




ค ำน ำ 
 
 

  ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้    ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ 
แม่สาร จังหวัดล าพูน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมใน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป 





 สำรบัญ 

บุคลากรส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้          ๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้       ๖ 

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑                                    ๑๐ 

งานที่ได้รับมอบหมาย                            ๑๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า         ๒๖ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้                        ๕๓ 

ภำคผนวก 

- คณะท างานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน 





๑ 

 

 

 

ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 

  
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ ์

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
หัวหน้างานส ารวจวจิัยและพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ  
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานสง่เสริมอนุรักษ์และจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 

บุคลำกรส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



๒ 

 

 
 
 

 

นำยอภิวัฒน์ เอ้ืออำรีเลิศ 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   
นางสาวจารินี บ ารุงถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวรัสรินทร์ ณ ล าปาง 

นักวิทยาศาสตร ์
นางสุวรรณี สร้างค า 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

  
นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

งำนบริหำรทั่วไป 



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยอภิวัฒน์ เอ้ืออำรีเลิศ 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมอนุรักษ์และจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรศึกษำและนันทนำกำร 

  
นางสาวเกศรา แก้วก้อน 

นักวิทยาศาสตร ์
นางสาวรัสรินทร์ ณ ล าปาง 

นักวิทยาศาสตร ์

งำนส่งเสริมอนุรกัษ์และจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำรศึกษำและนันทนำกำร 
 



๔ 

 

 

 

 

นำงสำววีรณำ สมพีร์วงศ์ 
หัวหน้ำงำนส ำรวจวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 

   
นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวชุติมาศ โชติวิจติรจินดา 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชญานันท์ พลยูง 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

   
นายสนั่น  หมัดส๊ะ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชลดา พรจา่ย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นางสาวน้ าผึ้ง ยังโป้ย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 

 

 นายอรรถพล แสงทรัพย ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

งำนส ำรวจวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



๕ 

 

 
บุคลากรประจ าส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 
งานบริหารทั่วไป และ 

งานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชวีภาพเพ่ือการศึกษาและนันทนาการ 

 
งานส ารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภำพรวมของ 

ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



๗ 

 

ข้อมูลภำพรวมของส่วนควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพด้ำนป่ำไม้ 
(Forest Biodiversity Division) 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำ 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดตั้งขึ้น เพ่ือรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทางด้านความม่ันคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้  
 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ชั้น ๖ อาคารสุรัสวด ี
๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์  : ๐-๒๕๖๑๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๓๐ เบอร์โทรสาร : ๐-๒๕๗๙๒๘๑๔ 

 

 



๘ 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
๑) ส ารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ 
๒)   จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 
๓)   ส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
๔)   ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและทีเ่กี่ยวข้อง 
๕)   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
 

ประกอบด้วย 
 

(๑) งำนบริหำรทั่วไป  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

 

๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานการเจ้าหน้าที่ 
๒)   ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
๓)   ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

(๒)  งำนส ำรวจวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้    
มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

 

๑)   ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒)   พัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
๓)   บริการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

(๓) งำนส่งเสริมอนุรักษ์และจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำรศึกษำและนันทนำกำร  
 มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ในทุกมิติเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๒)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
๓) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร ระหว่าง

ประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 



๙ 

 

 

 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ 
           กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พื้นที่ด ำเนินกำร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ธิ แม่ตีบ 
แม่สำร จังหวัดล ำพูน 

 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

๒.๒ ฐานข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่
ป่าไม้ 
 

ระดับความส าเร็จของ
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย (ตั้งแต่ 
๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑) รายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 
๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณท่ีได้รับ ๒,๔๔๕,๔๐๐ 
บาท แผนการใช้งบประมาณ 
๒,๔๔๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

    
 
 กำรประชุม 
 

 กำรประชุมภำยในกรมป่ำไม้  
 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

บริหารความเสี่ยงและการจดัการ
ผลกระทบทางลบของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

๑๓-๑๕ พฤศจิกายน  
๒๕๖๐ 

๘.๓๐ น. 

อาคารกริต สามะพุทธิ
และอาคารเทียม
คมกฤส กรมปา่ไม้  

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการใช้
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  

๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๓ ประชุมผู้บริหารกรมปา่ไม้ ครั้งท่ี 
๓/๒๕๖๐  

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๙.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

๔ ประชุมผู้อ านวยการสว่น หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้าหน่วยงานในส่วนภมูิภาค
และเจา้หน้าท่ีในสังกัดส านักวิจัย
และพัฒนาการปา่ไม้ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมใหญ่ 
อาคารกริต สามะพุทธิ 
ช้ัน ๑ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๕ โครงการบรรยายธรรมเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๘.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๔ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

๖ ประชุมผู้บริหารส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม ้

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอ
ร่างการศึกษา (ครั้งท่ี ๑) เกณฑ์
และตัวช้ีวัดการจัดการสวนป่าและ
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๘ ประชุมการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ ระดับส านัก/
กอง/กลุม่ และระดับบคุคล กรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๙.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

งำนที่ได้รับมอบหมำย 
 



๑๒ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๙ ประชุมการเลื่อนขั้นค่าจา้งประจ า

กรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันท่ี ๑  
เมษายน ๒๕๖๑ 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๑.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๐ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไปของส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๓ เมษายน ๒๕๖๑  
๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๑ ประชุมคณะกรรมการและคณะ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบการ
ประเมินความรูค้วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
๙.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร   
“การบริหารงานพัสดุตามหลัก
ธรรมาภิบาล” 

๒-๓ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๓ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน
และคณะท างานโครงการพัฒนา
และด าเนินการเกณฑ์และตัวช้ีวัด
ของการจัดการสวนป่าและ 
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมการปลูกป่า 
ช้ัน ๔ อาคารเทียม
คมกฤส กรมปา่ไม ้

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๑๔ ประชุม คณะกรรมการการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไปของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม้ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมคลินิก 
ป่าไม้ อาคารสรุัสวดี  
กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๕ ประชุมผู้บริหารส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๖ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป 

๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๗ ประชุมผู้บริหารกรมปา่ไม้ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๑ 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

๑๘ ประชุมผู้บริหารส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๑๙ ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนา
และด าเนินการเกณฑ์และตัวช้ีวัด
ของการจัดการสวนป่าและป่า
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมการปลูกป่า 
ช้ัน ๔ อาคารเทียม
คมกฤส กรมปา่ไม ้

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 



๑๓ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๐ ประชุมเพื่อการเผยแพร่และรับฟัง

ความคิดเห็นต่อแผนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชีวภาพ 

๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องวีนัส โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ ตอน
เวนช่ัน หลักสี่ 
กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒๑ ประชุมโครงการบรรยายธรรมเพื่อ
เสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรม
ให้กับเจา้หนา้ที่กรมป่าไม ้

๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

๒๒ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคใน
หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทน
คุณระบบนิเวศ (Regional 
Dialogue on Biodiversity 
Based Economy 
Development : Payment for 
Ecosystem Services” 

๒-๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐ น. 

โรงแรมเดอะเบอร ์
เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ  

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒๓ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะท างานจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาการป่าไม้
สู่ประชาชน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพฒันาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส่วนพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม ้

๒๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะท างาน
ระดับชาติ ชุด C&I เพื่อร่วมในการ
พัฒนาเกณฑ์และตัวช้ีวัด ในการ
จัดการสวนป่า และป่าชุมชนใน
โครงการพัฒนาเกณฑ์และตัวช้ีวัด
การจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
อย่างยั่งยืนเป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งท่ี ๔ 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม My Tea 
Room โรงแรมซินนา
ม่อน เรสซเิด้นซ์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะท างาน
ระดับชาติ ชุด C&I เพื่อร่วมในการ
พัฒนาเกณฑ์และตัวช้ีวัด ในการ
จัดการสวนป่า และป่าชุมชนใน
โครงการพัฒนาเกณฑ์และตัวช้ีวัด
การจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
อย่างยั่งยืนเป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งท่ี ๕ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม My Tea 
Room โรงแรมซินนา
ม่อน เรสซเิด้นซ์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยและ
พัฒนาการป่าไมสู้่ประชาชน 

๒๘-๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการปา่ไม ้

๒๗ ประชุมผู้บริหารส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้



๑๔ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน

แห่งชาติในการพัฒนาเกณฑ์และ
ตัวช้ีวัดสวนป่าและป่าชุมชนในการ
จัดการป่าอยา่งยั่งยืน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
๙.๐๐ น. 

ห้องประชุม My TEA 
Room โรงแรมซินนา
ม่อน กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒๙ ประชุมซักซ้อมเพื่อร่วมปฏิบัติงาน
วันสถาปนากรมปา่ไม้ ครบรอบ 
๑๒๒ ปี 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

๓๐ ประชุมผู้บริหารส านักวิจยัและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจยั
และพัฒนาการปา่ไม้ 
ช้ัน ๒ กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม ้

 
 

 ประชุมภำยนอกกรมป่ำไม้ 
 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑ ประชุมระดมความห็นจาก

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกชนิดพันธ์ุ
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธ์ุ (กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
นก สัตว์ เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก และปลา) ครั้งท่ี ๒ 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องดอนเมือง ๑ 
โรงแรมอมารี  
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ ประชุมคณะท างานวิชาการพื้นท่ี
ชุ่มน้ า ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๓ ช้ัน ๖ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ประชุมระดมความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญต่อข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพและกรอบ 
BHI ที่เหมาะสม 

๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมธีระ  
พันธุมวนิช ช้ัน ๖ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๔ ประชุมหารือเพื่อจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบตัิ
การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๓๐ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๑ ช้ัน ๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ 
Biodiversity Finance Initiative 
(BIOFIN) 

๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องเอราวัณ ๑-๒ 
โรงแรมคอร์ทยารด์  
แมริออท กรุงเทพฯ 

United Nations 
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๑๕ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๖ ประชุมเตรียมการส าหรับการ

ประชุมคณะที่ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิชาการ และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒๑ และการ
ประชุมคณะท างานเฉพาะกจิว่า
ด้วยการด าเนินงานตามมาตรา ๘
(j) ครั้งท่ี ๑๐ 

๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑อาคาร
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗ ประชุมหารือโครงการ 
Integration of Natural Capital 
Accounting in public and 
private sector policy and 
decision-making for 
sustainable landscapes 

๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑อาคาร
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๙.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑๖ 
ส านักงานคณะกรรมการ
ปฎิรูปกฎหมาย อาคาร
ซอทแวร์ ปาร์ค ถนน
แจ้งวัฒนะ ต าบลคลอง
เกลือ  อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

คณะอนุกรรมการพิจาณา
ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ส านักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

๙ ประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๒๐๒ ช้ัน ๒
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการอนุสญัญา
ว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐ ประชุมปรึกษาหารือเรื่องแนว
ทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการ
ด าเนินการจัดท าทะเบยีนพื้นที่ชุ่มน้ า 
โดยการใช้เครื่องมือ WFFASAm 
และ WBIA (ร่างฉบับท่ี ๑) 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ  

กรมทรัพยากรน้ า  

๑๑ ประชุมเตรียมการส าหรับโครงการ 
The Economics of  
Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB): Supporting 
Biodiversity and Climate-
friendly Land Management 
in Agriculture Landscapes 

๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๒ ประชุมเผยแพร่และรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่มลี าดับความส าคญัสงู 

๑๘ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุมเมจิก ๒
โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๑๖ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑๓ ประชุมเสนอผลการศึกษาแผน

จัดการปกป้องคุ้มครองชนิดพันธ์ุที่
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย 

๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุมเมจิก ๒
โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๔ เข้าพบหารือกับส านักแผนงาน
และสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
ข้อมูลรายกจิกรรมของยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 

๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้
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๑๕ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑ 

๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ  
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๖ กิจกรรมเนื่องในวันพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ศูนย์กีฬาทางน้ าบึง 
หนองบอน แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๗ ประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนหลัก
ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแนวทางการ
น ามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื
ไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ 

๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุมคริสตัล ๒-๔ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘ ประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนหลัก
ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแนวทางการ
น ามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื
ไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ 

๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๙ ประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนหลัก
ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแนวทางการ
น ามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื
ไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ 

๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐ การติดตามต่อยอดเรื่องการ
ประเมินความต้องการทางการเงิน
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑๐.๐๐ น. 

ส านักงานของ รศ.ดร. 
อรพรรณ ณ บางช้าง ศรี
เสาวลักษณ ์

โครงการ BIOFIN 



๑๗ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๑ กิจกรรมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์

ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ที่มีความส าคัญระดับโลกในพ้ืนท่ี
ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” 
จังหวัดสมุทรสาคร 

๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที่ ๓ 
ต าบลโคกคาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๒ ฝึกอบรมนักปฏิบัติการเรื่อง
กระบวนการและแนวคดิของ 
BIOFIN และการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๐๓๑ 
(สุรัสวดี) อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่  
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๒๓ ประชุมโครงการการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๔ ประชุม เรื่องการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพกรณีพืช
สมุนไพร และการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิ
จากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน)  
ศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๒๕ ประชุม เรื่องการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพกรณีพืช
สมุนไพร และการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่ง
บุญ ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน)  
ศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๒๖ ประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง)  
แนวทางการน ามาตรการจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องการ์เด้น ๓-๔ 
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗ ประชุมคณะท างานพัฒนา
เครื่องมือการประเมินความคุม้ค่า 
(มูลค่าทางเศรษฐกิจ)  
ส าหรับวสิาหกิจชุมชน ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑ 

๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ 
ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคก์ารมหาชน)  
ศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 



๑๘ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๘ ประชุมคณะกรรมการก ากับ

โครงการ BIOFIN ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องกมลมาศ โรงแรม
เดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

United Nations 
Development Programme 

๒๙ ประชุมโครงการการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๐ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๑ 

๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการอนุรักษ์ และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.) ส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๑ ประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๑:
๒๕ ปีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๒ ประชุม หารือ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะใน
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
(กลุ่มพืช) 

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๕๐๙ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

๓๓ ประชุม หารือ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะใน
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
(กลุ่มภูมิปญัญาท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน์) 

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๕๐๙ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

๓๔ ประชุมโครงการการพัฒนาระบบบูรณา
การการสื่อสารข้อมูลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔  
ระยะครึ่งแผน 

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ห้องแกรนด์บอลรมู 
โรงแรมรามาการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๕ ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 
๙.๓๐น. 

