม 2559 

14 ข่าวกิจกรรม นิทรรศการการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4 กรกฎาคม 2559 

15 รายงาน
ประจําปี 

รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 8 กรกฎาคม 2559 

16 เรื่องเล่าจาก
พื้นที่ 

ดอกกล้วยไม้บาน…ในป่าผลัดใบ 12 กรกฎาคม 
2559 

17 รายงาน
กิจกรรม
อนุรักษ์ฯ 

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

13 กรกฎาคม 
2559 

18 เรื่องเล่าจาก
พื้นที่ 

อาหารกลางดง 14 กรกฎาคม 
2559 

19 ข่าวกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) 

15 กรกฎาคม 
2559 

20 ข่าวกิจกรรม กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายป่าชุมชนแม่วงก์-แม่เปิน-
ชุมตาบง 

25 กรกฎาคม 
2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

21 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 6 

8 สิงหาคม 2559 

22 เรื่องเล่าจาก
พื้นที่ 

ฤดูกาลอาหารมากมาย ผีเสื้อมากมี 22 สิงหาคม 2559 

23 เอกสาร
เผยแพร่ 

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผืนป่าอย่างยั่งยืน 

23 สิงหาคม 2559 

24 เอกสาร
เผยแพร่ 

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 13 กันยายน 2559 

25 เอกสาร
เผยแพร่ 

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านแมลง 

13 กันยายน 2559 

26 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับดําเนินงานกิจกรรมฯ  

ปีงบประมาณ 2560 

16 กันยายน 2559 

27 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขอข้อมูล
สําหรับเป็นแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ดําเนิน 

งานกิจกรรมฯ ปี 2561 

28 กันยายน 2559 

28 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559 เพื่อ
ร่วมจัดทําแผนบูรณาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพร่วมกับชุมชน 

30 กันยายน 2559 
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 2 จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
กรมป่าไม้ (http:// biodiversity.forest.go.th) 

 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 
ผู้เข้าใช้งานซํ้า

(คน) 
จํานวนผู้เข้าชม (คน) 

ตุลาคม 2558 5,463 1,774 7,237 

พฤศจิกายน 2558 7,874 2,553 10,427 

ธันวาคม 2558 4,967 1,356 6,323 

มกราคม 2559 5,624 1,225 6,849 

กุมภาพันธ์ 2559 6,214 1,451 7,665 

มีนาคม 2559 5,909 1,752 7,661 

เมษายน 2559 5,748 1,943 7,691 

พฤษภาคม 2559 6,116 1,780 7,896 

มิถุนายน 2559 7,271 1,523 8,794 

กรกฎาคม 2559 7,723 1,559 9,282 

สิงหาคม 2559 8,516 1,865 10,381 

กันยายน 2559 10417 2388 12,805 

รวมท้ังสิ้น 81,842 21,169 103,011 
 

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

 
ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

1 บทความ เฟินราชินี ชูใบคล้ายตําลึง 1 ตุลาคม 2558 

2 บทความ หนึ่งปีมีเพียงครั้ง 2 ตุลาคม 2558 

3 ข่าว
ประกาศ 

เสริมคุณค่าสมุนไพรสกัด “ใบบัวบก” ให้บริสุทธิ์สูงใช้
ยับยั้งเม็ดสีผิว 

2 ตุลาคม 2558 

4 บทความ เต่าร้างแดง 3 ตุลาคม 2558 

5 ข่าว
ประกาศ 

เติมเต็มพืชสมุนไพรในป่าชายเลน  3 ตุลาคม 2558 

6 บทความ กระติบข้าวเหนียว 4 ตุลาคม 2558 

7 บทความ เปล้าน้ําเงินสมุนไพรลดไข้ 5 ตุลาคม 2558 

8 ข่าว
ประกาศ 

พบ‘ต๊ักแตนแมโ่จ้แพร่’ ในป่าเต็งรังหลังม.แมโ่จ้ เผยได้
เป็นสกุลใหม่ของโลก 

5 ตุลาคม 2558 

9 บทความ นกแซงแซวหงอนขนกับดอกไม้ 6 ตุลาคม 2558 

10 ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัยไทยรับทุนยุโรปเดินหน้าสืบจีโนมราแมลง
เปลี่ยนมดเป็นซอมบี้ 

6 ตุลาคม 2558 

11 บทความ ไสไ้ก ่กลิ่นหอม 7 ตุลาคม 2558 

12 ข่าว
ประกาศ 

ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย  7 ตุลาคม 2558 

13 บทความ นางพญาปลวก 8 ตุลาคม 2558 

14 ข่าว
ประกาศ 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบครอบครัว  8 ตุลาคม 2558 

15 บทความ เหล็กเหลี่ยม ต้นไม้เป็นเหลี่ยม 9 ตุลาคม 2558 

16 ข่าว
ประกาศ 

เปิดตัว "หอยบุษราคัม" หอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก 9 ตุลาคม 2558 

17 บทความ ปราชญ์จักสาน บอกเล่าเรื่องราวจากฝีมือการประดิษฐ์ 10 ตุลาคม 2558 

18 บทความ เดินป่า อร่อยเพลินกับลูกหว้า 11 ตุลาคม 2558 

19 บทความ ปลาหมอช้างเหยียบ 12 ตุลาคม 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

20 ข่าว
ประกาศ 

ตะลึง!พบ“จําปีหลวง-จําปีรัชนี”ใหญ่สุดในโลกตั้ง
ตระหง่านกลางป่าฯแม่ปราบ 

12 ตุลาคม 2558 

21 บทความ เรื่องกล้วย กล้วย 13 ตุลาคม 2558 

22 ข่าว
ประกาศ 

องค์การสวนสัตว์ฯ เร่งเดินหน้ารวบพันธุกรรม 

สัตว์หายาก 

13 ตุลาคม 2558 

23 บทความ ผีเสื้อเจ้าป่า 14 ตุลาคม 2558 

24 ข่าว
ประกาศ 

หนูสายพันธุใ์หม่ถูกพบบนเกาะในประเทศอินโดนีเซีย 14 ตุลาคม 2558 

25 บทความ ทําความรู้จักกับ ก่อแซะ 15 ตุลาคม 2558 

26 ข่าว
ประกาศ 

พระเมตตา สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยสัตว์ป่า 

เขตรักษาพันธุ์ "ซับลังกา" 

15 ตุลาคม 2558 

27 บทความ เตรียมอุปกรณ์เก็บเห็ด 16 ตุลาคม 2558 

28 ข่าว
ประกาศ 

สร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน 16 ตุลาคม 2558 

29 บทความ กะเม็งสีขาวคือหญิงสาว 17 ตุลาคม 2558 

30 บทความ นกเจ้าบทบาท 18 ตุลาคม 2558 

31 บทความ หนามกระสุน พืชคลุมดินดอกเหลือง 19 ตุลาคม 2558 

32 ข่าว
ประกาศ 

ปูยักษ์อลาสกา ป่วนระบบนิเวศขั้วโลกใต้ 19 ตุลาคม 2558 

33 บทความ ตัวหนึ่งดึง ตัวหนึ่งดัน 20 ตุลาคม 2558 

34 ข่าว
ประกาศ 

คุณคิดว่าบนโลกมี "ต้นไม้" กี่ต้น?! 20 ตุลาคม 2558 

35 บทความ กระทือลิง ความสวยงานจากวงค์ขิง 21 ตุลาคม 2558 

36 บทความ ช้าช้า หลังฝนตก 22 ตุลาคม 2558 

37 บทความ ขอแนะนําให้รู้จักต้นนาวน้ํา 23 ตุลาคม 2558 

38 บทความ มดกับพืช 24 ตุลาคม 2558 

39 บทความ ช่ือเรียกบ่งบอกตัวตน 25 ตุลาคม 2558 

40 บทความ ตัวเล็ก ลายขวาง กระโดดไว 26 ตุลาคม 2558 

41 บทความ ลําดวน ชวนชิม 27 ตุลาคม 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

42 ข่าว
ประกาศ 

เต่ายักษ์สายพันธุใ์หมใ่นหมู่เกาะกาลาปากอส 27 ตุลาคม 2558 

43 บทความ กองดินมีชีวิต 28 ตุลาคม 2558 

44 ข่าว
ประกาศ 

เผ็ดสารพัด "พริก" เป็นได้ทัง้อาหารและยา 28 ตุลาคม 2558 

45 บทความ ใบเหลียงผัดไข่ เมนูเด็ดของชาวใต้ 29 ตุลาคม 2558 

46 ข่าว
ประกาศ 

รักช้าง!...ช่วยอนุรักษ์ หยุดบันเทิง-สู่วิถีธรรมชาติ 29 ตุลาคม 2558 

47 บทความ นกน้อยทํารังแต่พอตัว 30 ตุลาคม 2558 

48 ข่าว
ประกาศ 

บุกเขาใหญ่ตามนักวิจัยสํารวจ "ราแมลง" 30 ตุลาคม 2558 

49 บทความ บันไดสู่ปลายยอด 31 ตุลาคม 2558 

50 บทความ ดํารงชีวิตอยูใ่ต้ดิน 1 พฤศจิกายน 2558 

51 บทความ ตีนปูบนต้นไม้ 2 พฤศจิกายน 2558 

52 บทความ หมอต้นไม้ 3 พฤศจิกายน 2558 

53 บทความ หว้าหิน 4 พฤศจิกายน 2558 

54 บทความ มวนนักฆ่า 5 พฤศจิกายน 2558 

55 ข่าว
ประกาศ 

เห็ดหมึก'หายากอันดับ 2 ของโลก โผล่เหม็นเน่าไร่ครู
สาวโคราช  

5 พฤศจิกายน 2558 

56 บทความ มะลไิสไ้ก่ ผลไม้ของสัตว์ป่า 6 พฤศจิกายน 2558 

57 ข่าว
ประกาศ 

ขนมที่ชื่อ..“วุ้นย่านาง” ของดี-อร่อยจนต้องบอกต่อ 6 พฤศจิกายน 2558 

58 บทความ นกไตไ่ม้หน้าผากกํามะหยี่ 7 พฤศจิกายน 2558 

59 บทความ งวงชุ่ม สมุนไพรลดไข้ 8 พฤศจิกายน 2558 

60 บทความ ความหลากหลายของลวดลายสีสัน 9 พฤศจิกายน 2558 

61 ข่าว
ประกาศ 

กรมวิทย์จัดทําตํารา มาตรฐานยาสมุนไพรหนุน 

ภูมิปัญญาไทย 

9 พฤศจิกายน 2558 

62 บทความ กาเอ๋ย กาหลง 10 พฤศจิกายน 2558 

63 บทความ นกนักปรับตัว 11 พฤศจิกายน 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

64 บทความ ดอกเสี้ยว ริมป่า 12 พฤศจิกายน 2558 

65 บทความ มอธทองเฉียงพร้า 13 พฤศจิกายน 2558 

66 บทความ เหลืองอร่าม งามด่ัง....ดอกคูน 14 พฤศจิกายน 2558 

67 บทความ สีสันสวยงาม เคลื่อนไหวใกล้พื้นดิน 15 พฤศจิกายน 2558 

68 บทความ เดซี่ปลอม ย้อมผมได้ 16 พฤศจิกายน 2558 

69 บทความ พบเห็นบ่อย แตไ่ม่ค่อยรู้จัก 17 พฤศจิกายน 2558 

70 บทความ ช่ือแปลก ใบสวย 18 พฤศจิกายน 2558 

71 บทความ ปลาอะไรปัดแก้ม 19 พฤศจิกายน 2558 

72 บทความ กินกุ้งน้อย สมุนไพรไทย 20 พฤศจิกายน 2558 

73 บทความ เพื่อเอาตัวรอด 21 พฤศจิกายน 2558 

74 บทความ ขมิ้นต้น 22 พฤศจิกายน 2558 

75 บทความ นกกระติ๊ดขี้หมู 23 พฤศจิกายน 2558 

76 ข่าว
ประกาศ 

ชวนคนรักธรรมชาติชมแมลงชนิดใหม่ของโลกใน
มหกรรมวิทย์ '58 

23 พฤศจิกายน 2558 

77 บทความ น้ํานมราชสีห์ มีดีสมช่ือ 24 พฤศจิกายน 2558 

78 ข่าว
ประกาศ 

โครงการหลวง’ชวนคนไทยกินผัก 5 สี ดี อร่อย  24 พฤศจิกายน 2558 

79 บทความ เล็กๆ ในเงามืด 25 พฤศจิกายน 2558 

80 ข่าว
ประกาศ 

เรียนกลางป่าซึมซับชีววิทยาที่ “เขาเขียว” 25 พฤศจิกายน 2558 

81 บทความ หญ้าน้ําดับไฟ ช่ือนี้ มีที่มา 26 พฤศจิกายน 2558 

82 ข่าว
ประกาศ 

แยกให้เป็น "ป่า" แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร ? 26 พฤศจิกายน 2558 

