
      รายงานประจำาปี 2560
       ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

      สำานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 ในปีงบประมาณ 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีผลการดําเนินงานในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 
 

 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 33 ครั้ง และเป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ในคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะทํางานรวม 10 คณะ รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ทราน
สตรอน (ไทยแลนด์) และนักเรียนโรงเรียนปางชัย ตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ส่วนความหลากหลายฯ ได้ดําเนินงานกิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายใต้แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ ตัวช้ีวัดที่ 4 ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไม้ จํานวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ตําบลครึ่ง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายฯ เข้าสํารวจและเก็บข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 5 ด้านคือ พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ร่วมกับชุมชน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านตองเก้า บ้านม่วงชุม 
บ้านหลวง บ้านครึ่งเหนือ และหน่วยป้องกันรักษาป่า ชร.8 (หาดไคร้) 
 

 ผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าป่าผืนนี้ปัจจุบันมีเนื้อที่ 206,617.34 ไร่  เป็นป่าเต็งรัง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา สามารถกักเก็บน้ําได้ 113.14 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณ
ธาตุคาร์บอนที่สะสมทั้งหมด 3,635,178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(Mtco2e) คิดเป็นมูลค่าของปริมาณ
ธาตุคาร์บอนที่สะสมทั้งหมด 2,884.54 ล้านบาท มีพรรณพืช 328 ชนิด มีพืชใกล้สูญพันธุ์  4 ชนิด ได้แก่  
ชิงชัน มะค่าโมง เถาไม้ดิน เอื้องม้าลายเสือ พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 9 ชนิด ได้แก่ มณีนิล สามปอยดง 
เอื้องคํา เอื้องพวงมาลัย เข็มขาว สามปอยนก เอื้องเขาแกะ ตะเคียนทอง ปรงเขา พืชหายาก 11 ชนิด ได้แก่ 
กําเบ้อต้น เขือง ตําลึงหนู ว่านหัวสืบ กระพี้จ่ัน กุหลาบเดือยไก่ เอื้องกุหลาบแดง เอื้องกุหลาบพวง เอื้อง
อินทรจักร เอื้องกุหลาบไอยราวรรณ และ Flemingia ferruginea Graham ex Benth. พบสัตว์  306 ชนิด 
เป็นสัตว์ตามสถานภาพสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535จํานวน 
146ชนิด เช่น แมวดาว เต่าปูลู ค้างคาวมงกุฎ เหยี่ยวกิ้งก่าดํา งูสิงหางดํา คางคกหัวราบ ตาม
สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) จํานวน 45 ชนิด เช่น นกกระสาแดง นก
อีลุ้ม จ้ิงจกหางหนาม งูสายม่านพระอินทร์ และตามสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรักษ์ (IUCN) จํานวน 174 ชนิด เช่น เก้ง กระรอกหลากสี ค้างคาวบัวฟันรี หนูผีจ๋ิว นกเขียวก้านตองปีก
สีฟ้า งูทับสมิงคลา ปลาจาด  พบแมลง 214 ชนิด แบ่งตามสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่า
ด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) คือ แมลงปอบ้านอินโดดํา และกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC) จํานวน 12 ชนิด 



ได้แก่ แมลงปอยักษ์สีตาลแดงผู้เขียว แมลงปอเข็มน้ําตกใหญ่จีน แมลงปอเข็มน้ําตกสั้นผู้ดําแมลงปอเข็ม
น้ําตกปีกกว้างผู้ปีกดํา แมลงปอบ้านใหม่กลม แมลงปอบ้านใหม่กึ่งปีกดํา แมลงปอบ้านเสือลายเขียว 
แมลงปอบ้านเสือเลียน แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน แมลงปอบ้านจุดสีน้ําตาลขาว แมลงปอบ้านไตรมิตร
ดํา และแมลงปอมาโคร พบเห็ดรา 112 ชนิด เป็นเห็ดกินได้ 26ชนิด เช่น เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง 
เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดโคน และเห็ดหู หนูเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 85 ชนิด เช่น เห็ดกรวยทองตะกู เห็ด
หมวกคุ่ม เห็ดดาวกระจาย และเห็ดจวักงู เห็ดพิษ 1 ชนิด ได้แก่ เห็ดระโงกหิน พบไลเคน 35 ชนิด เป็น
กลุ่มฝุ่นผง (crustose) 25 ชนิด และกลุ่มแผ่นใบ (foliose) 10 ชนิด และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 
เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาการดํารงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน สาขาการดูแล
สุขภาพ สาขาบริหารจัดการ และสาขาประเพณี พิธีกรรม 
 

 จากการศึกษาประเมินมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพจากป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาวที่
ชุมชน 9 หมู่บ้าน 210 ครัวเรือน ได้นํามาใช้ประโยชน์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 4,989,263 บาท/ปี 
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดโดยข้อมูลการศึกษาทั้งหมดนี้ได้จัดทําเป็นหนังสือ ป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่า
แม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า สร้างน้ํา สร้างรายได้ให้ชุมชน และได้จัดเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมป่าไม้เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 
 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 3 เว็บไซด์ คือเว็บไซต์กลุ่มงานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th) มีบทความ 18 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 13,115 คน
เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ 
(http://chm.forest.go.th) มีบทความ 17 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 6,191คนเว็บไซต์ระบบจัดการ
ฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) มีฐานข้อมูลชนิด
พันธุ์พืชจํานวน 2,062 ชนิด สัตว์จํานวน 778 ชนิด แมลง จํานวน 834 ชนิด เห็ดรา จํานวน  247 ชนิด 
ไลเคน จํานวน 339 ชนิด และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 120 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 116,022 คน
เฟสบุ๊ค: Forest Biodiversity Division มีบทความ 329 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 1,793 คน มีการ
บริการทางวิชาการโดยการแจกเอกสารเผยแพร่ 26 เรื่อง จํานวน 7,774 เล่ม  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
3 ครั้งได้แก่ งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปี 2560 งานวันสากลแห่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี พ.ศ.2560 และนิทรรศการหัวข้อ“ความหลากหลายมีอะไร
มากกว่าที่คุณคิด” 
 

 ส่วนความหลากหลายฯ ได้ดําเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 10 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการนําข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้บริหารจัดการพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนโดยดําเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ผลการประเมินความพึงพอใจชุมชนต่อการนําข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพไปใช้บริหารจัดการพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน ที่ได้รับคือ 90.56 % 



 คํานํา 
 

 

  ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดทํา
รายงานประจําปี พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 รายงานประจําปี พ.ศ. 2560 เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงานของ       
กรมป่าไม้และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และ
ผู้สนใจทั่วไป 
 

 
 
                    ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ 
     ผู้อํานวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 

หัวหน้างานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

 

นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ          
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไปและงานส่งเสริมอนุรักษ์และ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและ

นันทนาการ 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ 
   ผู้อํานวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

บุคลากรส่วนความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ 
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นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ          
หัวหนา้งานบรหิารทั่วไป 

 

   
นางสาวจารินี บํารุงถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

นางสาวรัสรินทร์ ณ ลําปาง 
นักวิทยาศาสตร์ 

นางสุวรรณี สร้างคํา 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 
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 
นางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชญานันท์ พลยูง 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

   
นายสน่ัน  หมัดส๊ะ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชลดา พรจ่าย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายอรรถพล แสงทรัพย์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
นางสาวนํ้าผึ้ง ยังโป้ย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

งานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้
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บุคลากรประจําส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

  

งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 
 

งานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของ 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านปา่ไม้ 
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ข้อมูลภาพรวมของส่วนความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม ้
(Forest Biodiversity Division) 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทางด้านความม่ันคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้  
 

ท่ีตั้งสํานักงาน 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ช้ัน 6 อาคารสุรัสวดี 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตึกสรัสวดี ชั �น 6 

ส่วนความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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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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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ 2560 

 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4   (4.2) ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบ 
      กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฐานข้อมูล 
      ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้ 
 
  ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 

  นํ้าหนัก(ร้อยละ)    : 2.00 
  ผลการดําเนินงาน     : ระดับ 5 

    ค่าคะแนนท่ีได้     :   5.000 
  คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก     : 0.02 

 

    
  ตัวชี้วัดท่ี 10   (10.5) ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
   ตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีสําคัญ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ 
   การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับความพึงพอใจของ 
   ชุมชนต่อการนําข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปบริหาร 
   จัดการพื้นท่ี) 
 
  ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 

  นํ้าหนัก(ร้อยละ)    : 3.00 
  ผลการดําเนินงาน     : ระดับ 5 

    ค่าคะแนนท่ีได้     :   3.000 
  คะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก     : 0.1500 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2560 
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 ผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

    
 

การประชุม 
 

� การประชุมภายในกรมป่าไม้  
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู้บริหารสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ คร้ังท่ี 7/2559 

3 ตุลาคม 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอํานวยการ
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

2 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ คร้ังท่ี 
2/2559 

28 ตุลาคม 2559 
13.30 น. 

ห้องประชุมกรุงศรี 
อยุธยา (ช้ัน 3) 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สํานักบริหารกลาง 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์กระบวนการและจัดทํา
ข้อกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนของกรม
ป่าไม ้

16 มีนาคม 2560 
8.00-16.00 น. 

ห้องประชุมช้ัน 2 
อาคาร H.A.Slade 
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพรรณพืช 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

4 ประชุมผู้อํานวยการส่วน 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้า
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้คร้ังท่ี 
2/2560 

31 มีนาคม 2560 
9.30-16.30 น. 

ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ 

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การ
ดําเนินการเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
กรมป่าไม้” 

3-4 เมษายน 
2560 

8.30-16.00 น. 

ห้องประชุม1 อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

สํานักบริหารกลาง  

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 ประชุมคณะทํางานฝ่ายจัด
นิทรรศการการประชุมวิชาการ
คณะทํางานอาเซียนด้านป่า
ชุมชนคร้ังท่ี 7 และการประชุม
คณะทํางานอาเซียนด้านป่า
ชุมชน คร้ังท่ี 11 

18 เมษายน 2560 
9.00-11.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

7 ประชุมการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังท่ี 
1/2560 

20 เมษายน 2560 
14.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอํานวยการ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

8 ประชุมสัมมนาการนําข้อค้นพบ
จากการวจิัยไปใช้ประโยชน์เร่ือง 
“ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ป่าไม้ของนายตรี กกกําแหง 
อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ 

1 มิถุนายน 2560 
9.00-16.30 น. 

ห้องประชุม1 อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

9 ประชุมเพื่อกําหนดกรอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

26 มิถุนายน 2560 
9.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

10 ประชุมคณะทํางานการจัดทํา
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติ 

29 มิถุนายน 2560 
10.00 น. 

ห้องประชุม2 อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

สํานักบริหารกลาง 

11 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอและติดตามผล
โครงการวิจัย คร้ังท่ี 2-2560 

7 กรกฎาคม 2560 
13.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

12 ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดการฝกึอบรมและ
สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

18 สิงหาคม 2560 
9.30-12.00 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

ส่วนพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

13 ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยท่ีเสนอขอ
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

11 กันยายน 2560 
13.30 น. 

ห้องประชุมสํานักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม ้
ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี 

คณะกรรมการพิจาณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
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� ประชุมภายนอกกรมป่าไม้ 
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะอนุกรรมการพิธี
สารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
2/2559 

12 ตุลาคม 2559 
13.30น. 

ห้องประชุมช้ัน 17 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

คณะอนุกรรมการพิธี
สารคาร์ตาเฮน่าว่า
ด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
2/2559 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ National 
Workshop on Validation of 
Action Plan on Synergles 
among Biodiversity 
Conventions, SDGs and 
Financing คร้ังท่ี 1 

17-18 พฤศจิกายน 
2559 

 8.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และระดมสมอง เคร่ืองมือ 
กลไก การจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพท่ี
สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสาร
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และขอ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว 

24 พฤศจิกายน 
2560 

8.30-13.30 น. 

ห้อง Skypark ช้ัน14 
อาคารชินวัตรทาว
เวอร์ 3 เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 ประชุมคณะทํางานโครงการ 
SLBT จังหวัดสมุทรปราการ 

10 มกราคม 2560 
9.30-14.30 น.  

ห้องประชุมท่ีว่าการ
อําเภอ พระประแดง 
อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

5 ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ โครงการ SLBT คร้ัง
ท่ี 2 (1/2560)  

10 มีนาคม 2560 
9.30 น. 

ห้องประชุม Jupiter 16 
อาคาร IMPACT 
Challenger Building 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ National 
Workshop on Validation of 
Action Plan on Synergles 
among Biodiversity 

31 มีนาคม 2560 
8.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

Conventions, SDGs and 
Financing  คร้ังท่ี 2 

และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

7 ประชุมหารือการจัดทํา
ฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากร
พันธุกรรม (Genetic Resources 
: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Traditional Knowledge : TK) 
และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional 
Cultural Expressions : TCEs) 
คร้ังท่ี 1/2560 

31 มีนาคม 2560 
9.30-16.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 8  
ห้อง 1 กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

8 เสวนาวิชาการ BIOFIN DAY 22 เมษายน 2560 
14.00-16.00 น. 

Lifestyle Hall  
สยามพารากอน  
กรุงเทพฯ 

United Nation 
Development 
Programme 

9 ประชุมคณะทํางานโครงการ 
SLBT จังหวัดสมุทรปราการ 
คร้ังท่ี 2 (2/2560)  

23 พฤษภาคม 
2560 

14.00-16.00 น. 

ห้องประชุมช้ัน 2 ท่ีว่า
การอําเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

10 ประชุมเพื่อประเมินสถานภาพ
ปัจจุบันของการจัดทําฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

30 พฤษภาคม 
2560 

9.00-13.30 น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พ่ึง
บุญ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

11 ประชุม Focus Group ประเด็น
ความสําเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ โครงการ
การติดตามการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการการ
บริหารจัดการ และการรายงาน
สถานการณ์คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 

7 มิถุนายน 2560 
8.30-12.00 น. 

ห้องแซฟไฟร์ 2 ช้ัน 2 
โรงแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของประเทศไทยจาก
ผลการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 
13 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

15 มิถุนายน 2560 
8.30-14.00 น. 

ห้องประชุมเมย์แฟร์ 
บอลรูม ซี ช้ัน 11 
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 ประชุมคณะกรรมการกํากับ
วิชาการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 2/2560 

19 มิถุนายน 2560 
9.00-16.00 น. 

ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

14 ประชุมผู้เช่ียวชาญเพื่อเสนอ
แนวคิดและรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการชนิด
พันธ์ุต่างถิ่นท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงของประเทศไทย 

19 มิถุนายน 2560 
12.00-16.30 น. 

ห้องประชุมเบียงก้า 
โรงแรมบางกอก ชฎา 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 ประชุมวิชาการ “การบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ” 

21-23 มิถุนายน 
2560 

8.30-16.30 น. 

โรงแรมนภาลัย 
จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

16 อบรมประเมินความคุ้มค่า 
(มูลค่าทางเศรษฐกิจ) สําหรับ
วิสาหกิจชุมชน 

26 มิถุนายน 2560 
8.30-16.30 น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พ่ึง
บุญ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  

17 ประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 
1/2560 

27 มิถุนายน 2560 
8.30-12.00 น. 

ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

คณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

18 ประชุมขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คร้ังท่ี 1 

29 มิถุนายน 2560 
8.30-16.30 น. 

ห้องแกรนด์บอลรูม 
ช้ัน 3 โรงแรมเซนจูร่ี 
พาร์ค กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19 ประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2558-2559 

30 มิถุนายน 2560 
13.00-16.00 น. 

ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 
(มสท.) 

20 ประชุมระดมความคิดเห็น “เปิด
คลังความหลากกหลายทาง
ชีวภาพไทย ประตูสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ” 

11 กรกฎาคม 
2560  

8.30-15.30 น. 

โรงแรมรามา การ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

21 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผล
การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผน
แม่บทบูรณาการการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2558-2564 

14 กรกฎาคม 
2560 

8.30-16.00 น. 

โรงแรมเซนทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

22 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผล
การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผน
แม่บทบูรณาการการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2558-2564  

16 กรกฎาคม 
2560 

 8.30-16.00 น. 

ห้องบีบี 205 ช้ัน 2 
โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



~ 17 ~ 
 

ลําดับ เรื่องการประชุม วันที/่เวลา สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

23 ประชุมคณะทํางานพัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินความ
คุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) 
สําหรับวิสาหกิจชุมชน คร้ังท่ี 
1/2560 

24 กรกฎาคม 
2560 

9.30 น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พ่ึง
บุญ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  

24 ประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชียว
ชาญหลักเกณฑ์และผลการ
คัดเลือกชนิดพันธ์ุสัตว์มีกระดูก
สันหลังท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ
ของประเทศไทย สู่แผนการ
จัดการปกป้องคุ้มครอง  

2 สิงหาคม 2560 
12.00-16.30 น. 

