




ค ำน ำ 

 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว 
ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเข้ารว่มประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 

 รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป 





 สำรบญั 

บุคลากรส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้          ๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้       ๗ 

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปี ๒๕๖๒                                    ๑๑ 

งานที่ได้รับมอบหมาย                            ๑๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีป่่าไม้         ๒๖ 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้                         ๕๖ 

ส ารวจแม่ไม้พันธ์ุดีในชุมชน ตามนโยบายชุมชนไม้มีค่า                               ๑๑๖ 

ภำคผนวก 

- คณะท างานกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 





๑ 
 

 

 

 

นำยขวัญชัย เจริญกรุง 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 

  
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
หัวหน้างานส ารวจวิจัยและพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

นายอภิวัฒน์ เอ้ืออารีเลิศ  
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 

บุคลำกรส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



๒ 
 

 

 
 
 

 

นำยอภิวัฒน์ เอ้ืออำรีเลิศ 
หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป 

   
นางณิชา แข่งขัน 
นักวิชาการป่าไม้ 

นางสาวจารินี บ ารุงถิ่น 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสุวรรณี สร้างค า 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 

นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

งำนบริหำรท่ัวไป 



๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยอภิวัฒน์ เอ้ืออำรีเลิศ 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมอนุรักษ์และจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำรศึกษำและนนัทนำกำร 

  
นางสาวเกศรา แก้วก้อน 

นักวิทยาศาสตร์ 
นางสาวรัสรินทร์ ณ ล าปาง 

นักวิทยาศาสตร์ 

งำนส่งเสริมอนุรกัษ์และจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำรศกึษำและนนัทนำกำร 
 



๔ 
 

 

 

 

 

นำงสำววีรณำ สมพีร์วงศ์ 
หัวหน้ำงำนส ำรวจวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 

   
นางณิชา แข่งขัน 
นักวิชาการป่าไม้ 

นางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชญานันท์ พลยูง 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

   
นายสน่ัน  หมัดส๊ะ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวชลดา พรจ่าย 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นางสาวกวิสรา ศรีทอง 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

  

นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

  

งำนส ำรวจวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



๕ 
 

 

 
บุคลากรประจ าส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 
งานบรหิารทั่วไป และ 

งานสง่เสรมิอนรุักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ 



๖ 
 

 

 
งานส ารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 



๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภำพรวมของ 

ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 



๘ 
 

 

ข้อมูลภำพรวมของส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
(Forest Biodiversity Division) 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำ 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดตั้งข้ึนเพื่อรองรับภารกิจของกรมป่าไม้ตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทางด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้  
 

ท่ีตั้งส ำนักงำน 
 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ช้ัน ๖ อาคารสุรัสวด ี
๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์  : ๐-๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๓๐ เบอร์โทรสาร : ๐-๒๕๗๙ ๒๘๑๔ 

 

 



๙ 
 

 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
๑) ส ารวจและพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ภูมปิญัญาท้องถ่ินและการใช้ประโยชน ์
๒)   จัดท าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 
๓)   ส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
๔)   ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและที่เกี่ยวข้อง 
๕)   เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
 

ประกอบด้วย 
 

(๑) งำนบริหำรท่ัวไป  
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

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

(๒)  งำนส ำรวจวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้    
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

๑)   ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง 
๒)   พัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
๓)   บริการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

(๓) งำนส่งเสริมอนุรักษ์และจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรศึกษำและนันทนำกำร  
 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ในทุกมิติเพื่อ
การใช้ประโยชน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๒)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้หายากและใกล้สูญพันธ์ุ 
๓) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร ระหว่าง

ประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 



๑๐ 
 

 

 

 
ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีป่ำไม้ 

           กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ พ้ืนท่ีด ำเนินกำรป่ำสงวนแห่งชำติป่ำย่ำนยำว 
ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :  

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

๔ ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 
 

ระดับความส าเรจ็ของปรมิาณ
ผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย (ตั้งแต่  
๑ ต.ค. ๖๑–๓๐ ก.ย. ๖๒) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑) รายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน 
๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ๒,๔๔๕,๔๐๐ บาท 
แผนการใช้งบประมาณ 
๒,๔๔๕,๔๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    
 
 กำรประชุม 
 

 กำรประชุมภำยในกรมป่ำไม้  
 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑ ประชุมหารือหน่วยงานเพื่อชี้แจง 

ท าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับความ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก (Global Environment 
Facility: GEF) 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมการปลูกป่า 
อาคารเทียมคมกฤส 
ชั้น ๔ กรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒ ประชุมผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๑๓.๐๐ น. 