83 บทความ งูปี่แก้วลายหัวใจ 27 พฤศจิกายน 2558 

84 บทความ กระเจียวโคก 28 พฤศจิกายน 2558 

85 บทความ หาตัวจับยาก 29 พฤศจิกายน 2558 

86 บทความ ผักสาบ อาหารจากผืนป่า 30 พฤศจิกายน 2558 

87 บทความ ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 1 1 ธันวาคม 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

88 บทความ ดูแต่ตา มืออย่าต้อง 2 ธันวาคม 2558 

89 บทความ จากราเป็นดอกเห็ด 3 ธันวาคม 2558 

90 บทความ ตองแตก ยาถ่ายที่ควรระวัง 4 ธันวาคม 2558 

91 บทความ ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 2 5 ธันวาคม 2558 

92 บทความ ตะกร้าช้อปปิ้ง 6 ธันวาคม 2558 

93 บทความ ตาขาวหัวตั้ง 7 ธันวาคม 2558 

94 บทความ ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 3 8 ธันวาคม 2558 

95 ข่าว
ประกาศ 

“ด้วงแอฟริกัน” ศัตรูตัวใหม่คุกคามฟาร์มผ้ึงเลี้ยง 8 ธันวาคม 2558 

96 บทความ ตีนตุ๊กแก วัชพืชอาหารสัตว์ 9 ธันวาคม 2558 

97 ข่าว
ประกาศ 

รู้จักนกใกล้สูญพันธุ์ผ่านปลายพู่กันศิลปินรุ่นใหม่ 9 ธันวาคม 2558 

98 บทความ เพราะเราต้องพึ่งกัน 10 ธันวาคม 2558 

99 บทความ คํารอก เนื้อไม้มากประโยชน์ 11 ธันวาคม 2558 

100 ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัยไทยพบพยาธิบุกขั้วโลกใต้คาดผลพวง  

"โลกร้อน" 

11 ธันวาคม 2558 

101 บทความ นกน้อยประแป้ง 12 ธันวาคม 2558 

102 บทความ ใบเกลี้ยง ตามคําบอก 13 ธันวาคม 2558 

103 บทความ ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา 14 ธันวาคม 2558 

104 ข่าว
ประกาศ 

เปิดประสบการณ์ "ดูนกกลางเมืองยามค่ําคืน" 14 ธันวาคม 2558 

105 บทความ กล้วยไม้ดิน ว่านแผ่นดิน 15 ธันวาคม 2558 

106 ข่าว
ประกาศ 

เรื่องช้างๆ 15 ธันวาคม 2558 

107 บทความ ไลเคนในป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง : ตอนที่ 1 16 ธันวาคม 2558 

108 บทความ ลายเสือ แย้มกลีบบนต้นไม้ 17 ธันวาคม 2558 

109 บทความ อาหารของเห็ดรา 18 ธันวาคม 2558 

110 บทความ ก่อหัวหมู 19 ธันวาคม 2558 
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111 บทความ เจ้าตัวเล็กแฝงตัวในเงาไม้ 20 ธันวาคม 2558 

112 บทความ ข่าคม แก้ท้องอืด 21 ธันวาคม 2558 

113 บทความ ช่ือนี้มีที่มา 22 ธันวาคม 2558 

114 บทความ หญ้าขวาก ก้านดํา กินได้ 23 ธันวาคม 2558 

115 บทความ ไลเคนในป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง : ตอนที่ 2 24 ธันวาคม 2558 

116 ข่าว
ประกาศ 

ตั้ง "เครือข่ายรักษ์ป่าลุ่มน้ําลาว เชียงราย" เป็น
พิพิธภัณฑ์จัดการน้ําแห่งที่ 10 

24 ธันวาคม 2558 

117 บทความ แข้งกวางสีขาว 25 ธันวาคม 2558 

118 ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัย "ม.มหิดล" สุดเจ๋ง!! พบพืช 6 ชนิดใหม่ของ
โลก 

25 ธันวาคม 2558 

119 บทความ อยูไ่ด้เพราะซาก 26 ธันวาคม 2558 

120 บทความ ดอกสวยสีม่วง 27 ธันวาคม 2558 

121 บทความ นาฬิกาปลุกบินได้ 28 ธันวาคม 2558 

122 ข่าว
ประกาศ 

แมงมุมทารันทูล่าสายพันธุใ์หม่ 28 ธันวาคม 2558 

123 บทความ กระดูกกบ 29 ธันวาคม 2558 

124 ข่าว
ประกาศ 

ค้นพบงูทะเลซึ่งคาดว่าสูญพันธุไ์ปแล้วที่ออสเตรเลีย 29 ธันวาคม 2558 

125 บทความ กางปีกหาแสง 30 ธันวาคม 2558 

126 ข่าว
ประกาศ 

การฆ่าสัตว์ป่าอาจทําให้สภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง 30 ธันวาคม 2558 

127 บทความ โลดทะนง 31 ธันวาคม 2558 

128 บทความ ไลเคนในป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง : ตอนที่ 3 1 มกราคม 2559 

129 บทความ กําเบ้อต้น ผีเสื้อดอกขาว 2 มกราคม 2559 

130 บทความ ฉันอยู่กับราก 3 มกราคม 2559 

131 บทความ ใครรู้จักกุหลาบหินบ้าง? 4 มกราคม 2559 

132 บทความ พบเจอในพุ่มตะขบ 5 มกราคม 2559 

133 บทความ ของอร่อยอยูใ่ต้ดิน 6 มกราคม 2559 
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134 บทความ ภาพลวงตา 7 มกราคม 2559 

135 บทความ กับแก้ กินได้ 8 มกราคม 2559 

136 บทความ ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 1 9 มกราคม 2559 

137 บทความ กาสะลองคําดอกสีส้ม 10 มกราคม 2559 

138 บทความ เห็ดผ้ึงหมู่ตาเฒ่า 11 มกราคม 2559 

139 บทความ โคกกระออม ถุงลม ตามชายป่า 12 มกราคม 2559 

140 บทความ ผู้ควบคุมในคราบนักล่า 13 มกราคม 2559 

141 บทความ พุทรา ผลไม้ป่าอีกหนึ่งชนิด 14 มกราคม 2559 

142 บทความ มวณเพชฌฆาต 15 มกราคม 2559 

143 บทความ ผลเบี้ยวๆ แบบหาด 16 มกราคม 2559 

144 บทความ ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 2 17 มกราคม 2559 

145 บทความ สวยหวานซ่อนเปรี้ยว 18 มกราคม 2559 

146 บทความ ตัวนิดกระติ๊ดเดียว 19 มกราคม 2559 

147 บทความ หญ้าดอกคํา ความงามที่ซ่อนอยู่ 20 มกราคม 2559 

148 บทความ อาหารจากกอไผ่ 21 มกราคม 2559 

149 บทความ ช้างเล็กในป่าใหญ่ 22 มกราคม 2559 

150 ข่าว
ประกาศ 

ตามไปดู "พิพิธภัณฑ์น้ํา" แห่งใหม่ที่เชียงราย ใช้ "ฝาย" 
รักษาป่าเสื่อมโทรม 

22 มกราคม 2559 

151 บทความ ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 3 23 มกราคม 2559 

152 บทความ มันฤาษีมีดีมากกว่าสวย 24 มกราคม 2559 

153 บทความ น่ันใครแอบกินตะขบ? 25 มกราคม 2559 

154 ข่าว
ประกาศ 

ยางพารา พืชเศรษฐกิจหรือหายนะระบบนิเวศ 25 มกราคม 2559 

155 บทความ พลับเขา ฉันเพศเมีย เธอเพศผู้ 26 มกราคม 2559 

156 ข่าว
ประกาศ 

รู้จัก "แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน" แมงมุมพิษทํา
เนื้อเน่าตาย 

26 มกราคม 2559 

157 ข่าว
ประกาศ 

พบป่าตะเคียนโบราณกว่า 1,000 ต้น อายุ 200 ปี 27 มกราคม 2559 
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158 บทความ ความโดดเด่นทําร้ายตัว 27 มกราคม 2559 

159 บทความ ชายผ้าสีดา เฟินบนต้นไม้ 28 มกราคม 2559 

160 บทความ ไลเคนขยายพันธุ์อย่างไร? : ตอนที่ 1 29 มกราคม 2559 

161 บทความ ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. 30 มกราคม 2559 

162 บทความ เมื่อครั้งยังเยาว์ 31 มกราคม 2559 

163 บทความ ฝักเป็นฝอย 1 กุมภาพันธุ์ 2559 

164 บทความ กระรอกท้องแดง 2 กุมภาพันธุ์ 2559 

165 บทความ สวยจากภายใน 3 กุมภาพันธุ์ 2559 

166 บทความ ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร? : ตอนที่ 2 4 กุมภาพันธุ์ 2559 

167 ข่าว
ประกาศ 

"สะแกราชโมเดล" ต้นแบบรักษาป่าด้วยวิทย์ 4 กุมภาพันธุ์ 2559 

168 บทความ กระทุ่มนา 5 กุมภาพันธุ์ 2559 

169 ข่าว
ประกาศ 

"น้ําดี" ไม่มีหมด บริหารน้ําด้วยฝายคลองหินขุด  

5 ช่ัวโครต 

5 กุมภาพันธุ์ 2559 

170 บทความ ผีเสื้อกลางคืน 6 กุมภาพันธุ์ 2559 

171 บทความ ประโยชน์ของต้นไม้ช่ือแปลก 7 กุมภาพันธุ์ 2559 

172 บทความ ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร? : ตอนที่ 3 8 กุมภาพันธุ์ 2559 

173 ข่าว
ประกาศ 

งานวิจัยเผยปี 2050 ปริมาณขยะพลาสติกมากกว่า
จํานวนปลาในมหาสมุทร 

8 กุมภาพันธุ์ 2559 

174 บทความ เมื่อย แก้เมื่อย 9 กุมภาพันธุ์ 2559 

175 บทความ นกน้อยลงเล่นน้ํา 10 กุมภาพันธุ์ 2559 

176 บทความ ก้างปลาเกาะติดกับต้นไม้ 11 กุมภาพันธุ์ 2559 

177 บทความ สับขาหลอก 12 กุมภาพันธุ์ 2559 

178 บทความ ลูกไม้ หล่นไกลต้น 13 กุมภาพันธุ์ 2559 

179 บทความ ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร? : ตอนที่ 4 14 กุมภาพันธุ์ 2559 

180 บทความ เอื้องผ้ึง ความงามของสีเหลือง 15 กุมภาพันธุ์ 2559 

181 บทความ แมงป่องแส้ แค่เหม็น... 16 กุมภาพันธุ์ 2559 

182 บทความ งูเขียวปากม่วง สวย เด่น เป็นสง่า 17 กุมภาพันธุ์ 2559 
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183 บทความ ระบําผ้ึงน้อย 18 กุมภาพันธุ์ 2559 

184 บทความ กระจุกก่อนก 19 กุมภาพันธุ์ 2559 

185 บทความ ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร? : ตอนที่ 5 20 กุมภาพันธุ์ 2559 