ห้องยุคลธร โรงแรม 
อมารีดอนเมือง แอร์
พอร์ต กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

25 ประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อผลการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 

9 สิงหาคม 2560 
9.00-16.00 น. 

ห้องประชุมบรรพต 
ช้ัน 5 สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 

26 ประชุมหารือการดําเนินงานการ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่น 

18 สิงหาคม 2560  
9.00-12.00 น. 

ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลบาง
กระสอบ จังหวัด
สมุทรปราการ 

มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 

27 ประชุมคณะกรรมการกํากับ
วิชาการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 3/2560  

21 สิงหาคม 2560 
9.30-16.00 น. 

ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

28 ประชุมวิชาการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 

28-30 สิงหาคม 
2560 

 

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

29 ประชุมคณะทํางานพัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินมูลค่า 
(มูลค่าทางเศรษฐกิจ) สําหรับ
วิสาหกิจชุมชน คร้ังท่ี2/2560 

31 สิงหาคม 2560 
9.30-13.00 น. 

 

ห้องประชุมปีติพงศ์พ่ึง
บุญ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ 

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

30 ประชุมการป่าไม้ ประจําปี พ.ศ.
2560 

5-7 กันยายน 
2560 

8.30 น. 

โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

31 ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการ SLBT  
คร้ังท่ี 3 (2/2560) 

15 กันยายน 2560 
9.30 น. 

ห้องประชุมแซฟไฟร์ 
อาคาร IMPAC 
Challenger Building  
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

32 ประชุมคณะทํางานวิชาการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้า คร้ังท่ี 1/2560 

21 กันยายน 2560 
13.30-16.30 น. 

ห้องประชุม 603 
สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานแผนงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

33 ประชุมคณะทํางานโครงการ 
SLBT จังหวัดสมุทรปราการ 

25 กันยายน 2560 
13.30-16.30 น. 

ห้องประชุมช้ัน 2 ท่ีว่า
การอําเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 
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ผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และคณะทํางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

 

ภายในกรมป่าไม้ 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรพนักงานการทั่วไปของสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

3. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย  

4. คณะทํางานฝ่ายจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการคณะทํางานอาเซียนด้านป่าชุมชน  

5. คณะทํางานอาเซียนด้านป่าชุมชน  

6. คณะทํางานการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

 
 

 

ภายนอกกรมป่าไม้ 
 

1. คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

2. คณะกรรมการอํานวยการ โครงการ SLBT  

3. คณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

4. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

5. คณะทํางานโครงการ SLBT จังหวัดสมุทรปราการ 

6. คณะทํางานพัฒนาเครื่องมือการประเมินความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) สําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน  

7. คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ํา  
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วิทยากร 
 

  อบรมให้ความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
 

 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ รับ
มอบหมายจากกรมป่าไม้ ให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมของบริษัท ทรานสตรอน 
(ไทยแลนด์) จํากัด โดยมีเนื้อหากล่าวถึง ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
และจังหวัดปทุมธานี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ภาคเอกชน พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 40 คน 
 

 
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

  
บรรยากาศในการอบรม 
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   งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
……….ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรร่วมกับผู้รู้ในหมู่บ้าน ในงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
จัดโดยโรงเรียนบ้านปางชัยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านลลิตา สบายใจ และชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านคลองบ่วงสามัคคี ตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

……….ภายในงานมีนายธนกฤต ทองสุขดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์ กล่าวเปิดงาน โดยมี 
ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) เจ้าหน้าที่จากส่วนความหลากหลายฯ เจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันฯ ชาวบ้านในพื้นที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย เข้าร่วมงาน 
 

……….กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ การปลูกจิตสํานึกที่ดีต่อป่าไม้ และเห็นคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย จํานวน 48 คน 
โดยใช้ข้อมูลของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสํารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2558 
 

……….โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ฐาน คือ ฐาน
พืชอะไรเป็นพืชอาหาร  ฐานสัตว์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม  ฐานแมลงกับแมงต่างกันอย่างไร  ฐานเห็ดโคนมาจาก
ไหน  และฐานน้ํามาจากไหน โดยมีพี่ๆ จากส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และชาวบ้านใน
พื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้ และในช่วงบ่ายมีการสาธิตการทําหน่อไม้ดอง การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การ
ทําอาหารจากพืชป่า จากผู้รูใ้นหมู่บ้าน ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการออกมานําเสนอความรู้ที่ได้ในวันนี้จาก
น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 
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ผู้ร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

  

  

บรรยากาศงานกิจกรรมฯ 
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ฐานพืชอะไรเป็นพืชอาหาร 

 

  

ฐานสัตว์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม 

 

  

ฐานแมลงกับแมงต่างกันอย่างไร 
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ฐานเห็ดโคนมาจากไหน 

 

  

ฐานน้ํามาจากไหน 

 

  

สาธิตการทําหน่อไม้ดอง 
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สาธิตการย้อมสีจากธรรมชาติ 

 

  

สาธิตการทําอาหารจากพืชปา่ 

 

  

การนําเสนอความรู้ที่ได้จากกจิกรรม 

 

 

 



~ 26 ~ 
 

 

 
 

 

การประเมนิความพึงพอใจของชุมชนต่อการนําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไป
ใช้บริหารจดัการพื้นท่ีป่าใกล้ชุมชน 

 

ปี 2558 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ
ชุมชนรอบป่า ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

ปี 2559 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ดําเนินประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ที่เช่ือมโยงถึงวิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาสะท้อน
ข้อมูลและจุดประเด็นด้านการอนุรักษ์ฯ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ ผ่านกระบวนการ 
SWOT และ AIC จนนําไปสู่การจัดทําแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีส่วน
ร่วมในพื้นที่ป่าเขาแม่กระทู้ จังหวัดนครสวรรค์  
 

 ปี 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ติดตามการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าเขาแม่กระทู้ จังหวัดนครสวรรค์ 
และประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการนําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้บริหารจัดการ
พื้นที่ป่าใกล้ชุมชน โดยมีการประเมินร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล และรูปแบบเนื้อหา และการนําเสนอที่ง่ายต่อการเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม ประเมิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่และนําไปสู่การจัดทําแผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่ารอบชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 31 คน 
 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการนําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้
บริหารจัดการพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน ที่ได้รับคือ 90.56 %  
  

  

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 10 : (10.5) ระดับความสําเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีสําคัญ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการนํา
ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปบริหารจัดการพื้นท่ี) 
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การประเมินความพึงพอใจของชุมชน 
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กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว  
ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

 กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้
แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรม
หลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
จํานวน 1 แห่ง คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย โดยสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนบ้านตองเก้า บ้านม่วงชุม บ้านหลวง บ้าน
ครึ่งเหนือ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) 
ร่วมกันสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : (4.2) ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้ 
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เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชนบ้านตองเก้า 

ร่วมกันสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 

 
เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชนบ้านม่วงชุม 

ร่วมกันสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชนบ้านหลวง  
ร่วมกันสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านป่าไม้ และอาสาสมัครชุมชนบ้านครึ่งเหนือ 
ร่วมกันสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ป่าด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว จากการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพบว่า ชุมชนรอบป่า
แห่งนี้มีบรรพบุรุษแรกเริ่มเป็นกลุ่มคนที่ติดตามเจ้าเมืองน่านมาสร้างเมืองเชียงของ โดยมีศาลเจ้าพ่อ
บุตรชายคนเล็กของเจ้าเมืองน่านเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างคนในอดีตกับเจ้าเมืองน่าน พอเชียงของ
เจริญขึ้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ประกอบอาชีพแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างเมืองน่านกับเชียงของ ก่อนที่จะตั้งถิ่น
ฐานเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริเวณตําบลครึ่งนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองเชียงของกับเมือง
เทิง ซึ่งเป็นเมืองการค้าสําคัญในอดีต  จุดแวะพักกึ่งกลางระหว่างเส้นทางการค้านี้มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จึงเริ่มจับจองเพื่อทําการเกษตร จนพัฒนากลายเป็นชุมชนใน
ปัจจุบัน  
 ในอดีต ป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่า โดยบรรพบุรุษแรกเริ่มที่เข้ามา
อาศัย นอกจากจะเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วยังมีการเก็บหาของป่า และล่าสัตว์ป่าเพื่อจําหน่ายให้เมืองน่าน
และเชียงของ  โดยสัตว์ป่าที่พบเห็นอย่างชุกชุมในอดีตตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ได้แก่ เสือ 
ช้าง วัวกระทิง และเลียงผา เป็นต้น   
 พ.ศ. 2507–2508  เริ่มมีการตัดถนนเช่ือมระหว่างอําเภอเชียงของกับอําเภอเทิง ซึ่งการมีถนนเป็น
จุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้  
 พ.ศ. 2510-2511 เนื่องจากการคมนาคมสะดวก ทําให้กลุ่มนายทุนจากภายนอกเข้ามาส่งเสริม
การทําไร่ข้าวโพด ทําให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการตัดไม้ขนาดใหญ่เพื่อแปรรูป และ
เผาถ่าน ส่งขายให้นายทุน 
 พ.ศ. 2519 เกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลาก  ชุมชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากท่อนซุงที่
ไหลมากับน้ํา ทําให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหมู่บ้าน คนในชุมชนบางส่วนเริ่มเห็นผลกระทบจากการทําลาย
ป่า แต่ยังคงตัดไม้และทําไร่ข้าวโพดต่อไปเนื่องจากเป็นอาชีพที่ถนัดและสืบทอดกันมานาน 
 พ.ศ. 2527-2538 ผลกระทบจากการทําลายป่าเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น จากการที่น้ําในลําธาร
เหือดแห้ง ขาดน้ําในการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร  มีแนวคิดการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําด้วยการเลิกทํา
ไร่ข้าวโพดบนเขา แนวคิดดังกล่าวทําให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน 
 พ.ศ 2535-2538 เกิดน้ําป่าไหลหลากและภัยแล้งที่รุนแรง และบ่อยขึ้น มีการรวมกลุ่มกันเพื่อ
เริ่มต้นอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา แม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆ ในชุมชนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ในเวลา
ต่อมา 
 พ.ศ. 2544-2546  ผลกระทบจากการทําลายป่าทวีความรุนแรง ขาดน้ํา ในการอุปโภคบริโภค มี
ภาระหนี้สินจากการปลูกข้าวโพดที่ประสบภัยแล้งและราคาตกตํ่า อาหารจากป่าร่อยหรอ เกิดการอพยพ

ประวัติความเป็นมาพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว  
ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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ย้ายถิ่นของคนรุ่นใหม่เพื่อขายแรงงาน จึงเริ่มรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ป่าอย่างจริงจัง  หลายๆ ชุมชนมีมติ
ร่วมกันในการยุติอาชีพ ตัดไม้ และเผาถ่านขาย และจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการตั้ง
กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าของแต่ละชุมชน 
 พ.ศ. 2549-2550 หลายๆ ชุมชนเริ่มเห็นผลสําเร็จจากการอนุรักษ์ป่า โดยเฉพาะการกลับมาของ
น้ําในลําธาร และอาหารจากป่า ไม่ว่าจะเป็นเห็ด และหน่อไม้  คนที่อพยพขายแรงงานในอดีตเริ่มกลับมา
เพื่อทําการเกษตรและเก็บของป่าเป็นรายได้เสริม 
 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน  มีการจัดตั้งป่าชุมชนอย่างเป็นทางการ มีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการสร้างฝายชะลอน้ํา การดูแลรักษาป่าต้นน้ําด้วยการทําแนวกันไฟ และปลูกป่าเสริม มีการ
ดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม และคัดเลือกขึ้นมาเป็นคณะกรรมการอนุรักษ์ป่า ซึ่งชุมชนเช่ือว่าจะมีการสืบ
ทอดแนวทางการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น 

 
 
 

 
 
 

จากข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า สามารถนํามาคํานวณพรรณไม้ ปริมาณการกักเก็บน้ํา ปริมาณและมูลค่า
ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทั้งหมด (คํานวณจากพื้นที่ป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว 206,617.34 ไร่) 

 

 

ปริมาณการกักเก็บน้ํา  
 

113.14 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 

 

ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทั้งหมด 
 

3,635,178 (ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า(Mtco2e)) 
 

 

มูลค่าของปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทั้งหมด 
 

2,884.54 ล้านบาท 
 

 

ที่มา 
- ข้อมูลพรรณไม้ท่ีมีอยู่คํานวณจากข้อมูลการวางแปลงสํารวจพรรณพืชในชนิดป่าต่างๆ 
- ข้ อ มู ล ก า ร กั ก เ ก็ บ นํ้ า ข อ ง พื้ น ท่ี ป่ า แ ต่ ล ะ ช นิ ด ป่ า  ท่ี ม า :http://www.dnp.go.th/watershed/waterholding/ 
waterholding.htm#table ส่วนวิจัยต้นนํ้า สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช  
(26 พฤษภาคม 2560) 
- CO2 ในการคํานวณมูลค่าของปริมาณธาตุคาร์บอนท่ีสะสมท้ังหมดใช้ราคา 793.5 บาท/ตัน ท่ีมา : งานวิจัยเร่ือง
แบบจําลองเพื่อประเมินมูลค่าป่าต้นนํ้า ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัชชุติกุล และพิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี 2552 
- สูตรการคํานวณปริมาณธาตุคาร์บอนท่ีสะสมท้ังหมด ท่ีมา : ชุดเรียนรู้โลกร้อน เรดด์พลัส และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 
ลําดับท่ี 2 การสํารวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นท่ีป่าไม้ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธ์ุพืช       
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปี 2557 

มูลค่า คุณค่า 
และความสําคัญของผืนป่า 
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 สํารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ด้าน ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชน พบพรรณพืช 328 ชนิด สัตว์ 219 ชนิด แมลง 214
ชนิด เห็ดรา 112 ชนิด ไลเคน 35 ชนิด และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีข้อมูลทั้งสิ้น 14 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

 
 

จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชตามเส้นทางที่กําหนดใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว พบพรรณพืชรวมทั้งสิ้น 95 วงศ์ 243 สกุล 328 ชนิด  

 

 จากข้อมูลการสํารวจพบพืชที่มีสถานภาพตาม Threatened Plants in Thailand (DNP, 2017) 
จํานวน 23 ชนิด แบ่งเป็น พืชใกล้สูญพันธุ์  2 ชนิด ได้แก่  เถาไม้ดิน เอื้องม้าลายเสือ พืชมีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ 9 ชนิด ได้แก่ มณีนิล สามปอยดง เอื้องคํา เอื้องพวงมาลัย เข็มขาว สามปอยนก เอื้องเขาแกะ 
ตะเคียนทอง ปรงเขา พืชหายาก 11 ชนิด ได้แก่ กําเบ้อต้น เขือง ตําลึงหนู ว่านหัวสืบ กระพี้จ่ัน กุหลาบ
เดือยไก่ เอื้องกุหลาบแดง เอื้องกุหลาบพวง เอื้องอินทจักร  เอื้องกุหลาบไอยราวรรณ Flemingia ferruginea 
Graham ex Benth.  