ห้องประชุม ๖๐๓ ช้ัน ๖ 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๑๙ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๓๖ ประชุมเพื่อรับฟังความเห็น

ภาพรวมโครงการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ 
ช้ัน ๑๑ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๗ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยน
ความเห็น ข้อมเสนอแนะ ส าหรับ
การพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๓ 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ 
ช้ัน ๑๑ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๘ ประชุมโครงการการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. 

ห้องแกรนด์บอลรมู ช้ัน ๓ 
โรงแรมเซ็นขูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๙ ประชุม หารือ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะใน
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
(กลุ่มสตัว์) 

๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๕๑๐  
ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

๔๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัส
เตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ครั้งท่ี ๓/
๒๕๖๑ 

๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประประชุมชั้น ๓ 
อาคารส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

๔๑ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการ
ประชุมคณะที่ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิชาการและ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒๒ และการ
ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการ
ด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้ง
ที่ ๒ 

๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๑  

๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผน
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 
๒๐ ปี กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๑ 

๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๒๐๒ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๒๐ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๔๓ ประชุมหารือเรื่อง Biodiversity 

Finance Solution 
๒๒ มิถุนายน 

๒๕๖๑ 
๙.๐๐ น. 

ห้องประชุมแปซิฟิค ช้ัน ๔ 
อาคารยูเอ็นเซอร์วิซ 
ส านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) 

โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) 

๔๔ ประชุมเสริมสรา้งความรู้ เรื่องการ
เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมและยุติธรรม 

๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑อาคาร
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๕ ประชุมวิชาการ “การบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕” 

๑๐-๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐ น. 

โรงแรมไดมอนด์พลาซา่  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

๔๖ ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus 
Group) ต่อ (ร่าง) 
อนุบัญญัติ เพื่อรองรับ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ... 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 
 
 

ห้องประชุม ๖๐๓อาคาร
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๗ ประชุมคณะท างานพัฒนา
เครื่องมือการประเมินความคุม้ค่า 
(มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ส าหรบั
วิสาหกิจชุมชน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

๒๕ กรกฏาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ 
ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๔๘ ประชุมหารือขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามแผนการปฏริูป
ประเทศ 

๒๕ กรกฏาคม 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๙ ประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบระบบ
คลังข้อมลูของโครงการพัฒนาระบบ
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 

๒๖ กรกฏาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๕๑๐ ช้ัน ๕ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๕๐ ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการนโยบายและแผน 
และการติดตามประเมินผลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านัก
บริการคองพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๑ ประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๒๐๒อาคาร
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๒ ประชุมการปา่ไม้ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ในหัวข้อ “การปฏริูปป่าไม้
แห่งชาติ”  

๒๒-๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐ น. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์



๒๑ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๕๓ ประชุมเตรียมการส าหรับการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสญัญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ ๑๔ (CBD COP ๑๔) และ
การประชุมทีเ่กี่ยวข้อง 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๓ 
อาคารส านกังาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๔ ประชุมคณะกรรมการก ากับ
โครงการ BIOFIN ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องกมลฤดี โรงแรม
เดอะสโุกสล กรุงเทพฯ 

United Nations 
Development 
Programme 

๕๕ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ต่อการออกแบบ
ระบบคลังข้อมูลของโครงการ
พัฒนาระบบฐานทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศไทย ครั้งท่ี ๒ และ
เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง 
“Foresight Biodiversity for 
Food Security and Nutrient” 

๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๖ ช้ัน ๓ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕๖ ประชุมสรุปผลการศึกษาและวิจัย 
ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ –ทร. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

อาคารต้องรับ
พิพิทธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย  
กองเรือยุทธการ จังหวัด
ชลบุร ี

หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ 

๕๗ ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
“โครงการศึกษารูปแบบของการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 
(ABS-BEDO CONCEPT)” : 
ภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ห้องมาร์ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๕๘ ประชุมคณะกรรมการก ากับ
โครงการ Support to Eligible 
Parties to Produce the Sixth 
National Report (๖NR) to the 
CBD (Asia) ครั้งท่ี ๑ 

๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๒ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๙ ประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
๙.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๒๐๒ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการอนุสญัญา
ว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๐ ประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการโครงการ BIOFIN 
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑ 

๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. 

ห้อง Executive 
Boardroom ช้ัน F 
โรงแรม Grande 
Centre Point กรุงเทพฯ 

United Nations 
Development 
Programme 



๒๒ 

 

ล ำดับ เร่ืองกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๖๑ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

โครงการ SLBT ครั้งท่ี ๒ (๒/
๒๕๖๑) 

๑๒ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐ น. 

ห้องประชุม BB ๒๐๑ 
ช้ัน ๒ โรงแรม Centra 
by Centara 
Government 
Complex กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานพ้ืนท่ีเครือข่าย
นกอพยพของประเทศไทย 

๑๔ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

โรงแรม VIC๓  
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบ
ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศไทย ครั้งท่ี ๑ 

๒๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๕๐๒ ช้ัน ๕ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

๖๔ ประชุมระดมความคิดเห็น
ความก้าวหน้าการด าเนินงานดา้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

๒๑ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุม Somerset 
A-B โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ 

มูลนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสาร
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๒๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๓ ช้ัน ๖
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการพิธีสาร
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๖ ประชุม “ Biodiversity and 
BioEconomy Database 
Plateform : Open and 
Connected  

๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ห้องแคทลียา ๒ โรงแรม
รามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๖๗ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)  ครั้งท่ี ๓/
๒๕๖๑ 

๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.)   
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๘ ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๒๐๒ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๙ ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัส
เตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ครั้งท่ี ๔/
๒๕๖๑ 

๒๖ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๗๒๐ ช้ัน ๗
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 



๒๓ 

 

ผู้แทนกรมป่ำไม้ในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร 
และคณะท ำงำนด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 

ภำยในกรมป่ำไม้ 

๑ คณะกรรมการด าเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของส านักวิจัยและพัฒนาการ
ป่าไม ้

๒ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

๓ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

๔ คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ 

๕ คณะท างานโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

๖ คณะท างานแห่งชาติในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดสวนป่าและป่าชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน 
 

 

ภำยนอกกรมป่ำไม้ 

๑ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) 

๒ คณะกรรมการก ากับโครงการ Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report 
(6NR) to the CBD (Asia) 

๓ คณะกรรมการก ากับโครงการ BIOFIN 

๔ คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ 

๕ คณะกรรมการอ านวยการ โครงการ SLBT 

๖ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๘ คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

๙ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐ คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๑ คณะท างานพัฒนาเครื่องมือการประเมินความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

๑๒ คณะท างานวิชาการพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
 



๒๔ 

 

วิทยำกร 
 

  ร่วมเป็นวิทยำกรในกำรประชุมรับฟังควำมเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงกำรน ำมำตรกำรจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงย่ังยืน 

 

 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับเชิญจากกอง
ประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิทยากรในการประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการน ามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยน
ความเห็นในการก าหนดและใช้มาตรการจูงใจในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องการ์เด้นท์ ๓-๔ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
เขตราชเทวี ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
 

 
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ร่วมเป็นวิทยากร 



๒๕ 

 

 

 
บรรยากาศในการอบรม 

 



๒๖ 

 

 
 

 

กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ธิ แม่ตีบ แม่สำร จังหวัดล ำพูน 
 

 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ ๑ 
พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่า ไม้ ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ จ านวน ๑ แห่ง คือ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน 
โดยส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนบ้านดอยเวียง บ้านทุ่งยาว บ้านป่าป๋วย และหน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ ลพ.๑ (แม่ธิ แม่สาร) 
 

 
เจ้าหน้าทีส่่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที ่ลพ.๑  

(แม่ธิ แม่สาร) ร่วมกันส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ป่ำไม้ 



๒๗ 

 

 

 

 
เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านป่าไม้และอาสาสมัครชุมชนบ้านดอยเวียง 
ร่วมกันส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านป่าไม้และอาสาสมัครชุมชนบ้านทุ่งยาว 
ร่วมกันส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และอาสาสมัครชุมชนบ้านป่าป๋วย 
ร่วมกันส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 



๒๘ 

 

 
 
 
 

 วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๐๕ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ภายใต้กฏกระทรวง ฉบับที่ ๘๓ โดยลงในราชกิจจานุเบกษา ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลบ้านชี ต าบลห้วยยาบ 
ต าบลมะเขือแจ้ และต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๙,๓๗๕ ไร่ พบ
พรรณไม้มีค่า เช่น สัก ประดู่ แดง ตะแบก เต็ง รัง เหียง และพลวง 

 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีการประกาศพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตามพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดบริเวณท่ีดินป่าขุนกวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ต าบล
ป่าเมี่ยง ต าบลลวงเหนือ ต าบลเทพเสด็จ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 
ต าบลห้วยแก้ว ต าบลออนเหนือ ต าบลออนกลาง ต าบลทาเหนือ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน ต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลห้วยยาบ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ต าบลมะเขือแจ้ ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๑,๔๔๖ ไร่ 

 จากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่าพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖,๐๐๗ ไร่ ถูกผนวกเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ดังนั้นในปี 
๒๕๖๐ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔,๘๓๓ ไร่ เป็นพ้ืนที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว 
๒๑,๓๓๘ ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่า ๕๓,๔๙๕ ไร่  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้       
กรมป่าไม้ ได้ด าเนินกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่สงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ร่วมกับชุมชน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านดอยเวียง บ้านทุ่งยาว
และบ้านป่าป๋วย 

ประวัติบ้ำนดอยเวียง 

 ประวัติการตั้งถิ่นฐานของคนในพ้ืนที่บ้านดอยเวียงเริ่มตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ที่มีใบลานจารึกว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นเมืองหน้าด่าน ก่อนที่จะถูกเพลิงไหม้จนเหลือแต่พระธาตุดอยเวียง  ที่เป็นหลักฐานทาง
โบราณคดี ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่นี้ ได้อพยพเข้ามาในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการเข้ามาตัดไม้
สักทองและท าไร่ท านา ซึ่งในเวลานั้นพื้นที่ป่าเต็มไปด้วยป่าต้นสักทองขนาดใหญ่ 

 ปี ๒๕๐๐ มีคนอพยพเข้ามาตัดไม้สักทอง และขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะต้นล าไย 

 ปี ๒๕๓๐ มีการจัดตั้งหมู่บ้านดอยเวียง  

 ปี ๒๕๓๐–๒๕๔๐ เป็นช่วงที่มีการบุกรุกป่าเป็นอย่างมาก ไม้สักทองขนาดใหญ่ถูกตัดหมดไปจากพ้ืนที่ 
ไม้เต็ง รัง แดง และเหียง ถูกตัดออกจากป่ามากขึ้น เพ่ือก่อสร้างบ้าน และเผาถ่าน  

 ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐ ชุมชนเริ่มเห็นผลกระทบจากการบุกรุกท าลายป่า จากปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรง
มากขึ้นทุกปี จนกระทั่งน้ าในอ่างเก็บน้ าแม่ธิ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภคได้แห้งขอด ในปี 
๒๕๕๐ จึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อดูแลรักษาป่า  

 ปี ๒๕๕๐ ชุมชนเริ่มสร้างฝายชะลอน้ า และปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม 

 ปี ๒๕๕๔ ชุมชนได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้  

ประวัติควำมเป็นมำพื้นที่ป่ำแม่ธิ แม่ตีบ แม่สำร จังหวัดล ำพูน 



๒๙ 

 

 ชุมชนสังเกตเห็นผลของการรวมกันอนุรักษ์ดูแลและฟ้ืนฟูป่า จากการที่มีน้ าซับ และน้ าไหลตามล าธาร
เข้าสู่อ่างเก็บน้ า ในช่วงปี ๒๕๕๐ จนถึงปี ๒๕๖๐ มีน้ าในล าธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าของหมู่บ้านตลอดทั้งปี จาก
ผลส าเร็จในการรักษาป่า ท าให้ชุมชนได้รับรางวัล ทสม.ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ในปี ๒๕๖๑ 

ประวัติบ้ำนทุ่งยำว 

 ปี ๒๔๘๕ ชาวบ้านจากหมู่บ้านสันคะยอม และบ้านป่าตึง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ได้อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณ ริมน้ าแม่สาร โดยมีนายเครื่อง พยัคฆสัก เป็นผู้น า รวบรวมคนมาสร้างระบบเหมืองฝายเพ่ือใช้
น้ าในล าน้ าแม่สาร จนเกิดเป็นชุมชนบ้านทุ่งยาวในปัจจุบัน 

 ปี ๒๔๖๖ ชาวบ้านตั้งกฎระเบียบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าบริเวณล าเหมืองฝาย ที่มีน้ าซับ 
จ านวน ๖๐ ไร่ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ป่าน้ าจ า” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ป่าบ้านทุ่งยาว โดยได้บันทึกลง
ในสมุดข่อยใบลาน 