186 บทความ เครือออน 21 กุมภาพันธุ์ 2559 

187 บทความ ใครแอบกินมะละกอ? 22 กุมภาพันธุ์ 2559 

188 บทความ ขางขาว พรรณไม้ตามเขาชอบอากาศเย็น 23 กุมภาพันธุ์ 2559 

189 บทความ ขาเก็บเกสร 24 กุมภาพันธุ์ 2559 

190 บทความ เดือยไก่...ในดอกไม้ 25 กุมภาพันธุ์ 2559 

191 บทความ ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร? : ตอนที่ 6 26 กุมภาพันธุ์ 2559 

192 ข่าว
ประกาศ 

ตรวจสอบบุกรุกพื้นที่ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา 26 กุมภาพันธุ์ 2559 

193 บทความ กลิ้งกลางดง 27 กุมภาพันธุ์ 2559 

194 บทความ "จาบคา" นกล่าแมลง 28 กุมภาพันธุ์ 2559 

195 บทความ ขันทองพยาบาท ไมไ่ด้น่ากลัวตามช่ือนะ 29 กุมภาพันธุ์ 2559 

196 ข่าว
ประกาศ 

ซ้อมดับไฟ "ป่าสงวนฯ" เสียหายแล้ว 5 พันไร่ ทอ. จ่อ
ซื้อ MAFF2 ราคา 200 ล้าน 

29 กุมภาพันธุ์ 2559 

197 บทความ ด้วงน้ํามันดําแถบขาว 1 มีนาคม 2559 

198 ข่าว
ประกาศ 

รู้จัก "หมึกบลูริง" ฉายา "สวยประหาร" พิษร้ายรอบตัว 
สัตว์รักสงบ ชอบหลบตามรู 

1 มีนาคม 2559 

199 บทความ สะแกนา 2 มีนาคม 2559 

200 ข่าว
ประกาศ 

ขยะพลาสติกปลิดชีพหอยนางรม 2 มีนาคม 2559 

201 บทความ สารจากไลเคน เป็นประโยชน์ 3 มีนาคม 2559 

202 ข่าว
ประกาศ 

พบการปลูกป่าสนยุโรปทําให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น 3 มีนาคม 2559 

203 บทความ ข้าวเหนียวลิง 4 มีนาคม 2559 

204 ข่าว
ประกาศ 

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 4 มีนาคม 2559 

205 บทความ นกอีแพรดแถบอกดํา 5 มีนาคม 2559 
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206 ข่าว
ประกาศ 

พบซากกระทิงถูกยิงตายคาป่าเขาใหญ่ คาดฝีมือ
พราน ล่าเอาหัว-เขา 

5 มีนาคม 2559 

207 บทความ นุ่น เก็บใยใช้ยัดหมอน 6 มีนาคม 2559 

208 ข่าว
ประกาศ 

แล้งหนัก! สัตว์ป่าอาละวาด อุทยานส่ังห้ามกางเต้นท์
เด็ดขาด 

6 มีนาคม 2559 

209 บทความ ต่อหัวเสือบ้าน ภัยร้ายใกล้ตัว 7 มีนาคม 2559 

210 ข่าว
ประกาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน 

7 มีนาคม 2559 

211 บทความ ค้อ โดดเด่นอยู่บนเขา 8 มีนาคม 2559 

212 ข่าว
ประกาศ 

"มะโย่ง" มรดกใกล้สูญพันธุ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
มุสลิมชายแดนใต้ 

8 มีนาคม 2559 

213 บทความ เห็ดถ่านเล็ก 9 มีนาคม 2559 

214 ข่าว
ประกาศ 

4 สัตว์ทะเลว่าที่ "สัตว์ป่าสงวน" ชนิดใหม่ วาฬบลูด้า-
วาฬโอมูระ-ฉลามวาฬ-เต่ามะเฟือง 

9 มีนาคม 2559 

215 บทความ คําแสด ผลแดงแสดตามช่ือ 10 มีนาคม 2559 

216 ข่าว
ประกาศ 

นักอนุรักษ์ถาม...คิดจะนํา "นกแต้วแร้ว" มาจากพม่า 
แล้วจัดการป่าดีหรือยัง 

10 มีนาคม 2559 

217 บทความ โฮก ป๊ก! โฮก ป๊ก! นกโพระดกธรรมดา 11 มีนาคม 2559 

218 ข่าว
ประกาศ 

เชือกลีซอชาวไทยภูเขา สู่งานประดิษฐ์ทรงคุณค่า 11 มีนาคม 2559 

219 บทความ ผักเสี้ยนผี สมุนไพรผักดอง 12 มีนาคม 2559 

220 บทความ ผ้ึงมิ้ม กับดอกไม ้ 13 มีนาคม 2559 

221 บทความ ว่านนางล้อม ไม้มงคล ป้องกันภัย 14 มีนาคม 2559 

222 ข่าว
ประกาศ 

นักวิทยาศาสตร์พบหมึกสีขาวใต้ท้องทะเลลึก 14 มีนาคม 2559 

223 บทความ เห็ดรังมิ้ม 15 มีนาคม 2559 

224 บทความ ครามเถา พรรณไม้ ให้สีคราม 16 มีนาคม 2559 

225 บทความ ชะนีธรรมดา 17 มีนาคม 2559 

226 บทความ พระเจ้าห้าพระองค์กับความเช่ือ 18 มีนาคม 2559 
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227 บทความ สีสันจากผีเสื้อพุ่มไม้ 19 มีนาคม 2559 

228 บทความ อาวแดง 20 มีนาคม 2559 

229 บทความ หางไก่งวงปลอม 21 มีนาคม 2559 

230 บทความ ต้นกระเช้าถุงทองเป็นอะไรกับผีเสื้อถุงทองนะ? 22 มีนาคม 2559 

231 บทความ นกกางเขนดง 23 มีนาคม 2559 

232 ข่าว
ประกาศ 

"บึงกาฬ" แล้ง กระทบฝูงลิงกว่า 400 ตัว ขาดแคลน
อาหาร-น้ํา 

23 มีนาคม 2559 

233 บทความ หอมกลิ่นข้าวสารป่า 24 มีนาคม 2559 

234 ข่าว
ประกาศ 

"ลูกอม-คุ้กกี้ช่วยเลิกบุหรี่จากหญ้าดอกขาว" 
ทางเลือกใหม่สิงห์อมควันกลับใจ 

24 มีนาคม 2559 

235 บทความ ชีวิตในดินของแมลงกระชอน 25 มีนาคม 2559 

236 ข่าว
ประกาศ 

ออสเตรเลียระบุ ภัย "ปะการังฟอกขาว"ที่ เกรตแบริ
เออร์รีฟ อยูใ่นขั้นรุนแรง 

25 มีนาคม 2559 

237 บทความ ขว้าว ว้าว ว้าว 26 มีนาคม 2559 

238 บทความ กระรอกหลากสี  27 มีนาคม 2559 

239 บทความ ชะมดต้น สมุนไพรไมใ่ช่สัตว์ 28 มีนาคม 2559 

240 ข่าว
ประกาศ 

"เส้นทางสาวไหม" กว่าจะเป็นผ้าไหมสวย 28 มีนาคม 2559 

241 บทความ ด้วงกว่างชน กับการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด 29 มีนาคม 2559 

242 ข่าว
ประกาศ 

ปล่อย "สัตว์ป่า" คืนสู่ธรรมชาติคุณจะได้บุญหรือบาป 29 มีนาคม 2559 

243 บทความ เปล้าใหญ่ ใช้เป็นยาสมุนไพรได้ทุกส่วน  30 มีนาคม 2559 

244 บทความ นกปลีกล้วยเล็ก ไมไ่ด้ชอบกินหัวปลี 31 มีนาคม 2559 

245 บทความ เอื้องพญาไรใ้บที่ไมไ่รใ้บ 1 เมษายน 2559 

246 ข่าว
ประกาศ 

ระเบิดแก่งน้ําโขง กระทบสิ่งแวดล้อม 1 เมษายน 2559 

247 บทความ ผีเสื้อกลางคืนที่หาชมได้ยาก 2 เมษายน 2559 

248 บทความ ยอดิน ดอกสีขาว รากให้สีแดง 3 เมษายน 2559 

249 บทความ เจ้านกกาเหว่าเอย 4 เมษายน 2559 
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250 ข่าว
ประกาศ 

ทะเลน้ําแข็งขั้วโลกเหนือลดตํ่าทําลายสถิติ 4 เมษายน 2559 

251 บทความ เสน่ห์ของดอกมูกเตี้ย 5 เมษายน 2559 

252 ข่าว
ประกาศ 

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเผยภัยแล้งปีนี้ส่งผลให้ 

ต้นดาหลาออกดอกน้อยลง 

5 เมษายน 2559 

253 บทความ แตน มีแต่นางร้าย 6 เมษายน 2559 

254 ข่าว
ประกาศ 

ปลาตายเป็นเบือที่สหรัฐฯ เหตุอากาศร้อนจัดทําให้
สาหร่ายเป็นพิษ 

6 เมษายน 2559 

255 บทความ จํ้า ไม้พุ่มดอกขาว 7 เมษายน 2559 

256 ข่าว
ประกาศ 

แมลงและสัตว์ผสมเกสรทั่วโลกกําลังถูกคุกคามด้วย
น้ํามือมนุษย์ 

7 เมษายน 2559 

257 บทความ แมลงวันยอดนักสืบ 8 เมษายน 2559 

258 ข่าว
ประกาศ 

นักกีฏวิทยาจัดทําแผนผังดีเอ็นเอของเห็บกวางซึ่งแพร่
เช้ือ Lyme Disease ได้สําเร็จ 

8 เมษายน 2559 

259 บทความ รากตอ รากนี้มีประโยชน์ 9 เมษายน 2559 

260 บทความ Water runner 10 เมษายน 2559 

261 บทความ ค่า (ไม่) หด 11 เมษายน 2559 

262 บทความ ผีเสื้อราตรี ผีเสื้อลายเสือปีกกว้าง 12 เมษายน 2559 

263 บทความ ทองหลางป่า สีแดงแรงฤทธิ์ 13 เมษายน 2559 

264 บทความ นัดพบ ณ ริมน้ํา 14 เมษายน 2559 

265 บทความ ปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง 15 เมษายน 2559 

266 บทความ ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน กับการใช้กลิ่นเรียกคู่ 16 เมษายน 2559 

267 บทความ ถอบแถบน้ํา เถาดอกสวย ใบกินได้ 17 เมษายน 2559 

268 บทความ เต่าทองผักบุ้ง ทองจริงหรือไม่ 18 เมษายน 2559 

269 บทความ เอื้องดอกมะขาม 19 เมษายน 2559 

270 บทความ ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ แดดร้อนก็นอนพัก 20 เมษายน 2559 

271 บทความ ถั่วลาย ไมใ่ช่ อัญชัน 21 เมษายน 2559 

272 บทความ งูเจ้าถ้ํา 22 เมษายน 2559 
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273 ข่าว
ประกาศ 