 

 พืชที่มีสถานภาพตาม IUCN Red List พืชที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิด ได้แก่ ชิงชัน 
มะค่าโมง 
 

 พืชที่มีสถานภาพเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย 
รายการที่ 1 ชนิดพันธุ์ที่รุกรานแล้ว จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ หญ้าขจรจบ หงอนไก่ไทย ผักกาดช้าง
สาบเสือ และไมยราบขาว 
 

 พืชที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) บัญชีที่ 2 จํานวน 42 ชนิด ได้แก่ กะเรกะร่อน ก้างปลา กุหลาบกระเป๋าเปิด เข็มขาว 
เขากวางอ่อน เขาแพะ ช้างน้าว ว่านจูงนาง ว่านแผ่นดิน ว่านอึ่งล้านนา อั้วถิ่นไทย เอื้องกุหลาบน่าน
เอื้องข้าวตอก เอื้องเขาแกะ เอื้องคํา เอื้องคําตาควาย เอื้องงวงช้าง เอื้องเงิน เอื้องจําปา ฯลฯ 
 
 
 
 
 

สํารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ด้านพืช  
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การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 
 

 
 

ทีมสํารวจด้านพืชบ้านตองเก้า 
 

 

เดินสํารวจตามเส้นทาง ถ่ายภาพตัวอย่างพืช 
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จดบันทึกข้อมูลและพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

 

เก็บตัวอย่างพืช 
    

  

ถ่ายรูปตัวอย่างพืชบนผ้าดํา 
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จัดตําแหน่งตัวอย่างพืชบนหนังสือพิมพ์ 
 

  

อัดตัวอย่างพรรณไม้ 
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ชนิดป่าและพรรณพืช 
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วางแปลงตัวอย่างสํารวจสังคมพืช 
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 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวาและ
ป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย พบสัตว์จํานวน 126 วงศ์ 232 สกุล 306 ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 19 ชนิด กลุ่มนก 134 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 24 ชนิด กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 18 ชนิด 
กลุ่มปลา 42 ชนิด และกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 69 ชนิด  
 

 พบสัตว์ตามสถานภาพสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.. 2535 
จํานวน 146 ชนิด ตามสถานภาพสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) จํานวน 
45.ชนิด และตามสถานภาพสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จํานวน 
219 ชนิด 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ 

  

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์  
 

  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสํารวจ 
 

ด้านสัตว์ 
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ถ่ายภาพสัตว์ 
 

 
 

 

บันทึกข้อมูลเบื้องต้นลงในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
 

 

การสํารวจค้างคาวและนกด้วยตาข่ายดักจับ  
 

การสํารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบใช้กับดักแบบกรง 
 

 

การสํารวจสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานแบบใช้กับดักแบบหลุม 

 

การสํารวจปลาแบบใช้ตาข่าย 
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 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวาและ
ป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย พบแมลงจํานวน 214 ชนิด 184 สกุล 67 วงศ์ 10 อันดับ จําแนกเป็น กลุ่มด้วง 
(Order Coleoptera) 45 ชนิด กลุ่มแมลงสาบ (Order Blattodea) 1 ชนิด กลุ่มชีปะขาว (Order Ephemeroptera) 
1 ชนิด กลุ่มมวนและกลุ่มเพลี้ย (Hemiptera) 20 ชนิด กลุ่ม ผ้ึง ต่อ แตน แมลงภู่ (Order Hymenoptera) 20 
ชนิด กลุ่มปลวก (Order Isoptera) 6 ชนิด กลุ่มผีเสื้อ (Order Lepidoptera) 102 ชนิด กลุ่มแมลงปอ (Order 
Odonata) 12 ชนิด กลุ่มต๊ักแตนตําข้าว (Order Mantodea) 1 ชนิด กลุ่มต๊ักแตนและแมลงกระชอน 6 ชนิด  
 

 แบ่งตามสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) คือ แมลงปอบ้าน
อินโดดํา และกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC) จํานวน 12 ชนิด ได้แก่ แมลงปอยักษ์สีตาลแดงผู้เขียว แมลงปอ
เข็มน้ําตกใหญ่จีน แมลงปอเข็มน้ําตกสั้นผู้ดําแมลงปอเข็มน้ําตกปีกกว้างผู้ปีกดํา แมลงปอบ้านใหม่กลม 
แมลงปอบ้านใหม่กึ่งปีกดํา แมลงปอบ้านเสือลายเขียว แมลงปอบ้านเสือเลียน แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน 
แมลงปอบ้านจุดสีน้ําตาลขาว แมลงปอบ้านไตรมิตรดํา และแมลงปอมาโคร 
 

 แบ่งตามสถานภาพแมลงคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) บัญชีหมายเลข 2 จํานวน 1 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา 
 

 แบ่งตามสถานภาพชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย เป็น ชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น ที่รุกรานแล้ว (รายการ 1) จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ มดน้ําผ้ึง  
 

 แบ่งสถานภาพสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จํานวน 
1 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง 
 

 แบ่งสถานภาพตามประกาศกระทรวงเรื่องกําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนําเข้าหรือ
ส่งออก จํานวน 11 ชนิด ได้แก่ แมลงทับหัวทับทิม แมลงทับ (Chrysochroa chinensis) แมลงทับนางพญายักษ์ 
ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม ด้วงคีมขีดวาย ด้วงเขี้ยวกาง (Serrognathus titanus) ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา ผีเสื้อ
หนอนจําปีจุดแยก ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง และผีเสื้อหางติ่งปารีส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านแมลง  
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การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 
 

 
 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง แมลงกลางวัน 
 

 
 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง แมลงกลางคืน 
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เก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางวัน 
 

  
 

เก็บตัวอย่างปลวก 
 

                 

                  ตั้งกับดักโดมแสงจันทร์                     ถ่ายภาพและตัวอย่างแมลงกลางคืน 
 

  
 

จัดการตัวอย่างแมลงโดยวิธีการทําแห้ง 
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ด้านเห็ดร 

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวาและ
ป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย พบเห็ดจํานวน 112 ชนิด 31 วงศ์  55 สกุล แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ 26 ชนิด 
15 วงศ์ 16 สกุล เช่น เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดโคน และเห็ดหูหนู กลุ่มเห็ด
ที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 85 ชนิด 22 วงศ์ 43 สกุล เช่น เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดหมวกคุ่ม เห็ดดาวกระจาย 
เห็ดจวักงู และกลุ่มเห็ดพิษ 1 ชนิด 1 วงศ์ 1 สกุล ได้แก่ เห็ดระโงกหิน 

 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา 

  

 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา 
 

 

เดินสํารวจตามเส้นทางที่กําหนด 

ด้านเห็ดรา 
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สํารวจและถ่ายภาพเห็ดรา 
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เก็บตัวอย่างเห็ดรา 
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จดบันทึกข้อมูลเและบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ 
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 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวาและ
ป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย พบไลเคนจํานวน 10 วงศ์ 22 สกุล 35 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มฝุ่นผง (crustose) 
25 ชนิด และกลุ่มแผ่นใบ (foliose) 10 ชนิด 
 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน 
 

 
 

 
 

ทีมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน 

ด้านไลเคน 
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ส่องดูไลเคนด้วยเลนส์ขยาย 

 

  
 

ถ่ายภาพไลเคน 
 

  
 

 
 

เก็บตัวอย่างไลเคน 
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ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

มี 14 เรื่อง 5 สาขา คือ การไพลหญ้าคา การทําไม้กวาดดอกหญ้า การสร้างฝายชะลอน้ําและ
ดักตะกอน ผู้รู้ดนตรีพื้นบ้าน ผู้รู้การบริหารจัดการขยะ ผู้รู้การปลูกหวาย และงานจักสานหวาย ผู้รู้งาน
จักสาน (สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน) ผู้รู้การแปรรูปบุก (สาขาการดํารงชีพ และโภชนาการพื้นบ้าน) ผู้รู้
สมุนไพร  2 เรื่อง ผู้รู้สมุนไพรรักษาสัตว์ (สาขาการดูแลสุขภาพ) ผู้รู้ด้านการบริหารจัดการน้ํา (แก่
เหมือง) ผู้รู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่วนเกษตร (สาขาบริหารจัดการ) (สาขาประเพณี พิธีกรรม) ผู้รู้การ
ไหว้ผีขุนน้ํา 

การดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ทีมสํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ ถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์ 
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  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว  จังหวัดเชียงราย จํานวน 9 หมู่บ้าน  
สุ่มตัวอย่างสํารวจ 210 ครัวเรือน มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจากป่า จํานวน 
68 ชนิด แบ่งเป็น พืชและสมุนไพร 28 ชนิด เห็ด 10 ชนิด แมลง 10 ชนิด สัตว์ 20 ชนิด คิดเป็นเงิน
จํานวน 12,793 บาท/ปี/ครัวเรือน หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 4,989,262.68 บาท/ปีของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด แบ่งเป็น กลุ่มเห็ด มีมูลค่าการเก็บหาสูงสุด คือ 1,2693,822 บาทต่อปี ตามมาด้วย
กลุ่มพืชผักสมุนไพร แมลง และสัตว์ ซึ่งมีมูลค่าการเก็บหาเท่ากับ 385,561  328,910 และ 278,234 
บาทต่อปี ตามลําดับ 
 
 

  

  
  

บรรยากาศการประเมินมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ประเมินมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 วิเคราะห์ จัดทํา และลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัด    
เ ชียงราย ในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 
(http://biodiversity.forest.go.th) 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

วิเคราะห์ จัดทํา และลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

จัดทําฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
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1. เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th) มีบทความ 18 เรื่อง 
และมีผู้เข้าชม จํานวน 13,115 คน 

 

2. เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ 
(http://chm.forest.go.th) มีบทความ 17 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 6,191 คน 

 

3. เ ว็บ ไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่ าไม้ 
(http://biodiversity.forest.go.th) ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์พืช จํานวน 2,062 ชนิด สัตว์ จํานวน 778 
ชนิด แมลง จํานวน 834 ชนิด เห็ดรา จํานวน 247 ชนิด ไลเคน จํานวน 339 ชนิด และ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 120 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 116,022 คน 

 

 4. เฟสบุ๊ค : Forest Biodiversity Division มีบทความ 329 เรื่อง และมีผู้เข้าชม จํานวน 1,793 คน 
 

 5. เอกสารเผยแพร่ 
 

   - หนังสือ ป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า...สร้างน้ํา 

สร้างรายไดใ้ห้ชุมชน 
 

 7. โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 8 เรื่อง ได้แก่ 
 

   1) Forest Bee & Human Commensalism 
 

2) นกยูง ความเช่ือกับการอนุรักษ์  
 

3) ชนิดพันธุ์หายาก ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว จังหวัดพะเยา 
 

   4) มูลค่า การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าห้วยสวด จังหวัดพะเยา  
 

   5) เห็ดป่ากินได้ ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว จังหวัดพะเยา 
 

6) แมลงผสมเกสร ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว จังหวัดพะเยา 
 

   7) พืชสมุนไพร ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว จังหวัดพะเยา 
  

 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
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 8. แจกเอกสารเผยแพร่ จํานวน 7,774 เล่ม 
 
 9. นิทรรศการ จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
 

1) จัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ําเปื๋อย ป่า
น้ําหย่วน และป่าน้ําลาว จังหวัดพะเยา” ในงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจําปี 2560  

 

2) นิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด” เนื่องในวันสากลแห่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี พ.ศ.2560 และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ      
“Biodiversity and Sustainble Tourism”   

 

3) นิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด” ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 
2560 ณ ห้องคลินิกไม้ ช้ัน 1 อาคารสุรัสวดี สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
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 10. รายงานความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการเตรียมข้อมูลในภารกิจ 

กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 
และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลําพูน 

วันท่ี 4 - 9 กันยายน 2559 
 

 
 
คณะทาํงาน 

1. นางสุรางค์ เธียรหิรัญ   ผู้อํานวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้
2. นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์  นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
3. นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ    นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
4. นางสาวเกศรา แก้วก้อน  นักวิทยาศาสตร์ 
5. นายกิติวุฒิ ช่างเจริญ  ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. นางสาวจารินี บํารุงถิ่น  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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     - หนังสือเรื่อง ป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า... 

สร้างน้ํา สร้างรายไดใ้ห้ชุมชน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางวิชาการ 
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โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ 
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การขอรับบริการงานวิชาการ /ขอรับเอกสารทางวิชาการ (เอกสารเผยแพร่ และวีดิทัศน์) 
 

1. จํานวนผู้รับบริการเอกสารทางวิชาการ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้       

มีจํานวนทั้งสิ้น 757 ราย สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจํานวนผู้ขอรับบริการจําแนกตามจุดรับบริการ 
 

จุดรับบริการ จํานวนผู้รับบริการ (ราย) 

สํานักงานหรืองานนิทรรศการ 742 

จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ 12 

เจ้าหน้าที่นําไปแจกในพื้นที่สํารวจฯ  3 

รวม 757 
 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตารางแสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

จุดรับบริการ 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

จํานวน 
ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ค่าคะแนน 
(4 มากท่ีสุด 1 

น้อยท่ีสุด) 

ร้อยละของค่า
คะแนน 

สํานักงานหรืองานนิทรรศการ 417 96.53 3.66 91.50 

จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ 12 2.78 3.69 89.58 

เจ้าหน้าที่นําไปแจกในพื้นที่
สํารวจฯ  

3 0.69 4 100 

รวม 432 100 3.68 91.99 
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3. ผู้รับบริการเอกสารทางวิชาการ  

 

ตารางแสดงจํานวนหน่วยงานของผู้รับบริการแต่ละประเภท 
 

ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน (แห่ง) 
สถาบันการศึกษา 

1 โรงเรียนบ้านปรางคล้า 1 

2 โรงเรียนปากช่อง 1 

3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1 

4 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 

5 โรงเรียนวัดศรีประชา 1 

6 โรงเรียนปางชัย 1 

7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 

8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 

9 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 

10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 

11 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 

12 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 1 

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 

14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 

15 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 1 

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 

17 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จ.นครปฐม) 1 

18 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ (จ.นราธิวาส) 1 

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 

รวม 19 
หน่วยงานราชการ / ผู้บริหารภาครัฐ 

1 กรมป่าไม้ 1 

2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 

3 กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1 

4 สํานักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 

5 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 1 

6 กรมหม่อนไหม 1 
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน (แห่ง) 
7 ศาลล้มละลายกลาง 1 

8 สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

9 สํานักสนองงานพระราชดําริ กรมอุทยานฯ 1 

10 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 1 

11 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 

12 กระทรวงการต่างประเทศ 1 

13 กรมวิชาการเกษตร สํานักคุ้มครองพันธ์พืช 1 

14 หน่วยป้องกันไฟป่านครราชสีมา 1 

15 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 1 

16 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 1 

17 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 1 

18 กรมประมง 1 

19 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) 1 

20 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (ขอนแก่น) 1 

21 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ BEDO 1 

22 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 1 

23 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 

24 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1 

25 กรมที่ดิน 1 

26 กรมสรรพากร 1 

27 กรมพัฒนาชุมชน 1 

28 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 

29 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 

30 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 

31 สํานักงบประมาณ 1 

32 สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 1 

33 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 

34 หอสมุดแห่งชาติ 1 

35 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1 

36 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 

รวม 36 
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ลําดับ ประเภทของผู้รับบริการ จํานวน (แห่ง) 
หน่วยงานภาคประชาชน 

1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 1 

2 มูลนิธโิรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 1 

3 มูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ 1 

4 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 1 

5 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) 1 

รวม 5 
องค์กรเอกชน 

1 บริษัทอินเตอร์ เนชันแนล 1 

2 บริษัท เบทาโกร 1 

3 บริษัทเอเชียไลฟ์ 1 

4 บริษัทโปรแท็กซ์ แอคเคานท์ เซ็นเตอร์ 1 

        รวม 4 

อื่นๆ 
1 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 

2 บุคคลทั่วไป  692 

      รวม 693 

รวมท้ังหมด 757 
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4. จํานวนสื่อสิ่งพิมพ์และสี่อวีดิทัศน์ ท่ีแจกให้แก่ผู้ขอรับบริการในปีงบประมาณ 2560 
ตารางแสดงจํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 

 

ลําดับ สื่อสิ่งพิมพ์ 
จํานวนท่ีจ่าย 

 ปี 2560 
1 เราอยู่ผืนป่าเดียวกัน 364 

2 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านแมลง 524 

3 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 93 

4 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านสัตว์ 244 

5 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านเห็ดรา 1 

6 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านพืช 480 

7 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านไลเคน 1 

8 ความหลากหลายของไลเคนป่าภูคําบก จ.ร้อยเอ็ด 339 

9 ความหลากหลายของไลเคนป่าดงภู จ.ศรีสะเกษ 316 

10 ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก 368 

11 ความหลากหลายของไลเคนป่าสนวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ 306 

12 ความหลากหลายของป่าทุ่งหลวง 200 

13 ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ จ.อุดรธานี 409 

14 ความหลากหลายของเห็ดราพื้นที่ป่าภาคเหนือ เล่ม 1 379 

15 ความหลากหลายของเห็ดราพื้นที่ป่าภาคใต้ เล่ม 1 394 

16 ความหลากหลายของเห็ดราพื้นที่ป่าตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1 374 

17 ป่าอยู่คนยัง:เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 123 

18 Folkways People, Water Forest 476 

19 THE DIVERSITY OF LIMSTONE MOUNTAIN 441 

20 Songkanong 466 

21 Sufficient convention of Tahsida people in Phukombok Forest 301 

22 The charm of Gudjab Forest 350 

23 ป่าแม่คํามีความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน 1 

24 ป่าแม่จางฝ่ังซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่
การอนุรักษ์ 

2 

25 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน 431 

26 เห็ด วงศ์ Xylariaceae 391 

รวมท้ังสิ้น 7,774 
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จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ 2560 