 ปี ๒๔๙๐-๒๔๙๓ พ้ืนที่ป่าโดยรอบชุมชนถูกสัมปทานเพ่ือท ารางรถไฟ ซึ่งมีการตัดไม้สัก ไม้แดง ประดู่ 
และไม้รัง ออกไปจนมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เหลือเพียงบริเวณป่าน้ าจ าเท่านั้นที่ไม่ถูกตัดท าลาย ชุมชนเห็น
ความส าคัญของป่าน้ าจ า ในการเป็นป่าต้นน้ ามาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มก่อตั้งชุมชนจึงได้เขี ยนระเบียบการใช้
ประโยชน์จากป่าเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี ๒๔๙๖ พร้อมกับมีการลงนามรับรองของคนในชุมชนที่จะปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 ปี ๒๕๑๑ จากการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่องจากสัมปทานป่า ท าให้เกิดภัยแล้ง ไม่มีน้ าใน ล าน้ าแม่
สาร ชุมชนต้องขุดร่องน้ าจากป่าน้ าจ าลงสู่ล าน้ าแม่สารจึงท าให้ชุมชน ประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าน้ าจ าเพ่ิมขึ้น 
จากเดิม ๘๐ ไร่ เป็น ๘๐๐ ไร่ และห้ามไม่ให้มีการตัดไม้ออกจากป่าโดยเด็ดขาด 

 ปี ๒๕๑๗ ป่าน้ าจ าที่ถูกบุกรุกท าลายเริ่มกลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยสังเกตจากปริมาณน้ าในล า
น้ าแม่สารที่กลับมาไหลตลอดทั้งปี ผลจากการฟ้ืนตัวของป่าท าให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของป่ามากขึ้น 
ในปี ๒๕๑๘ จึงขยายพ้ืนที่ดูแลรักษาป่าจาก ๘๐๐ ไร่ เป็น ๒,๕๐๐ ไร่  

 ปี ๒๕๒๐ ผลส าเร็จจากการอนุรักษ์ป่าของชุมชนส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นเรื่องการ
อนุรักษ์ป่า จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้ชุมชนบ้านทุ่งยาวเริ่มเป็นที่รู้จักว่าเป็นชุมชนตัวอย่างของ
การอนุรักษ์ป่า 

 ปี ๒๕๔๒ มีการแบ่งเขตแนวป่า กับพ้ืนที่ท ากินของคนในชุมชน รวมไปถึงการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
น้ าจ าออกเป็นป่าใช้สอยจ านวน ๕๐๐ ไร่ และป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ๒,๐๐๐ ไร่ 

 ปี ๒๕๕๔ ชุมชนบ้านทุ่งยาวได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า เป็นต้นแบบ
ของการจัดการป่าโดยชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีคนเข้ามาศึกษาดูงานจากทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ประวัติบ้ำนป่ำป๋วย 

 บ้านป่าป๋วย จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี ๒๕๒๒ โดยได้แยกจากบ้านหนองหล่ม ซึ่งบ้านหนองหล่มนี้ได้
อพยพมาจากบ้านป่าสัก เนื่องจากบริเวณบ้านหนองหล่ม-ป่าป๋วย มีดินและน้ าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก แรกเริ่มชาวบ้านได้แผ้วถางป่าเพ่ือท าสวนปลูกถั่วลิสง ท านา และตัดไม้สักทอง เพ่ือก่อสร้างบ้านพัก
อาศัย และจ าหน่ายไม้สัก 

 ปี ๒๕๒๐ แหล่งน้ าที่เคยใช้ในการอุปโภคบริโภค เริ่มเหือดแห้ง เกิดปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านจึงขายบ้าน
ที่ท าด้วยไม้สักแก่นายทุน และเริ่มอพยพไปรับจ้างนอกพ้ืนที่ 



๓๐ 

 

 ปี ๒๕๒๒ แยกหมู่บ้านมาจากบ้านหนองหล่ม ชาวบ้านบางส่วนเล็งเห็นปัญหาภัยแล้งจากการตัดไ ม้
ท าลายป่า จึงเริ่มรวมกลุ่มและตั้งกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าขึ้น แต่ก็ประสบปัญหาความขัดแย้ง
เนื่องจากยังมีหลายครอบครัวที่ตัดไม้จากป่าเพ่ือเผาถ่านขาย แต่กฎระเบียบการดูแลรักษาป่า   ก็ ได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้นตามล าดับ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี 

 ปี ๒๕๓๒ จากการเริ่มดูแลรักษาป่ามาเกือบ ๑๐ ปี ชาวบ้านเริ่มเห็นผลจากการดูแลรักษาป่า   จาก
การที่มีเห็ดป่าเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกปี แต่น้ าในล าห้วยยังคงไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภคในชุมชน  

 ปี ๒๕๔๐ เริ่มมีการเจาะน้ าบาดาลใช้ในหมู่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า ท าให้หลายครอบครัว
กลับมาเพาะปลูกและขยายพ้ืนที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนล าไย ส่งผลให้ปริมาณน้ าใต้ดินลดลง จากเดิมที่เจาะ
ระดับความลึก ๖๐ เมตร ปัจจุบันต้องเจาะลึกมากกว่า ๑๐๐ เมตร ถึงจะพบน้ าใต้ดิน  

 ปัจจุบัน ชาวบ้านรับรู้ถึงความส าคัญของการดูแลรักษาป่า ป่าเป็นแหล่งเก็บหาอาหาร โดยเฉพาะเห็ดป่า 
ป่าเป็นต้นน้ าล าธาร น้ าในล าธารมีปริมาณมากขึ้นและไหลเป็นระยะเวลานานขึ้น   แม้จะไม่ไหลตลอดทั้งปี
เหมือนในอดีตท่ีผ่านมาก็ตาม 



๓๑ 

 

 

 
 
 

 วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๐๕ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๓ โดยลงในราชกิจจานุเบกษา ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลบ้านชี ต าบลห้วยยาบ ต าบล
มะเขือแจ้ และต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๙,๓๗๕ ไร่ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่าพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖,๐๐๗ ไร่ ถูกผนวกเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่
ตะไคร้ ดังนั้นในปี ๒๕๖๐ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร มีเนื้อท่ีประมาณ ๗๔,๘๓๓ ไร่ เป็นพ้ืนที่ไม่มี
สภาพเป็นป่าแล้ว ๒๑,๓๓๘ ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่า ๕๓,๔๙๕ ไร่ 

ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ มูลค่ำและกำรกักเก็บคำร์บอนไดออกไซด์ของเนื้อไม้ 
 

ชนิดป่ำ เนื้อที ่(ไร่) 
ปริมำณกำรกักเก็บน้ ำ 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

ปริมำณกำรกักเก็บ
คำร์บอนไดออกไซด์ 

ของเนื้อไม้ 
(ตัน) 

มูลค่ำของกำรกักเก็บ
คำร์บอนไดออกไซด์ 

ของเนื้อไม้ 
(ล้ำนบำท) 

ป่าเต็งรัง ๒๔,๙๔๙.๐๐ ๕.๗๕ ๒๕๐,๖๑๒.๗๑ ๑๙๘.๘๖ 

ป่าเบญจพรรณ ๒๘,๓๖๘.๔๕ ๑๑.๘๖ ๑,๐๑๗,๑๒๘.๒๒ ๖๐๘.๒๓ 

รวม ๕๓,๓๑๗.๔๕ ๑๗.๖๑ ๑,๒๖๗,๗๔๐.๐๙๓ ๘๐๗.๐๙ 

 
ที่มำ 
- ข้อมูลพรรณไม้ที่มีอยู่ ค านวณจากข้อมูลการวางแปลงส ารวจพรรณพืชในชนิดป่าต่าง ๆ 
- ข้อมูลการกักเก็บน้ าของพื้นที่ป่าแต่ละชนิดป่า ที่มา: http://www.dnp.go.th/watershed/waterholding/ waterholding.htm#table ส่วนวิจัยต้นน้ า 
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช 
- CO๒ ในการค านวณมูลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของเนื้อไม้ ใช้ราคา ๗๙๓.๕ บาท/ตัน ที่มา: งานวิจัยเรื่องแบบจ าลองเพื่อ ประเมิน
มูลค่าป่าต้นน้ า ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และพิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี ๒๕๕๒ 

มูลค่ำ คุณค่ำ 
และควำมส ำคัญของผืนป่ำ 

 



๓๒ 

 

 
 

 ส ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับชุมชน พบพรรณพืช ๒๘๐ ชนิด สัตว์ ๒๐๕ ชนิด แมลง ๒๑๘ ชนิด เห็ดรา 
๖๕ ชนิด ไลเคน ๒๖ ชนิด และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีข้อมูลทั้งสิ้น ๓ เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัด
ล าพูน พบพืชพรรณทั้งหมดจ านวน ๒๘๐ ชนิด ๒๒๑ สกุล ๘๒ วงศ์ จากข้อมูลการส ารวจพบพืชที่มีสถานภาพ
ตาม Threatened Plants in Thailand (DNP, ๒๐๑๗) จ านวน ๑๑ ชนิด แบ่งเป็น พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
๕ ชนิด ได้แก่  เอ้ืองเขาแกะ ช้างกระ สามปอยนก กระเจียวสุเทพ ปลงเหลี่ยม พืชหายาก ๕ ชนิด ได้แก่ 
เอ้ืองกุหลาบพวง เอ้ืองกุหลาบเดือยไก่ ล่ าตาควาย สะแล่งหอมไก๋  ส้านใบเล็ก และกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
๑ ชนิด ได้แก่ เปล้าแพะ  

 พืชที่มีสถานภาพตาม IUCN Red List จ านวน ๑๘ ชนิด แบ่งเป็นพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ๔ ชนิด 
ได้แก่ แกงเลียงใหญ่ ยางนา ตะเคียนทอง ปลงเหลี่ยม พืชที่ใกล้ถูกคุกคาม ๔ ชนิด ได้แก่ พลวง เหียง เต็ง 
กระพ้ีเขาควาย กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด ๙ ชนิด ได้แก่ ว่านนางตาม รัง กระพ้ีนางนวล ขี้เหล็ก มะค่าแต้ ติ้วขน 
กระบก ตาเสือ ยมหิน และกลุ่มท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ ๑ ชนิด ได้แก่ สะเดาปัก 

 พืชที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES) บัญชีที่ ๒ จ านวน ๒๐ ชนิด ได้แก่ เอ้ืองกุหลาบพลวง เอ้ืองกุหลาบเดือยไก่ สิงโต แข้งกวาง เขาแพะ 
ก้างปลา กะเรกะร่อน กะเรกะร่อนด้ามข้าว เอื้องดอกมะขาม ตาลเสี้ยน ข้าวเหนียวลิง เอ้ืองขี้หมา ว่านนางตาม 
ว่านจูงนางหลวง เอ้ืองเขาแกะ ช้างกระ เอ้ืองไอยเรศ สามปอยนก ว่านจูงนาง (Geodorum sp.) และว่านจูงนาง 
(Geodorumsiamense Rolfe ex Downie) 

ส ำรวจและเก็บข้อมลูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 

ด้ำนพืช  
 



๓๓ 

 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืช 
 

 
ทีมส ารวจด้านพืช 

  
เดินส ารวจตามเส้นทาง ถ่ายภาพตัวอย่างพืช 

  
จดบันทึกข้อมูลและพิกัดทางภูมิศาสตร์ ถ่ายภาพตัวอย่างตามเส้นทางเดิน 



๓๔ 

 

  
เก็บตัวอย่างพืช 

  
อัดตัวอย่างพรรณไม้ 

 
 
 

 

 



๓๕ 

 

ชนิดป่ำและพรรณพืช 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

  

  

  

 
วางแปลงตัวอย่างส ารวจสังคมพืช 

 



๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัด
ล าพูน พบสัตว์ ๘๘ วงศ์ ๑๕๘ สกุล ๒๐๕ ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน ๕ วงศ์ ๗ สกุล ๗ 
ชนิด กลุ่มนก ๔๒ วงศ์ ๗๗ สกุล ๙๘ ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จ านวน ๖ วงศ์ ๑๖ สกุล ๒๑ ชนิด กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน ๔ วงศ์ ๗ สกุล ๑๒ ชนิด กลุ่มปลา จ านวน ๘ วงศ์ ๑๖ สกุล ๑๖ ชนิด และกลุ่ม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จ านวน ๒๓ วงศ์ ๓๕ สกุล ๕๑ ชนิด แบ่งตามสถานภาพสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน ๑๐๒ ชนิด แบ่งตามสถานภาพการถูกคุกคาม
ในประเทศไทย (Thailand Red Data) จ านวน ๑๓๘ ชนิด และแบ่งตามสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพ
สากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จ านวน ๑๔๓ ชนิด 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนสัตว์ 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์  

  
การวางกับดักตาข่ายเวหา การวางกับดักกรง 

 

ด้ำนสัตว์ 
 



๔๐ 

 

 

  
การวางกับดักหลุม การส ารวจตามล าห้วย 

  
ส ารวจตามเส้นทางธรรมชาติ ส ารวจตอนกลางคืน 



๔๑ 

 

 

 