ตื่นตา! นกจาบคาหัวเขียวอพยพขุดรูผสมพันธุ์วางไข่ที่
เมืองเพชรบุรี 

22 เมษายน 2559 

274 บทความ สะดุ้งหนามข่อย 23 เมษายน 2559 

275 บทความ ลวดลายกลางปีก 24 เมษายน 2559 

276 บทความ ไม้ดอกสวย ในป่าเต็งรัง 25 เมษายน 2559 

277 ข่าว
ประกาศ 

แต้วแล้วท้องดํา โผล่ป่ารอบ 3 ปี นักอนุรักษ์จ้ีหา
มาตรการขยายพันธุ์ 

25 เมษายน 2559 

278 บทความ จากตัวอ่อนสู่ตัวเต็มวัย 26 เมษายน 2559 

279 ข่าว
ประกาศ 

วิถีธรรมชาติ ฝูงนกนับร้อยลงหากินหอยเชอรี่-ปูตาม
ท้องนาของหนองคาย 

26 เมษายน 2559 

280 บทความ หนามคนทา 27 เมษายน 2559 

281 ข่าว
ประกาศ 

ภูมิปัญญาที่ถูกลืม! ชาวนาแห้วทํา “น้ําผักสะทอน” 
ปรุงรสแทนน้ําปลา 

27 เมษายน 2559 

282 บทความ มวนแดงนุ่น เจาะแล้วดูด 28 เมษายน 2559 

283 บทความ เหลือเพียงดอกและน้ําหวาน 29 เมษายน 2559 

284 บทความ หนอนผีเสื้อใบรักขีดยาว 30 เมษายน 2559 

285 บทความ เอื้องผ้ึง หอมหวานเหมือนน้ําผ้ึง 1 พฤษภาคม 2559 

286 บทความ แมลงค่อมทอง ไมใ่ช่ทองแท้ แต่เป็นทองแทะ 2 พฤษภาคม 2559 

287 บทความ คราม 3 พฤษภาคม 2559 

288 ข่าว
ประกาศ 

เฮ! ฉลามวาฬโผล่อวดโฉมหน้าหาดในยาง จังหวัด
ภูเก็ต หลังไม่พบมานาน 30 ปี 

3 พฤษภาคม 2559 

289 บทความ ชีวิตเล็กๆ บนพุ่มไม้ 4 พฤษภาคม 2559 

290 ข่าว
ประกาศ 

นายทุนอิทธิพลบุกโค่นตะเคียนยักษ์กลางอุทยานฯบูโด 
ทําลายแหล่งทํารังนกเงือก หวั่นสูญพันธุ์ 

4 พฤษภาคม 2559 

291 บทความ กระทัง ดอกไม้รอแย้มบาน 5 พฤษภาคม 2559 

292 ข่าว
ประกาศ 

ที่นี่ไม่แล้ง! รัฐหนุนชาวบ้าน-พระ แม่สอดสร้างฝายมี
ชีวิต มีน้ํากินน้ําใช้ตลอด 

5 พฤษภาคม 2559 

293 ข่าว
ประกาศ 

ฟื้นฟูป่า....ควร "ปลูก" หรือ "ปล่อย" 6 พฤษภาคม 2559 
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294 บทความ ขาจริง ขาเทียม 6 พฤษภาคม 2559 

295 บทความ เพลินกับลูกลุง 7 พฤษภาคม 2559 

296 บทความ แร่ธาตุจากของฉุนๆ 8 พฤษภาคม 2559 

297 บทความ ข้าวตาก 9 พฤษภาคม 2559 

298 บทความ ปลวกเป็นสัตว์สังคม 10 พฤษภาคม 2559 

299 บทความ ง้ิว หนามแหลม ดอกสวย 11 พฤษภาคม 2559 

300 ข่าว
ประกาศ 

ไซเตสยึดนกแขกเต้าลอบนําเข้าผ่านสะพาน 

มิตรภาพ 2 

11 พฤษภาคม 2559 

301 บทความ ผ้ึงเก็บน้ําหวาน...ไวใ้นหลอดรวง 12 พฤษภาคม 2559 

302 ข่าว
ประกาศ 

พบซากโลมาสีชมพูริมหาดท่าศาลา ชาวบ้านหวั่น 

สูญพันธุ์ 

12 พฤษภาคม 2559 

303 บทความ ใบไม้สีส้ม 13 พฤษภาคม 2559 

304 ข่าว
ประกาศ 

ไม้สักพิทักษโ์ลก ดับร้อนผ่อนเย็น 13 พฤษภาคม 2559 

305 บทความ นักผสมเกสรตอนกลางคืน 14 พฤษภาคม 2559 

306 บทความ ของดี ไม่มียั้ง 15 พฤษภาคม 2559 

307 บทความ ผีเสื้อมีชีวิตอยูไ่ด้นานเท่าไร 16 พฤษภาคม 2559 

308 ข่าว
ประกาศ 

ปล่อยสัตวใ์ห้รอดและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ 16 พฤษภาคม 2559 

309 บทความ โมกมัน ดอกสวย 17 พฤษภาคม 2559 

310 บทความ ความหวาน...จากดอกไม้ต่างชนิด 18 พฤษภาคม 2559 

311 บทความ "ต้นเลี่ยน" ที่ไมไ่ด้เลี่ยนเหมือนช่ือ 19 พฤษภาคม 2559 

312 บทความ ลมใต้ปีก 20 พฤษภาคม 2559 

313 บทความ ข้าวสารหลวง พืชในป่าช้ืน 21 พฤษภาคม 2559 

314 บทความ กรดมด 22 พฤษภาคม 2559 

315 บทความ ไม้เด่นป่าเต็งรัง 23 พฤษภาคม 2559 

316 บทความ สีสันแต่งแต้มขอบและพู่ 24 พฤษภาคม 2559 

317 บทความ จิงจ้อเหลือง 25 พฤษภาคม 2559 
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318 บทความ ปลวกผู้สร้างเห็ดโคน 26 พฤษภาคม 2559 

319 บทความ ผลตะคร้ําลูกกลมๆ  27 พฤษภาคม 2559 

320 บทความ หลอดดูดน้ําหวาน 28 พฤษภาคม 2559 

321 บทความ หวานเป็นลม ขมเป็นยา 29 พฤษภาคม 2559 

322 บทความ ด้วงมีพิษ 30 พฤษภาคม 2559 

323 บทความ จากพืชป่าสูไ่ม้ประดับ 31 พฤษภาคม 2559 

324 บทความ ผีเสื้อไมไ่ดโ้ปรดปรานแค่ของหวาน 1 มิถุนายน 2559 

325 บทความ ดอกไม้บิน 2 มิถุนายน 2559 

326 บทความ สมดุลทางธรรมชาติ 3 มิถุนายน 2559 

327 ข่าว
ประกาศ 

นักอนุรักษ์ค้านสร้างฝายบนพื้นที่ต้นน้ําอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพฯ ช้ีกระทบระบบนิเวศ 

3 มิถุนายน 2559 

328 บทความ มะเดื่ออีกชนิดหนึ่ง 4 มิถุนายน 2559 

329 บทความ ผีเสื้อ...สําคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร 5 มิถุนายน 2559 

330 บทความ มหาอุดม ช่ือดี กินได้ 6 มิถุนายน 2559 

331 ข่าว
ประกาศ 

นักชีววิทยาออสซี่ค้นพบ "แมงมุมนกยูง" แมงมุมที่สวย
ที่สุดในโลก สายพันธุใ์หม่ 

6 มิถุนายน 2559 

332 บทความ สามัคคีคือพลัง 7 มิถุนายน 2559 

333 ข่าว
ประกาศ 

ปลูกป่าแต่อย่าปลูก "กระถินยักษ์" ชนิดพันธุ์รุกราน
ต่างแดน 

7 มิถุนายน 2559 

334 บทความ แก้วตาไว ขวัญใจพี่ 8 มิถุนายน 2559 

335 บทความ อาหารจากพื้นดิน 9 มิถุนายน 2559 

336 ข่าว
ประกาศ 

ระบาดไม่หยุด! ทัพหนอนผีเสื้อนับล้าน ชาวนครพนม
เดือดร้อน ใบไม-้สวนเกษตรถูกกินเรียบ 

9 มิถุนายน 2559 

337 บทความ ระย่อม ผลเป็นคู่ 10 มิถุนายน 2559 

338 ข่าว
ประกาศ 

เส้นทางทารุณ ‘เต่า’สัตว์มงคล 10 มิถุนายน 2559 

339 บทความ ดอกไม้กับผ้ีเสื้อ 11 มิถุนายน 2559 

340 บทความ เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก 12 มิถุนายน 2559 
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341 บทความ ผู้บุกรุกจากแดนไกล 13 มิถุนายน 2559 

342 ข่าว
ประกาศ 

ห่ิงห้อย 6 สายพันธุ์ โชว์แสงระยิบระยับ ใกล้ทุ่งแสลง
หลวง พิษณุโลก ชาวบ้านจัดพาทัวร์ –โฮมสเตย์ 

13 มิถุนายน 2559 

343 บทความ ผักสาบลูกกลมห้อยโตงเตง 14 มิถุนายน 2559 

344 ข่าว
ประกาศ 

สวยงาม! ผีเสื้อนับล้านที่ปางสีดา เพิ่มสีสันต้อนรับ 

ฤดูฝน 

14 มิถุนายน 2559 

345 บทความ ปอบิด สมุนไพรยอดฮิต 15 มิถุนายน 2559 

346 ข่าว
ประกาศ 

เผยผลเพาะปะการังแบบใช้เพศที่แสมสาร ทน “การ
ฟอกขาว” ได้ดี 

15 มิถุนายน 2559 

347 บทความ ผักกาดช้าง 16 มิถุนายน 2559 

348 บทความ "ต้นสัก" มีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มแตกยอด 17 มิถุนายน 2559 

349 บทความ เทพธิดาน้อยแสนสวย 18 มิถุนายน 2559 

350 บทความ หญ้าเกล็ดหอย ดอกไม้ยิ้มได้ 19 มิถุนายน 2559 

351 บทความ เพลี้ยกระโดดดํา ศัตรูพืชตัวฉกาจ 20 มิถุนายน 2559 

352 บทความ มาทําความรู้จักผักเลือดกัน 21 มิถุนายน 2559 

353 บทความ ผ้ึงหลวงจะบินไปหาอาหารไดไ้กลแคไ่หนนะ 22 มิถุนายน 2559 

354 บทความ ว่านนางตาม 23 มิถุนายน 2559 

355 บทความ ผักกระสัง พืชดังวัยเด็ก 24 มิถุนายน 2559 

356 บทความ ว่านกีบแรด ไม้ประดับสมุนไพร 25 มิถุนายน 2559 

357 บทความ ชิงช่ี ดอกไม้มีหนวด 26 มิถุนายน 2559 

358 บทความ ตะเคียนทอง 27 มิถุนายน 2559 

359 ข่าว
ประกาศ 

ครม.เห็นชอบ "วาฬบรูด้า-วาฬโอมูระ-ฉลามวาฬ-
เต่ามะเฟือง" เข้าบัญชีสัตว์ป่าสงวน 

27 มิถุนายน 2559 

360 บทความ อยู่บนยอด แต่เรียกว่า "โคน" 28 มิถุนายน 2559 

361 ข่าว
ประกาศ 

มหัศจรรย์หน้าฝน ปูสองแควป่าซําตาเรือ ออกมาเดิน
ให้นักท่องเที่ยวยลโฉมแล้ว 

28 มิถุนายน 2559 

362 ข่าว
ประกาศ 

ตื่นตา!นักอนุรักษโ์ชว์แหล่งอาศัย”ปู”ชนิดใหม่นับหมื่น
ตัว บ่งช้ีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

29 มิถุนายน 2559 
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363 บทความ ต้นถ่อน หรือ ทิ้งถ่อน 29 มิถุนายน 2559 