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

13,115 

เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 

116,022 

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

6,191 

 

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

 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 
ผู้เข้าใช้งานซํ้า 

(คน) 
จํานวนผู้เข้าชม 

(คน) 

ตุลาคม 2559 1,283 210 1,493 

พฤศจิกายน 2559 1,212 178 1,390 

ธันวาคม 2559 985 142 1,127 

มกราคม 2560 1,168 131 1,299 

กุมภาพันธ์ 2560 1,201 137 1,338 

มีนาคม 2560 1,095 180 1,275 

เมษายน 2560 1,037 191 1,228 

พฤษภาคม 2560 511 94 605 

มิถุนายน 2560 17 33 50 

กรกฎาคม 2560 432 93 525 

สิงหาคม 2560 1,262 160 1,422 

กันยายน 2560 1,221 142 1,363 

รวมท้ังสิ้น 11,424 1,691 13,115 

 

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

- ภาคภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

1 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

20 ธันวาคม 2559 

2 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 

25 มกราคม 2560 

3 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 

28 กุมภาพันธ์ 2560 

4 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่เตรียมประเมินมูลค่าการพึ่งพิง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหยวน และป่าน้ํา
ลาว จ.พะเยา 

6 มีนาคม 2560 

5 ข่าวกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 14 มีนาคม 2560 

6 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่เตรียมประเมินมูลค่าการพึ่งพิง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหยวน และป่าน้ํา
ลาว จ.พะเยา 

3 เมษายน 2560 

7 ข่าวกิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

3 เมษายน 2560 

8 ข่าวกิจกรรม งาน BIOFIN DAY 2 พฤษภาคม 2560 

9 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 

4 พฤษภาคม 2560 

10 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5 

23 พฤษภาคม 2560 

11 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 

1 มิถุนายน 2560 

12 ข่าวกิจกรรม กรมป่าไมไ้ด้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวัน
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี 
2560 

23 มิถุนายน 2560 



~ 81 ~ 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

13 ข่าวกิจกรรม งานกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

6 กรกฎาคม 2560 

14 ข่าวกิจกรรม นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจําปี 2560 

3 สิงหาคม 2560 

15 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7 

23 สิงหาคม 2560 

16 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทําฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประสานงาน
และเตรียมความพร้อมจัดทําแผนการดําเนินงานใน
ปี 2562 

28 สิงหาคม 2560 

17 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทําฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขอข้อมูลสําหรับ
เป็นแนวทางในการคัดเลือก พื้นที่ดําเนินงาน
กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลฯ ปี 2562 

11 กันยายน 2560 

18 ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ประสานงานและเตรียมความพร้อม
สําหรับกิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 

27 กันยายน 2560 
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 2. จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 

 

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 
ผู้เข้าใช้งานซํ้า

(คน) 
จํานวนผู้เข้าชม  

(คน) 

ตุลาคม 2559 8,329 2,339 10,668 

พฤศจิกายน 2559 11,089 3,413 14,502 

ธันวาคม 2559 7,983 1,906 9,889 

มกราคม 2560 9,282 2,623 11,905 

กุมภาพันธ์ 2560 8,994 1,973 10,967 

มีนาคม 2560 8,300 2,185 10,485 

เมษายน 2560 7,630 2,295 9,925 

พฤษภาคม 2560 3,532 860 4,392 

มิถุนายน 2560 35 64 99 

กรกฎาคม 2560 3,809 754 4,563 

สิงหาคม 2560 11,207 2,768 13,975 

กันยายน 2560 11,462 3,190 14,652 

รวมท้ังสิ้น 91,652 24,370 116,022 

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

 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
1 บทความ แมลงแม่ฝนมากับฝน 1 ตุลาคม 2559 

2 บทความ เมล็ดที่ถูกกลืน 2 ตุลาคม 2559 

3 บทความ สุนทรียภาพยามค่ําคืน 3 ตุลาคม 2559 

4 บทความ ดอกง้ิวป่า 4 ตุลาคม 2559 

5 ข่าว
ประกาศ 

ตัวนิ่มใกล้สูญพันธุใ์นเอเชีย ทําให้ผู้ลักลอบค้าเริ่มเข้า
ไปล่าในแอฟริกาแทน 

4 ตุลาคม 2559 

6 บทความ ด้วงหนวดยาว ศัตรูของต้นไม้ 5 ตุลาคม 2559 

7 ข่าว
ประกาศ 

ไซเตสห้ามการค้า 'นกแก้วแอฟริกันเกรย์' 5 ตุลาคม 2559 

8 บทความ ทองหลางป่า 6 ตุลาคม 2559 

9 ข่าว
ประกาศ 

เปิดโปงเส้นทางค้าสัตว์ป่าไทย-ลาว ทั้ง “เสือ-นอ
แรด-งาช้าง-จระเข้-ลิง” 

6 ตุลาคม 2559 

10 บทความ เกสรผ้ึงจากดอกไม้ 7 ตุลาคม 2559 

11 ข่าว
ประกาศ 

เหตุผลที่นกหายากต้องสูญพันธุไ์ป 7 ตุลาคม 2559 

12 บทความ อินทนิลน้ํา 8 ตุลาคม 2559 

13 ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัยไทยเจ๋ง! ค้นพบล่าสุด 'ตะขาบน้ําตก' ที่แรก
ของโลก 

8 ตุลาคม 2559 

14 บทความ รกฟ้า ผลมีครีบ 9 ตุลาคม 2559 

15 บทความ แมลงคุ้มครอง 10 ตุลาคม 2559 

16 บทความ ชิงช่ี สวยสารพัดสรรพคุณ 11 ตุลาคม 2559 

17 บทความ ยาแก้เครือ ดอกสีม่วง 12 ตุลาคม 2559 

18 บทความ โมกมัน 13 ตุลาคม 2559 

19 บทความ ผลของ "ขางหัวหมู" 14 ตุลาคม 2559 

20 บทความ มวนแดงนุ่น 15 ตุลาคม 2559 

21 บทความ ผลของ "ตับเต่าต้น" 16 ตุลาคม 2559 



~ 85 ~ 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
22 บทความ ด้านบนสดใส ด้านใต้สีทึม 17 ตุลาคม 2559 

23 บทความ ประโยชน์จากเมล็ด "มะพอก" 18 ตุลาคม 2559 

24 บทความ มะเกลือ ขับพยาธิ 19 ตุลาคม 2559 

25 บทความ ไมใ่ช่แค่หนวด 20 ตุลาคม 2559 

26 บทความ ลูกไทร 21 ตุลาคม 2559 

27 บทความ ผลของต้นขันทองพยาบาท 22 ตุลาคม 2559 

28 บทความ ห้องอาหารของชันโรง 23 ตุลาคม 2559 

29 บทความ ปอขาว 24 ตุลาคม 2559 

30 บทความ เมื่อผลยมหินแตก 25 ตุลาคม 2559 

31 บทความ กล้วยไม้ป่า "อึ่งเปาะ" 26 ตุลาคม 2559 

32 บทความ ต้น "หมีเหม็น" 27 ตุลาคม 2559 

33 บทความ ขาของแมลง ตอน ขาขุด 28 ตุลาคม 2559 

34 บทความ กะเรกะร่อน 29 ตุลาคม 2559 

35 บทความ ขาของแมลง ตอน ขาเดิน 30 ตุลาคม 2559 

36 บทความ งูเขียวปากม่วง 31 ตุลาคม 2559 

37 บทความ ขาของแมลง ตอน ขาเก็บเกสร 1 พฤศจิกายน 2559 

38 บทความ พลับพลา 2 พฤศจิกายน 2559 

39 บทความ ขาของแมลง ตอน ขาเกี่ยว 3 พฤศจิกายน 2559 

40 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "เต็ง" 4 พฤศจิกายน 2559 

41 บทความ ขาของแมลง ตอน ขากระโดด 5 พฤศจิกายน 2559 

42 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "เหียง" 6 พฤศจิกายน 2559 

43 บทความ ขาของแมลง ตอน ขาจับ 7 พฤศจิกายน 2559 

44 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "ชิงชัน" 8 พฤศจิกายน 2559 

45 บทความ ขาของแมลง ตอน ขาหนีบ 9 พฤศจิกายน 2559 

46 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "ประดู่" 10 พฤศจิกายน 2559 

47 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากเขี่ยดูด 11 พฤศจิกายน 2559 

48 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "พลวง" 12 พฤศจิกายน 2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
49 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากเจาะดูด 13 พฤศจิกายน 2559 

50 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "มะค่าโมง" 14 พฤศจิกายน 2559 

51 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากกัดเลีย 15 พฤศจิกายน 2559 

52 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "ยางกราด" 16 พฤศจิกายน 2559 

53 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากกัดกิน 17 พฤศจิกายน 2559 

54 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "สัก" 18 พฤศจิกายน 2559 

55 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากกัดซับดูด 19 พฤศจิกายน 2559 

56 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "รัง" 20 พฤศจิกายน 2559 

57 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากซับดูด 21 พฤศจิกายน 2559 

58 บทความ กล้วยไม้ป่า "ว่านจูงนาง" 22 พฤศจิกายน 2559 

59 บทความ ปากของแมลง ตอน ปากดูดกิน 23 พฤศจิกายน 2559 

60 บทความ เอื้องนางฟ่อน หรือ เอื้องสายสามสี 24 พฤศจิกายน 2559 

61 บทความ เปลือกไม้มังตาน 25 พฤศจิกายน 2559 

62 บทความ เอื้องผ้ึง 26 พฤศจิกายน 2559 

63 บทความ พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "แดง" 27 พฤศจิกายน 2559 

64 บทความ พืชเบิกนํา (Pioneer species) คืออะไร 28 พฤศจิกายน 2559 

65 บทความ โมกใหญ่ 29 พฤศจิกายน 2559 

66 บทความ "โมง" พืชหายาก 30 พฤศจิกายน 2559 

67 ข่าว
ประกาศ 

พบเป็ดหงส์ สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ 2 พฤศจิกายน 2559 

68 ข่าว
ประกาศ 

Green Junkie พืชดูดคาร์บอนทางออกใหม่สู่การ
แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 

3 พฤศจิกายน 2559 

69 ข่าว
ประกาศ 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกิ้งกือ 414 ขา 4 พฤศจิกายน 2559 

70 ข่าว
ประกาศ 

สัตว์ป่าทั่วโลกลดลงกว่า 58% ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา 5 พฤศจิกายน 2559 

71 ข่าว
ประกาศ 

เปรู ช่วยเต่าใกล้สูญพันธุ์ 11 พฤศจิกายน 2559 

72 ข่าว ภาวะโลกร้อนทําลายธารน้ําแข็งต้นกําเนิดแยงซีเกียง 14 พฤศจิกายน 2559 



~ 87 ~ 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
ประกาศ กว่า 1,200 เมตร 

73 ข่าว
ประกาศ 

ประทับใจ! โลกโซเช่ียลแชร์คลิป "พี่ใหญใ่จดี" โผล่
ทะเลเกาะช้าง 

15 พฤศจิกายน 2559 

74 ข่าว
ประกาศ 

ฮือฮา พบไม้พันธุใ์หม่ของโลก 8 ชนิด ขนานนาม "ช้อง
เจ้าฟ้า" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

23 พฤศจิกายน 2559 

75 บทความ กรวยใบเกลี้ยง 1 ธันวาคม 2559 

76 บทความ เนื้อไม้กระพี้เขาควาย 2 ธันวาคม 2559 

77 บทความ กระมอบ 3 ธันวาคม 2559 

78 บทความ กล้วยไม้ "กินซาก" 4 ธันวาคม 2559 

79 บทความ ข้าวสารป่า 5 ธันวาคม 2559 

80 บทความ ไม้เบิกนํา "ต้นค่าหด" 6 ธันวาคม 2559 

81 บทความ "จําปีหลวง" พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก 7 ธันวาคม 2559 

82 ข่าว
ประกาศ 

ค้นพบสัตว์สายพันธุใ์หม่หลายชนิดในโครเอเชีย 7 ธันวาคม 2559 

83 บทความ ตะคร้อ เปรี้ยวจ๊ีดถึงใจ 8 ธันวาคม 2559 

84 ข่าว
ประกาศ 

สลด "พะยูนตัวสุดท้าย" ในอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกตาย
แล้ว 

8 ธันวาคม 2559 

85 บทความ ผลของ "ตานดํา" 9 ธันวาคม 2559 

86 ข่าว
ประกาศ 

เกรทแบร์ริเออร์รีฟเผชิญวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุด 9 ธันวาคม 2559 

87 บทความ ธนนไชย 10 ธันวาคม 2559 

88 บทความ บอนเปรี้ยว 11 ธันวาคม 2559 

89 บทความ ปรง 12 ธันวาคม 2559 

90 บทความ ดอกไม้งามในป่าเบญจพรรณ "ประดู่ป่า" 13 ธันวาคม 2559 

91 บทความ ปากผุดจากดิน 14 ธันวาคม 2559 

92 บทความ ต้นใหญ่ ใบโต ผลดก 15 ธันวาคม 2559 

93 บทความ "มะตูมกา" เป็นยา...แต่มีพิษ 16 ธันวาคม 2559 

94 บทความ คุณสมบัติของพืชเบิกนํา 17 ธันวาคม 2559 

95 บทความ ยลโฉม ยมหิน 18 ธันวาคม 2559 
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96 บทความ กล้วยไม้ป่า "ว่านจูงนาง" 19 ธันวาคม 2559 

97 บทความ ประดู่ป่า...ไม้คุณภาพดี 20 ธันวาคม 2559 

98 บทความ "มะกลํ่าตาหนู" ไมใ่ช่ "มะกลํ่าตาไก่" ต้นหนึ่งมีพิษ อีก
ต้นเป็นสมุนไพร 

21 ธันวาคม 2559 

99 ข่าว
ประกาศ 

นักวิทยาศาสตร์พบสิ่งมีชีวิต 163 ชนิดพันธุใ์หมใ่นลุ่ม
น้ําโขง 

21 ธันวาคม 2559 

100 บทความ ส้มกบ 22 ธันวาคม 2559 

101 บทความ สิงโตประหลาด 23 ธันวาคม 2559 

102 ข่าว
ประกาศ 

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทํากวางเรนเดียร์ตัวเล็กลง 
12% 

23 ธันวาคม 2559 

103 บทความ สิงโตใบพาย 24 ธันวาคม 2559 

104 บทความ หม่อนหลวง 25 ธันวาคม 2559 

105 บทความ หม่อนหลวง 26 ธันวาคม 2559 

106 บทความ ต้นไม้...สารพัดประโยชน์ 27 ธันวาคม 2559 

107 บทความ ต้นหญ้าสร้างรายได้ 28 ธันวาคม 2559 

108 บทความ สมุนไพรช่ือแปลก 29 ธันวาคม 2559 

109 บทความ ดอกขาวประดับยอด 30 ธันวาคม 2559 

110 บทความ นกฮูกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนได้อย่างไร 31 ธันวาคม 2559 

111 บทความ ผีเสื้อเหยี่ยวฮัมมิ่งเบิร์ด 1 มกราคม 2560 

112 บทความ โป่งผีเสื้อเทียม 2 มกราคม 2560 

113 บทความ แมลงค่อมทอง 3 มกราคม 2560 

114 บทความ ลักษณะที่เรียกว่าจูบกัน (kissing) 4 มกราคม 2560 

115 บทความ ชันโรงแมลงอุตสาหกรรม 5 มกราคม 2560 

116 บทความ การเคลื่อนไหวของหนอนผีเสื้อกลางคืน 6 มกราคม 2560 

117 บทความ การวางไข่ของต๊ักแตนตําข้าว 7 มกราคม 2560 

118 บทความ Wingspan 8 มกราคม 2560 

119 บทความ ค้างคาวกินแมลง 9 มกราคม 2560 

120 บทความ ค้างคาวกินผลไม้ 10 มกราคม 2560 
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121 บทความ น้ําลายของยุง 11 มกราคม 2560 

122 บทความ ผีเสื้อเป็นสัตว์เลือดเย็น 12 มกราคม 2560 

123 บทความ ต๊ักแตนสวดมนต์ 13 มกราคม 2560 

124 บทความ หอยเดื่อกับวิถีชาวบ้าน 14 มกราคม 2560 

125 บทความ ห่ิงห้อยมหัศจรรย์...ผูกพันสายน้ําไหล 15 มกราคม 2560 

126 บทความ พืชหายากที่พบในป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัด
นครสวรรค์ 