  
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร 

จังหวัดล าพูน พบแมลง ๒๑๘ ชนิด ๑๙๔ สกุล ๕๗ วงศ์ ๙ อันดับ จ าแนกเป็น กลุ่มแมลงสาบ (Order 
Blattodea) ๖ ชนิด กลุ่มด้วง (Order Coleoptera) ๑๗ ชนิด กลุ่มแมลงวัน (Order Diptera) ๒ ชนิด กลุ่ม
มวนและกลุ่มเพลี้ย (Hemiptera) ๑๕ ชนิด กลุ่ม ผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ (Order Hymenoptera) ๑๘ ชนิด 
กลุ่มผีเสื้อ (Order Lepidoptera) ๑๓๓ ชนิด กลุ่มตั๊กแตนต าข้าว (Order Mantodea) ๒ ชนิด กลุ่มแมลงปอ 
(Order Odonata) ๑๗ ชนิด กลุ่มตั๊กแตนและแมลงกระชอน ๘ ชนิด 
สถำนภำพของแมลง 
 ๑. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบาง
ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอน
ที่ ๗๔ ก วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไม่พบ 
 ๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า 
และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน าเข้าหรือส่งออก เพ่ืออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ แบ่งได้เป็นกลุ่มที่ ๑ ชนิดสัตว์ป่า และ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) ในบัญชีหมายเลข ๒ จ านวน ๑ ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา และกลุ่มที่ ๒ ชนิดสัตว์ป่า
และซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) จ านวน ๘ ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อหางดาบใหญ่ ผีเสื้อหางมังกรขาว 
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อหนอนมะนาว ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา 
และด้วงดอกไม ้
 ๓. สถานภาพชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และก าจัดของประเทศไทย เป็นชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว (รายการ ๑) จ านวน ๒ ชนิด ได้แก่ ด้วงเจาะต้นมะม่วงและมดน้ าผึ้ง (รายการที่ ๒) 
จ านวน ๑ ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก 
 ๔. สถานภาพเพ่ือการอนุรักษ์ใช้เกณฑ์ของ The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2018-1 อยู่ในเกณฑ์ชนิดพันธุ์ที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern) จ านวน ๒๐ ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อแพนซี
มยุรา ผีเสื้อแพนซีเหลือง ผีเสื้อถุงทองธรรมดา แมลงปอน้ าตกใหญ่ธรรมดา แมลงปอบ้านก้นกระเปาะ 
แมลงปอบ้านสีตะกั ่วทุ่งนา แมลงปอบ้านผู ้ปีกเปื้อนส้ม แมลงปอบ้านยักษ์ครึ่งปีกแดง แมลงปอบ้านบ่อ 
แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า แมลงปอเสือลายประดับ แมลงปอบ้านใหม่กลม แมลงปอบ้านใหม่กึ่งปีกด า 
แมลงปอบ้านเสือผู้ม่วงแดง แมลงปอบ้านเสือลายเขียว แมลงปอบ้านไร่ปลายใส แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน 
แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง แมลงปอบ้านไตรมิตรด า แมลงปอบ้านตามลายู 
 

ด้ำนแมลง  
 



๔๒ 

 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง 
 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง  

  
เดินตามทางเส้นทางส ารวจ ถ่ายภาพตัวอย่างแมลง 

  
เก็บตัวอย่างแมลง 



๔๓ 

 

  
ตั้งกับดักโดมแสงจันทร์ ถ่ายภาพและตัวอย่างแมลงกลางคืน 

  

  
จัดการตัวอย่างแมลงโดยวิธีการท าแห้ง 

 

 
 
 
 



๔๔ 

 

 
 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร 

จังหวัดล าพูน พบเห็ด ๖๕  ชนิด ๑๘ วงศ์  ๓๐ สกุล แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ ๑๗ ชนิด ๑๑ วงศ์ ๑๑ สกุล เช่น 
เห็ดโคน เห็ดระโงกขาว เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดระโงกเหลือง และเห็ดหูหนู กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ ๔๘ 
ชนิด ๑๑ วงศ์ ๒๓ สกุล เช่น เห็ดกรวยทองตะกูและเห็ดรังนก 

 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนเห็ดรำ 

 

ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา 

  

เดินส ารวจตามเส้นทางท่ีก าหนด ถ่ายภาพเห็ดรา 

ด้ำนเห็ดรำ 
 



๔๕ 

 

 

จดบันทึกข้อมูลและพิกัดทางภูมิศาสตร์ลงบนหน้าซองบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

 

เก็บตัวอย่างเห็ดรา 

 



๔๖ 

 

 
 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร 
จังหวัดล าพูน พบไลเคน  ๒๖ ชนิด ๑๓ วงศ์ ๑๗ สกุล แบ่งเป็นกลุ่มฝุ่นผง (crustose) ๑๘ ชนิด ๑๒ วงศ์ ๑๔ 
สกุล เช่น Arthopyrenia lyrata, Diorygma junghuhnii และ Caloplaca subpallida และกลุ่มแผ่นใบ 
(foliose) ๘ ชนิด ๒ วงศ์ ๓ สกุล เช่น Parmotrema praesorediosum, Dirinaria confluens และ Pyxine 
retirugella 
 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนไลเคน 
 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน 

  
ถ่ายภาพไลเคน จดบันทึกข้อมูลไลเคนและพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

ด้ำนไลเคน 
 



๔๗ 

 

  
เก็บตัวอย่างไลเคน 

 



๔๘ 

 

 
  

 มี ๓ เรื่อง ๓ สาขา คือ การจักสาน (สาขาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน) สมุนไพรพื้นบ้าน (สาขาการดูแลสุขภาพ) ผี
กับการจัดการป่าอนุรักษต์ามความเชื่อ (สาขาคติ ความเชื่อหลักปฏิบัติ) 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
ทีมส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 



๔๙ 

 

  

  

  

  
การเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ ถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์ 

 



๕๐ 

 

 
 
 

 
สะท้อนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคืนแก่ชุมชน เพื่อน าเสนอการสรุปผลการเก็บข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านป่าไม้ ใน 2 พ้ืนที่ คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว ร่วมกับชุมชนใน
พ้ืนที่บ้านใหม่เจริญไพร ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่เจริญไพร ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ร่วมกับชุมชนบ้านม่วงชุม บ้านครึ่งเหนือ บ้าน
หลวง และบ้านตองเก้า ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านม่วงชุม ต าบลครึ่งเหนือ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  

  

  
บรรยากาศการสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

สะท้อนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคืนแก่ชุมชน  



๕๑ 

 

 

ประเมินมูลค่ำของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร 
จังหวัดล าพูน จ านวน ๕ ชุมชน สุ่มตัวอย่างส ารวจ ๓๔๔ ครัวเรือน มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากป่า จ านวน ๖๘ ชนิด แบ่งเป็น พืชและสมุนไพร ๓๘ ชนิด เห็ด ๑๒ ชนิด แมลง ๙ ชนิด สัตว์ ๙ 
ชนิด คิดเป็นเงินจ านวน ๑๕,๕๕๖ บาท/ครัวเรือน/ปี หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด ๕,๓๕๑,๒๖๔ บาท/ปี ของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด แบ่งเป็น กลุ่มเห็ด มีมูลค่าการเก็บหาสูงสุด คือ ๑,๘๘๔,๑๐๖ บาทต่อปี ตามมาด้วย
กลุ่ม แมลง สัตว์ และพืชผักสมุนไพร ซึ่งมีมูลค่าการเก็บหาเท่ากับ ๔๔๐,๑๕๐  ๑๘๕,๔๐๙ และ ๑๖๕,๙๕๙ 
บาทต่อปี ตามล าดับ 

 

  
บรรยากาศการประเมินมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ประเมินมูลค่ำของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 



๕๒ 

 

 
 
   
 วิเคราะห์ จัดท า และลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน ในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 
 

  

 
วิเคราะห์ จัดท า และลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

จัดท ำฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 



๕๓ 

 

 
 
 

 

๑. เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th) มีบทความ ๓๓ เรื่อง และมีผู้เข้าชม 
จ านวน ๑๓,๖๕๒ คน 

๒. เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ 
(http://chm.forest.go.th) มีบทความ ๒๙ เรื่อง และมีผู้เข้าชม จ านวน ๖,๗๖๕ คน 

๓.  เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 
มีผู้เข้าชม จ านวน ๑๐๙,๑๙๖ คน 

๔.  เฟสบุ๊ค : Forest Biodiversity Division มีบทความ ๑๖๘ เรื่อง และมีผู้เข้าชม จ านวน ๕,๘๖๔ คน 

๕.  เอกสารเผยแพร่ 
  - หนังสือ เรื่อง ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใกล้เมือง 
๖.  โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๕ เรื่อง ได้แก่ 
 ๑)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย คุณค่า มูลค่า และความส าคัญ

ของผืนป่า 

 ๒)   ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว จังหวัดพะเยา คุณค่า มูลค่า และ
ความส าคัญของผืนป่า 

  ๓)  ชุมชนกับงานส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ๔)  ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 

  ๕)  ความงามสุดท้าย...ไผ่ตายขุย 

๗.  แจกเอกสารเผยแพร่ จ านวน ๔,๘๘๐ เล่ม 

๘.  นิทรรศการ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
๑)  จัดนิทรรศการน าเสนอความหลากหลายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในวันสากลแห่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม 
เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 

๒)  นิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ในกิจกรรม BEDO สัญจร 
(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ต าบลแม่เหี๊ยะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

๓) นิทรรศการน าเสนอข้อมูลความหลากหลายในพ้ืนที่ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 
คุณค่า มูลค่า และความส าคัญของผืนป่า ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สู่ประชาชน ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส 
กรมป่าไม ้

๙. รายงานความก้าวหน้า 

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้ 



๕๔ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ ๑ 
กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ธิ แม่ตีบ แม่สำร  
อ ำเภอเมืองและอ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน  
ระหว่ำง วันที่ ๒๕ -๓๐ ธนัวำคม ๒๕๖๐ 

 
 

  

  
 

 
ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 

 



๕๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 

 

 
 
 
 



๕๗ 

 

 
 

 
 



๕๘ 

 

 
 
 
 



๕๙ 

 

 



๖๐ 

 

 
   
  
 
 

  - หนังสือเรื่อง ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใกล้เมือง 

 
 
 
 
 
 

เอกสำรเผยแพร่ 

ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ทำงวิชำกำร 



๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปสเตอร์ผลงำนทำงวิชำกำร 



๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 



๖๔ 

 

 
 



๖๕ 

 

 กำรขอรับบริกำรงำนวิชำกำร/ขอรับเอกสำรทำงวิชำกำร (เอกสำรเผยแพร่ และวีดิทัศน์) 
 

๑. จ ำนวนผู้รับบริกำรเอกสำรทำงวิชำกำร ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๙๕๙ ราย สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรจ ำแนกตำมจุดรับบริกำร 
 

จุดรับบริกำร จ ำนวนผู้รับบริกำร (รำย) 

ส านักงานและงานนิทรรศการ ๒๗๔ 
ส่วนฯ จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ ๖๑๕ 
เจ้าหน้าทีน่ าไปแจกในพ้ืนที่ส ารวจฯ  ๗๐ 

รวม ๙๕๙ 
 

๒. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม และค่ำคะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

จุดรับบริกำร 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ควำมพึงพอใจ 

จ ำนวน 
ร้อยละของ
ผู้ใช้บริกำร 

ค่ำคะแนน 
(๔ มำกที่สุด ๑ น้อย

ที่สุด) 

ร้อยละของค่ำ
คะแนน 

ส านักงานและงานนิทรรศการ ๑๘๖ ๔๖.๗๓ ๓.๙๙ ๙๙.๘๑ 
ส่วนฯ จัดส่งเอกสารให้ทาง
ไปรษณีย์ 

๑๙๐ ๔๗.๗๔ ๓.๗๕ ๙๓.๘๒ 

เจ้าหน้าที่น าไปแจกในพ้ืนที่ส ารวจฯ  ๒๒ ๕.๕๓ ๓.๕๗ ๘๙.๒๙ 
รวม ๓๙๘ ๑๐๐ ๓.๘๖ ๙๖.๓๘ 

 



๖๖ 

 

๓. ผู้รับบริกำรเอกสำรทำงวิชำกำร  

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนหน่วยงำนของผู้รับบริกำรแต่ละประเภท 
 

ที ่ ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
สถำบันกำรศึกษำ 

๑ โรงเรียน (ไว้ในห้องสมุดเพ่ือใช้ในการศึกษาและอ้างอิง) ๑๕๘ 
๒ มหาวิทยาลัย ๘๓ 

รวม ๒๔๑ 
หน่วยงำนรำชกำร / ผู้บริหำรภำครัฐ 

๑ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑ 
๒ ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ๑ 
๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๑ 
๔ ส านักงบประมาณ ๑ 
๕ กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ ส านักงบประมาณ ๑ 
๖ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑ 
๗ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑ 
๘ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๑ 
๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ 

๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลครึ่ง ๑ 
๑๑ หอสมุดแห่งชาติ ๑ 
๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ 

 - กรมวิชาการเกษตร  
 - กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร  

๑๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐๖ 
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

 - ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  
 - ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
 - ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ภาคท่ี ๑๖  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  



๖๗ 

 

ที ่ ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  
 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
 - องค์การสวนสัตว์  
 - องค์การจัดการน้ าเสีย  
 - กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
 - กรมทรัพยากรน้ า  
 - กรมทรัพยากรธรณี  
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 - กรมควบคุมมลพิษ  
 - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 - ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 - กรมป่าไม้  
 - อธิบดีกรมป่าไม้  
 - รองอธิบดีกรมป่าไม้ (รองจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)  
 - รองอธิบดีกรมป่าไม้ (รองอรรถพล เจริญชันษา)  
 - รองอธิบดีกรมป่าไม้ (รองปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)  
 - ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอ านวยพร ชลด ารงค์กุล)  
 - ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้   (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)  
 - ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ  
 - ผู้อ านวยการส่วนติดตามและประเมินผล  



๖๘ 

 

ที ่ ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
 - ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
 - ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
 - ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  
 - ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 - หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
 - ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต  
 - ผู้อ านวยการส านักแผนงานสารสนเทศ  
 - ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน  
 - ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า  
 - ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
 - ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  
 - ผู้อ านวยการส านักโครงการพระราชด าริ  
 - ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 - ผู้อ านวยการส านักด่านป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส านักโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูต้นน้ า  
 - ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
 - ผู้อ านวยการส านักโครงการพระราชด าริ  
 - ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
 - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  
 - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนผลิตผลป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนเศรษฐกิจป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนวนวัฒนวิจัย  
 - ผู้อ านวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 - ผู้อ านวยการอ านวยการ  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)  



๖๙ 

 

ที ่ ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙  สาขาปราจีนบุรี  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  
 กระทรวงมหาดไทย ๗๗  
 - ผู้ว่าราชการ ๗๗ จังหวัด  

รวม ๑๙๖ 
 

หน่วยงำนภำคประชำชน 
๑ มูลนิธิชีววิถ ี ๑ 
๒ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ๑ 
๓ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) ๑ 