364 บทความ ดอกงามตามแบบฉบับตะลุมพุก 30 มิถุนายน 2559 

365 บทความ ลูกใตใ้บ สมุนไพรลดไข้ 1 กรกฎาคม 2559 

366 บทความ หลังคาจากใบไม้ 2 กรกฎาคม 2559 

367 บทความ ยาแก้ สมุนไพรช่ือแปลก 3 กรกฎาคม 2559 

368 บทความ แข็งนอกอ่อนใน 4 กรกฎาคม 2559 

369 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (1) 5 กรกฎาคม 2559 

370 บทความ เอื้องดินใบบัว กล้วยไม้บนพื้นดิน 6 กรกฎาคม 2559 

371 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (2) 7 กรกฎาคม 2559 

372 บทความ ให้ "ปีก" พาไป 8 กรกฎาคม 2559 

373 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (3) 9 กรกฎาคม 2559 

374 บทความ สับสนงงงู 10 กรกฎาคม 2559 

375 บทความ โอ้ดอกลําพูป่า เจ้าบานตอนกลางคืน 11 กรกฎาคม 2559 

376 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (4) 12 กรกฎาคม 2559 

377 บทความ ลูกมะพอก ของโปรดกระรอก กระแต 13 กรกฎาคม 2559 

378 บทความ การจู่โจมของมดตะนอย 14 กรกฎาคม 2559 

379 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (5) 15 กรกฎาคม 2559 

380 บทความ ยาฆ่าเหาช่ือ สามสิบกีบ 16 กรกฎาคม 2559 

381 บทความ นกกะรางหัวงอก 17 กรกฎาคม 2559 

382 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (6) 18 กรกฎาคม 2559 

383 บทความ บุษบาบานหน้าแล้ง "เอื้องคําตาควาย" 19 กรกฎาคม 2559 

384 บทความ แมลงวันนักเลียนแบบ 20 กรกฎาคม 2559 

385 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (7) 21 กรกฎาคม 2559 

386 บทความ ดอกไม้งามในป่าเบญจพรรณ "ชิงชัน" 22 กรกฎาคม 2559 

387 บทความ นกขมิ้นท้ายทอยดํา 23 กรกฎาคม 2559 

388 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (8) 24 กรกฎาคม 2559 

389 บทความ ต้นไม้ทํากระดาษ 25 กรกฎาคม 2559 
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390 บทความ ข่มขู่!! ด้วยเสียง 26 กรกฎาคม 2559 

391 บทความ จิกน้ํา 27 กรกฎาคม 2559 

392 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (9) 28 กรกฎาคม 2559 

393 บทความ ราชินีแห่งป่า 29 กรกฎาคม 2559 

394 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (10) 30 กรกฎาคม 2559 

395 บทความ รกฟ้า 31 กรกฎาคม 2559 

396 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (11) 1 สิงหาคม 2559 

397 ข่าว
ประกาศ 

นกปากห่างนับร้อยอพยพอาศัยหากินบนเกาะสมุย 1 สิงหาคม 2559 

398 บทความ ต้นเติม 2 สิงหาคม 2559 

399 ข่าว
ประกาศ 

ซีพีเอฟ ผนึกกําลังชุมชน "ปลูกป่าต้นน้ํา" ร่วมฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ "ดินน้ําป่าคงอยู่" 

2 สิงหาคม 2559 

400 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (12) 3 สิงหาคม 2559 

401 ข่าว
ประกาศ 

ภัยแล้งทําให้ป่าแอมะซอนไม่ดูดซับคาร์บอน 3 สิงหาคม 2559 

402 บทความ เอื้องงวงช้าง 4 สิงหาคม 2559 

403 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (13) 5 สิงหาคม 2559 

404 บทความ กระดุมทองเลื้อย วัชพืชมีคุณค่า 6 สิงหาคม 2559 

405 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (14) 7 สิงหาคม 2559 

406 บทความ พุดทุ่ง 8 สิงหาคม 2559 

407 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (15) 9 สิงหาคม 2559 

408 บทความ พะวา 10 สิงหาคม 2559 

409 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (16) 11 สิงหาคม 2559 

410 บทความ ผลมะกอกเกลื้อนกินได้นะ 12 สิงหาคม 2559 

411 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (17) 13 สิงหาคม 2559 

412 บทความ ข้าวสาร ยาบํารุงกําลัง 14 สิงหาคม 2559 

413 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (18) 15 สิงหาคม 2559 

414 บทความ ผักกูดขาว อาหารจากริมห้วย 16 สิงหาคม 2559 
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415 บทความ ทําเลทองของรัง 17 สิงหาคม 2559 

416 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (19) 18 สิงหาคม 2559 

417 บทความ พังแหรใหญ่ 19 สิงหาคม 2559 

418 บทความ ครั้งหนึ่งของวงจรชีวิตอยูใ่นน้ํา 20 สิงหาคม 2559 

419 บทความ เปลือกของต้นกฤษณา 21 สิงหาคม 2559 

420 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (20) 22 สิงหาคม 2559 

421 บทความ โทงเทง โคมจีนแก้เบาหวาน 23 สิงหาคม 2559 

422 บทความ พาหะนําโรค 24 สิงหาคม 2559 

423 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (21) 25 สิงหาคม 2559 

424 บทความ ไม้ธรรมดา แต่ประโยชน์หลากหลาย 26 สิงหาคม 2559 

425 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (22) 27 สิงหาคม 2559 

426 บทความ ถึงจะคัน แต่ฉันมีดี 28 สิงหาคม 2559 

427 บทความ อาหารจากดินที่ดูแพง 29 สิงหาคม 2559 

428 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (23) 30 สิงหาคม 2559 

429 บทความ อาหารจากดอกไม้ป่า "ต้างหลวง" 31 สิงหาคม 2559 

430 บทความ นกตัวแรกที่เรารู้จัก 1 กันยายน 2559 

431 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (24) 2 กันยายน 2559 

432 บทความ เส้นใยจากลิเภาป่า 3 กันยายน 2559 

433 บทความ เห็ดแครง 4 กันยายน 2559 

434 บทความ เมื่อขมกลายเป็นหวาน 5 กันยายน 2559 

435 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (25) 6 กันยายน 2559 

436 บทความ เด็กๆ เป็นเหา เรามาใช้สมุนไพรรักษากัน 7 กันยายน 2559 

437 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (26) 8 กันยายน 2559 

438 บทความ นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง 9 กันยายน 2559 

439 บทความ ชะมดต้น ดอกเจ้าช่วยสร้างสีสัน 10 กันยายน 2559 

440 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (27) 11 กันยายน 2559 

441 บทความ ผักหวานป่ากับชีวิตยั่งยืน 12 กันยายน 2559 
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442 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (28) 13 กันยายน 2559 

443 บทความ กลิ่นหอมของช้าง 14 กันยายน 2559 

444 ข่าว
ประกาศ 

เกษตรกรชาวจีนสวนกระแสเพาะเลี้ยงผ้ึงพันธุ์พื้นเมือง
ที่ดีต่อระบบนิเวศมากกว่า แม้เลี้ยงยากและดุร้าย 

14 กันยายน 2559 

445 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (29) 15 กันยายน 2559 

446 ข่าว
ประกาศ 

โดรนจับภาพวาฬพันธุ์หายากได้จากทางอากาศ 15 กันยายน 2559 

447 บทความ มูกเตี้ย 16 กันยายน 2559 

448 ข่าว
ประกาศ 

พื้นที่ป่าของโลกถูกทําลายไป 10% ในช่วง 20 กว่าปีที่
ผ่านมา ทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาได้รับผลกระทบ 

16 กันยายน 2559 

449 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (30) 17 กันยายน 2559 

450 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องม้าลายเสือ" 18 กันยายน 2559 

451 บทความ ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (31) 19 กันยายน 2559 

452 ข่าว
ประกาศ 

ไทยเพาะพันธุ์ม้าน้ําดําสําเร็จ เตรียมปล่อยลงทะเล 19 กันยายน 2559 

453 บทความ สามร้อยยอด 20 กันยายน 2559 

454 ข่าว
ประกาศ 

ปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน 20 กันยายน 2559 

455 บทความ เที่ยวป่าเก็บมะไฟ 21 กันยายน 2559 

456 บทความ จากเหลือง...เป็นแดง 22 กันยายน 2559 

457 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องเขาแกะ" 23 กันยายน 2559 

458 บทความ กล้วยไม้ป่า "เขาแพะ" 24 กันยายน 2559 

459 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องไอยเรศ" 25 กันยายน 2559 

460 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องกุหลาบแดง" 26 กันยายน 2559 

461 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องกุหลาบพวง" 27 กันยายน 2559 

462 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องกุหลาบอินทจักร" 28 กันยายน 2559 

463 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องพวงมาลัย" 29 กันยายน 2559 

464 บทความ กล้วยไม้ป่า "เอื้องดอกมะขาม" 30 กันยายน 2559 
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3 จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรมป่าไม้ (CHM)   

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

เดือน 
ผู้เข้าใช้งาน
ใหม่(คน) 

ผู้เข้าใช้งานซํ้า
(คน) 

จํานวนผู้เข้าชม (คน) 

ตุลาคม 2558 563 96 659 

พฤศจิกายน 2558 669 60 729 

ธันวาคม 2558 494 52 546 

มกราคม 2559 623 76 699 

กุมภาพันธ์ 2559 652 54 706 

มีนาคม 2559 541 44 585 

เมษายน 2559 545 74 619 

พฤษภาคม 2559 633 67 700 

มิถุนายน 2559 696 56 752 

กรกฎาคม 2559 610 74 684 

สิงหาคม 2559 738 76 814 

กันยายน 2559 746 80 826 

รวมท้ังสิ้น 7,510 809 8,319 
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บทความท่ีลงในเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ  
กรมป่าไม้ (CHM) (http://chm.forest.go.th)  

 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

1 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ พบ‘ต๊ักแตนแมโ่จ้แพร่’ ในป่าเต็งรังหลัง 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้เผยได้เป็นสกุลใหม่ของโลก 

5 ตุลาคม 2558 

2 สาระน่ารู้ นักวิจัยไทยรับทุนยุโรปเดินหน้าสืบจีโนมรา
แมลงเปลี่ยนมดเป็นซอมบี้ 

7 ตุลาคม 2558 

3 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ เปิดตัว “หอยบุษราคัม” หอยต้นไม้ชนิดใหม่
ของโลก 

14 ตุลาคม 2558 

4 สาระน่ารู้ ตะลึง!พบ“จําปีหลวง-จําปีรัชนี”ใหญ่สุดใน
โลกตั้งตระหง่านกลางป่าฯแม่ปราบ 

15 ตุลาคม 2558 

5 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ หนูสายพันธุใ์หม่ถูกพบบนเกาะในประเทศ
อินโดนีเซีย 

16 ตุลาคม 2558 

6 สาระน่ารู้ องค์การสวนสัตว์ฯ เร่งเดินหน้ารวบ
พันธุกรรมสัตว์หายาก 

17 ตุลาคม 2558 

7 สาระน่ารู้ วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 19 ตุลาคม 2558 

8 สาระน่ารู้ ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 1 18 พฤศจิกายน 
2558 

9 สาระน่ารู้ ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 1 25 พฤศจิกายน 
2558 

10 สาระน่ารู้ ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 2 27 พฤศจิกายน 
2558 

11 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ เต่ายักษ์สายพันธุใ์หม่ในหมู่เกาะกาลาปากอส 3 ธันวาคม 2558 

12 สาระน่ารู้ ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 2 21 ธันวาคม 2558 

13 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ นักวิจัย”ม.มหิดล”สุดเจ๋ง!! พบพืช 6 ชนิด
ใหม่ของโลก 

24 ธันวาคม 2558 

14 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ แมงมุมทารันทูล่าสายพันธุใ์หม่ 28 ธันวาคม 2558 

15 สาระน่ารู้ ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 3 29 ธันวาคม 2558 

16 สาระน่ารู้ รู้จัก “แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน”  

แมงมุมพิษทําเนื้อเน่าตาย 

8 กุมภาพันธ์ 2559 
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17 สาระน่ารู้ 4 สัตว์ทะเลว่าที่ "สัตว์ป่าสงวน" ชนิดใหม่ 
วาฬบลูด้า-วาฬโอมูระ-ฉลามวาฬ-เต่า
มะเฟือง 

8 มีนาคม 2559 

18 สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพพืชของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่คํามี จังหวัดแพร่ ปี 2555 

28 เมษายน 2559 

19 ข่าวการประชุม การแถลงข่าวการจัดประชุม “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” 

23 พฤษภาคม 
2559 

20 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ นักชีววิทยาออสซี่ค้นพบ "แมงมุมนกยูง" 
แมงมุมที่สวยที่สุดในโลก สายพันธุใ์หม่ 

3 มิถุนายน 2559 

21 ข่าว 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป ี

9 มิถุนายน 2559 

22 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ ค้นพบตะขาบหากินในน้ําได้สายพันธุ์แรกใน
โลก 

5 กรกฎาคม 2559 

23 ข่าวชนิดพันธุใ์หม่ เจอ “กล้วยไม้” สปีชีสใ์หม่ 5 ชนิดใน
ฟิลิปปินส์ 

6 กรกฎาคม 2559 

24 สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพพืชของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 