16 มกราคม 2560 

127 บทความ นกแก๊ก นิมิตหมายที่ดีของผืนป่า 17 มกราคม 2560 

128 บทความ โรงงานผลิตเห็ดโคน 18 มกราคม 2560 

129 บทความ ไผ่...หัตถกรรมแห่งวิถีชีวิตของชุมชน 19 มกราคม 2560 

130 บทความ รวมดาว ป่าสงวนแห่งชาติ 20 มกราคม 2560 

131 บทความ นักผสมเกสรมืออาชีพ 21 มกราคม 2560 

132 บทความ มะขามป้อม 22 มกราคม 2560 

133 บทความ สมอภิเภก 23 มกราคม 2560 

134 บทความ ผีเสื้อฟ้าลาย 24 มกราคม 2560 

135 บทความ ความสัมพันธ์ของชีวิต 25 มกราคม 2560 

136 บทความ สายัณห์ในผืนป่า 26 มกราคม 2560 

137 บทความ แมไ้ม่สวยงามแต่ยังมีประโยชน์ 27 มกราคม 2560 

138 ข่าว
ประกาศ 

"แมงมุมกริฟฟินดอร์" 27 มกราคม 2560 

139 ข่าว
ประกาศ 

ปูสายพันธุใ์หม่ถูกตั้งช่ือตามตัวละครในเรื่องแฮร์รี่ 
พอตเตอร์ 

30 มกราคม 2560 

140 ข่าว
ประกาศ 

จดหมายเหตุ ว่าด้วยแก่งในแม่น้ําโขง 31 มกราคม 2560 

141 บทความ ผีเสื้อสมิงเชียงดาว 1 กุมภาพันธ์ 2560 

142 บทความ สีจากคร่ัง 2 กุมภาพันธ์ 2560 

143 บทความ มอธทองเฉียงพร้า 3 กุมภาพันธ์ 2560 

144 บทความ ด้วงดอกรักสีน้ําเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2560 

145 บทความ การเจริญเติบโตเป็นขั้นตอนแบบช้ันสูง 5 กุมภาพันธ์ 2560 
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146 บทความ การเกาะพักของผีเสื้อกลางคืน 6 กุมภาพันธ์ 2560 

147 บทความ แมลงช้างปีกใส 7 กุมภาพันธ์ 2560 

148 บทความ ค่อยๆ โตเป็นตัวเต็มวัย 8 กุมภาพันธ์ 2560 

149 บทความ มหัศจรรย์ชีวิตแตนเบียน 9 กุมภาพันธ์ 2560 

150 บทความ แสงนวล (Luminescence) 10 กุมภาพันธ์ 2560 

151 ข่าว
ประกาศ 

พบ "ตุ๊กแกเกล็ดปลา" สัตว์พันธุใ์หม่ลอกผิวทิ้งหนีศัตรู
ได้ 

10 กุมภาพันธ์ 2560 

152 บทความ นกจาบคาเคราน้ําเงิน 11 กุมภาพันธ์ 2560 

153 ข่าว
ประกาศ 

‘แรมซาร์’ 28 แห่ง อยูใ่น ‘ลุ่มน้ําโขง’ ตอนล่าง IUCN 
ผนึก 4 ประเทศร่วมอนุรักษ์ – ปรับตัวรับ ‘โลกร้อน’ 

11 กุมภาพันธ์ 2560 

154 บทความ ตะคร้อ ยาระบายรสเปรี้ยว 12 กุมภาพันธ์ 2560 

155 ข่าว
ประกาศ 

สังเวย 6,000 ชีวิต ‘ตัวนิ่ม’ ผลิตยาบํารุงกําลัง 
กรมศุลฯ ยึดระหว่างส่งขาย ‘ลาว’ มูลค่ากว่า 100 ล้าน 

12 กุมภาพันธ์ 2560 

156 บทความ นกปรอดดํา 13 กุมภาพันธ์ 2560 

157 บทความ หลังคาจากใบพลวง 14 กุมภาพันธ์ 2560 

158 บทความ นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง 15 กุมภาพันธ์ 2560 

159 บทความ มะเม่าสาย ผลไม้กลางป่า 16 กุมภาพันธ์ 2560 

160 บทความ นกหกเล็กปากแดง 17 กุมภาพันธ์ 2560 

161 บทความ กล้วยตากสยาม 18 กุมภาพันธ์ 2560 

162 บทความ มะกอก ผลไม้สารพัดประโยชน์ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

163 บทความ กบหงอน 20 กุมภาพันธ์ 2560 

164 บทความ จ้ิงจกดินลายจุด 21 กุมภาพันธ์ 2560 

165 บทความ มะขามป้อม ผลไม้แห่งการรักษา 22 กุมภาพันธ์ 2560 

166 บทความ แมงป่องแส้ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

167 บทความ หอยทากสยาม 24 กุมภาพันธ์ 2560 

168 บทความ บึ้งดําเล็ก 25 กุมภาพันธ์ 2560 

169 บทความ ตัวอ่อนแมลงปอ (naiad) 1 มีนาคม 2560 

170 บทความ ขี้ชะมดผลิตกาแฟได้จริงหรือ? 2 มีนาคม 2560 
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171 บทความ ตะเคียนทอง ต้นไม้หายาก 3 มีนาคม 2560 

172 บทความ รังชันโรง 4 มีนาคม 2560 

173 บทความ ฮ. นกฮูกตาโต 5 มีนาคม 2560 

174 บทความ มะม่วงแมงวัน 6 มีนาคม 2560 

175 บทความ รยางค์ ในแมลงปอ 7 มีนาคม 2560 

176 บทความ เสียงขันแสนไพเราะ 8 มีนาคม 2560 

177 บทความ พืชสมุนไพร เปล้าใหญ่ 9 มีนาคม 2560 

178 ข่าว
ประกาศ 

จัดทีมเฝ้า "นกเงือก" ป่าบูโดเข้มข้น ห่วงนักล่าดอดเอา
ลูกนกในโพรง 

9 มีนาคม 2560 

179 บทความ ปลวกช้ันตํ่า 10 มีนาคม 2560 

180 ข่าว
ประกาศ 

พบวัวแดงหนัก 1 ตัน ถูกยิงในป่าห้วยขาแข้ง จนท.ผ่า
ซากพบกระสุน 7 จุด 

10 มีนาคม 2560 

181 บทความ ขน...ส่งสัญญาณ 11 มีนาคม 2560 

182 ข่าว
ประกาศ 

พบ "วาฬสีน้ําเงิน" ในรอบ 4 ปีที่เกาะสิมิลัน พังงา 11 มีนาคม 2560 

183 บทความ ไคร้น้ํา 12 มีนาคม 2560 

184 ข่าว
ประกาศ 

อยู่ก้นมหาสมุทรยังหนไีม่พ้นสารเคมีจากขยะ
พลาสติก 

12 มีนาคม 2560 

185 บทความ ปลวกช้ันสูง 13 มีนาคม 2560 

186 ข่าว
ประกาศ 

กบจ๋ิวพันธุใ์หมใ่นอินเดียเล็กเท่าปลายเล็บ 13 มีนาคม 2560 

187 บทความ ค่าหด 14 มีนาคม 2560 

188 ข่าว
ประกาศ 

แมงมุมทารันทูล่าสายพันธุใ์หมใ่นอเมริกาใต้ 14 มีนาคม 2560 

189 บทความ นักกําจัดซาก 15 มีนาคม 2560 

190 บทความ นกที่เดินทางมาจากเกาะชวา 16 มีนาคม 2560 

191 บทความ ผีเสื้อประกายฟ้า 17 มีนาคม 2560 

192 บทความ ไก่ฟ้าหลังขาว 18 มีนาคม 2560 

193 บทความ สาเหตุที่พบประชากรแมลงวันจํานวนมาก 19 มีนาคม 2560 
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194 บทความ ปรากฏการณ์สีเหลือบ 20 มีนาคม 2560 

195 บทความ จิงโจ้น้ํา 21 มีนาคม 2560 

196 บทความ ทําไมขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงมีสี 22 มีนาคม 2560 

197 บทความ ความต่างของยุงตัวผู้และยุงตัวเมีย 23 มีนาคม 2560 

198 บทความ แมงมุมชิมอาหารด้วยขน 24 มีนาคม 2560 

199 บทความ แข็งแกร่งแต่เปราะบาง 25 มีนาคม 2560 

200 ข่าว
ประกาศ 

น่าช่ืนชม! นักวิชาการฯโพสต์ 23 ปีของการทุ่มเทพลิก
ฟื้นแนวปะการังใต้ท้องทะเลเกาะไม้ท่อน 

29 มีนาคม 2560 

201 ข่าว
ประกาศ 

เวียดนามยึดนอแรดกว่า 100 กก. ใส่กระเป๋าเดินทาง
จากเคนยาเดินดุ่ยตบตาศุลกากรสนามบินฮานอย 

30 มีนาคม 2560 

202 ข่าว
ประกาศ 

แมงมุมตัวนิดเดียวแต่กินอาหารทั้งปีมากกว่าคน 2 
เท่า 

31 มีนาคม 2560 

203 บทความ เห็นหูของฉันไหม 1 เมษายน 2560 

204 บทความ หนอนบุ้ง 2 เมษายน 2560 

205 บทความ เห็ดรา 3 เมษายน 2560 

206 บทความ เคลื่อนไหวอย่างไร้ร่องรอย 4 เมษายน 2560 

207 ข่าว
ประกาศ 

กิ้งกือสายพันธุใ์หม่ถูกพบในเวลส์ 4 เมษายน 2560 

208 บทความ แมลงวางไขใ่นดิน 5 เมษายน 2560 

209 ข่าว
ประกาศ 

ข่าวดใีนรอบ 15 ปี พบเสือโคร่งในกลุ่มป่ามรดกโลก
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

5 เมษายน 2560 

210 บทความ ไข่และตัวอ่อนของมวน 6 เมษายน 2560 

211 ข่าว
ประกาศ 

เผยโฉมหน้า "ตุ๊กแก" สัตว์ป่าคุ้มครองของไทย 6 เมษายน 2560 

212 บทความ อาวุธร้ายที่ซ่อนไว้ 7 เมษายน 2560 

213 บทความ สัจธรรม...ธรรมชาติ 8 เมษายน 2560 

214 บทความ หญ้าไม้กวาด 9 เมษายน 2560 

215 บทความ ปากห่างๆ นี้มไีว้เพื่ออะไร 10 เมษายน 2560 

216 บทความ รู้กันหรือไม่ว่า...เจ้าตัวหนอนรถด่วนพวกนี้ เกิดมาจาก
ไหนกันนะ 

11 เมษายน 2560 
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217 บทความ เห็ดก้านธูป 12 เมษายน 2560 

218 บทความ ทําไมหางหนูไม่มีขน 13 เมษายน 2560 

219 บทความ วิวัฒนาการของต๊ักแตนใบไม้ 14 เมษายน 2560 

220 บทความ กับดักแมลง 15 เมษายน 2560 

221 บทความ หางของฉันนั้นเริ่มจากตรงไหน? 16 เมษายน 2560 

222 บทความ ตัวเต็มวัยของแมลงที่วงจรชีวิตสั้นที่สุด 17 เมษายน 2560 

223 บทความ ผีเสื้อหญ้า 18 เมษายน 2560 

224 บทความ กิ้งก่าเปลี่ยนสีตามฉากหลังจริงหรือ? 19 เมษายน 2560 

225 บทความ อีกกลุ่มของแมลงที่น่าสนใจ 20 เมษายน 2560 

226 บทความ นกนางนวลธรรมดา 21 เมษายน 2560 

227 บทความ ตะขาบมีกี่ขา 22 เมษายน 2560 

228 บทความ ด้วงคีมมาโครแดง 23 เมษายน 2560 

229 บทความ จะงอยปากแบบตะขอ 24 เมษายน 2560 

230 บทความ สกปรกแต่ปลอดภัย 25 เมษายน 2560 

231 บทความ อันตรายจากมวนเพชฌฆาต 26 เมษายน 2560 

232 บทความ นกเสือแมลงปีกแดงเพศเมีย 27 เมษายน 2560 

233 บทความ บรรพบุรุษของไก่ทั้งมวล 28 เมษายน 2560 

234 บทความ หนวดของแมลง 1 พฤษภาคม 2560 

235 บทความ การรับรู้ของแมลง 2 พฤษภาคม 2560 

236 บทความ หลายช่ือ แต่คือตัวเดียวกัน 3 พฤษภาคม 2560 

237 บทความ ใยแมงมุม 4 พฤษภาคม 2560 

238 ข่าว
ประกาศ 

พิษแมงมุมร้ายแรงถึงตาย แต่อาจช่วยชีวิตผู้ป่วย
หลอดเลือดสมอง 

4 พฤษภาคม 2560 

239 บทความ ประโยชน์ของเปลือกไม้ที่หนา 5 พฤษภาคม 2560 

240 ข่าว
ประกาศ 

เจอ "เพรียงยักษ์" ตัวยาวเท่าแขนนักวิทยาศาสตร์ยัง
ไม่เคยศึกษา 

5 พฤษภาคม 2560 

241 บทความ ทหารหญิง 6 พฤษภาคม 2560 

242 ข่าว กุ้งพันธุใ์หม่เปล่งเสียงก้องในมหาสมุทรได้ช่ือตาม 6 พฤษภาคม 2560 
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ประกาศ วงร็อค "พิงค์ ฟลอยด์" 

243 บทความ แสลงใจ ใบเป็นยา 7 พฤษภาคม 2560 

244 บทความ เรื่องของเหลือบ 8 พฤษภาคม 2560 

245 บทความ กระท้อน ผลไม้สัตว์ป่า 9 พฤษภาคม 2560 

246 บทความ ศัตรูที่สวยงาม 10 พฤษภาคม 2560 

247 บทความ ตองแตบ จากป่าสู่บ้าน 11 พฤษภาคม 2560 

248 บทความ เมื่อแมลงสาบตายเพราะหงายท้อง? 12 พฤษภาคม 2560 

249 บทความ มะม่วงป่า 13 พฤษภาคม 2560 

250 บทความ เปลี่ยนแปลง...เพื่อเติบโต 14 พฤษภาคม 2560 

251 บทความ มื้อเดียวก็เอาอยู่ 15 พฤษภาคม 2560 

252 บทความ ผีเสื้อหางพริ้ว 16 พฤษภาคม 2560 

253 บทความ ผู้ชนะเลิศด้านการปั่นทอ 17 พฤษภาคม 2560 

254 บทความ แมลงปอเข็มเล็ก 18 พฤษภาคม 2560 

255 บทความ ซาลาแมนเดอร์เมืองไทย 19 พฤษภาคม 2560 

256 บทความ ไข่ของมวนลําไย 20 พฤษภาคม 2560 

257 บทความ ปากนําทางไปหาเหยื่อ 21 พฤษภาคม 2560 

258 บทความ แหล่งอาศัยของมด 22 พฤษภาคม 2560 

259 บทความ งอกแล้วงอกได้อีก 23 พฤษภาคม 2560 

260 บทความ ระยะตัวหนอน 24 พฤษภาคม 2560 

261 ข่าว
ประกาศ 

สิ่งมีชีวิตสายพันธุใ์หม่ปี 2017 24 พฤษภาคม 2560 

262 บทความ ผงกหัวทําไม 25 พฤษภาคม 2560 

263 ข่าว
ประกาศ 

กล้วยไม้สายพันธุใ์หม่ปี 2017 25 พฤษภาคม 2560 

264 บทความ เสียงนี้มีที่มา!!! 26 พฤษภาคม 2560 

265 ข่าว
ประกาศ 

5 เรื่อง "โลกร้อน" ไม่ควรลืม 26 พฤษภาคม 2560 

266 บทความ คีมปากนกแก้ว 27 พฤษภาคม 2560 
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267 บทความ อาหารหรือมูลกันแน่ 1 มิถุนายน 2560 