รวม ๓ 
องค์กรเอกชน 

๑ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ๑ 
รวม ๑ 

อ่ืนๆ 
๑ บุคคลทั่วไป  ๕๑๗ 

รวม ๕๑๗ 
รวมทั้งหมด ๙๕๘ 

 



๗๐ 

 

๔. จ ำนวนสื่อสิ่งพิมพ์และสี่อวีดิทัศน์ ที่แจกให้แก่ผู้ขอรับบริกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
ตำรำงแสดงจ ำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกให้แก่ผู้ขอรับบริกำร 

 

ล ำดับที่ สื่อสิ่งพิมพ์ 
จ ำนวนที่จ่ำย 
 ปี ๒๕๖๑ 

๑ เราอยู่ผืนป่าเดียวกัน ๑๕๔ 
๒ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านแมลง ๒๕๘ 
๓ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘๓ 
๔ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านสัตว์ ๒๖๑ 
๕ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านเห็ดรา ๑๔ 
๖ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านพืช ๒๔๓ 
๗ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านไลเคน ๓ 
๘ ความหลากหลายของไลเคนป่าภูค าบก จ.ร้อยเอ็ด ๑๘๘ 
๙ ความหลากหลายของไลเคนป่าดงภู จ.ศรีสะเกษ ๑๖๔ 

๑๐ ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก ๑๗๒ 
๑๑ ความหลากหลายของไลเคนป่าสนวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ ๑๖๙ 
๑๒ ความหลากหลายของป่าทุ่งหลวง ๑๔๘ 
๑๓ ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ จ.อุดรธานี ๒๐๓ 
๑๔ ความหลากหลายของเห็ดราพ้ืนที่ป่าภาคเหนือ เล่ม ๑ ๒๔๖ 
๑๕ ความหลากหลายของเห็ดราพ้ืนที่ป่าภาคใต้ เล่ม ๑ ๔๒ 
๑๖ ความหลากหลายของเห็ดราพ้ืนที่ป่าตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม ๑ ๒๔๔ 
๑๗ ป่าอยู่คนยัง:เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ๗๓ 
๑๘ Folkways People, Water Forest ๑๘๗ 
๑๙ THE DIVERSITY OF LIMESTONE MOUNTAIN ๑๘๔ 
๒๐ Songkanong ๑๒๔ 
๒๑ Sufficient convention of Tahsida people in Phukombok Forest ๑๖๓ 
๒๒ The charm of Gudjab Forest ๑๒๕ 
๒๓ ป่าแม่ค ามี ความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน ๘ 
๒๔ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ๘ 
๒๕ ป่าแม่วงก-์แม่เปิน ความหลากหลายทางชวีภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน ๑๘๗ 
๒๖ ป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ๕๓๕ 

๒๗ 
ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า สร้างน้ า สร้าง
รายได้ให้ชุมชน 

๖๑๕ 

๒๘ เห็ด วงศ์ Xylariaceae ๗๙ 
รวมทั้งสิ้น ๔,๘๘๐ 

 



๗๑ 

 

 เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
 

จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซด์ของส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

เวบ็ไซต์ จ ำนวนผู้เข้ำชม (คน) 
เว็บไซต์ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
(http://fbd.forest.go.th) 

๑๓,๖๕๒ 

เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรูด้้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
กรมป่าไม ้(http://biodiversity.forest.go.th) 

๑๐๙,๑๙๖ 

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

๖,๗๖๕ 

 

๑. จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
(http://fbd.forest.go.th) 

 

เดือน 
ผู้เข้ำใช้งำนใหม่

(คน) 
ผู้เข้ำใช้งำนซ้ ำ 

(คน) 
จ ำนวนผู้เข้ำชม 

(คน) 
ตุลำคม ๒๕๖๐ ๘๗๐ ๓๕ ๙๐๕ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ๙๐๖ ๓๓ ๙๓๙ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ ๘๖๙ ๓๒ ๙๐๑ 
มกรำคม ๒๕๖๑ ๑,๑๑๒ ๓๘ ๑,๑๕๐ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ๑,๓๒๑ ๔๐ ๑,๓๖๑ 
มีนำคม ๒๕๖๑ ๑,๖๑๖ ๔๙ ๑,๖๖๕ 
เมษำยน ๒๕๖๑ ๕๓๕ ๓๓ ๕๖๘ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ ๑,๐๔๓ ๕๐ ๑,๐๙๓ 
มิถุนำยน ๒๕๖๑ ๑,๐๘๕ ๕๙ ๑,๑๔๔ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ ๑,๐๑๕ ๓๘ ๑,๐๕๓ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ ๑,๓๘๖ ๔๕ ๑,๔๓๑ 
กันยำยน ๒๕๖๑ ๑,๓๙๘ ๔๔ ๑,๔๔๒ 
รวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๖ ๔๙๖ ๑๓,๖๕๒ 

 

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


๗๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

บทควำมที่ลงในเว็บไซต์ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้  
(http://fbd.forest.go.th) 

 
ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑ เอกสาร
เผยแพร่ 

หนังสือป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และ
ป่าน้ าลาว จังหวัดพะเยา 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒ เอกสาร
เผยแพร่ 

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสัตว์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 

๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

๔ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕ ข่าวกิจกรรม กรมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม BEDO 
สัญจร (ภาคเหนือ) 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

แหล่งพักพิงของผู้มาเยือน ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

เปลี่ยนแปลงเพ่ือเติบโต ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๙ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

โดดเดี่ยวผู้น่ารัก ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

แมลงตัวนิด...พิษไม่น้อย ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

ตัวบึ้งย่างไข่บึ้งหมก ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒ ข่าวกิจกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมรับฟังความเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางการน ามาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๔ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

หนอนเยื่อไผ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๕ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๖ ข่าวกิจกรรม กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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


๗๔ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๗ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

นกช่างสานกับศิลปะที่ชายป่า ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

งานเลี้ยงในคืนฝนพร า ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๙ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

ใยพิฆาต ม่านสีทอง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๐ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

ต่อนอน(กลางวัน) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

อาหาร...หมูๆ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓ เอกสาร
เผยแพร่ 

หนังสือป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

เสือล่อปู ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ด าเนินงานกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชนและปฏิบัติงาน
เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าการพ่ึงพิงทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๖ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

สายสัมพันธ์ที่ชายขอบ(ป่า) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

หมกไข่จักจัน่ หรือไข่จ้า ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่เพ่ือประสานงานและเตรียมความพร้อม
ส าหรับกิจกรรมจัดท าข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓๐ ข่าวกิจกรรม นิทรรศการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการ
ป่าไม้สู่ประชาชน 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓๑ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

นก(ช่าง)เย็บผ้า ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

มดแดง...แมลงสร้างอาหาร ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๓ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

คูวอก ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 



๗๕ 

 

 ๒. จ ำนวนผูเ้ข้ำชมเว็บไซต์ระบบจัดกำรฐำนควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
กรมป่ำไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 

 

เดือน 
ผู้เข้ำใช้งำนใหม่

(คน) 
ผู้เข้ำใช้งำนซ้ ำ

(คน) 
จ ำนวนผู้เข้ำชม  

(คน) 
ตุลำคม ๒๕๖๐ ๗,๒๑๓ ๗๖๓ ๗,๙๗๖ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ๘,๕๓๒ ๖๙๓ ๙,๒๒๕ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ ๕,๓๔๖ ๔๙๒ ๕,๘๓๘ 
มกรำคม ๒๕๖๑ ๗,๑๕๖ ๕๗๘ ๗,๗๓๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ๖,๘๓๕ ๕๔๑ ๗,๓๗๖ 
มีนำคม ๒๕๖๑ ๖,๗๔๒ ๖๐๗ ๗,๓๔๙ 
เมษำยน ๒๕๖๑ ๗,๗๘๘ ๖๙๔ ๘,๔๘๒ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ ๘,๖๗๒ ๗๑๒ ๙,๓๘๔ 
มิถุนำยน ๒๕๖๑ ๙,๓๘๑ ๖๗๑ ๑๐,๐๕๒ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ ๘,๘๘๖ ๖๓๕ ๙,๕๒๑ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ ๑๑,๗๐๓ ๖๘๓ ๑๒,๓๘๖ 
กันยำยน ๒๕๖๑ ๑๒,๗๒๓ ๑,๑๕๐ ๑๓,๘๗๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๙๗๗ ๘,๒๑๙ ๑๐๙,๑๙๖ 

 

http://biodiversity.forest.go.th/


๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 

 

บทควำมที่ลงในเว็บไซต์ระบบจัดกำรฐำนควำมรู้ดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กรมป่ำไม้ 
(http://biodiversity.forest.go.th)  

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑ บทความ แมลงวันขายาว ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒ บทความ ด้วงบินเป็นแนวเส้นตรง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร 
(ค้างคาวเล็บกุด) 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๔ บทความ ด้วงที่กินสัตว์เป็นอาหาร ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๕ บทความ ด้วงที่กินพืชเป็นอาหาร ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๖ บทความ ด้วงที่กินมูลสัตว์ซากสัตว์ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๗ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร 
(ค้างคาวขอบหูขาวกลาง) 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๘ บทความ แมลงตด ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๙ บทความ ขาหน้าอันทรงพลัง ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ บทความ ไข่ตั๊กแตนต าข้าว ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๑ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร 
(ค้างคาวหน้ายาวใหญ่) 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๒ บทความ ประโยชน์ของด้วงเต่า ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๓ บทความ การเคลื่อนที่ของหนอนคืบ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๔ บทความ ความต่างของผีเสื้อกลางวัน-กลางคืน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๕ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
เขียวก้านตองท้องสีส้ม) 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๖ บทความ แมลงช้างปีกใส ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๗ บทความ โฉบเฉี่ยวหาอาหาร ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๘ บทความ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๙ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
กินปลีคอแดง) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๐ บทความ การวางไข่ของแมลง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๑ บทความ รูปแบบของตัวหนอนแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๒ บทความ หนอนแมลงในรูปแบบ Compodeiform  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๓ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
กินปลีด าม่วง) 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

http://biodiversity.forest.go.th/


๗๘ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๔ บทความ หนอนแมลงในรูปแบบ Scarabaeiform ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๕ บทความ หนอนแมลงในรูปแบบ Eruciform ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๖ บทความ หนอนแมลงในรูปแบบ Vermiform ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๗ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
จาบคาเคราน้ าเงิน) 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๘ บทความ แมลงเม่าอาหารของคางคก ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๙ บทความ เคลื่อนที่เพ่ือหาอาหาร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓๐ บทความ กับดักตาข่าย ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓๑ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
จาบคาเล็ก) 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓๒ ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัย ม.อ. พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก ช่วย
เป็นห่วงโซ่อาหารและตัวชี้วัดระบบนิเวศน์ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓๓ ข่าว
ประกาศ 

ทะเลชุมพรปลาหมอคางด าระบาดหนัก เสี่ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งสูญพันธุ์ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓๔ ข่าว
ประกาศ 

นักวิทย์พบหนูพันธุ์ใหม่ใหญ่กว่าหนูปกติ ๔ เท่า แทะเก่ง-
กินมะพร้าว 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓๕ บทความ ระยะตัวอ่อนของมวนเพชฌฆาต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓๖ บทความ แมลงในอันดับ Coleoptera ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓๗ บทความ แมลงในอันดับ Lepidoptera ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓๘ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
ปลีกล้วยเล็ก) 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓๙ บทความ แมลงในอันดับ Hymenoptera ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔๐ บทความ แมลงในอันดับ Hemiptera ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔๑ บทความ แมลงในอันดับ Dipptera ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔๒ บทความ แมลงในอันดับ Homoptera ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔๓ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอนที่ ๓ : สัตว์ผู้ช่วยผสมเกสร (นก
สีชมพูสวน) 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔๔ บทความ ท าความสะอาดด้วยตองกง ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๔๕ ข่าว
ประกาศ 

ตะลึงเอเลี่ยนสปีชีส์ "หนอนตัวแบนนิวกินี" โผล่ไทย -ติด 
๑๐๐ ชนิดรุกรานที่สุดของโลก 

๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๔๖ ข่าว
ประกาศ 

‘ลุ่มน้ าโขง’ พบปลา ๓ สายพันธุ์ใหม่ของ ‘โลก’ 
ผู้เชี่ยวชาญชี้ระบบนิเวศสมบูรณ์ – หลากหลาย 

๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 



๗๙ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๔๗ ข่าว

ประกาศ 
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ ใครได้ประโยชน์ ? ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 
๔๘ ข่าว

ประกาศ 
พบอุรังอุตังสายพันธุ์ใหม่บนเกาะสุมาตรา ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 
๔๙ ข่าว

ประกาศ 
“๑๐ อันดับ” สัตว์ป่าทีล่ักลอบซื้อขายมากที่สุดใน
สามเหลี่ยมทองค า 

๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๕๐ ข่าว
ประกาศ 

"พืชเอเลี่ยน" ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่มนุษย์มองไม่เห็น ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๕๑ ข่าว
ประกาศ 

ชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่ "ดอยสันจุ๊" จุดดูนกแห่งใหม่
ของไทย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๕๒ ข่าว
ประกาศ 

"เต่านาอีสาน-ค้างคาวมงกุฎภูเขา" สิ่งมีชีวิตใหม่ ๑๑๕ 
ชนิดในลุ่มแม่น้ าโขง 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๕๓ บทความ หนอนบุ้ง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๔ บทความ เห็นหูของฉันไหม ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๕ บทความ หางนาคบก เฟินก้านด าในผืนป่า ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๖ บทความ เห็ดก้อนกรวดยางสีเหลือง ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๗ บทความ ไลเคนแบบครัสโตส  Chrysothrix candelaris ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๘ บทความ ผีเสื้อสี่ขา ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๙ บทความ ปลาเข็มแม่น้ า ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๐ บทความ หิ่งเม่นหลวง พืชท าปุ๋ย ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๑ บทความ เห็ดฟานน้ าตาลแดง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๒ บทความ ไลเคนแบบโฟลิโอส Pyxine meissneriana Nyl. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๓ บทความ ปลวก นักก่อสร้าง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๔ บทความ กบหงอน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๕ บทความ กระดุมทองเลื้อย ไม้ประดับคลุมดิน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๖ บทความ เห็ดหูช้าง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๗ บทความ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๘ บทความ เมื่อปากเป็ดมีขน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖๙ บทความ นกจับแมลงสีฟ้า ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗๐ ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัยม.เกษตร พบ “ช้างงาเอก” พืชชนิดใหม่ของโลก ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 