สถานีวนวัฒนวิจัย 
สุราษฎร์ธานี 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

๓ ประชุมหน่วยงานเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ข้อเสนอโครงการ GEF-7 

๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านัก
แผนงานและ
สารสนเทศ ชั้น ๓ 
กรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๔ ประชุมเตรียมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
แนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖-๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๕ ร่วมรับฟังการน าเสนอแผนงาน/
โครงการในการแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม้ 

ส่วนฝึกอบรม  
ส านักบริหารกลาง 

๖ ประชุมผูบ้ริหารส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๗ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการพัฒนาและด าเนินการ
เกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการ
สวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านัก
แผนงานและ
สารสนเทศ ชั้น ๓
อาคารเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๘ ประชุมเพื่อสรุปผลงานโครงการ
พัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและ 
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้อง Ballroom C ชั้น 
๒ โรงแรมมารวย การ์
เด้น กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

งำนที่ไดร้ับมอบหมำย 
 



๑๓ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
ป่าชุมชนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

๒๘-๒๙ เมษายน 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ 

ห้องแกรนด์บอลรูม 
A-B โรงแรมมารวย 
การ์เด้น กรุงเทพฯ 

ส านักจัดการป่าชุมชน 

๑๐ ประชุมผูบ้ริหารส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๑๑ เข้าร่วมรับการฝึกระเบียบวินัย
พื้นฐาน โดย จิตอาสา ๙๐๔ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑๑.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 

หน้าห้องอธิบดีกรมป่าไม้ 

๑๒ ประชุมแผนการบริหารงบประมาณ
ในช่วงไตรมาสที่ ๔ และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมป่าไม้ ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธ์ิ
และตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อ
ประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ 
อาคารเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๑๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๑๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคล
ต้นแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกรมป่าไม้ 

๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๑๕ ประชุมแผนปฏิบัติราชการกรมป่า
ไม้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธ์ิและ
ตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อประกอบการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๑.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 



๑๔ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑๖ ประชุมคณะกรรมการประเมินผล

งานด้านวนวัฒนวิจัย ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
ด้านแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ 
ด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สายงานนักวิชาการป่าไม้ 
นักวิทยาศาสตร์ระดับช านาญการ 
และช านาญการพิเศษ 

๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ 
อาคารเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม้ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านัก
บริหารกลาง 

๑๗ ประชุมผูบ้ริหารส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๑๘ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคล
ต้นแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๑๙ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะท างานโครงการประกวด
ต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 
๑๐” 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๒ อาคาร
เทียมคมกฤส  

ส่วนพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๒๐ ประชุมผูบ้ริหารส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๒๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และเตรียมความพร้อมการจัดท า
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
๒๕๖๔ ของกรมป่าไม้ 

๓๑ สิงหาคม – ๑ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รี
สอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๒๒ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
และติดตามผลโครงการวิจัย ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ 

๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

๒๓ ประชุมคณะท างานโครงการ
ประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจ า
รัชกาลที่ ๑๐” 

๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๑ อาคาร
สุรัสวดี ชั้น ๒ 
ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้  

ส่วนพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

๒๔ ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่  
๓/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ 
อาคารเทียมคมกฤส  

ส่วนอ านวยการ ส านักบริหาร
กลาง 



๑๕ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล

การประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญและ
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ และ
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการทั่วไป สังกัด
ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
ชั้น ๒  

ส่วนอ านวยการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ 

 
 

 ประชุมภำยนอกกรมป่ำไม้ 
 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑ ประชุมรับฟังความเห็นต่อระบบ

คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทยและ Web 
Application 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุมนนทรี ๑ 
โรงแรม เคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานโครงการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
แห่งชาติด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ครั้งที่ ๑)  
หัวข้อการด าเนินงานตามกลยุทธ์
ทั่วโลกส าหรับการอนุรักษ์พืช 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ 
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ประชุมเตรียมการส าหรับการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ ๑๔ (CBD COP 14) และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง 

๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔ ประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา 
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 
กลไก ส าหรับการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมและยตุิธรรม 

๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องคริสตัล ชั้น ๓ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการวิจัย เรื่อง To 
Demonstrate the 
Development and 
Application of Standing-Tree 
Carbon Equations to 
Improve the Accuracy of 
Forest-Cover Carbon Stock 
Estimates in Thailand 

๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๓ ตึกวน
ศาสตร์ ๖๐ ปี คณะวน
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ กรุงเทพฯ 

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๑๖ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๖ ประชุมน าเสนอผลงานภายใต้

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. 

ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ 
ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗ ประชุมคณะกรรมการก ากับ
โครงการ BIOFIN ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องศุภนิมิตร โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส (หลาน
หลวง)  

โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

๘ ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัส
เตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ครั้งที่  
๕/๒๕๖๑ 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมชั้น ๓ 
อาคารส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

๙ ประชุมคณะกรรมการก ากับ
โครงการ Support to Eligible 
Parties to Produce the Sixth 
National Report (6NR) to the 
CBD (Asia) ครั้งที่ ๒ 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐ ประชุมเผยแพร่ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ... และ (ร่าง) 
อนุบัญญัติฯ ภายใต้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ 

๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒  

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ 
โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑ ประชุมหารือการเตรียมการข้อมูล
ทางวิชาการส าหรับการจัด
นิทรรศการภายใต้การประชุม IBD 
2019 

๓๐ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์ พึ่ง
บุญ ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ชั้น ๙ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่
ผลการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า  
สมัยที่ ๑๓ การประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการ
ประชุมที่เก่ียวข้อง 

๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
 

ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี 
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๑๗ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑๓ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ 

๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

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

๑๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
เรื่อง หมวดการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ท้องถิ่น ภายใต้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ... และ (ร่าง)  
อนุบัญญัติฯ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสาระและแนวทาง 
การด าเนินงานในหมวดดังกล่าว  

๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ห้องพันธุมดิษยมณฑล 
ชั้น ๒ อาคารเคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๕ ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ ภายใต้โครงการติดตาม
และประเมินผลในระดับ
แผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๖ ประชุมหารือการจัดนิทรรศการ
ภายใต้การประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (International 
Conference on Biodiversity 
2019 : IBD2019) 

๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุมลีลาวดี 
โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

๑๗ ประชุมหารือ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย เรื่องการ
ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักวิชาการและเกณฑ์สากลใน
ปัจจุบัน (กลุ่มจุลินทรีย์ ครั้งที่ ๑/๒) 

๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๒ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๘ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย เรื่องการ
ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักวิชาการและเกณฑ์สากล
ในปัจจุบัน (กลุ่มภูมิปัญญาและ
การใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒) 

๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๒ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๑๘ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑๙ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย เรื่องการ
ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักวิชาการและเกณฑ์สากล
ในปัจจุบัน (กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ 
ครั้งที่ ๑/๒) 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๑ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒๐ ประชุมหารือการจัดนิทรรศการ
ภายใต้การประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (International 
Conference on Biodiversity 
2019 : IBD2019) 

๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุมลีลาวดี 
โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจาก 
ฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๒๑ ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลศึกษา
รูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินก
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ าดอนหอยหลอด 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
ตึก B ชั้น ๙ กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  
 

๒๒ ประชุมกลุ่มย่อยการสรุปผล
การศึกษาในโครงการต้นแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในภูมินิเวศ
ของประเทศไทย (โครงการ SLBT) 

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุมย่อย ๑-๒ ฝั่ง
ห้องอบรม สถาบัน
พระปกเกล้า (อาคารจอด
รถชั้น ๕ ประตู ๓ )  
 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  
 

๒๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) เรื่องหมวดการ
ควบคุมผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้  
(ร่าง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... 
และ (ร่าง) อนุบัญญัติฯ  

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  
๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ห้องพุทธชาด ชั้น ๓ 
อาคารเคยู โฮม 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๔ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
จัดประชุม International 
Conference on Biodiversity 
2019 : IBD2019 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๑๓ ชั้น ๔ 
อาคารส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ถนน
พระราม ๖ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 