12 กรกฎาคม 2559 

25 สาระน่ารู้ ขยับสถานะ ‘อุรังอุตัง’ ในบัญชีแดง อีกขั้น
เดียว ‘สูญพันธุ์’ 

13 กรกฎาคม 2559 

26 สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพพืชของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่จางฝ่ังซ้าย จังหวัดลําปาง  

ปี 2556 

30 สิงหาคม 2559 

27 สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่วงก์-แม่เปินจังหวัดนครสวรรค์  

ปี 2558 

13 กันยายน 2559 
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สรุปผลจํานวนผู้เข้าชม Page : Forest Biodiversity Division  

ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

เพจ จํานวนผู้เข้าชม(คน) 
Page : Forest Biodiversity Division 5,487 

 
 

จํานวนผู้เข้าชม Page : Forest Biodiversity Division 

 

เดือน ยอดการอ่านPostสูงท่ีสุด ยอดไลค์Page 
ตุลาคม 2558 193 5 

พฤศจิกายน 2558 188 36 

ธันวาคม 2558 144 6 

มกราคม 2559 2,104 21 

กุมภาพันธ์ 2559 299 7 

มีนาคม 2559 352 12 

เมษายน 2559 371 7 

พฤษภาคม 2559 463 16 

มิถุนายน 2559 247 5 

กรกฎาคม 2559 331 6 

สิงหาคม 2559 404 7 

กันยายน 2559 391 13 

รวมท้ังสิ้น 5,487 141 
 

เผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค 
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บทความท่ีลงใน Page : Forest Biodiversity Division  
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

1 แมลง ภัยใกล้ตัว 1 ตุลาคม 2558 

2 พืช สมุนไพรช่ือแปลก 1 ตุลาคม 2558 

3 แมลง ตะกร้าช้อปปิ้ง 2 ตุลาคม 2558 

4 พืช ของอร่อยอยูใ่ต้ดิน 2 ตุลาคม 2558 

5 แมลง เอาตัวรอด 3 ตุลาคม 2558 

6 สัตว์ ตัวเล็ก ลายขวาง กระโดดไว 3 ตุลาคม 2558 

7 แมลง ห่วงโซ่อาหาร 4 ตุลาคม 2558 

8 พืช เด็กๆ เป็นเหา  
เรามาใช้สมุนไพรรักษากัน 

4 ตุลาคม 2558 

9 แมลง คู่...ชู้ช่ืน 5 ตุลาคม 2558 

10 แชร์ข่าว  พบ‘ต๊ักแตนแมโ่จ้แพร่’ ในป่าเต็งรังหลัง 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เผยได้เป็นสกุลใหม่ 

ของโลก 

5 ตุลาคม 2558 

11 พืช เหลือเพียงดอกและน้ําหวาน 5 ตุลาคม 2558 

12 แมลง พบเห็นบ่อย  
แตไ่ม่ค่อยรู้จัก 

6 ตุลาคม 2558 

13 สัตว์ ปลาอะไรปัดแก้ม? 6 ตุลาคม 2558 

14 แมลง นางร้าย 7 ตุลาคม 2558 

15 พืช ยลโฉม ยมหิน 7 ตุลาคม 2558 

16 แมลง ช่ือนี้มีที่มา 8 ตุลาคม 2558 

17 พืช ดอกเสี้ยวริมป่า 8 ตุลาคม 2558 

18 แมลง ถึงจะดูร้าย  

แต่บางทีก็กลายเป็นพระเอก 

9 ตุลาคม 2558 

19 สัตว์ เมื่อหญ้าไหวเอน 9 ตุลาคม 2558 

20 แมลง นัดพบ ณ ริมน้ํา 10 ตุลาคม 2558 

21 พืช สวยหวานซ่อนเปรี้ยว 10 ตุลาคม 2558 

22 แมลง พรางตัว พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 11 ตุลาคม 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

23 แมลง ฉัน ชอบ ฉุน ฉุน 12 ตุลาคม 2558 

24 แมลง กว่าจะโต 13 ตุลาคม 2558 

25 แมลง เอ้า ดื่ม!!.. 14 ตุลาคม 2558 

26 แมลง ต๊ักแตนหนวดสั้น 15 ตุลาคม 2558 

27 สัตว์ เจ้าตัวเล็ก แฝงตัวในเงาไม้ 15 ตุลาคม 2558 

28 แมลง เจาะแล้วดูด 16 ตุลาคม 2558 

29 สัตว์ นกน้อยประแป้ง 16 ตุลาคม 2558 

30 แมลง ผีเสื้อกลางคืน 17 ตุลาคม 2558 

31 พืช โลดทะนง 17 ตุลาคม 2558 

32 แมลง ไมใ่ช่ทองแท้  

แต่เป็นทองแทะ 

18 ตุลาคม 2558 

33 สัตว์ น่ันใครแอบกินตะขบ? 18 ตุลาคม 2558 

34 แมลง ขอพักหน่อยนะ 19 ตุลาคม 2558 

35 สัตว์ พบเธอในพุ่มตะขบ 19 ตุลาคม 2558 

36 แมลง หนอนผีเสื้อใบรักขีดยาว 20 ตุลาคม 2558 

37 พืช ช้างน้าว 20 ตุลาคม 2558 

38 แมลง ผู้บุกรุกจากแดนไกล 21 ตุลาคม 2558 

39 แชร์ข่าว วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 21 ตุลาคม 2558 

40 พืช เครือออน 21 ตุลาคม 2558 

41 แมลง ลมใต้ปีก 22 ตุลาคม 2558 

42 แมลง เนียน 23 ตุลาคม 2558 

43 แชร์เรื่องเก่า อยากอยู่กับปลวก (เห็ดโคน) 26 ตุลาคม 2558 

44 ไลเคน ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร : ตอนที่ 1 31 ตุลาคม 2558 

45 พืช ก่อหัวหมู (Lithocarpus sootepensis) 31 ตุลาคม 2558 

46 ไลเคน ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร : ตอนที่ 2 1 พฤศจิกายน 2558 

47 พืช ถั่วแปบ (Cajanus scarabaeoides) 1 พฤศจิกายน 2558 

48 ไลเคน ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร : ตอนที่ 3 2 พฤศจิกายน 2558 

49 แมลง ฉันก็ผ้ึง 2 พฤศจิกายน 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

50 ไลเคน ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร : ตอนที่ 4 3 พฤศจิกายน 2558 

51 พืช พรรณไม้ ให้สีคราม 3 พฤศจิกายน 2558 

52 ไลเคน ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร : ตอนที่ 5 4 พฤศจิกายน 2558 

53 พืช ค่า (ไม่) หด 4 พฤศจิกายน 2558 

54 ไลเคน ไลเคนขยายพันธุไ์ด้อย่างไร : ตอนที่ 6 5 พฤศจิกายน 2558 

55 สัตว์ ไม่ดุนะ แค่เหม็น 5 พฤศจิกายน 2558 

56 ไลเคน สารจากไลเคน เป็นประโยชน์ 6 พฤศจิกายน 2558 

57 พืช ดูแต่ตา มืออย่าต้อง 6 พฤศจิกายน 2558 

58 ไลเคน สิ่งมีชีวิตที่เติบโตช้าที่สุดในโลก 7 พฤศจิกายน 2558 

59 พืช ประโยชน์ของต้นไม้ช่ือแปลก 7 พฤศจิกายน 2558 

60 ไลเคน ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 1 8 พฤศจิกายน 2558 

61 แมลง ร่องรอยของการเจริญเติบโต 8 พฤศจิกายน 2558 

62 ไลเคน ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 2 9 พฤศจิกายน 2558 

63 พืช จิงจ้อเหลือง 9 พฤศจิกายน 2558 

64 ไลเคน ไลเคนในป่าดิบเขา : ตอนที่ 3 10 พฤศจิกายน /2558 

65 แมลง กางปีกหาแสง 10 พฤศจิกายน /2558 

66 ไลเคน ไลเคนในป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง : ตอนที่ 1 11 พฤศจิกายน 2558 

67 แมลง ชีวิตในดิน 11 พฤศจิกายน 2558 

68 ไลเคน ไลเคนในป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง : ตอนที่ 2 12 พฤศจิกายน 2558 

69 เห็ดรา จากราเป็นดอกเห็ด 12 พฤศจิกายน 2558 

70 ไลเคน ไลเคนในป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง : ตอนที่ 3 13 พฤศจิกายน 2558 

71 เห็ดรา อาหารของเห็ดรา 13 พฤศจิกายน 2558 

72 ไลเคน ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 1 14 พฤศจิกายน 2558 

73 เห็ดรา อยูไ่ด้เพราะซาก 14 พฤศจิกายน 2558 

74 ไลเคน ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 2 15 พฤศจิกายน 2558 

75 เห็ดรา เห็ดปรสิต 15 พฤศจิกายน 2558 

76 ไลเคน ไลเคนในป่าเต็งรัง : ตอนที่ 3 16 พฤศจิกายน 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

77 เห็ดรา ฉันอยู่กับราก 16 พฤศจิกายน 2558 

78 เห็ดรา เพราะเราต้องพึ่งกัน 17 พฤศจิกายน 2558 

79 แมลง ปลวกผู้สร้างเห็ดโคน 18 พฤศจิกายน 2558 

80 แมลง ขาเก็บเกสร 20 พฤศจิกายน 2558 

81 เห็ดรา เห็ดผ้ึงหมู่ตาเฒ่า 28 พฤศจิกายน 2558 

82 เห็ดรา เห็ดเหมือนกัน 29 พฤศจิกายน 2558 

83 เห็ดรา นิ้วมือคนตาย 30 พฤศจิกายน 2558 

84 พืช พบได้ตามทุ่งนา 1 ธันวาคม 2558 

85 เห็ดรา เอ้า!! ดื่ม 2 ธันวาคม 2558 

86 เห็ดรา แตกออกเป็นดาวดิน 3 ธันวาคม 2558 

87 สัตว์ ยิ่งลอกคราบ ยิ่งเติบโต 4 ธันวาคม 2558 

88 เห็ดรา ช้ันวางของบนขอนไม้ 5 ธันวาคม 2558 

89 เห็ดรา แตรน้อยบนดิน 6 ธันวาคม 2558 

90 พืช ต้นกระเช้าถุงทองเป็นอะไรกับ 
ผีเสื้อถุงทองนะ? 

7 ธันวาคม 2558 

91 แมลง ผีเสื้อ 8 ธันวาคม 2558 

92 พืช เปล้าใหญ่ 9 ธันวาคม 2558 

93 สัตว์ กระรอกท้องแดง 10 ธันวาคม 2558 

94 แมลง ผ้ึงมิ้ม 11 ธันวาคม 2558 

95 สัตว์ ขออยูใ่นดงตามช่ือ 15 ธันวาคม 2558 

96 สัตว์ นกน้อยลงเล่นน้ํา 16 ธันวาคม 2558 

97 สัตว์ โฮก ป๊ก โฮก ป๊ก! 17 ธันวาคม 2558 

98 พืช ปุ๋ยพืชสดจากดอกปอเทือง 21 ธันวาคม 2558 

99 สัตว์ ใครแอบกินมะละกอ 22 ธันวาคม 2558 

100 พืช เมื่อย แก้เมื่อย 23 ธันวาคม 2558 

101 สัตว์ นกปลีกล้วยเล็ก  

ไมไ่ด้ชอบกินหัวปลี... 