๘๐ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๗๑ ข่าว

ประกาศ 
เปิดค าพยากรณ์สะเทือนมนุษยชาติ อีก ๘๓ ปี ผืนโลก
ระอุ – อุณหภูมิเดือด ๔ องศา 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗๒ ข่าว
ประกาศ 

ส่องสถานการณ์ป่าไม้โลกในรอบ ๒๕ ปี ถอดบทเรียน
ความล้มเหลวจากนานาประเทศ 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗๓ ข่าว
ประกาศ 

สัญญาณเตือนว่าโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิม เมื่อทะเล
น้ าแข็งอาร์กติกอุณหภูมิสูงทุบสถิติ 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗๔ ข่าว
ประกาศ 

‘ความเชื่อ-ศรัทธา’ มีพลังกว่ากฎหมาย? สร้างส่วนร่วม 
อนุรักษ์ป่าด้วย ‘วิถ-ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์’ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗๕ บทความ ชีวิตติดดิน...แบบแย้ๆ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗๖ บทความ ชื่อขี้ครอก แต่ดอกระดับนางงาม ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗๗ บทความ งูเขียวหัวจิ้งจกป่า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗๘ บทความ อยากอยู่กับปลวก ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗๙ บทความ ตัวน้อย...ต่อยหนัก ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๐ บทความ ก าเบ้อน้อย ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๑ บทความ นกนักล่าผึ้ง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๒ บทความ ก่องข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยเก็บความร้อน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๓ บทความ กะเรกะร่อน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๔ บทความ ปากจู๋ตัวจิ๋ว ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๕ บทความ เรียกกันว่า ฝรั่งป่า ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๖ บทความ ผีเสื้อปีกนก ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๗ บทความ อีลอกน้อย ก้านดอกแสนอร่อย ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๘ บทความ เม่นป้องกันตัวเองด้วยการสลัดขนจริงหรือ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘๙ บทความ มะหวด ผลไม้กลางป่า ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๐ บทความ กระสุนพระอินทร์พ่อครัวกลางป่า ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๑ บทความ นกกระจาบวิศวกรมีปีก ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๒ บทความ งวงเรืองแสง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๓ บทความ ไฟลามทุ่ง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๔ บทความ เสียงร้องจากฟากฟ้า ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๕ บทความ หนามแหลมจากเล็บเหยี่ยว ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๖ บทความ หางเสือ พืชอาหารสัตว์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 



๘๑ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๙๗ บทความ กรดน้ า สมุนไพรดอกน่ารัก ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๘ บทความ บนต้นไม้มีช้างกระ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙๙ บทความ กินอะไรเรียกอย่างนั้น ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๐ บทความ นกกะรางหัวหงอก ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๑ บทความ เอ้ียงด่าง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๒ บทความ สักหิน ต้นไม้ที่คนไม่รู้จัก ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๓ ข่าว
ประกาศ 

น่ายินดีที่ชายหาดสิงคโปร์มี “ลูกเต่ากระ” ฟักจากไข่นับ 
๑๐๐ ตัว 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๔ ข่าว
ประกาศ 

มาดูๆ หมูป่าที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๕ ข่าว
ประกาศ 

‘วันพื้นที่ชุ่มน้ าโลก’ ยกระดับคุณค่าระบบนิเวศ เขย่าจีน-
อังกฤษ ก่อนสูญสิ้นความหลากหลาย 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๖ ข่าว
ประกาศ 

มรภ.อุดร ค้นพบถั่วพันธุ์ใหม่ของโลกท่ีป่าภูวัว บึงกาฬ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๗ ข่าว
ประกาศ 

พบปลาผีเสื้อลายส้ม ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เกาะสิมิ
ลัน เชื่อผลดีจากปะการังฟ้ืนตัว 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๘ ข่าว
ประกาศ 

ความขม(ข่ืน)ที่แอบแฝง อุตสาหกรรมช็อกโกแลตกับผืน
ป่าที่หายไป (๑) 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐๙ ข่าว
ประกาศ 

เสือด าทุ่งใหญ่ฯ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๐ ข่าว
ประกาศ 

ผลพวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความ
หลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๑ ข่าว
ประกาศ 

วิกฤต! ปลาการ์ตูนส้มขาวในสตูลส่อสูญพันธุ์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๒ ข่าว
ประกาศ 

ผลพวงการรุกคืบของเศรษฐกิจ-บริโภคนิยม กับความตาย
ของนักอนุรักษ์ทั่วโลกในปี ๒๐๑๗ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๓ ข่าว
ประกาศ 

‘Climate Change’ เงื่อนไขใหม่การแพร่กระจายโรคจาก
ยุง 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๔ ข่าว
ประกาศ 

ทีมวิจัย ‘มหิดล’ ค้นพบ ๒ พืชชนิดใหม่ของโลก ชี้เป็น
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๕ ข่าว
ประกาศ 

พบอุรังอุตังสปีชีส์ใหม่บนเกาะสุมาตรา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑๖ บทความ นาคราชเกล็ดด า ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๗ บทความ ก้างปลาเครือ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๘ บทความ ด้วงคีมยีราฟ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๘๒ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๑๙ บทความ แผ่นดินเย็น กล้วยไม้จากพ้ืนดิน ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๐ บทความ นักล่าแห่งท้องนภา ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๑ บทความ ดอกเข็มกลางพนา ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๒ บทความ เข็มขาวท้าแดด ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๓ บทความ ประโยชน์จากตัวสวยปีกใส ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๔ บทความ เคยเห็นไหม ผลล าพูป่า ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๕ บทความ อ่ึงเพ้า ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๖ บทความ ค ามอกหลวง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๗ บทความ อัญมณีบนเปลือกไม้ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๘ บทความ เห็ดดันหมีม่วงด า ไฝบนเปลือกไม้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๙ บทความ แมลงทับอ าพันแถบเขียว ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๐ บทความ นกแอ่นฟ้าหงอน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๑ บทความ กระโดน......เปลือกย้อมผ้า ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๒ บทความ ปลวกทหารผู้ซื่อสัตย์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๓ บทความ สองหัวหลอกล่อ แลดูสับสน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๔ บทความ เต็งเต่ง รังเว้า ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๕ ข่าว
ประกาศ 

แห่ชม ‘กระยางขาว’ นับหมื่นอพยพยึดกว๊านพะเยา ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๖ บทความ ชันโรงกับเกสรดอกไม้ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๗ ข่าว
ประกาศ 

พบ “เคย” ย่อยเม็ดไมโครพลาสติกให้เล็กระดับนาโนได้ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๘ บทความ เอ้ืองหนวดพราหมณ์ หนวดมีดอก ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๙ บทความ ปลาซิวใบไผ่เล็ก ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๐ ข่าว
ประกาศ 

นักอนุรักษ์ขนสารพัดแกดเจ็ตต่อกรนักล่าสัตว์ป่าในอินโด ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๑ บทความ โผงเผง อาหารของคนและสัตว์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๒ ข่าว
ประกาศ 

‘แรดขาวเหนือ’เพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกตายแล้ว เหลือ
เพศเมียอีก ๒ หวั่นสูญพันธุ์ 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๓ บทความ ดอกสวย ใบอ่อนไหว ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๘๓ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๔๔ ข่าว

ประกาศ 
พบกระต่ายหายากอีกครั้งในรอบ ๓๐ ปี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๕ บทความ การอาบแดดของผีเสื้อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๖ ข่าว
ประกาศ 

ทางเลือกจัดการ ‘ป่าไม้’ เพ่ือความยั่งยืน ต้องเริ่มนับหนึ่ง
จากฐานรากคือชุมชน 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๗ บทความ เถาย่านาง ใบคั้นน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๘ บทความ ปาดบ้าน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๙ ข่าว
ประกาศ 

คาดปี ๒๑๐๐ ความถี่ภัยพิบัติพุ่ง-อากาศแปรปรวน โลก
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพกว่าครึ่ง 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๐ บทความ เทพทาโร สวยแบบดอกกระเปาะ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๑ ข่าว
ประกาศ 

Climate Change เปลี่ยนทุกหย่อมหญ้า อนุรักษ์ ‘ผืน
ป่า’ คือค าตอบเดียว 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๒ บทความ รอยไหม้บนเปลือกไม้ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๓ บทความ เฒ่าหลังลาย ไม่ได้มีแค่สีม่วง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๔ บทความ หมวกน้อยสีสดใส ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๕ บทความ ไม่ได้มีแค่ดอกไม้ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๕๖ บทความ นาฬิกาปลุกประจ าป่า ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๕๗ บทความ อาหารตามฤดูกาล ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๕๘ บทความ สัตว์ฟันแทะหางฟูช่วยกระจายเมล็ดได้อย่างไร? ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๕๙ บทความ นึกว่าคนละตัว ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๐ บทความ นักล่าบนเปลือกไม้ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๑ บทความ หลุมพิฆาต ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๒ บทความ มากขามากประโยชน์ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๓ บทความ ตั๊กแตน...ยงโย่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๔ บทความ ตัวเล็กใต้หลังคาผู้พิทักษ์ยุงร้าย ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๕ บทความ แมลงผสมเกสร ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๖ บทความ สัญญาณเตือนมื้ออาหาร ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๗ บทความ สองชุดในตัวเดียว ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๘ บทความ ว่องไวใต้ใบไม้ทับถม ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๖๙ บทความ อาวุธร้ายที่ปลายปาก ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ 