๑๙ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ภาพรวมของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุมนนทรี ๑ 
โรงแรมเคยู โฮม 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๖ ประชุมคณะท างานวิชาการพื้นที่
ชุ่มน้ า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย เรื่องเทคนิคและเครื่องมือ
ในการน าเข้าข้อมูลอย่างมีคุณภาพ 
(กลุม่พืชและกลุ่มสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒) 

๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๑ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒๘ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย เรื่อง
เทคนิคและเครื่องมือในการน าเข้า
ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ (กลุ่ม
จุลินทรีย์/ไลเคน ครั้งที่ ๒/๒) 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๑ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒๙ ประชุมสัมมนา เรื่อง กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการชึ้นทะเบียนแปลง
ปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ยืนต้น
เพื่อการส่งออก 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องพันธุดิษยมณฑล 
โรงแรม KU HOME  
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรม
วิชาการเกษตร 

๓๐ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทย เรื่องเทคนิค
และเครื่องมือในการน าเข้าข้อมูล
อย่างมีคุณภาพ (กลุ่มภูมิปัญญาและ
การใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒) 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๑ ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓๑ การประชุมกลุ่มย่อยคู่ขนานที่ ๑ 
เรื่อง การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ   
(International Conference on 
Biodiversity 2019)  

๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑๔.๐๐-๑๖.๕๐ น. 
 

ห้องประชุมโลตัส ๑-๒ 
ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 



๒๐ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๓๒ การประชุมวิชาการนานาชาติด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2019  (International 
Conference on Biodiversity 
2019 : IBD2019) และการ
ประชุมการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๖ (The 6th National 
Meeting on Biodiversity 
Management in Thailand : 
BioD6) 

๒๒-๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

๓๓ ประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ 
ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วย
แนวทางสหวิทยการไปสู่การ
ปฏิบัติ 

๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

๓๔ ประชุมเพื่อรับฟังผลการท างาน
ของระบบคลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพในระยะที่ ๒ ที่มีการ
ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะ 
และการใช้เครื่องมือน าเข้า/และ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการใช้ร่วมกันที่
ได้พัฒนาเพิ่มเติมตามสถานภาพ
ความพร้อมของหน่วยงานที่เข้า
ร่วม ครั้งที่ ๑/๒ เรื่อง ซอฟต์แวร์
เพื่อบริหารจัดการระบบคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพในระยะที่ ๒ 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๕๑๐ ชั้น ๕ 
ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ความเห็นการจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยหลังปี 
ค.ศ. 2020 

๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม Somerset 
A-B ชั้น ๕ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย 

๓๖ ประชุมคณะกรรมการก ากับ
โครงการ Support to Eligible 
Parties to Produce the Sixth 
National Report (6NR) to the 
CBD (Asia) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๗ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอกลไกการด าเนินงาน และ
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ... 

๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ห้องกมลทิพย์ ๑ 
โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๒๑ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๓๘ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ 

๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

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

๓๙ ประชุมคณะท างานเพื่อกลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ 

๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๐ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
จัดประชุม International 
Conference on Biodiversity 
2019 : IBD2019 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

๔๑ การประชุมเพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษาภายใต้โครงการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ... 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. 

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 
๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
การจัดท าระบบคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย และการประชุม
น าเสนอผลการด าเนินงานภายใต้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

ห้อง Jubilee 
Ballroom ๑-๒ ช้ัน ๑๑ 
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๓ ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อผลการ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ระยะครึ่งแผน 

๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ๘.๓๐-

๑๒.๓๐ น. 

ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี 
ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๔ ประชุมหารือเพื่อจัดท าร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๑ 
อาคารกริต สามะพุทธิ 
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช 



๒๒ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๔๕ ประชุมคณะท างานโครงการบูรณา

ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒ 

๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุมปีติพงศ์ พึ่ง
บุญ ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ชั้น ๙ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๔๖ ประชุมคณะกรรมการก ากับ
กิจกรรมงานพัฒนาฐานข้อมูล
ทะเบียนพรุ เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่า
พรุในประเทศไทย ครั้ง ที่ ๑/
๒๕๖๒ 

๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๗ ร่วมเป็นเกียรติในการรับฟังและให้
ข้อเสนอแนะการน าเสนอสาร
นิพนธ์และพิธีปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส.๗) 

๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ 
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๔๘ ประชุมคณะกรรมการ big data 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม Grand 
Ballroom อาคาร
สโมสร ชั้น ๒ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม 
ส านักงานใหญ่  
(แจ้งวัฒนะ) 

คณะกรรมการ big data 
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อสรุปผลการด าเนิน
โครงการ “Supporting the 
integration of the agriculture 
sector into the NAPs in 
Thailand” 

๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

คณะท างานประสานงาน
โครงการ NAPs ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

๕๐ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
โครงการ SLBT ครั้งที่ ๗  
(๒/๒๕๖๒) 

๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมบีบี ๒๐๔ 
(ชั้น ๒) โรงแรม Centra 
by Centara 
Government 
Complex ถนนแจ้ง
วัฒนะ จังหวัดกรุงเทพฯ  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๕๑ คณะอนุกรรมการนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 
อาคารส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

คณะอนุกรรมการนโยบาย
และแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ ส านักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๒๓ 
 

 

ล ำดับ เรื่องกำรประชุม วันที่/เวลำ สถำนที ่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๕๒ ร่วมงานเปิดตัว “Line BOT 

นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ” 

๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ห้อง Grand Hall ๒ 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๕๓ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่
คุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity 
Conservation and 
Management of Protected 
Areas in ASEAN: BCAMP) ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๒ 

๑๒ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

ห้องประชุมชั้น ๒ 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

ส านักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช 

๕๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า 
Big Data กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 

๒๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๘๐๘ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม 
ส านักงานใหญ่  
(แจ้งวัฒนะ) 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ศทส. 

๕๕ เสวนาน าเสนอความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการอนุรักษ์
ถิ่นอาศัยพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่มี
ความส าคัญระดับโลก ในภาคพื้น
ที่การผลิต 

๒๖ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. 

โรงแรมเซ็นจูรี่ 
กรุงเทพฯ 

กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาค
เกษตร” 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ห้องบางล าพู ชั้น ๖ 
โรงแรมอมารี วอเตอรเ์กท 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 



๒๔ 
 

 

ผู้แทนกรมป่ำไม้ในคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร  
และคณะท ำงำนด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 

ภำยในกรมป่ำไม้ 
๑ คณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวช้ีวัดของการจัดการสวนป่าและ 

ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๓ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมป่าไม้ 
๔ คณะกรรมการประเมินผลงานด้านวนวัฒนวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ด้านแมลงและ

จุลชีววิทยาป่าไม้ ด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สายงานนักวิชาการป่าไม้ นักวิทยาศาสตร์ระดับช านาญการ 
และช านาญการพิเศษ 

๕ คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ ๑๐” 
๖ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย 
๗ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจ า 

สังกัดส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 
 

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 คณะกรรมการอ านวยการจัดประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019 
๗ คณะกรรมการก ากับกิจกรรมงานพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนพรุ เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ป่าพรุในประเทศไทย 
๘ คณะกรรมการ big data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙ คณะกรรมการอ านวยการโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองใน

อาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) 
๑๐ คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
๑๑ คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑๒ คณะท างานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ า  
๑๓ คณะท างานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑๔ คณะท างานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 



๒๕ 
 

 

วิทยำกร 
 

  ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “ขับเคลื่อนบรูณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐” 

 

นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก
กรมป่าไม้ ให้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “ขับเคลื่อนบูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐” ในการประชุมวิชาการประจ าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ฟินิกซ์ ๕ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือส าหรับ
การเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๘๐ คน 

 

 
นายขวัญชัย เจริญกรุง ร่วมเป็นวิทยากร 

 



๒๖ 
 

 

 
 

 

กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำตปิ่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และปำ่กระซุม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใตแ้ผนงาน
พื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ ๑ 
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้ กิจกรรมจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ จ านวน ๑ แห่ง 
คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพร่วมกับอาสาสมัครสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าราด และเจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) 
 

 
เจ้าหน้าที่ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ร่วมกบัอาสาสมัครสมาชิกวิสาหกจิชุมชนเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์บ้านน้ าราด และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกนัรักษาป่าที่ สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) ร่วมกันส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพืน้ที่ป่ำไม้ 



๒๗ 
 

 

 
 
 
 