268 บทความ เจ้าหนูมหัศจรรย์ 2 มิถุนายน 2560 

269 บทความ กล้วยไม้เข็มขาว ขาวเด่นกลางป่า 3 มิถุนายน 2560 

270 บทความ เขาที่ไมใ่ช่เขา!!! 4 มิถุนายน 2560 

271 บทความ เอื้องผ้ึง ไม้ประดับสุดสวย 5 มิถุนายน 2560 

272 บทความ เคลื่อนไหวได้เงียบกริบ 6 มิถุนายน 2560 

273 บทความ กะเรกะร่อน กล้วยไมใ้นป่าเต็งรัง 7 มิถุนายน 2560 

274 บทความ แมงมุมใยทองคํา 8 มิถุนายน 2560 

275 บทความ ฉุดกระชาก...ลากไปกิน 9 มิถุนายน 2560 

276 บทความ การสืบทอดเผ่าพันธุ์ที่แลกมาด้วยขา!!! 10 มิถุนายน 2560 

277 บทความ หนอนผีเสื้อ 11 มิถุนายน 2560 

278 บทความ คุณพ่อขายาว 12 มิถุนายน 2560 

279 บทความ แมลงร้าย 13 มิถุนายน 2560 

280 บทความ ดมจนเจอ 14 มิถุนายน 2560 

281 บทความ ผ้ึงเอาน้ําหวานมาจากไหน 15 มิถุนายน 2560 

282 บทความ ไหลลื่นสมช่ือ 16 มิถุนายน 2560 

283 บทความ ถุงลมโป่งคอ 17 มิถุนายน 2560 

284 บทความ พวกเราไมใ่ช่ลิง!!! 18 มิถุนายน 2560 

285 บทความ อย่าคิดว่าฉันตาบอด 19 มิถุนายน 2560 

286 บทความ หุ่นยนตใ์นร่างแมงมุม 20 มิถุนายน 2560 

287 บทความ กลมกลืนไปกับเปลือกไม ้ 1 กรกฎาคม 2560 

288 บทความ สองรังสร้างรัก 2 กรกฎาคม 2560 

289 บทความ ด้วงปีกร่างแห (Net-winged Beetle) 3 กรกฎาคม 2560 

290 บทความ เห็นปีกก็รู้ช่ือ 4 กรกฎาคม 2560 

291 บทความ ขับไล่ด้วยกลิ่น 5 กรกฎาคม 2560 

292 บทความ มองมุมกว้าง 6 กรกฎาคม 2560 

293 บทความ ที่มาของช่ือด้วงก้นกระดก 7 กรกฎาคม 2560 
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294 บทความ มุมมองนักล่า 8 กรกฎาคม 2560 

295 บทความ จากหนอนสู่ดักแด้ 9 กรกฎาคม 2560 

296 บทความ ทําไมมูลนกจึงมีสองสี 10 กรกฎาคม 2560 

297 บทความ เกาะกลุ่มกันกิน 11 กรกฎาคม 2560 

298 บทความ ทําไมมูลสัตว์ผู้ล่าจึงมีสีขาว? 12 กรกฎาคม 2560 

299 บทความ ผีเสื้อหางติ่งปารีส 13 กรกฎาคม 2560 

300 บทความ ลวดลายที่บ่งบอกตัวตน 14 กรกฎาคม 2560 

301 บทความ แมลงผู้ช่วยกระจายพันธุ์ 15 กรกฎาคม 2560 

302 บทความ วุ่นวายแต่ความจําดี 16 กรกฎาคม 2560 

303 บทความ ลักษณะของตัวหนอนในด้วง 17 กรกฎาคม 2560 

304 บทความ โดดเดี่ยวผู้น่ารัก 18 กรกฎาคม 2560 

305 บทความ สัญญานธรรมชาติ 19 กรกฎาคม 2560 

306 บทความ เอกวาดอร์ตัดวงจรนักลักลอบค้า “กบหายาก” เพาะ
ขายเองลดสูญพันธุ์ 

20 กรกฎาคม 2560 

307 ข่าว
ประกาศ 

แนวปะการังญี่ปุ่นที่อยู่เหนือสุดของโลกฟอกขาวถึง 1 
ใน 3 

21 กรกฎาคม 2560 

308 บทความ แฝดคนละฝา 1 สิงหาคม 2560 

309 บทความ สนสามใบ เนื้อไม้ช้ันดี 2 สิงหาคม 2560 

310 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : นกหัวขวานผู้ช่วย
ทําลายศัตรูป่าไม้ 

3 สิงหาคม 2560 

311 บทความ แคทราย ใบใช้ทําเป็นยาและประกอบอาหาร 4 สิงหาคม 2560 

312 บทความ อาหารของต่อและแตน 5 สิงหาคม 2560 

313 บทความ ปอแดง เปลือกไมใ้ช้ทําเครื่งจักสาน 6 สิงหาคม 2560 

314 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : นกไตไ่ม้ผู้ช่วยทําลาย
ศัตรูป่าไม้ 

7 สิงหาคม 2560 

315 บทความ ต้นแดงน้ํา 8 สิงหาคม 2560 

316 บทความ ด้วง ที่ชอบลงแมลง 9 สิงหาคม 2560 

317 บทความ ไทร นักบุญแห่งป่า 10 สิงหาคม 2560 

318 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : นกยอดหญ้าสีดํา 11 สิงหาคม 2560 
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ผู้ช่วยทําลายศัตรูป่าไม้ 

319 บทความ ขว้าว ไม้ป่าสารพัดประโยชน์ 12 สิงหาคม 2560 

320 บทความ นางพญาผ้ึง 13 สิงหาคม 2560 

321 บทความ เลี่ยน ใบใช้ทําสีย้อมผ้า 14 สิงหาคม 2560 

322 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : นกยอดหญ้าหัวดํา
ผู้ช่วยทําลายศัตรูป่าไม้ 

15 สิงหาคม 2560 

323 บทความ สัตบรรณ ไม้ประดับเป็นยา 16 สิงหาคม 2560 

324 บทความ แมลงวางไขใ่นดิน 17 สิงหาคม 2560 

325 บทความ ข้าวหลามดง แก่นไม้เป็นยา 18 สิงหาคม 2560 

326 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : กิ้งก่าผู้ช่วยทําลาย
ศัตรูป่าไม้ 

19 สิงหาคม 2560 

327 บทความ เน่าใน ไม้ต้นที่พบได้ทั่วไปในป่าทางภาคเหนือ 20 สิงหาคม 2560 

328 บทความ แมลงหวี่ 21 สิงหาคม 2560 

329 บทความ มะจํ้าก้อง ผลไม้แก้กระหายน้ํา 22 สิงหาคม 2560 

330 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : นกกินแมลงหญ้าหัว
ดําผู้ช่วยทําลายศัตรูป่าไม้ 

23 สิงหาคม 2560 

331 บทความ มะคังแดง แตกใบใหม่เป็นสีแดง 24 สิงหาคม 2560 

332 บทความ แมลงสาบ 25 สิงหาคม 2560 

333 บทความ ดอกง้ิวป่า จากดอกไม้สู่อาหาร 26 สิงหาคม 2560 

334 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 1 : นกจับแมลงผู้ช่วย
ทําลายศัตรูป่าไม้ 

27 สิงหาคม 2560 

335 บทความ ชิงชัน เนื้อไม้ลายสวย 28 สิงหาคม 2560 

336 บทความ แมลงเต่าทอง 29 สิงหาคม 2560 

337 บทความ พลวง "ปีกช่วยในการขยายพันธุ์" 30 สิงหาคม 2560 

338 บทความ แมงมุมผู้ช่วยทําลายศัตรูป่าไม้ 31 สิงหาคม 2560 

339 บทความ กรดมดแดง 1 กันยายน 2560 

340 ข่าว
ประกาศ 

รู้จัก "สารพัดพิษ" ที่อยูใ่กล้ตัว 1 กันยายน 2560 

341 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 2 กันยายน 2560 
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(เก้ง) 

342 ข่าว
ประกาศ 

ปูเขาหินปูนทุ่งหว้า ปูชนิดใหม่ของโลกจากสตูล 2 กันยายน 2560 

343 บทความ ด้วงหรือแมลงปีกแข็ง 3 กันยายน 2560 

344 ข่าว
ประกาศ 

เอกวาดอร์ยึดเรือจีนลอบจับฉลามใกล้สูญพันธุ์ 3 กันยายน 2560 

345 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(กระรอกท้องแดง) 

4 กันยายน 2560 

346 ข่าว
ประกาศ 

สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ถูกล่าจากแหล่งมรดกโลกเกือบ
ครึ่ง 

4 กันยายน 2560 

347 บทความ การผสมเกสรโดยมด 5 กันยายน 2560 

348 ข่าว
ประกาศ 

เผยสัตว์ผู้ล่าเสียอาณาเขตให้มนุษย์จนเกือบหมดแล้ว 5 กันยายน 2560 

349 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(นกแก๊ก) 

6 กันยายน 2560 

350 บทความ เหงื่อเรียกชันโรง 7 กันยายน 2560 

351 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(นกขุนทอง) 

8 กันยายน 2560 

352 บทความ ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น 9 กันยายน 2560 

353 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(นกปรอดเหลืองหัวจุก) 

10 กันยายน 2560 

354 บทความ การหายใจของตัวหนอน 11 กันยายน 2560 

355 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(นกปรอดหัวโขน) 

12 กันยายน 2560 

356 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(นกปรอดหัวตาขาว) 

13 กันยายน 2560 

357 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(รอยตีนสัตว์ป่า) 

14 กันยายน 2560 

358 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 
(หมูป่า) 

15 กันยายน 2560 

359 บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ 2 : สัตว์ผู้ช่วยปลูกป่า 16 กันยายน 2560 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
(อีเห็นข้างลาย) 

360 ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัยจุฬาฯ พบ "แมงมุมฝาปิดโบราณ" มีมาก่อนยุค
ไดโนเสาร์ที่ป่าแม่วงก์ 

28 กันยายน 2560 

361 ข่าว
ประกาศ 

สุดยอด นักวิจัย มช.ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ชนิดใหม่
ของโลก รับนามพระราชทาน “ขาวเทพสุคนธ์” 

29 กันยายน 2560 

362 ข่าว
ประกาศ 

ส่ง “หอยทากยักษ์” จัดการ “ดาวทะเล” จอมเขมือบ
ปะการัง 

30 กันยายน 2560 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรมป่าไม้ (CHM)   

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

เดือน 
ผู้เข้าใช้งานใหม่

(คน) 
ผู้เข้าใช้งานซํ้า

(คน) 
จํานวนผู้เข้าชม 

(คน) 

ตุลาคม 2559 578 67 645 

พฤศจิกายน 2559 845 101 946 

ธันวาคม 2559 578 53 631 

มกราคม 2560 540 56 596 

กุมภาพันธ์ 2560 662 74 736 

มีนาคม 2560 389 50 439 

เมษายน 2560 408 50 458 

พฤษภาคม 2560 202 39 241 

มิถุนายน 2560 8 5 13 

กรกฎาคม 2560 212 28 240 

สิงหาคม 2560 572 92 664 

กันยายน 2560 535 47 582 

รวมท้ังสิ้น 5,529 662 6,191 
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http://chm.forest.go.th 

ภาคภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคภาษาอังกฤษ 
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บทความท่ีลงในเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ  
กรมป่าไม้ (CHM) (http://chm.forest.go.th)  

 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
1 สาระน่ารู้ พบเป็ดหงส์ สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ 4 พฤศจิกายน 2559 

2 ชนิดพันธุใ์หม่ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกิ้งกือ 414 ขา 5 พฤศจิกายน 2559 

3 ชนิดพันธุใ์หม่ ฮือฮา พบไม้พันธุใ์หม่ของโลก 8 ชนิด ขนาน
นาม “ช้องเจ้าฟ้า” เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ 

23 พฤศจิกายน 2559 

4 ชนิดพันธุใ์หม่ นักวิทยาศาสตร์พบสิ่งมีชีวิต 163 ชนิดพันธุ์
ใหมใ่นลุ่มน้ําโขง 

21 ธันวาคม 2559 

5 ชนิดพันธุใ์หม่ ปูสายพันธุใ์หม่ที่ถูกตั้งช่ือตามตัวละครใน
เรื่องแฮรี่พอตเตอร์ 

27 มกราคม 2560 

6 ชนิดพันธุใ์หม่ แมงมุมกริฟฟินดอร์ 30 มกราคม 2560 

7 ชนิดพันธุใ์หม่ ฉลามเสือให้กําเนิด โดยไม่ผ่านการผสม
พันธุ์ 

7 มีนาคม 2560 

8 ชนิดพันธุใ์หม่ แมงมุมทารันทูล่าสายพันธุใ์หมใ่นอเมริกาใต้ 14 มีนาคม 2560 

9 ชนิดพันธุใ์หม่ กบจ๋ิวพันธุใ์หมใ่นอินเดีย 16 มีนาคม 2560 

10 กลุ่มสัตว์และ
แมลง 

สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าแม่คํามี จังหวัด
แพร่ ปี 2555 

25 พฤษภาคม 2560 

11 กลุ่มสัตว์และ
แมลง 

สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 

26 พฤษภาคม 2560 

12 กลุ่มสัตว์และ
แมลง 

สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
ลําน้ําน่านฝ่ังขวา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี  2557 

26 พฤษภาคม 2560 

13 การประชุม กรมป่าไมไ้ด้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องใน
วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 “Biodiversity and 
Sustainble Tourism” 

1 มิถุนายน 2560 

14 กลุ่มสัตว์และ
แมลง 

สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
น้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว จังหวัด
พะเยา ปี  2559 

20 มิถุนายน 2560 

15 กลุ่มสัตว์และ สถานภาพแมลงของพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ 23 สิงหาคม 2560 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
แมลง ป่าแม่จางฝ่ังซ้าย จังหวัดลําปาง ปี 2556 

16 กลุ่มสัตว์และ
แมลง 

สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าแม่คํามี จังหวัด
แพร่ ปี 2555 

23 สิงหาคม 2560 

17 กลุ่มสัตว์และ
แมลง 

สถานภาพแมลงของพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าลําน้ําน่านฝ่ังขวา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2557 

27 กันยายน 2560 

 

 
 

สรุปผลจํานวนผู้เข้าชม Page : Forest Biodiversity Division  

ประจําปีงบประมาณ 2560 

เพจ จํานวนผู้เข้าชม(คน) 

Page : Forest Biodiversity Division 1,793 
 

จํานวนผู้เข้าชม Page : Forest Biodiversity Division 

 

เดือน ยอดไลค์ Page จํานวนการเข้ารับชม Page 

ตุลาคม 2559 12 142 

พฤศจิกายน 2559 7 110 

ธันวาคม 2559 21 198 

มกราคม 2560 18 139 

กุมภาพันธ์ 2560 2 107 

มีนาคม 2560 3 128 

เมษายน 2560 1 90 

พฤษภาคม 2560 7 215 

มิถุนายน 2560 15 136 

กรกฎาคม 2560 3 180 

สิงหาคม 2560 13 237 

กันยายน 2560 8 111 

รวมท้ังสิ้น 110 1,793 
 

 

เผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค 
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บทความท่ีลงใน Page : Forest Biodiversity Division  
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

1 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "พลวง" 1 ตุลาคม 2559 

2 แมลง ตัวอ่อนต๊ักแตนเรียกว่า นิ้ม (Nymph) 2 ตุลาคม 2559 

3 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเต็งรัง "ยางกราด" 3 ตุลาคม 2559 

4 แมลง นักล่า...ตาโต 4 ตุลาคม 2559 

5 พืช กล้วยไม้ "งูเขียวปากม่วง" 5 ตุลาคม 2559 

6 แมลง เพราะชอบกระโดด มากกว่าบิน 6 ตุลาคม 2559 

7 พืช สิงโต (กล้วยไม้) ในป่าประเทศไทย: สิงโตใบ
พาย 

7 ตุลาคม 2559 

8 แมลง แมลงดึกดําบรรพ์ 8 ตุลาคม 2559 

9 พืช สิงโต (กล้วยไม้) ในป่าประเทศไทย: สิงโต
ประหลาด 

9 ตุลาคม 2559 

10 แมลง ที่เห็นเป็นเขา 10 ตุลาคม 2559 

11 แมลง ปากแมลง "กัดกิน" 11 ตุลาคม 2559 

12 แมลง ปากแมลง "เจาะดูด" 12 ตุลาคม 2559 

13 แมลง ปากแมลง "เขี่ยดูด" 13 ตุลาคม 2559 

14 แมลง ปากแมลง "กัดซับดูด" 14 ตุลาคม 2559 

15 แมลง ปากแมลง "ซับดูด" 15 ตุลาคม 2559 

16 แมลง ปากแมลง "กัดเลีย" 16 ตุลาคม 2559 

17 แมลง ปากแมลง "ดูดกิน" 17 ตุลาคม 2559 

18 แมลง ขาแมลง "เดิน" 18 ตุลาคม 2559 

19 แมลง ขาแมลง "กระโดด" 19 ตุลาคม 2559 

20 แมลง ขาแมลง "ขุด" 20 ตุลาคม 2559 

21 แมลง ขาแมลง "หนีบ" 21 ตุลาคม 2559 

22 แมลง ขาแมลง "จับ" 22 ตุลาคม 2559 

23 แมลง ขาแมลง "เกี่ยว" 23 ตุลาคม 2559 

24 แมลง ขาแมลง "ว่ายน้ํา" 24 ตุลาคม 2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