๘๔ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๗๐ บทความ เครื่องใส่ปุ๋ยเคลื่อนที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๑ บทความ รู้ไหมฉันเป็นอะไร กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก? ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๒ บทความ พู่วิเศษ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๓ บทความ คอนโดใต้หลังคา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๔ บทความ รักใหญ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๕ บทความ ประโยชน์ของรักใหญ่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๖ บทความ ยางเหียง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๗ บทความ ก าเบ้อต้น ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๘ บทความ หน้าที่ของเส้นใบ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๗๙ บทความ โฮก ป๊ก! โฮก ป๊ก! นกโพระดกธรรมดา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๐ บทความ ค าแสด ผลแดงแสดตามชื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๑ บทความ เห็ดถ่านเล็ก ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๒ บทความ ค้อ โดดเด่นอยู่บนเขา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๓ บทความ ต่อหัวเสือบ้าน ภัยร้ายใกล้ตัว ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๔ บทความ นุ่น เก็บใยใช้ยัดหมอน ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๕ บทความ นกอีแพรดแถบอกด า ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๖ บทความ ข้าวเหนียวลิง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๗ บทความ สารจากไลเคน เป็นประโยชน์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๘ บทความ สะแกนา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๙ บทความ ด้วงน้ ามันด าแถบขาว ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๐ บทความ ขันทองพยาบาท ไม่ได้น่ากลัวตามชื่อนะ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๑ บทความ “จาบคา” นักล่าแมลง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๒ บทความ กลิ้งกลางดง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๓ บทความ เดือยไก่..ในดอกไม้ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๔ บทความ ขาเก็บเกสร ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๕ บทความ ขางขาว พรรณไม้ตามเขาชอบอากาศเย็น ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๖ บทความ ใครแอบกินมะละกอ? ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๗ บทความ เครือออน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๘๕ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๙๘ บทความ นกปลีกล้วยเล็ก ไม่ได้ชอบกินหัวปลี.. ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๙๙ บทความ เปล้าใหญ่ ใช้เป็นยาสมุนไพรได้ทุกส่วน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๐ บทความ ด้วงกว่างชน กับการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๑ บทความ ชะมดต้น สมุนไพรไม่ใช่สัตว์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๒ บทความ กระรอกหลากสี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๓ บทความ ขว้าว ว้าว ว้าว ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๔ บทความ ชีวิตในดินของแมลงกระชอน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๕ บทความ หอมกลิ่นข้าวสารป่า ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๖ บทความ นกกางเขนดง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๗ บทความ ต้นกระเช้าถุงทองเป็นอะไรกับผีเสื้อถุงทองนะ? ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๘ บทความ หางไก่งวงปลอม ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๐๙ บทความ อาวแดง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒๑๐ บทความ เกล็ดสีบนปีก ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๑๑ บทความ ปากทางเข้ารัง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๒ บทความ โฉบไปโฉบมา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๓ บทความ สนทนาภาษามด ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๔ บทความ นักวิ่งบนผิวน้ า ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๕ บทความ ไปได้ไม่ไกล ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๖ บทความ ใยมดแดง ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๗ บทความ ราชินีแห่งป่า ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๘ บทความ เนียนไปกับใบไม้แห้ง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๑๙ บทความ การลอกคราบของแมลง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๐ บทความ แบ่งกันกิน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๑ บทความ ไม่สิ้นซาก ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๒ บทความ เพลี้ยจักจั่นเขา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๓ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกจาบคาเล็ก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๔ บทความ นกน้อยท ารังเล็กกว่าตัว ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๕ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระแตแต้แว้ด ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๘๖ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๒๖ บทความ เจ้าเวหาที่พบเห็นได้บ่อยๆ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๗ บทความ จากไข่ฟักเป็นตัวอ่อน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๘ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกางเขนบ้าน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๒๙ บทความ เป็ดราตรี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๐ บทความ น่ารักมีประโยชน์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๑ บทความ แปดขาประดับป่า ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๒ บทความ แมลงปั่นใย ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๓ บทความ กลมกลืนพรางแนบเนียน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๔ บทความ แก๊งค์เด็กแว่น ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๕ บทความ ชื่อนี้มีที่มา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๖ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกจาบคาหัวสีส้ม ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๗ บทความ ชื่อบ้าแต่ไม่บ้า ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๘ บทความ เสียงแห่งหน้าร้อน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๓๙ บทความ แมลงวันยอดนักสืบ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๐ บทความ จ้ า ไม้พุ่มดอกขาว ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๑ บทความ แตน มีแต่นางร้าย ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๒ บทความ เสน่ห์ของดอกมูกเตี้ย ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๓ บทความ เจ้านกกาเหว่าเอย ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๔ บทความ ยอดิน ดอกสีขาว รากให้สีแดง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๕ บทความ ผีเสื้อกลางคืนที่หาชมได้ยาก ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๖ บทความ เอ้ืองพญาไร้ใบที่ไม่ไร้ใบ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๗ บทความ เหลือเพียงดอกและน้ าหวาน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๘ บทความ มวนแดงนุ่น เจาะแล้วดูด ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๙ บทความ หนามคนทา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๐ บทความ จากตัวอ่อนสู่ตัวเต็มวัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๑ บทความ ไม้ดอกสวยในป่าเต็งรัง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๒ บทความ ลวดลายกลางปีก ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๓ บทความ สะดุ้งหนามข่อย ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๘๗ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๕๔ บทความ งูเจ้าถ้ า ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๕ บทความ ถั่วลาย ไม่ใช่ อัญชัน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๖ บทความ ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ แดดร้อน ก็นอนพัก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๗ บทความ เอ้ืองดอกมะขาม ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๘ บทความ เต่าทองผักบุ้ง ทองจริงหรือไม่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๕๙ บทความ ถอบแถบน้ า เถาดอกสวย ใบกินได้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๐ บทความ ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน กับการใช้กลิ่นเรียกคู่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๑ บทความ ปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๒ บทความ นัดพบ ณ ริมน้ า ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๓ บทความ ทองหลางป่า สีแดงแรงฤทธิ์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๔ บทความ ผีเสื้อราตรี ผีเสื้อลายเสือปีกกว้าง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๕ บทความ ค่า (ไม่) หด ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๖ บทความ Water runner ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๗ บทความ ต้นเลี่ยน ที่ไม่ได้เลี่ยนเหมือนชื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๘ บทความ ความหวาน...จากดอกไม้ต่างชนิด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๖๙ บทความ โมกมัน ดอกสวย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๐ บทความ ผีเสื้อมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไร ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๑ บทความ ของดี ไม่มียั้ง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๒ บทความ นักผสมเกสรตอนกลางคืน ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๓ บทความ ใบไม้สีส้ม ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๔ บทความ ผึ้งเก็บน้ าหวาน....ไว้ในหลอดรวง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๕ บทความ เหงื่อเรียกแมลง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๖ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกจาบดินอกลาย ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๗ บทความ เพลี้ยหัวหงอก ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๘ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗๙ บทความ ผีเสื้อหญ้า ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๐ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกตะขาบทุ่ง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๑ บทความ ผึ้ง…ต่อย…แล้วตาย ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๘๘ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๘๒ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกปรอดคอลาย ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๓ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกปรอดเหลืองหัวจุก ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๔ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกปีกลายสก็อต ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๕ บทความ โดดเด่นท่ามกลางทุ่งโล่งและยอดไม้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๖ บทความ ปลาซิวหนวดยาว ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๗ บทความ เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๘ บทความ งูงอดไทย ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๘๙ บทความ งูสิงบ้าน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๐ บทความ กระเล็นขนปลายหูสั้น ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๑ บทความ หนูผี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๒ บทความ อ้นเล็ก ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๓ บทความ ผู้บุกรุก ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๔ บทความ เรียกชื่อตามอาหาร ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๕ บทความ ผีเสื้อแพนซีเหลือง ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๖ บทความ นกกะรางหัวหงอก ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๗ บทความ นกกาฝากก้นเหลือง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๘ บทความ งูลายสอใหญ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๙๙ บทความ นกกระจาบธรรมดา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓๐๐ บทความ ไม่ค่อยอยู่บ้าน ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๑ บทความ กระรอกหลากสี ๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๒ บทความ ผีเสื้อบินเร็ว ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๓ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกวัก ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๔ บทความ บินมาเป็นอาหาร ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๕ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระจิบธรรมดา ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๖ บทความ การผสมพันธุ์ของแมลงปอเข็ม ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๗ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระจ้อยคอขาว ๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๘ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกะรางหัวขวาน ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๙ บทความ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระติ๊ดขี้หมู ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 



๘๙ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๓๑๐ บทความ จิ้งเหลนบ้าน ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๑ บทความ หนูผีจิ๋ว ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๒ บทความ หนอนมีมูล ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๓ บทความ นกเอ้ียงหงอน ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๔ บทความ เพลี้ยหางไก่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๕ บทความ เหยี่ยวขาว ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๖ บทความ วัยอ่อนเหาไม้ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๗ บทความ นกอีล้ า ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๘ บทความ หนอน (Larva) ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๑๙ บทความ กระรอกขนาดเล็ก ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๐ บทความ สถานภาพพืชของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย 
จังหวัดล าปาง ปี ๒๕๕๖ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๑ บทความ สถานภาพพืชของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๘ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๒ บทความ สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่
เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๙ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๓ บทความ สถานภาพพืชของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ า
หย่วน และป่าน้ าลาว จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๙ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๔ บทความ ชนิดพันธุ์หายาก ป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว 
จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๙ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๕ บทความ สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ค ามี 
จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๕ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๒๖ บทความ สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าล าน้ าน่านฝั่ง
ขวา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๗ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

 



๙๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์กลไกกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
กรมป่ำไม้ (CHM)   

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

เดือน 
ผู้เข้ำใช้งำนใหม่ 

(คน) 
ผู้เข้ำใช้งำนซ้ ำ

(คน) 
จ ำนวนผู้เข้ำชม 

(คน) 
ตุลำคม ๒๕๖๐ ๓๕๕ ๒๔ ๓๗๙ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ๔๔๒ ๖๔ ๕๐๖ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ ๖๘๔ ๘๗ ๗๗๑ 
มกรำคม ๒๕๖๑ ๖๒๙ ๑๑ ๖๔๐ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ๕๓๗ ๑๙ ๕๕๖ 
มีนำคม ๒๕๖๑ ๔๘๔ ๑๐ ๔๙๔ 
เมษำยน ๒๕๖๑ ๑๘๙ ๗ ๑๙๖ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ ๖๐๔ ๑๕ ๖๑๙ 
มิถุนำยน ๒๕๖๑ ๖๘๐ ๑๔ ๖๙๔ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ ๖๐๖ ๑๓ ๖๑๙ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ ๗๑๕ ๑๘ ๗๓๓ 
กันยำยน ๒๕๖๑ ๕๔๕ ๑๓ ๕๕๘ 
รวมทั้งสิ้น ๖,๔๗๐ ๒๙๕ ๖,๗๖๕ 

 

 

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


๙๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

บทควำมที่ลงในเว็บไซต์กลไกกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
กรมป่ำไม้ (CHM) (http://chm.forest.go.th)  

 
 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑ สาระน่ารู้ ตะลึงเอเลี่ยนสปีชีส์ “หนอนตัวแบนนิวกินี” 

โผล่ไทย -ติด ๑๐๐ ชนิดรุกรานที่สุดของโลก 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒ สาระน่ารู้ “๑๐ อันดับ” สัตว์ป่าที่ลักลอบซื้อขายมากที่สุด
ในสามเหลี่ยมทองค า 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓ ชนิดพันธุ์ใหม่ ‘ลุ่มน้ าโขง’ พบปลา ๓ สายพันธุ์ใหม่ของ ‘โลก’ 
ผู้เชี่ยวชาญชี้ระบบนิเวศสมบูรณ์ – หลากหลาย 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔ ชนิดพันธุ์ใหม่ พบอุรังอุตังสายพันธุ์ใหม่บนเกาะสุมาตรา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๕ ชนิดพันธุ์ใหม่ “เต่านาอีสาน-ค้างคาวมงกุฎภูเขา” สิ่งมีชีวิต
ใหม่ ๑๑๕ ชนิดในลุ่มแม่น้ าโขง 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๖ ชนิดพันธุ์ใหม่ นักวิจัย ม.เกษตร พบ ‘ช้างงาเอก’ พืชชนิดใหม่
ของโลก 

๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗ สาระน่ารู้ ‘วันพื้นที่ชุ่มน้ าโลก’ ยกระดับคุณค่าระบบนิเวศ 
เขย่าจีน-อังกฤษ ก่อนสูญสิ้นความหลากหลาย 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘ ชนิดพันธุ์ใหม่ มรภ.อุดร ค้นพบถั่วพันธุ์ใหม่ของโลกท่ีป่าภูวัว 
บึงกาฬ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙ ชนิดพันธุ์ใหม่ พบอุรังอุตังสปีชีส์ใหม่บนเกาะสุมาตรา ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐ ชนิดพันธุ์ใหม่ ทีมวิจัย ‘มหิดล’ ค้นพบ ๒ พืชชนิดใหม่ของ
โลก ชี้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑ สถานะความ
หลากหลาย 

ชนิดพันธุ์หายาก ป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และ
ป่าน้ าลาว จังหวัดพะเยา 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๒ สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
แม่จางฝั่งซ้าย จังหวัดล าปาง 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๓ สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
แม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๔ สาระน่ารู้ ไลเคน สิ่งมีชีวิตใกล้ตัวที่เราไม่รู้จัก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๕ สาระน่ารู้ นกแก๊ก นิมิตหมายที่ดีของผืนป่า… ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๖ สาระน่ารู้ ปลวกในระบบนิเวศป่าไม้ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๗ สาระน่ารู้ การจักสานอีจู้ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑๘ สาระน่ารู้ ผีเสื้อกลางคืน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๙ ภูมิปัญญาด้านป่าไม้ การบวชป่า ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๐ ภูมิปัญญาด้านป่าไม้ หมอสมุนไพรบ้านคลองห้วยหวาย ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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


๙๓ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๑ ภูมิปัญญาด้านป่าไม้ การถนอมอาหารจากเห็ด ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๒ ภูมิปัญญาด้านป่าไม้ การถนอมอาหารจากกลอย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๓ ภูมิปัญญาด้านป่าไม้ การถนอมอาหารจากหน่อไม้ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒๔ สาระน่ารู้ กระดิ่งป่า ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ภูมิปัญญาด้านป่าไม้ การย้อมสีธรรมชาติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๖ สาระน่ารู้ สีเสียด สีฟัน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๗ สถานะความ
หลากหลาย 

สถานภาพพืชของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว  
จังหวัดพะเยา 

๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๘ สาระน่ารู้ ดอกติ้วงาม...บานรับลมร้อน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๙ สาระน่ารู้ ไลเคนในป่า ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 



๙๔ 

 

 เผยแพร่ทำงเฟสบุ๊ค 

สรุปผลจ ำนวนผู้เข้ำชม Page : Forest Biodiversity Division  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

เพจ จ ำนวนผู้เข้ำชม(คน) 
Page : Forest Biodiversity Division ๕,๘๖๔ 

 

จ ำนวนผู้เข้ำชม Page : Forest Biodiversity Division 

 

เดือน ยอดไลค์ Page จ ำนวนกำรเข้ำรับชม Page 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓ ๘๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๙ ๑๔๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ๙ ๑๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑ ๘ ๑๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๗ ๒๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ๒๓ ๒๕๒ 
เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙ ๓๐๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๓ ๒๘๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๓ ๒๙๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๕ ๒๘๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๒ ๑,๙๙๙ 
กันยายน ๒๕๖๑ ๑๑ ๑,๗๗๐ 

รวม ๑๔๒ ๕,๘๖๔ 
 



๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

บทควำมที่ลงใน Page : Forest Biodiversity Division  
 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑ แมลง แมลงวันขายาว ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒ แมลง ด้วง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓ แมลง แมลงตด ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๔ แมลง การเคลื่อนที่ของหนอนคืบ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๕ สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอน : ผู้ช่วยผสมเกสร ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๖ แมลง แมลงช้างปีกใส ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗ แมลง แมลงปอกับเหยื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘ สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอน : ผู้ช่วยผสมเกสร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๙ สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอน : ผู้ช่วยผสมเกสร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐ แมลง แมลงในอันดับ Coleoptera ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑ สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอน : ผู้ช่วยผสมเกสร ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๒ แมลง แมลงในอันดับ Hemiptera ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๓ สัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ตอน : ผู้ช่วยผสมเกสร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๔ บทความ แหล่งพักพิงของผู้มาเยือน ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๕ 
ข่าว การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๖ สัตว์ อาวุธร้ายที่ปลายปาก ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๗ พืช ปรง ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๘ สัตว์ สัตว์ฟันแทะหางฟูช่วยกระจายเมล็ดไม้ได้
อย่างไร 

๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๙ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

เปลี่ยนแปลงเพ่ือเติบโต ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๐ แมลง ผึ้งช่างไม้ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๑ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ โดดเดี่ยวผู้น่ารัก ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๒ พืช ปรง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๓ สถานภาพ สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าแม่อิงฝั่งขวา และ
ป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๔ แมลง ไม่ได้มีแค่ดอกไม้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๙๗ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๒๕ สัตว์ ตัวเล็กใต้หลังคาผู้พิทักษ์ยุงร้าย ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๖ แมลง แมลงผสมเกสร ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๗ สัตว์ มากขามากประโยชน์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๘ แมลง หลุมพิฆาต ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒๙ สถานภาพ ชนิดพันธุ์หายาก ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๐ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ แมลงตัวนิด...พิษไม่น้อย ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๑ สัตว์ นักล่าบนเปลือกไม้ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๒ แมลง ตั๊กแตน...ยงโย่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๓ แมลง อาหารตามฤดูกาล ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๔ สัตว์ สัญญาณเตือนมื้ออาหาร ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๕ สัตว์ นาฬิกาปลุกประจ าป่า ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๖ แมลง สองชุดในตัวเดียว ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๗ สัตว์ รู้ไหมฉันเป็นอะไร กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก? ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๘ สัตว์ ตัวบึ้งย่างไข่บึ้งหมก ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๙ แมลง พู่วิเศษ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔๐ สัตว์ ว่องไวใต้ใบไม้ทับถม ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔๑ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ บรรยากาศบางส่วนของการเข้าเก็บข้อมูล ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔๒ แมลง แมลงช้าง  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔๓ แมลง ขาเดินของแมลง ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔๔ พืช ก าเบ้อต้น ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔๕ พืช รักใหญ่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔๖ สัตว์ น่ารักมีประโยชน์ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔๗ พืช ประโยชน์ของรักใหญ่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔๘ แมลง สนทนาภาษามด ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔๙ สัตว์ แปดขาประดับป่า ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๐ แมลง เหงื่อเรียกแมลง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๑ สัตว์ เจ้าเวหาที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๒ พืช ยางเหียง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ 