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้
เป็นป่าสงวนแหง่ชาติภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๐๗ โดยลงในราชกิจจานุเบกษา ครอบคลุมพื้นที่ต าบลเขาวง 
อ าเภอบ้านตาขุน ต าบลย่านยาว ต าบลถ้ าสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม ต าบลเคียนซา 
ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา และต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 
๖๓๐,๐๐๐ ไร่ พบพรรณไม้มีค่า เช่น ไม้ยาง ไม้ยูง ไม้ตะเคียน ไม้กะบาก ไม้หลุมพอ ไม้เค่ียม และไม้ชนิดอื่น
ที่มีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย 

จากข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม มีพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่า ๒๙๘,๕๑๑.๗๔ ไร่  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการด้านป่าไม้ 
กรมป่าไม้ได้ด าเนินกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) และอาสาสมัครสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าราด 

ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนรอบป่ำ 

การสืบค้นประวัติความเป็นมาของพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ าบ้านน้ าราด พบร่องรอยการอยู่อาศัยของ
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ตามบริเวณเพิงผาและถ้ าหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณถ้ าเบื้องแบบ ซึ่งพบโครงกระดูก
มนุษย์ กระดูกสัตว์ เปลือกหอยหลายชนิด เมล็ดพืชป่าบางชนิด และเครื่องมือหินกะเทาะหลายรูปแบบ ส่วน
บรรพบุรุษแรกเริ่มของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถสืบค้นย้อนกลับไปในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งมีกลุ่ม
ชาวไทยทรงด า อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาล่าสัตว์ หาของป่า จนพบแหล่งน้ าและดินที่อุดมสมบูรณ์
จึงอพยพเข้ามาท าไร่ ท าสวน และนาข้าว ซึ่งประเพณีของชาวไทยทรงด าที่สืบทอดมาจนถึงชุมชน ณ ปัจจุบัน
คือ พิธีเสนบ้าน โดยพิธีดังกล่าวจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเช่ือที่ว่าดวงวิญาณของบรรพบุรุษ
จะสถิตอยู่กับชาวไทยทรงด าตลอดไปไม่ว่าจะมีการโยกย้ายบ้านเรือนไปยังที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ในชุมชนยังมี
เรื่องเล่าถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษที่เข้ามาหาของป่าและถูกเสือกัดท าร้ายจนถึงแก่ชีวิต ท าให้ บริเวณ
ดังกล่าวมีช่ือเรียกว่า “ถ้ าเสือขบ” ซึ่งถ้ าดังกล่าวชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเพราะเช่ือว่าเป็นแหล่งสถิตของ
บรรพบุรุษ 

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๓๒ เป็นช่วงที่มีการสัมปทานป่า กลุ่มคนจากอ าเภอพุนพิน และอ าเภอนาสาร 
เริ่มอพยพเข้ามาในพื้นที่ต าบลบ้านท าเนียบตามเส้นทางชักรากไม้ และจับจองพื้นที่ท ากินหลังจากการท าไม้ 
ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวเข้ามาท าสวนยางพารา และนาข้าว รวมไปถึงการล่าสัตว์และหาของป่าออกไปจ าหน่ายนอกพื้นที่ 
โดยของป่าที่มีช่ือเสียง เช่น หวาย ตัวนิ่ม เสือ และงู ผนวกกับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๖ ทางราชการได้ท า
การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) อย่างหนักและต่อเนื่อง ท าให้สมาชิก พคท. ในพื้นที่
อ าเภอนาสาร อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมไปถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 
หลบหนีเข้ามาตั้งค่ายพักแรมในพื้นที่ต าบลบ้านท าเนียบ โดยมีป่าต้นน้ าบ้านน้ าราดเป็นจุดนัดพบรวมพล ในช่วงเวลานี้
กลุ่มคนที่เข้ามาจับจองพื้นที่ท ากินหลังสัมปทานป่าและกลุ่มสมาชิก พคท. อพยพเข้ามาในพื้นที่ต าบล
บ้านท าเนียบเป็นจ านวนมากจนเกิดความขัดแย้งเรื่องที่ท ากิน ในที่สุด พคท. ได้ท าข้อตกลงร่วมกับชาวบ้าน
จัดสรรที่ดินท ากินให้ทุกครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน ๒๕ ไร่ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้น า พคท. คนสุดท้าย
ในพื้นที่ถูกทางการจับกุม จึงหมดยุคของการอพยพเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ท ากิน 