24 ธันวาคม 2558 

102 พืช ดอกสีขาว รากให้สีแดง 25 ธันวาคม 2558 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

103 เห็ดรา เช่ือหรือไม่ นี่ไมใ่ช่รังผ้ึง 26 ธันวาคม 2558 

104 พืช อาวแดง 27 ธันวาคม 2558 

105 สัตว์ "จาบคา" นักล่าแมลง 28 ธันวาคม 2558 

106 พืช ธนนไชย 29 ธันวาคม 2558 

107 สัตว์ รังจากธรรมชาติ 30 ธันวาคม 2558 

108 พืช ลูกไม้หล่นไกลต้น 31 ธันวาคม 2558 

109 พืช สะแกนา 1 มกราคม 2559 

110 พืช กลิ้งกลางดง 5 มกราคม 2559 

111 พืช สมุนไพรขับเสมหะ 6 มกราคม 2559 

112 พืช รักษาโรคผิวหนัง ใช้ทองเป็นพันช่ัง 7 มกราคม 2559 

113 พืช ว่านนางตาม 8 มกราคม 2559 

114 พืช เมื่อขมกลายเป็นหวาน 9 มกราคม 2559 

115 พืช ถึงจะคันแต่ฉันมีดี 10 มกราคม 2559 

116 พืช ของดไีม่มียั้ง 11 มกราคม 2559 

117 พืช ปอบิด สมุนไพรยอดฮิต 12 มกราคม 2559 

118 พืช เดือยไก่..ในดอกไม้ 13 มกราคม 2559 

119 พืช สะดุ้งหนามข่อย 14 มกราคม 2559 

120 พืช มะเกลือขับพยาธิ 15 มกราคม 2559 

121 พืช ไม้ดอกสวยในป่าเต็งรัง 16 มกราคม 2559 

122 พืช หอมกลิ่นข้าวสารป่า 17 มกราคม 2559 

123 พืช ฝักเป็นฝอย 18 มกราคม 2559 

124 พืช ต้นใหญ่ ใบโต ผลดก 19 มกราคม 2559 

125 พืช ขว้าว ว้าว ว้าว 20 มกราคม 2559 

126 พืช ราชินีแห่งป่า 21 มกราคม 2559 

127 พืช เอื้องผ้ึง 22 มกราคม 2559 

128 พืช สีแดง ระฟ้า งามตา 23 มกราคม 2559 

129 แมลง เดินทางไกล 24 มกราคม 2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

130 เห็ด หางไก่งวงปลอม 25 มกราคม 2559 

131 พืช อาหารจากใต้ดิน 26 มกราคม 2559 

132 แมลง ฉันไม่อันตรายนะ 27 มกราคม 2559 

133 เห็ด เห็ดถ่านเล็ก 28 มกราคม 2559 

134 พืช จากพืชป่าสูไ่ม้ประดับ 29 มกราคม 2559 

135 แมลง นักผสมเกสรตอนกลางคืน 30 มกราคม 2559 

136 สัตว์ นักไต่สายไฟ 31 มกราคม 2559 

137 แมลง ช่วงชีวิต 1 กุมภาพันธ์ 2559 

138 สัตว์ เจ้ากาเหว่าเอย 2 กุมภาพันธ์ 2559 

139 แมลง แมลงช้าง หรือ แมลงปอ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

140 สัตว์ ผัว-ผัว 4 กุมภาพันธ์ 2559 

141 พืช เอื้องพญาไรใ้บที่ไมไ่รใ้บ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

142 พืช "ปีก" พาไป 6 กุมภาพันธ์ 2559 

143 พืช "กลิ่นหอมของช้าง" 7 กุมภาพันธ์ 2559 

144 พืช ไม้เบิกนํา “ต้นค่าหด” 7 กุมภาพันธ์ 2559 

145 พืช รกฟ้า ผลมีครีบ 7 กุมภาพันธ์ 2559 

146 พืช "ชิงช่ี สวยสารพัดสรรพคุณ" 8 กุมภาพันธ์ 2559 

147 พืช กระดุมทองเลื้อย  

แค่วัชพืชหรือมีคุณค่า 

8 กุมภาพันธ์ 2559 

148 สัตว์ งูเจ้าถ้ํา 8 กุมภาพันธ์ 2559 

149 พืช ยาฆ่าเหา สามสิบกีบ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

150 พืช ปอขาว 9 กุมภาพันธ์ 2559 

151 พืช ข้าวตาก 9 กุมภาพันธ์ 2559 

152 สัตว์ สับสนงงงู 10 กุมภาพันธ์ 2559 

153 พืช รากตอ รากนี้มีประโยชน์ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

154 พืช แก้วตาไว ขวัญใจพี่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

155 พืช สบู่เลือด 11 กุมภาพันธ์ 2559 

156 พืช "จํ้า" 11 กุมภาพันธ์ 2559 
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157 พืช “ต้นเลี่ยน”ที่ไมไ่ด้เลี่ยนเหมือนช่ือ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

158 สัตว์ นกตัวแรก 12 กุมภาพันธ์ 2559 

159 พืช ชมพูระย้า ห้อยอ้อนอรชร 12 กุมภาพันธ์ 2559 

160 พืช ดอกไม้บิน 13 กุมภาพันธ์ 2559 

161 พืช ใบไม้สีส้ม 13 กุมภาพันธ์ 2559 

162 พืช น่อง ยางนี้ถึงตาย 14 กุมภาพันธ์ 2559 

163 พืช ผักหวานป่ากับชีวิตยั่งยืน 15 กุมภาพันธ์ 2559 

164 พืช หัวร้อยรู สมุนไพรมากคุณค่า 16 กุมภาพันธ์ 2559 

165 พืช หลังคาจากใบไม้ 19 กุมภาพันธ์ 2559 

166 พืช "ชะมดต้น" ดอกเจ้าช่วยสร้างสีสัน 20 กุมภาพันธ์ 2559 

167 พืช "มูกเตี้ย" 21 กุมภาพันธ์ 2559 

168 พืช เพลินกับลูงลุง 29 กุมภาพันธ์ 2559 

169 พืช ดอกไม้งามในป่าเบญจพรรณ "ชิงชัน" 22 กุมภาพันธ์ 2559 

170 พืช ดอกไม้งามในป่าเบญจพรรณ "ประดู่ป่า" 23 กุมภาพันธ์ 2559 

171 พืช "พังแหรใหญ่" 24 กุมภาพันธ์ 2559 

172 พืช "ต้นเติม" 25 กุมภาพันธ์ 2559 

173 พืช บุษบาบานหน้าแล้ง 26 กุมภาพันธ์ 2559 

174 พืช บุษบาบานในป่าเบญจพรรณ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

175 พืช อาหารจากดอกไม้ป่า "ต้างหลวง" 28 กุมภาพันธ์ 2559 

176 พืช เปลือกไม้มังตาน 29 กุมภาพันธ์ 2559 

177 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (1): ลําลูกกล้วย 30 กุมภาพันธ์ 2559 

178 พืช ตะเคียนทอง 1 มีนาคม 2559 

179 พืช จิกเล 2 มีนาคม 2559 

180 พืช น้องเคยเห็น 'แมลงช้าง' หรือเปล่า? 3 มีนาคม 2559 

181 สัตว์ นกขมิ้นท้ายทอยดํา 4 เมษายน 2559 

182 สัตว์ นกกะรางหัวหงอก 5 เมษายน 2559 

183 แมลง ฉันคือเหาไม้ 1 พฤษภาคม 2559 
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184 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (2):  

เหง้า 

2 พฤษภาคม 2559 

185 แมลง แมลงวันนักเลียนแบบ 3 พฤษภาคม 2559 

186 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (3):  

ลํายาว 

4 พฤษภาคม 2559 

187 แมลง พาหะนําโรค 5 พฤษภาคม 2559 

188 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (4):  

หัวกล้วยไม้ดิน 

6 พฤษภาคม 2559 

189 แมลง สวยแต่รูปจูบไม่หอม 7 พฤษภาคม 2559 

190 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (5):  
ไม่เห็นต้น 

8 พฤษภาคม 2559 

191 แมลง นักร้องแห่งพงไพร 9 พฤษภาคม 2559 

192 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (6):  
รากสวมนวม 

10 พฤษภาคม 2559 

193 แมลง แตกต่างกับพวกเดียวกัน 11 พฤษภาคม 2559 

194 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (7):  

ใบหลายแบบ 

12 พฤษภาคม 2559 

195 แมลง ร่วมด้วยช่วยกัน 13 พฤษภาคม 2559 

196 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (8):  

ว่าด้วยเรื่องดอก 

14 พฤษภาคม 2559 

197 แมลง กิน..กิน..กิน 15 พฤษภาคม 2559 

198 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (9):  
ผลกล้วยไม้ 

16 พฤษภาคม 2559 

199 แมลง ทรวดทรงองเอว 17 พฤษภาคม 2559 

200 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (10):  
กล้วยไม้ดิน 

18 พฤษภาคม 2559 

201 แมลง ปากคีบน่ันเอาไว้หนีบ? 19 พฤษภาคม 2559 

202 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (11):  

กล้วยไม้เกาะหิน 

20 พฤษภาคม 2559 

203 ข่าว วันต้นไม้ประจําปีของชาติ 20 พฤษภาคม 2559 
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204 แมลง แกล้งตาย 21 พฤษภาคม 2559 

205 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (12):  
กล้วยไม้อิงอาศัย 

22 พฤษภาคม 2559 

206 ข่าว วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม 2559 

207 แมลง เสื้อเกราะกิ่งไม้ 23 พฤษภาคม 2559 

208 พืช เล่าเรื่องกล้วยไม้ (13):  

กล้วยไม้น้ํา 

24 พฤษภาคม 2559 

209 แมลง แข็งนอกอ่อนใน 25 พฤษภาคม 2559 

210 แมลง จักจ่ันปัสสาวะเพื่อให้บินเร็ว 26 พฤษภาคม 2559 

211 แมลง ข่มขู่ 27 พฤษภาคม 2559 

212 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (1) 28 พฤษภาคม 2559 

213 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (2) 30 พฤษภาคม 2559 

214 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (3) 1 มิถุนายน 2559 

215 พืช “เอื้องดินใบบัว กล้วยไม้...บนพื้นดิน” 2 มิถุนายน 2559 

216 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (4) 3 มิถุนายน 2559 

217 พืช “เปลือกต้นกฤษณา” 4 มิถุนายน 2559 

218 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (5) 5 มิถุนายน 2559 

219 พืช “พะวา” 6 มิถุนายน 2559 

220 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (6) 7 มิถุนายน 2559 

221 พืช “ง้ิวป่า” 8 มิถุนายน 2559 

222 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (7) 9 มิถุนายน 2559 

223 พืช “เอื้องผ้ึง” 10 มิถุนายน 2559 

224 พืช “ลําพูป่า” 11 มิถุนายน 2559 

225 พืช “เอื้องงวงช้าง” 12 มิถุนายน 2559 

226 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (8) 13 มิถุนายน 2559 

227 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (9) 14 มิถุนายน 2559 

228 แมลง มดยกมด 15 มิถุนายน 2559 

229 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (10) 16 มิถุนายน 2559 
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230 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (11) 17 มิถุนายน 2559 

231 แมลง ผู้ล่าที่ถอยลูกเดียว 18 มิถุนายน 2559 

232 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (12) 19 มิถุนายน 2559 

233 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (13) 20 มิถุนายน 2559 

234 พืช บอนเปรี้ยว 21 มิถุนายน 2559 

235 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (14) 22 มิถุนายน 2559 

236 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (15) 23 มิถุนายน 2559 

237 สัตว์ นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง 24 มิถุนายน 2559 

238 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (16) 25 มิถุนายน 2559 

239 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (17) 26 มิถุนายน 2559 

240 เห็ดรา เห็ดแครง 27 มิถุนายน 2559 

241 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (18) 28 มิถุนายน 2559 

242 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (19) 29 มิถุนายน 2559 

243 แมลง โผล่ออกจากรู 30 มิถุนายน 2559 

244 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปินจ.นครสวรรค์ (20) 1 กรกฎาคม 2559 

245 แมลง ผีเสื้อกลางคืนกินอะไร? 2 กรกฎาคม 2559 

246 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (21) 3 กรกฎาคม 2559 

247 แมลง ส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตอยูใ่นน้ํา 4 กรกฎาคม 2559 