๙๘ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๕๓ แมลง วัยอ่อนเหาไม้ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๔ สัตว์ ชื่อบ้าแต่ไม่บ้า ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๕ สัตว์ ไม่สิ้นซาก ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๖ พืช หน้าที่ของเส้นใบ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๗ สัตว์ นกน้อยท ารังเล็กกว่าตัว ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๘ แมลง ปากทางเข้ารัง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๙ สัตว์ โดดเด่นท่ามกลางทุ่งโล่งและยอดไม้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๐ แมลง เพลี้ยหางไก่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๑ สัตว์ เป็ดราตรี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๒ สถานภาพ สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าแม่จางฝั่งซ้าย 
จังหวัดล าปาง 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๓ แมลง นักวิ่งบนผิวน้ า ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๔ สัตว์ แก๊งเด็กแว่น ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๕ แมลง ไปได้ไม่ไกลรัง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖๖ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกปีกลาย 
สก็อต 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖๗ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกปรอด
เหลืองหัวจุก 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖๘ สัตว์ ไลเคน สิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จัก ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖๙ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกปรอดคอ
ลาย 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๐ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ หนอนเยื่อไผ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๑ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกตะขาบทุ่ง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๒ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกแซงแซว
หางบ่วงใหญ่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๓ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกจาบดินอก
ลาย 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๔ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกจาบคาหัวสี
ส้ม 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๕ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกจาบคาเล็ก ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๖ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกางเขน
บ้าน 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๙๙ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๗๗ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นก
กระแตแต้แว้ด 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๘ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง...รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระจิบ
หญ้าสีเรียบ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๗๙ แมลง ราชินีแห่งป่า ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๐ แมลง เนียนไปกับใบไม้แห้ง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๑ สาระน่ารู้ ปลวกในระบบนิเวศ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๒ สัตว์ ปลาซิวหนวดยาว ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๓ แมลง เพลี้ยจั๊กจั่นเขา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๔ สาระน่ารู้ นกแก๊ก นิมิตหมายที่ดีของผืนป่า ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๕ สัตว์ เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๖ สาระน่ารู้ นกช่างสานกับศิลปะที่ชายป่า ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๘๗ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ งานเลี้ยงในคืนฝนพร า ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๘๘ สาระน่ารู้ ผีเสื้อกลางคืน ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๘๙ แมลง เกล็ดสีบนปีก ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๐ สัตว์ งูสิงบ้าน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๑ แมลง แมลงปั่นใย ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๒ สัตว์ งูงอดไทย ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๓ แมลง จากไข่ฟักเป็นตัวอ่อน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๔ แมลง เสียงแห่งหน้าร้อน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๕ สัตว์ กระเล็นขนปลายหูสั้น ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๖ แมลง อาหารมื้อใหญ่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๗ สัตว์ นกกระจาบทอง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๘ เรื่องเล่าจาก
พ้ืนที่ 

ใยพิฆาต ม่านสีทอง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๙๙ ภูมิปัญญาด้าน
ป่าไม้ 

การบวชป่า ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๐ แมลง ไปได้ไม่ไกลรัง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๑ สัตว์ นกกระจิบหญ้าสีเรียบ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๒ แมลง ผีเสื้อหญ้า ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๐๐ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๐๓ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ อาหารหมูหมู ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๔ สัตว์ นกกระรางหัวหงอก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๕ ภูมิปัญญาด้าน
ป่าไม้ 

หมอสมุนไพรบ้านคลองห้วยหวาย ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๖ ข่าวกิจกรรม การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๗ แมลง แมลงนักล่า ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๘ สัตว์ นกกาฝากก้นเหลือง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๐๙ เอกสารเผยแพร่ หนังสือป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๐ แมลง หนอน..นอน...กิน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๑ สัตว์ งูลายสอใหญ่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๒ แมลง เรียกชื่อตามอาหาร ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๓ สัตว์ นกกระจาบธรรมดา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๔ แมลง ผีเสื้อแพนซีเหลือง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๕ สัตว์ กระรอกหลากสี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๖ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ เสือล่อปู ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๗ แมลง เจอได้ที่ไหนบ้าง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๘ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง... รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกวัก ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๙ ภูมิปัญญาด้าน
ป่าไม้ 

การถนอมอาหารจากเห็ด ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๐ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง... รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระจิบ
ธรรมดา 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๑ แมลง ผีเสื้อหนอนหนามกระทกรก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๒ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง... รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระจ้อย
คอขาว 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๓ ภูมิปัญญาด้าน
ป่าไม้ 

การถนอมอาหารจากกลอย ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๔ สัตว์ รู้หน้าไม่รู้เสียง... รู้เสียงไม่รู้หน้า : นกกระติ้ดขี้หมู ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๕ แมลง ปลวก  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๖ สัตว์ จิ้งเหลนบ้าน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๗ แมลง ไม่ค่อยอยู่บ้าน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๑๐๑ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๒๘ สัตว์ นกเอ้ียงหงอน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๒๙ แมลง ผีเสื้อบินเร็ว ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๐ สัตว์ เหยี่ยวขาว ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๑ แมลง บินมาเป็นอาหาร ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๒ สัตว์ นกกะเต็นอกขาว ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๓ สัตว์ งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๔ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ สายสัมพันธ์ที่ชายขอบ (ป่า) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๕ สัตว์ นกอีล้ า ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๖ สัตว์ กระเล็นขนปลายหูสั้น ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๗ สัตว์ กิ้งก่าหัวแดง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๘ สัตว์ แมงมุมสองหาง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๓๙ พืช หม้ามุ้ย ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๐ สาระน่ารู้ กระดิ่งป่า ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๑ พืช ดาวกระจายไต้หวัน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๒ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ หมกไข่จักจั่น หรือไข่จ้า ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๓ สาระน่ารู้ การย้อมสีธรรมชาติ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๔ สัตว์ หนูผีจิ๋ว ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๕ แมลง หนอน...กินใบ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๖ สาระน่ารู้ สีเสียด สีฟัน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๗ พืช ตองแตก ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๘ แมลง ผีเสื้อกับน้ าส่วนเกิน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๔๙ แมลง อะไรอยู่ในปลอก... ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๐ พืช คราม ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๑ พืช ขี้ครอก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๕๒ สัตว์ กระรอกบินเล็กแก้มขาว ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕๓ สัตว์ งูแม่ตะงาวรังนก ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕๔ แมลง มดแดง...รึเปล่า ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕๕ แมลง เกิดใกล้อาหาร ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 



๑๐๒ 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๕๖ สัตว์ แย้เหนือ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕๗ สัตว์ กุ้งฝอย ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕๘ พืช สถานภาพพืชพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋อย 
ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว จังหวัดพะเยา 

๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕๙ สัตว์ จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๐ สัตว์ จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๑ สัตว์ นก(ช่าง)เย็บผ้า ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๒ สัตว์ นกจาบดินอกลาย ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๓ สัตว์ แมงป่องแส้ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๔ แมลง มดแดง...แมลงสร้างอาหาร ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๕ สัตว์ กิ้งก่าหัวแดง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๖ สาระน่ารู้ ดอกติ้วงาม...บานรับลมร้อน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๗ สาระน่ารู้ ไลเคนในป่า ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๖๘ เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ คูวอก ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
 



๑๐๓ 

 

 

  
 

กรมป่ำไม้ได้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเนื่องในวันสำกลแห่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  
บรรยากาศภายในงาน 

 กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยส านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ 
เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 
 นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน  และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมี ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ให้การต้อนรับ 
 นิทรรศการของกรมป่าไม้เป็นการน าเสนอความหลากหลายในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสามารถ
สืบค้นได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th พร้อมกันนี้ได้แจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ จ านวน ๑๗ เรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่า
ความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๕๐ คน ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก 
 

นิทรรศกำร  



๑๐๔ 

 

กรมป่ำไม้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในกิจกรรม BEDO สัญจร (ภำคเหนือ) 
 

 

  

  

บรรยากาศภายในงาน 

 กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ในกิจกรรม BEDO สัญจร 
(ภาคเหนือ) ซึ่งจัดโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหี๊ยะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 



๑๐๕ 

 

   นิทรรศกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้สู่ประชำชน 

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
งานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน ซึ่งจัดโดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มี
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรม
ป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนความหลากหลายฯ โดยมีนายอภิวัฒน์ เอ้ืออารีเลิศ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
 ในส่วนนิทรรศการของส่วนความหลากหลายฯ เป็นการน าเสนอข้อมูลความหลากหลายในพ้ืนที่ป่าแม่
อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย คุณค่า มูลค่า และความส าคัญของผืนป่า ซึ่งสามารถสืบค้นได้ใน
เว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th พร้อมกันนี้ได้มีการแจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพใน
พ้ืนที่ จ านวน ๕ เรื่อง ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับ
ผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

 

  

  

  

บรรยากาศภายในงาน 



 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะท ำงำนกิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ธิ แม่ตีบ แม่สำร จังหวัดล ำพูน 

 

 บุคลำกรส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
๑. นางสุรางค์ เธียรหิรัญ   ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
๒. นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
๓. นายอภิวัฒน์ เอ้ืออารีเลิศ   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
๔. นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล ผู้ช่วยนักวิจัย 
๕. นายสนั่น หมัดส๊ะ   ผู้ช่วยนักวิจัย 
๖. นางสาวชญานันท์ พลยูง  ผู้ช่วยนักวิจัย 
๗. นางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย 
๘. นางสาวรัสรินทร์ ณ ล าปาง นักวิทยาศาสตร์ 
๙. นางสาวเกศรา แก้วก้อน   นักวิทยาศาสตร์ 
๑๐. นางสาวจารินี บ ารุงถิ่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๑. นางสุวรรณี สร้างค า   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑๒. นางสาวชลดา พรจ่าย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๓. นางสาวน้ าผึ้ง ยังโป้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๔. นายอรรถพล แสงทรัพย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๕. นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ ลพ.๑ (แม่ธิ แม่สำร) 
๑๖. นายสัมพันธ์ พุฒด้วง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.๑ (แม่ธิ แม่สาร) 
๑๗. นายบุญล่ า รุ่งเรือง  พนักงานพิทักษ์ป่า ส๒ 
๑๘. นายวิชิต ดวงจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ ส๒ 
๑๙. นายธีระวัฒน์ ทะนุก้ า  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
๒๐. นายไพรโรจน์ ธนะค า  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
๒๑. นายแสวง บ ารุงขันธุ์  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
๒๒. นายสถิตย์ บุญบุผา  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
๒๓. นายอเนก สุภาผาบ  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
๒๔. นายภานุวัฒน์ ทองสุข  ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 

 

บ้ำนดอยเวียง 
๒๕. นายสมาน สุยะใหญ่  ผู้ใหญ่บ้านดอยวียง 
๒๖. นายดวงจันทร์ มหาไม้  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอยเวียง 
๒๗. นายพรชัย หนักแน่น  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอยเวียง 
๒๘. นางประนอม ปัญญาใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
๒๙. นางอรทัย มหาไม้  อาสาสมัครชุมชน 
๓๐. นายถาวร สุยะใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
๓๑. นายมนตรี ปัญญาใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
๓๒. นายอนุรักษ ์สิทธิใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
๓๓. นายอุดม อุ่นเส็ง   อาสาสมัครชุมชน 
๓๔. นายปฏิพล ปัญโญใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 



 

๓๕. นายพงศกร พานใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
๓๖. นายสนิท ปาบุ่ง   อาสาสมัครชุมชน 
๓๗. นายวิภพ ปัญโญใหญ่  อาสาสมัครชุมชน 
๓๘. นางสาวรุ่งนภา นวรัตน ์  อาสาสมัครชุมชน 
๓๙. นางจรรยา ปาบุ่ง   อาสาสมัครชุมชน 

 

บ้ำนทุ่งยำว 
๔๐. นายทรัพย์อนันต์ วรรณสัก  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว 
๔๑. นายสง่า  ผัดสัก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว 
๔๒. นายอดุลย์  ค าข่าย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว 
๔๓. นางทรงพร สุริยาสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๔๔. นายทรงศิริ แดงนา  อาสาสมัครชุมชน 
๔๕. นายสมพร ขาวสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๔๖. นายอัศวิน ค าข่าย  อาสาสมัครชุมชน 
๔๗. นางสาวระวิวรรณ กันไชยสัก อาสาสมัครชุมชน 

 

บ้ำนป่ำป๋วย 
๔๘. นายสายฝน เลสัก  ผู้ใหญ่บ้านป่าป๋วย 
๔๙. นายทองผล สมสัก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าป๋วย 
๕๐. นางเกตุแก้ว ทาสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๕๑. นางทรงพร สมสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๕๒. นายนิคม สุริยาสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๕๓. นายประสพ ลือสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๕๔. นายสง่า ปัญญาสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๕๕. นายสมเดช ทาสัก  อาสาสมัครชุมชน 
๕๖. นายอรรณพ ทาสัก  อาสาสมัครชุมชน 
 



 

 