25 แมลง ขาแมลง "เก็บเกสร" 25 ตุลาคม 2559 

26 พืช ป่าในประเทศไทย "ป่าดิบแล้ง" 26 ตุลาคม 2559 

27 พืช ป่าในประเทศไทย "ป่าดิบเขา" 27 ตุลาคม 2559 

28 พืช ป่าในประเทศไทย "ป่าเบญจพรรณ" 28 ตุลาคม 2559 

29 พืช ป่าในประเทศไทย "ป่าเต็งรัง" 29 ตุลาคม 2559 

30 พืช ป่าในประเทศไทย "ป่าดิบช้ืน" 30 ตุลาคม 2559 

31 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "สัก" 31 ตุลาคม 2559 

32 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "แดง" 1 พฤศจิกายน 2559 

33 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "ประดู่" 2 พฤศจิกายน 2559 

34 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "มะค่าโมง" 3 พฤศจิกายน 2559 

35 พืช พรรณไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ "ชิงชัน" 4 พฤศจิกายน 2559 

36 พืช "จําปีหลวง" พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก 5 พฤศจิกายน 2559 

37 พืช "โมง" พืชป่าหายาก 6 พฤศจิกายน 2559 

38 พืช "มะกลํ่าตาหนู" ไมใ่ช่ "มะกลํ่าตาไก่" ต้นหนึ่งมี
พิษ อีกต้นเป็นสมุนไพร 

7 พฤศจิกายน 2559 

39 พืช "หม่อนหลวง" 8 พฤศจิกายน 2559 

40 พืช "ปรง" 9 พฤศจิกายน 2559 

41 แมลง "ห่ิงห้อยยักษ์" 11 พฤศจิกายน 2559 

42 แมลง "แมลงที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด" ........ด้วงเสือ 12 พฤศจิกายน 2559 

43 แมลง แมลงสื่อสารกันในหลายลักษณะ .... มด 13 พฤศจิกายน 2559 

44 แมลง มวนฟักไข่...มวนลําไย 14 พฤศจิกายน 2559 

45 แมลง แมลงได้ยินเสียงเหมือนคนไหม …จักจ่ัน 15 พฤศจิกายน 2559 

46 แมลง อาหารการกิน...ปลวก 16 พฤศจิกายน 2559 

47 แมลง เสบียงตั้งแต่เกิด....ระยะตัวหนอน 17 พฤศจิกายน 2559 

48 แมลง ผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง 18 พฤศจิกายน 2559 

49 แมลง วงจรชีวิตสั้น.. แมลงวันหัวเขียว 20 พฤศจิกายน 2559 

50 แมลง กองทัพมด...มด Technomyrmex sp. 21 พฤศจิกายน 2559 

51 แมลง ชนกว่าง 22 พฤศจิกายน 2559 
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ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

52 แมลง แมลงมัน 23 พฤศจิกายน 2559 

53 แมลง แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ 24 พฤศจิกายน 2559 

54 สัตว์ ค้างคาวกินแต่เลือดจริงหรือ 1 25 พฤศจิกายน 2559 

55 สัตว์ ค้างคาวกินแต่เลือดจริงหรือ 2 26 พฤศจิกายน 2559 

56 สัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังวางไข่ 28 พฤศจิกายน 2559 

57 สัตว์ ว่าด้วยเสียงร้อง 29 พฤศจิกายน 2559 

58 สัตว์ สัตว์ป่าสงวนใหม่ของไทย 30 พฤศจิกายน 2559 

59 สัตว์ วาฬคืออะไรเป็นมายังไง 1 ธันวาคม 2559 

60 สัตว์ ทําไมวาฬจึงมีขนาดใหญ่ มหึมา 2 ธันวาคม 2559 

61 สัตว์ ทําไมวาฬถึงพ่นน้ําฟู่ๆ   3 ธันวาคม 2559 

62 สัตว์ สัตว์รับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วได้อย่างไร
(ตอน1) 

4 ธันวาคม 2559 

63 สัตว์ งาช้าง 5 ธันวาคม 2559 

64 สัตว์ งวงช้าง 6 ธันวาคม 2559 

65 สัตว์ ทําไมปลาจึงว่ายน้ําได้  7 ธันวาคม 2559 

66 สัตว์ ปลากัดสร้างรังได้อย่างไร 8 ธันวาคม 2559 

67 สัตว์ ทําไมปลาถึงมีเมือกลื่น 9 ธันวาคม 2559 

68 สัตว์ นกกระจอก 10 ธันวาคม 2559 

69 สัตว์ ทําไมไก่ถึงต้องกกไข่ด้วย 11 ธันวาคม 2559 

70 สัตว์ นกฮูกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนได้อย่างไร 12 ธันวาคม 2559 

71 สัตว์ ทําไมนกหัวขวานถึงต้องเจาะต้นไม้ 13 ธันวาคม 2559 

72 สัตว์ ทําไมเต่าถึงเช่ืองช้า 14 ธันวาคม 2559 

73 สัตว์ จระเข้เคี้ยวเหยื่อของมันอย่างไร 15 ธันวาคม 2559 

74 สัตว์ เสือดาวกับเสือดํา 16 ธันวาคม 2559 

75 สัตว์ เสือกินเยอะขนาดไหนนะ  17 ธันวาคม 2559 

76 สัตว์ สัตว์น้ําที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุด   18 ธันวาคม 2559 

77 สัตว์ ค้างคาวตาบอดจริงหรือไม่ 19 ธันวาคม 2559 

78 สัตว์ กระรอกบินไมไ่ด้บิน 20 ธันวาคม 2559 



~ 108 ~ 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

79 สัตว์ เขาของสัตว์ มีกี่ชนิดต่างกันอย่างไร 21 ธันวาคม 2559 

80 สัตว์ นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ 22 ธันวาคม 2559 

81 สัตว์ นกตะขาบทุ่ง 23 ธันวาคม 2559 

82 สัตว์ เรื่องที่เราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับจอมอสรพิษ 24 ธันวาคม 2559 

83 สัตว์ นักล่ากลางเวหา 25 ธันวาคม 2559 

84 สัตว์ ช่างตีทองแดง 26 ธันวาคม 2559 

85 สัตว์ งูทางมะพร้าวลายขีด 27 ธันวาคม 2559 

86 สัตว์ นกไม่มีฟัน 28 ธันวาคม 2559 

87 สัตว์ อาศัยประสาทหูและตาที่ดีเยี่ยม 29 ธันวาคม 2559 

88 สัตว์ เหยี่ยวเพเรกรินคือนักล่าที่บินเร็วที่สุดในโลก 30 ธันวาคม 2559 

89 สัตว์ เหยี่ยวออสเปรย์ทิ้งตัวดิ่งจากฟ้าลงน้ําโดย
เอากรงเล็บนําเพื่อจับปลา 

31 ธันวาคม 2559 

90 สัตว์ นกเขนน้ําหลังแดง 1 มกราคม 2560 

91 สัตว์ นกอีเสือหลังแดง 2 มกราคม 2560 

92 สัตว์ นกแต้วแร้วธรรมดา 3 มกราคม 2560 

93 สัตว์ ไลเคน 26 มกราคม 2560 

94 สัตว์ สามเหลี่ยมด้านหลัง 30 มกราคม 2560 

95 สัตว์ ต๊ักแตนตําข้าววางไข่ 31 มกราคม 2560 

96 สัตว์ นกปรอดดํา 2 กุมภาพันธ์ 2560 

97 แมลง อาหารที่เป็นของเหลว 3 กุมภาพันธ์ 2560 

98 แมลง ด้วงดอกรักสีน้ําเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2560 

99 สัตว์ จ้ิงจกดินลายจุด 5 กุมภาพันธ์ 2560 

100 แมลง โป่งผีเสื้อเทียม 6 กุมภาพันธ์ 2560 

101 สัตว์ กบหงอน 8 กุมภาพันธ์ 2560 

102 แมลง ชันโรงแมลงอุตสาหกรรม 9 กุมภาพันธ์ 2560 

103 แมลง ลักษณะที่เรียกว่าจูบกันของมด 9 กุมภาพันธ์ 2560 

104 แมลง ผีเสื้อเหยี่ยวฮัมมิ่งเบิร์ด 12 กุมภาพันธ์ 2560 

105 สัตว์ บึ้งดําเล็ก 13 กุมภาพันธ์ 2560 
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106 แมลง แมลงค่อมทอง 15 กุมภาพันธ์ 2560 

107 สัตว์ แมงป่องแส้ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

108 สัตว์ กล้วยตากสยาม 17 กุมภาพันธ์ 2560 

109 แมลง ปีกกว้าง 18 กุมภาพันธ์ 2560 

110 แมลง การเคลื่อนไหวของหนอนผีเสื้อกลางคืน 18 กุมภาพันธ์ 2560 

111 แมลง สีจากคร่ัง 21 กุมภาพันธ์ 2560 

112 แมลง ผีเสื้อสมิงเชียวดาว 21 กุมภาพันธ์ 2560 

113 แมลง มอธทองเฉียงพร้า 24 กุมภาพันธ์ 2560 

114 สัตว์ หอยทากสยาม 24 กุมภาพันธ์ 2560 

115 แมลง การเจริญเติบโตเป็นขั้นตอนแบบช้ันสูง 3 มีนาคม 2560 

116 แมลง แสงนวล จากห่ิงห้อย 6 มีนาคม 2560 

117 สัตว์ นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง 7 มีนาคม 2560 

118 สัตว์ นกหกเล็กปากแดง 8 มีนาคม 2560 

119 สัตว์ ขี้ชะมดผลิตกาแฟได้จริงหรือ 9 มีนาคม 2560 

120 แมลง การเกาะพักของผีเสื้อกลางคืน 10 มีนาคม 2560 

121 แมลง แมลงช้างปีกใส 11 มีนาคม 2560 

122 แมลง ค่อยๆ โตเป็นตัวเต็มวัย 12 มีนาคม 2560 

123 แมลง มหัศจรรย์ชีวิตแตนเบียน 15 มีนาคม 2560 

124 สัตว์ เสียงขันแสนไพเราะ 16 มีนาคม 2560 

125 แมลง รังชันโรง 17 มีนาคม 2560 

126 สัตว์ ขน ส่งสัญญาณ 18 มีนาคม 2560 

127 แมลง ตัวอ่อนแมลงปอ 19 มีนาคม 2560 

128 แมลง รยางค์ ในแมลงปอ 21 มีนาคม 2560 

129 วันสําคัญ 22 มีนาคม วันน้ําโลก 22 มีนาคม 2560 

130 แมลง ปลวกช้ันตํ่า 23 มีนาคม 2560 

131 สัตว์ นกที่เดินทางมาจากเกาะชวา 24 มีนาคม 2560 

132 สัตว์ ไก่ฟ้าหลังขาว 25 มีนาคม 2560 
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133 สัตว์ ปรากฎการณ์สีเหลือบ 28 มีนาคม 2560 

134 สัตว์ ทําไมขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงมีสี 30 มีนาคม 2560 

135 สัตว์ แมงมุมชิมอาหารด้วยขน 1 เมษายน 2560 

136 แมลง ปลอกช้ันสูง 2 เมษายน 2560 

137 แมลง นักกําจัดซาก 3 เมษายน 2560 

138 แมลง ผีเสื้อประกายฟ้า 4 เมษายน 2560 

139 แมลง แข็งแกร่งแต่เปราะบาง 5 เมษายน 2560 

140 แมลง สาเหตุที่พบประชากรแมลงวันจํานวนมาก 6 เมษายน 2560 

141 แมลง จิงโจ้น้ํา 10 เมษายน 2560 

142 แมลง ความต่างของยุงเพศผู้และเพศเมีย 11 เมษายน 2560 

143 เห็ด เห็ด 12 เมษายน 2560 

144 แมลง การสืบพันแบบ พาร์ธโีนเจเนซีส 15 เมษายน 2560 

145 แมลง ไข่และตัวอ่อนของมวน 16 เมษายน 2560 

146 ภูมิปัญญา หญ้าไม้กวาด 18 เมษายน 2560 

147 เห็ด เห็ดก้านธูป 19 เมษายน 2560 

148 แมลง กับดักแมลง 20 เมษายน 2560 

149 แมลง ผีเสื้อหญ้า 21 เมษายน 2560 

150 สัตว์ นกนางนวลธรรมดา 22 เมษายน 2560 

151 สัตว์ จะงอยปากแบบตะขอ 24 เมษายน 2560 

152 สัตว์ นกเสือแมลงปีกแดงเพศเมีย 26 เมษายน 2560 

153 พืช ต้นไม้อายุมากที่สุดในโลก 29 เมษายน 2560 

154 พืช ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1 พฤษภาคม 2560 

155 แมลง หนวดของแมลงมไีว้ทําไม 2 พฤษภาคม 2560 

156 พืช ตะคร้อ ยาระบายรสเปรี้ยว 3 พฤษภาคม 2560 

157 พืช หลังคาจากใบพลวง 4 พฤษภาคม 2560 

158 แมลง การรับรู้ของแมลง 5 พฤษภาคม 2560 

159 แมลง หนอนผีเสื้อ 6 พฤษภาคม 2560 



~ 111 ~ 
 

ลําดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

160 พืช มะขามป้อม 7 พฤษภาคม 2560 

161 พืช มะกอก 8 พฤษภาคม 2560 

162 พืช มะเม่าสาย 9 พฤษภาคม 2560 

163 พืช ตะเคียนทอง 10 พฤษภาคม 2560 

164 แมลง ปากสําหรับดูดน้ําหวาน 11 พฤษภาคม 2560 

165 แมลง เกล็ดปีกผีเสื้อ 12 พฤษภาคม 2560 

166 พืช มะม่วงหัวแมงวัน 13 พฤษภาคม 2560 

167 พืช พืชสมุนไพร เปล้าใหญ่ 14 พฤษภาคม 2560 

168 พืช ใคร้น้ํา 15 พฤษภาคม 2560 

169 พืช ค่าหด 16 พฤษภาคม 2560 

170 พืช พลวง 17 พฤษภาคม 2560 

171 พืช โลด คุณค่ากลางป่า 18 พฤษภาคม 2560 

172 พืช สมุนไพรมะกอกเกลื้อน 19 พฤษภาคม 2560 

173 พืช กระพี้เขาความสารพัดประโยชน์ 20 พฤษภาคม 2560 

174 พืช กุ๊ก ไม้สมุนไพรของภาพเหนือ 21 พฤษภาคม 2560 

175 พืช เสี้ยวดอกขาว 2 มิถุนายน 2560 

176 พืช ด้างหลวง ดอกกินได้ 4 มิถุนายน 2560 

177 พืช ต้นกระโดน เปลือกมีประโยชน์ 6 มิถุนายน 2560 

178 พืช มะกอก เปรี้ยว 7 มิถุนายน 2560 

179 พืช เต็งหนาม 8 มิถุนายน 2560 

180 พืช เหมือนจ้ีดง 9 มิถุนายน 2560 

181 พืช ซ้อ 12 มิถุนายน 2560 

182 พืช ยอดขี้เหล็ก 13 มิถุนายน 2560 

183 แมลง แมลงเม่า 14 มิถุนายน 2560 

184 แมลง ปลวกสําคัญอย่างไร 14 มิถุนายน 2560 

185 สัตว์ หางของงูหางกระดิ่ง 14 มิถุนายน 2560 

186 สัตว์ งูหางกระดิ่งส่ันหางตอนไหน 14 มิถุนายน 2560 
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187 ไลเคน ไลเคนขึ้นได้หลายพื้นผิว 15 มิถุนายน 2560 

188 สัตว์ นกตัวเล็กบินข้ามไซบีเรีย 16 มิถุนายน 2560 

189 ไลเคน เติบโตช้าๆ ในตอนกลางคืน 16 มิถุนายน 2560 

190 ไลเคน ไลเคนผู้บอบบาง 17 มิถุนายน 2560 

191 ทั่วไป มอส 18 มิถุนายน 2560 

192 ไลเคน สีของไลเคน 18 มิถุนายน 2560 

193 แมลง จักจ่ันฉี่ตอนบินเพราะอะไร 19 มิถุนายน 2560 

194 แมลง ด้วงสี่ตา 20 มิถุนายน 2560 

195 สัตว์ เปลือกของหอยทาก 22 มิถุนายน 2560 

196 แมลง หูของจ้ิงหรีด 23 มิถุนายน 2560 

197 สัตว์ แมงมุมใยทองคํา 24 มิถุนายน 2560 

198 สัตว์ คุณพ่อขายาว 25 มิถุนายน 2560 

199 สัตว์ การสืบทอดสายพันธุ์ที่แลกมาด้วยขา 26 มิถุนายน 2560 

200 สัตว์ เขาที่ไมใ่ช่เขา 27 มิถุนายน 2560 

201 สัตว์ อย่าคิดว่าฉันตาบอด 27 มิถุนายน 2560 

202 สัตว์ ดมจนเจอ 28 มิถุนายน 2560 

203 สัตว์ ถุงลมโป่งคอ 28 มิถุนายน 2560 

204 สัตว์ พวกเราไมใ่ช่ลิง 29 มิถุนายน 2560 

205 สัตว์ ไหลลื่นสมช่ือ 29 มิถุนายน 2560 

206 สัตว์ เคลื่อนไหวอย่างเงียบกริบ 30 มิถุนายน 2560 

207 ทั่วไป การสร้างน้ําผ้ึง 3 กรกฎาคม 2560 

208 ทั่วไป ประโยชน์ของน้ําผ้ึง 1 4 กรกฎาคม 2560 

209 ทั่วไป ประโยชน์ของน้ําผ้ึง 2 5 กรกฎาคม 2560 

210 ทั่วไป ประโยชน์ของน้ําผ้ึง 3 5 กรกฎาคม 2560 

211 ทั่วไป ประโยชน์ของน้ําผ้ึง 4 5 กรกฎาคม 2560 

212 ทั่วไป ทําไมต้องน้ําผ้ึงเดือน 5 6 กรกฎาคม 2560 

213 แมลง ทําไมหลอดรวงผ้ึงถึงมี 6 เหลี่ยม 7 กรกฎาคม 2560 
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214 พืช สนที่พบในประเทศไทย 7 กรกฎาคม 2560 