248 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (22) 5 กรกฎาคม 2559 

249 แมลง ทําเลทอง 6 กรกฎาคม 2559 

250 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (23) 7 กรกฎาคม 2559 

251 แมลง ช่วงชีวิตอันยาวนาน 8 กรกฎาคม 2559 

252 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (24) 9 กรกฎาคม 2559 

253 แมลง จมูกผีเสื้ออยู่ตรงไหนนะ? 10 กรกฎาคม 2559 

254 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (25) 11 กรกฎาคม 2559 

255 แมลง ห้องอาหารของชันโรง 12 กรกฎาคม 2559 

256 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (26) 13 กรกฎาคม 2559 
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257 แมลง ปีกคู่หน้า (Fore wing) - ปีกคู่หลัง (Hind wing) 14 กรกฎาคม 2559 

258 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (27) 15 กรกฎาคม 2559 

259 แมลง มดขนไข่บอกอะไร? 16 กรกฎาคม 2559 

260 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (28) 17 กรกฎาคม 2559 

261 แมลง ขึ้นช่ือว่าบุ้ง 18 กรกฎาคม 2559 

262 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (29) 19 กรกฎาคม 2559 

263 แมลง ชันโรงชอบเกสรมากกว่าน้ําหวาน 20 กรกฎาคม 2559 

264 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (30) 21 กรกฎาคม 2559 

265 แมลง รวมกลุ่มกันแบบมีเป้าหมาย  
(Concurrence) 

22 กรกฎาคม 2559 

266 ไลเคน ไลเคนในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (31) 23 กรกฎาคม 2559 

267 แมลง แมลงจากดินที่ดูแพง 24 กรกฎาคม 2559 

268 แมลง เส้นใยของหนอนผีเสื้อ 25 กรกฎาคม 2559 

269 แมลง ปีกเป็นตุ่ม 26 กรกฎาคม 2559 

270 แมลง มดน่ังทําไม? 27 กรกฎาคม 2559 

271 พืช ฝนมา...ต้นไม้ผลใิบ 28 กรกฎาคม 2559 

272 พืช จากเหลือง...เป็นแดง 29 กรกฎาคม 2559 

273 พืช กล้วยไม้ป่า  “กะเรกะร่อน” 30 กรกฎาคม 2559 

274 พืช กล้วยไม้ป่า  “เอื้องม้าลายเสือ” 31 กรกฎาคม 2559 

275 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องสามปอยขุนตาน” 1 สิงหาคม 2559 

276 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องกุหลาบแดง” 2 สิงหาคม 2559 

277 แมลง ด้วงคีมมาโครแดง 3 สิงหาคม 2559 

278 พืช กล้วยไม้ป่า “เขาแพะ” 4 สิงหาคม 2559 

279 พืช กล้วยไม้ป่า “อึ่งเปาะ”  5 สิงหาคม 2559 

280 พืช กล้วยไม้ป่า  “เอื้องนิ้วนาง” 7 สิงหาคม 2559 

281 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องกุหลาบอินทจักร” 8 สิงหาคม 2559 

282 แมลง เพลี้ยกระโดดปีกยาว 9 สิงหาคม 2559 

283 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องไอยเรศ” 10 สิงหาคม 2559 
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284 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องพวงมาลัย” 11 สิงหาคม 2559 

285 แมลง สีสันจากเกล็ดของผีเสื้อ 12 สิงหาคม 2559 

286 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องกุหลาบพวง” 13 สิงหาคม 2559 

287 พืช กล้วยไม้ป่า “เอื้องเขาแกะ” 14 สิงหาคม 2559 

288 แมลง มวนพิฆาตนักล่าหนอน 15 สิงหาคม 2559 

289 พืช กล้วยไม้ป่า “ว่านจูงนาง” 16 สิงหาคม 2559 

290 พืช “มะตูมกา” เป็นยา...แต่มีพิษ! 17 สิงหาคม 2559 

291 แมลง อันดับ NEUROPTERA 18 สิงหาคม 2559 

292 พืช ผลของ “ขางหัวหมู” 19 สิงหาคม 2559 

293 พืช กระมอบ 20 สิงหาคม 2559 

294 แมลง ตัวหนอนของด้วงหนวดยาว 21 สิงหาคม 2559 

295 พืช ต้น “หมีเหม็น” 22 สิงหาคม 2559 

296 พืช โมกมัน 23 สิงหาคม 2559 

297 แมลง แมลงวันลาย (soldier flies) 24 สิงหาคม 2559 

298 พืช โมกใหญ่  25 สิงหาคม 2559 

299 พืช “ไทร” นักบุญแห่งป่า..... 26 สิงหาคม 2559 

300 แมลง แมลงคุ้มครอง 27 สิงหาคม 2559 

301 พืช “ไทร” ......นักฆ่าแห่งพงไพร 28 สิงหาคม 2559 

302 พืช อินทนิลน้ํา  29 สิงหาคม 2559 

303 แมลง ศัตรูป่าไม้ 30 สิงหาคม 2559 

304 พืช กรวยใบเกลี้ยง 31 สิงหาคม 2559 

305 พืช ผลของ “ตับเต่าต้น” 1 กันยายน 2559 

306 แมลง Jewel beetles 2 กันยายน 2559 

307 พืช ผลของ “ตานดํา” 3 กันยายน 2559 

308 พืช เนื้อไม้กระพี้เขาควาย 4 กันยายน 2559 

309 แมลง ตัวใหญ่กินตัวเล็ก 5 กันยายน 2559 

310 พืช พลับพลา 6 กันยายน 2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

311 พืช ข้าวสารป่า 7 กันยายน 2559 

312 แมลง เกสรผ้ึงจากดอกไม้ 8 กันยายน 2559 

313 แมลง สุนทรียภาพยามค่ําคืน 9 กันยายน 2559 

314 แมลง แมลงแม่ฝนมากับฝน 10 กันยายน 2559 

315 พืช "เอื้องดอกมะขาม" 11 กันยายน 2559 

316 แมลง โอ๊ย! ยุงกัดทําไมถึงคัน? 12 กันยายน 2559 

317 พืช เอื้องนางฟ่อนหรือเอื้องสายสามสี 13 กันยายน 2559 

318 แมลง ผีเสื้อเป็นสัตว์เลือดเย็น 14 กันยายน 2559 

319 พืช กล้วยไม้ "กินซาก" 15 กันยายน 2559 

320 แมลง การมองเห็นในแบบ "ตารวม" 16 กันยายน 2559 

321 เอกสาร
เผยแพร่ 

ป่าแม่วงก์-แม่เปินความหลากหลายทาง
ชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน 

16 กันยายน 2559 

322 เอกสาร
เผยแพร่ 

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านพืชและด้านแมลง 

16 กันยายน 2559 

323 พืช พืชเบิกนํา (Pioneer species) คืออะไร 17 กันยายน 2559 

324 แมลง มองเห็นในแบบตาเดี่ยว 18 กันยายน 2559 

325 พืช คุณสมบัติของพืชเบิกนํา 19 กันยายน 2559 

326 แมลง มวนแดงนุ่น 20 กันยายน 2559 

327 พืช ส้มกบ 21 กันยายน 2559 

328 แมลง ไมใ่ช่แค่หนวด 22 กันยายน 2559 

329 พืช ประโยชน์จากเมล็ด "มะพอก" 23 กันยายน 2559 

330 แมลง หลอกล่อให้รอด 24 กันยายน 2559 

331 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "เต็ง" 25 กันยายน 2559 

332 แมลง ต๊ักแตนสวดมนต์ 26 กันยายน 2559 

333 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "รัง" 27 กันยายน 2559 

334 แมลง นมผ้ึง หรือ รอยัลเยลลี่ (Royal jelly) 28 กันยายน 2559 

335 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "เหียง" 29 กันยายน 2559 

336 แมลง ด้านบนสดใส ด้านใต้สีทึม 30 กันยายน 2559 
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 1) นิทรรศการ “Biodiversity in the National Forest” ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระหว่างวันที่ 27 – 29 
มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

 
 

 
 

บรรยากาศภายในงาน 

นิทรรศการ 
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 2) นิทรรศการหัวข้อ “Biodiversity in the National Forest” ในการประชุมระดับภูมิภาค
อาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Conference on Biodiversity) วันที่ 
15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์  
กรุงเทพฯ 
 
 

 
 

 

บรรยากาศภายในงาน 
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 3) นิทรรศการหัวข้อ คุณค่า มูลค่า และความสําคัญของผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2559     
ณ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
 

 
 

 
 

บรรยากาศภายในงาน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



คณะทํางานกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้าํหย่วนและป่าน้ําลาว  

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
 

 บุคลากรกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
1. นางสุรางค์ เธียรหิรัญ   ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

2. นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 

3. นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

4. นายกิติวุฒิ ช่างเจริญ  ผู้ช่วยนักวิจัย 

5. นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. นางสาวรัสรินทร์ ณ ลําปาง นักวิทยาศาสตร์ 

7. นางสาวเกศรา แก้วก้อน  นักวิทยาศาสตร์ 

8. นางสาวจารินี บํารุงถิ่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

9. นางสาวศิริรัตน์ โคตรภูมี นักวิชาการเผยแพร่ 

10. นางสุวรรณี สร้างคํา   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

11. นายสน่ัน หมัดส๊ะ   เจ้าพนักงานการเกษตร 

12. นางสาวนงลักษณ์ อาญาเมือง พนักงานจ้างเหมาบริการ 

13. นางสาวชลดา พรจ่าย   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

14. นางสาวจิดาภา แสงสุริยา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

15. นายณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

16. นางสาวขวัญชนก ทองจาด พนักงานจ้างเหมาบริการ 

17. นายอรรถพล แสงทรัพย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

18. นายนาวิน จุลกะรัตน์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

19. นางนวพร ศรีจันทร์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

20. นางเบญจมาศ แย้มบุณทับ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พย.9 (เชียงคํา) 
21. นายนิวัตร ม่ังมี   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงคํา) 

22. นายสุทัศน์ นาซีก  พนักงานพิทักษ์ป่าที่ ส2 

23. นายประทีป นิธิสุวรรณ  พนักงานขับรถยนต์ ส2 

24.  นายสมศักดิ์ เวียงคํา  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 

25. นายปวิตร วงศ์ใหญ่  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 

26. นายคําพัน หาญเชิงชัย  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 

27. นายอุทัย มาไกล  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 



28. นางสาวปิยะนันท์ รวมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 

29. นายสด  โครงกาบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

30. นายลิขิต  ปรีชานนท์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

31. นายจิรพันธ์  ต๊ะวงศ์รัตน์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

บ้านใหม่เจริญไพร 
32. นายสองเมือง ก๋าสุข  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 

33. นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น  อาสาสมัครชุมชน 

34. นายพินิจ อุดทังไข  อาสาสมัครชุมชน 

35. นายพนม อุดทังไข  อาสาสมัครชุมชน 

36. นายสอาด จันทิมา  อาสาสมัครชุมชน 

37. นายถาวร ทองภู  อาสาสมัครชุมชน 

38. นายภาณุ ทองภู   อาสาสมัครชุมชน 

39. นางอําภา โนลุยะ  อาสาสมัครชุมชน 

40. นางสาวสุภาวี อุบลชัย  อาสาสมัครชุมชน 
 

บ้านนํ้ามิน 
41. นายบุญค้ํา ขันทะสีลา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 
42. นายนิตรา ใจมูล   อดีตกํานันตําบลแม่ลาว 

43. นายวรชิต  หายโศรก  อาสาสมัครชุมชน 

44. นายสะเวทย์  หายโศรก  อาสาสมัครชุมชน 

45. นายสนอง  หายโศรก  อาสาสมัครชุมชน 

46. นายสุริยา หายโศรก  อาสาสมัครชุมชน 

47. นายวาล หายโศรก  อาสาสมัครชุมชน 

48. นายประจวบ ใจคํา  อาสาสมัครชุมชน 

49. นายสนิท ใจคํา   อาสาสมัครชุมชน 

50. นายสุนทร ขุนมิน  อาสาสมัครชุมชน 

51. นายจําเนือง  บุญใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
 