215 พืช สนทะเลและสนประดิพัทธ์ 7 กรกฎาคม 2560 

216 แมลง ตัวอ่อนของแมลงปอ 7 กรกฎาคม 2560 

217 กิจกรรม กิจกรรมนครสวรรค์ 7 กรกฎาคม 2560 

218 กิจกรรม กิจกรรมนครสวรรค์ 10 กรกฎาคม 2560 

219 แมลง ศิลปะจากหนอนปลอกน้ํา 10 กรกฎาคม 2560 

220 แมลง ผีเสื้อหญ้ากัดใบหญ้าตอนหลับ 11 กรกฎาคม 2560 

221 เห็ด เห็ดแดงน้ําหมาก 11 กรกฎาคม 2560 

222 แมลง เส้นลายปีกของแมลงปอ 12 กรกฎาคม 2560 

223 แมลง ตัวอ่อนของแมลงเกาะหิน 12 กรกฎาคม 2560 

224 สัตว์ นกตบยุงหางยาว 12 กรกฎาคม 2560 

225 ทั่วไป Nectar Guides 12 กรกฎาคม 2560 

226 สัตว์ แมงมุมหลังหนามยาวโค้ง 13 กรกฎาคม 2560 

227 พืช ประโยขน์ของโดไ่ม่รู้ล้ม 18 กรกฎาคม 2560 

228 สัตว์ แมงมุมหลังหนามยาวตรง 18 กรกฎาคม 2560 

229 แมลง หนอนบุ้ง 18 กรกฎาคม 2560 

230 แมลง สัจธรรม ธรรมชาติ 18 กรกฎาคม 2560 

231 แมลง แมลงวางไขใ่นดิน 19 กรกฎาคม 2560 

232 แมลง หนอนรถด่วน 19 กรกฎาคม 2560 

233 แมลง ต๊ักแตนใบไม้ 20 กรกฎาคม 2560 

234 แมลง ตัวเต็มวัยของแมลง เป็นช่วงที่ชีวิตสั้นที่สุด 20 กรกฎาคม 2560 

235 แมลง เหาไม้ 20 กรกฎาคม 2560 

236 แมลง ด้วงคีมมาโครแดง 21 กรกฎาคม 2560 

237 แมลง อันตรายจากมวนเพชฌฆาต 21 กรกฎาคม 2560 

238 แมลง แมลงตัวหํ้า 22 กรกฎาคม 2560 

239 แมลง ทหารหญิง 22 กรกฎาคม 2560 

240 แมลง เหลือบ 23 กรกฎาคม 2560 
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241 แมลง ศัตรูที่สวยงาม 24 กรกฎาคม 2560 

242 แมลง ทําไมแมลงสาบตายจึงหงายท้อง 24 กรกฎาคม 2560 

243 แมลง ผีเสื้อหางพริ้ว 25 กรกฎาคม 2560 

244 แมลง เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต 25 กรกฎาคม 2560 

245 แมลง แมลงปอเข็มเล็ก 26 กรกฎาคม 2560 

246 แมลง มวนลําไย 26 กรกฎาคม 2560 

247 แมลง แหล่งอาศัยของมด 27 กรกฎาคม 2560 

248 แมลง ระยะตัวหนอน 27 กรกฎาคม 2560 

249 แมลง ฉุดกระฉากลากไปกิน 28 กรกฎาคม 2560 

250 แมลง หนอนผีเสื้อ 28 กรกฎาคม 2560 

251 แมลง การสื่อสารของแมลง 1 31 กรกฎาคม 2560 

252 แมลง การสื่อสารของแมลง 2 31 กรกฎาคม 2560 

253 แมลง การสื่อสารของแมลง 3  1 สิงหาคม 2560 

254 แมลง การสื่อสารของแมลง 4 1 สิงหาคม 2560 

255 แมลง บรรยากาศงาน Bedo 1 สิงหาคม 2560 

256 แมลง การสื่อสารของแมลง 5 2 สิงหาคม 2560 

257 แมลง แมลงร้าย 3 สิงหาคม 2560 

258 กิจกรรม บรรยากาศงาน Bedo 2 3 สิงหาคม 2560 

259 กิจกรรม บรรยากาศงาน Bedo 3 3 สิงหาคม 2560 

260 ทั่วไป ผ้ึงเอาน้ําผ้ึงจากไหน 3 สิงหาคม 2560 

261 แมลง กลมกลืนไปกับเปลือกไม ้ 4 สิงหาคม 2560 

262 กิจกรรม บรรยากาศงาน Bedo 4 4 สิงหาคม 2560 

263 ทั่วไป งานศิลปจากธรรมชาติ 4 สิงหาคม 2560 

264 แมลง ด้วงปีกร่างแห 4 สิงหาคม 2560 

265 ทั่วไป เอกสารเผยแพร่ 5 สิงหาคม 2560 

266 แมลง ขับไล่ด้วยกลิ่น 7 สิงหาคม 2560 

267 แมลง มวนลําไย 7 สิงหาคม 2560 
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268 แมลง ด้วงก้นกระดก 8 สิงหาคม 2560 

269 แมลง จากหนอนสู่ดักแด้ 8 สิงหาคม 2560 

270 แมลง ผีเสื้อหางติ่งปารีส 9 สิงหาคม 2560 

271 แมลง เกาะกลุ่มกิน 9 สิงหาคม 2560 

272 แมลง ลักษณะหนอนในด้วง 9 สิงหาคม 2560 

273 กิจกรรม งานจิตอาสาของส่วนความหลากหลาย 9 สิงหาคม 2560 

274 แมลง แฝดคนละฝา 13 สิงหาคม 2560 

275 แมลง อาหารของต่อและแตน 13 สิงหาคม 2560 

276 แมลง ด้วงที่ชอบดอกไม้ 14 สิงหาคม 2560 

277 แมลง นางพญาผ้ึง 14 สิงหาคม 2560 

278 แมลง แมลงวางไขใ่นดิน 15 สิงหาคม 2560 

279 แมลง แมลงหวี่ 15 สิงหาคม 2560 

280 แมลง แมลงสาบ 16 สิงหาคม 2560 

281 แมลง แมลงเต่าทอง 16 สิงหาคม 2560 

282 แมลง เช้ือราทําลายแมลง 17 สิงหาคม 2560 

283 พืช ต้นส่ังทํา 18 สิงหาคม 2560 

284 แมลง มดตัวเดียวว่าร้ายมดทั้งฝูงร้ายกว่า 18 สิงหาคม 2560 

285 พืช ต้นกระดูกกบ 18 สิงหาคม 2560 

286 สัตว์ ความแตกต่างของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
สะเทินน้ําสะเทินบก 

20 สิงหาคม 2560 

287 พืช งาไซ 20 สิงหาคม 2560 

288 สัตว์ Aquatic reptiles 21 สิงหาคม 2560 

289 สัตว์ ลักษณะของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 22 สิงหาคม 2560 

290 พืช หม้อข้าวหม้อแกงลิง 1 22 สิงหาคม 2560 

291 พืช หม้อข้าวหม้อแกงลิง 2 22 สิงหาคม 2560 

292 สัตว์ นกกาน้ําเล็ก 23 สิงหาคม 2560 

293 แมลง ด้วงเสื้อ 24 สิงหาคม 2560 

294 สัตว์ แมงมุมใยเต้นทโ์มลูกะ 24 สิงหาคม 2560 
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295 สัตว์ กระจ้อน 24 สิงหาคม 2560 

296 สัตว์ แมงมุมตาหกเหลี่ยมพันธุ์ชวา 25 สิงหาคม 2560 

297 สัตว์ กิ้งกาไม่ฟักไข่ 25 สิงหาคม 2560 

298 พืช ใบโกงกาง 28 สิงหาคม 2560 

299 พืช ต้นลําพู 28 สิงหาคม 2560 

300 สัตว์ กุ้งดีดขัน 29 สิงหาคม 2560 

301 พืช รากโกงกาง 30 สิงหาคม 2560 

302 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 1 กันยายน 2560 

303 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 1 กันยายน 2560 

304 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 4 กันยายน 2560 

305 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 4 กันยายน 2560 

306 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 5 กันยายน 2560 

307 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 5 กันยายน 2560 

308 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 6 กันยายน 2560 

309 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 1 ผู้กําจัดศัตรูป่าไม้ 6 กันยายน 2560 

310 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 14 กันยายน 2560 

311 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 15 กันยายน 2560 

312 แมลง กรดมดแดง 15 กันยายน 2560 

313 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 18 กันยายน 2560 

314 แมลง ด้วงหรือแมลงปีกแข็ง 18 กันยายน 2560 

315 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 19 กันยายน 2560 

316 แมลง การผสมเกสรโดยมด 19 กันยายน 2560 

317 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 20 กันยายน 2560 

318 แมลง จักจ่ันลอกคราบ 20 กันยายน 2560 

319 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 21 กันยายน 2560 

320 แมลง ตัวอ่อนของมวน 21 กันยายน 2560 

321 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 22 กันยายน 2560 
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322 แมลง เหงื่อเรียกชันโรง 22 กันยายน 2560 

323 แมลง ผู้บุกรุกต่างถิ่น 22 กันยายน 2560 

324 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 25 กันยายน 2560 

325 แมลง ระยะดักแด้ 25 กันยายน 2560 

326 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 26 กันยายน 2560 

327 แมลง การหายใจของหนอน 26 กันยายน 2560 

328 สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่าตอนที่ 2 ผู้ช่วยปลูกป่า 27 กันยายน 2560 

329 แมลง ลักษณะเด่นของผีเสื้อในวงศ์สีน้ําเงิน 27 กันยายน 2560 
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นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปี 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการ  

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไดใ้ห้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเย่ียมชม

นิทรรศการของกรมป่าไมโ้ดยมี นางสาว
วีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 

ไดใ้ห้การต้อนรับ 

บรรยากาศผู้เข้าชมนิทรรศการและขอรับเอกสารเผยแพร่ 

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัด
นิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหย่วน และป่าน้ําลาว 

จังหวัดพะเยา” ในงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปี 2560 ซึ่งจัดโดย
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 
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นิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี พ.ศ. 2560 
 
 

 

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานและเย่ียมชมบูทนิทรรศการ 

 

บรรยากาศผู้เข้าชมนิทรรศการและขอรับเอกสารเผยแพร่ 

 
กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  

ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด” เนื่องในวันสากลแห่ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี พ.ศ.2560 และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Biodiversity and 
Sustainble Tourism”  ซึ่งจัดโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กร

มหาชน) ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ทเขาใหญ่  
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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นิทรรศการ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าท่ีคุณคิด” 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ความหลากหลายมี
อะไรมากกว่าที่คุณคิด” ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง
คลินิกไม้ ช้ัน 1 อาคารสุรัสวดี สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 

บรรยากาศผู้เข้าชมนิทรรศการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



คณะทํางานกิจกรรมจดัทําฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

 บุคลากรส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
1. นางสุรางค์ เธียรหิรัญ   ผู้อํานวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
2. นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
3. นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
4. นายกิติวุฒิ ช่างเจริญ  ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. นายสน่ัน หมัดส๊ะ  ผู้ช่วยนักวิจัย 
7. นาวสาวชญานันท์ พลยูง ผู้ช่วยนักวิจัย 
8. นางสาวรัสรินทร์ ณ ลําปาง นักวิทยาศาสตร์ 
9. นางสาวเกศรา แก้วก้อน  นักวิทยาศาสตร์ 
10. นางสาวจารินี บํารุงถิ่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
11. นางสาวศิริรัตน์ โคตรภูมี นักวิชาการเผยแพร่ 
12. นางสุวรรณี สร้างคํา   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
13. นางสาวชลดา พรจ่าย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
14. นางสาวน้ําผ้ึง ยังโป้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
15. นายอรรถพล แสงทรัพย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นายวิชาญ แฟงเมือง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.8 (หาดไคร้) 
18. นายวัชระ ศักดิ์เจริญ    หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) 
19. นายสวาท คําตื้อ  พนักงานพิทักษ์ป่า ส2 
20. นายสุพรรณ์ รักเมือง  พนักงานพิทักษ์ป่า ส2 
21. นายดวงเนตร ไชยวงค์  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
22. นายอดิศักดิ์ หาทรัพย์  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
23. นายศานติบูรณ์ ใจคํา  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
24. นายเทเวธ ใฝ่ใจ   เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
25. นายคิมหันต์ คิดหา  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
26. นายอนุพงษ์ มโนดี  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
27. นายวศิน สายเสน  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 

 



บ้านตองเก้า 
28. นายประหยัด อินต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านตองเก้า 
29. นายพันฤทธิ์ พันลือชัย  อาสาสมัครชุมชน 
30. นายมานัส กาสม   อาสาสมัครชุมชน 
31. นายสมบูรณ์ อินต๊ะ  อาสาสมัครชุมชน 
32. นายสุนทร แสงศรีจันทร์  อาสาสมัครชุมชน 
33. นายอภิสิทธิ์ เช้ือเมือง  อาสาสมัครชุมชน 
34. นายอเนก เกิดแก่น  อาสาสมัครชุมชน 
35. นายสนอง เก้าเมือง  อาสาสมัครชุมชน 

 

บ้านม่วงชุม 
36. นายปัญญา เป้าพรมมา  ผู้ใหญ่บ้านม่วงชุม 
37. นายจรัล รูปผาย   อาสาสมัครชุมชน 
38. นายชรินทร์ ทุมอนันต์  อาสาสมัครชุมชน 
39. นายชะลิตร อินใจ  อาสาสมัครชุมชน 
40. นายพนมเวศ ขัติยะ  อาสาสมัครชุมชน 
41. นายสมเด็จ วงษาคํา  อาสาสมัครชุมชน 

 

บ้านหลวง 
42. นายเสน่ห์ แก้วตา  ผู้ใหญ่บ้านหลวง 
43. นายประพัฒน์ แก้วตา  อาสาสมัครชุมชน 
44. นายสังวาลย์ สภูยศ  อาสาสมัครชุมชน 
45. นายสิทธิชัย ติ๊บโครต  อาสาสมัครชุมชน 
46. นางแสงตา แก้วตา  อาสาสมัครชุมชน 
47. นายอินชาติ ธิชาญ  อาสาสมัครชุมชน 

 

บ้านครึ่งเหนือ 
48. นายสมพิศ ประเสรฐิ  ผู้ใหญ่บ้านครึ่งเหนือ 
49. นายจรัล ติ๊บปัญญา  อาสาสมัครชุมชน 
50. นายจําลอง สภูยศ  อาสาสมัครชุมชน 
51. นายชลายุทธ รูปพุทรา  อาสาสมัครชุมชน 
52. นายณัฐวัฒน์ ดับปินะ  อาสาสมัครชุมชน 
53. นายนเรศ หน่อคํา  อาสาสมัครชุมชน 
54. นายนันทวัฒน์ ไชยตัน  อาสาสมัครชุมชน 
55. นายพนาดอน บุญตรี  อาสาสมัครชุมชน 



56. นายอินตา พรมตา  อาสาสมัครชุมชน 
57. นายวัลลภ พรมตา  อาสาสมัครชุมชน 

 
 



 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
	 โทรศัพท์	0-2561-4292-3	ต่อ	5030
	 โทรสาร	0-2579-2814
	 เว็บไซต์	:		http://fbd.forest.go.th
	 	 	 http://chm.forest.go.th
	 	 	 http://biodiversity.forest.go.th