ประวัติควำมเป็นมำพ้ืนท่ีป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 



๒๘ 
 

 

ส าหรับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ป่าต้นน้ าบ้านน้ าราด เริ่มต้นจากปี พ.ศ. ๒๕๐๑ นายจอม เจียมทอง 
เป็นผู้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ท ากินแล้วค้นพบป่าต้นน้ าแห่งนี้ ด้วยมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จาก
ต้นน้ าเดียวกันของคนทั้งชุมชน นายจอมจึงสละพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชนกว่า ๗๐๐ ไร่ จากนั้น
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔– ๒๕๓๒ พื้นที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุกโดยกลุ่มสมาชิก พคท. จนเหลือพื้นที่ป่าต้นน้ าน้อยกว่าครึ่ง  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แกนน าชุมชนประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในขณะนั้น ได้ร่วมกันพูดคุยถึงแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ าเนื่องจากเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ าที่ลดลง โดยเริ่มต้นด้วยการจัดท าแนวเขตที่ดินอย่างถาวร ซึ่งช่วงแรกของการด าเนินการมีความขัดแยง้
เนื่องจากมีบางรายต้องเสียสละที่ดินท ากิน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุ่มแกนน าพยายามจัดต้ังเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองมะเลาะ แต่ไม่ได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชน จึงมุ่งเน้นเฉพาะการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าบ้านน้ าราดซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของคลองมะเลาะเพียงจุดเดียว 
โดยเริ่มต้นจากการทดลองสร้างฝายชะลอน้ าจากเศษวัสดุตามธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบป่าต้นน้ า 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดภัยแล้ง น้ าในคลองมะเลาะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก น้ าจากตาน้ าของป่าต้นน้ า
บ้านน้ าราดลดลงมากกว่าที่เคยปรากฏ สร้างความกังวลให้กับชุมชนและน ามาซึ่งความตระหนักเรื่อง
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการจัดตั้งกลุ่มรักษาป่าต้นน้ าบ้านน้ าราดเพื่อด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
การบุกรุกท าลายป่า ปลูกป่าทดแทน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการเข้ามาด าเนินกิจกรรม
อนุรักษ์ในพื้นที่ป่าต้นน้ า นอกจากนี้ยังมีมติจากการประชุมหมู่บ้านในการจัดตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ในการ
จัดการพื้นที่ป่าต้นน้ าที่น ามาใช้จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ที่น่าสนใจในช่วงเวลาดังกล่าว 
ประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ าจากเศษวัสดุตามธรรมชาติ กิจกรรมทอดผ้าป่าก้อนหินเพื่อสร้างฝาย เป็นต้น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ามาดูงานในพื้นที่ป่าต้นน้ าบ้านน้ าราด พร้อม
น าภาพบึงน้ าใสสีเขียวมรกตกลางป่าต้นน้ าไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ จนเกิดกระแสบอกต่อในหมู่นักท่องเที่ยว 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของป่าต้นน้ าบ้านน้ าราดอย่างต่อเนื่อง จาก
สถิติพบว่ามีมากถึง ๔ ล้านคนต่อปี จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึนก่อให้เกิดปัญหาขยะและการเสื่อมโทรม
ของพื้นที่ป่าต้นน้ าเนื่องจากขาดการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว จึงได้ก าหนดกฎระเบียบใน
การท่องเที่ยวเพิ่มเติม และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านน้ าราดในการบริหาร
จัดการรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดต้ังกองทุนในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าต้นน้ าต่อไป 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอจัดตั้งป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ จ านวน ๑,๑๙๐ ไร่ ซึ่งทางชุมชนคาดหวังว่าการข้ึน
ทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสนับสนุนระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการเสริมสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในท้องถ่ิน 



๒๙ 
 

 

 

 
 
 

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้
เป็นป่าสงวนแหง่ชาติภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๐๗ โดยลงในราชกิจจานุเบกษา ครอบคลุมพื้นที่ต าบลเขาวง 
อ าเภอบ้านตาขุน ต าบลย่านยาว ต าบลถ้ าสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม ต าบลเคียนซา 
ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา และต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 
๖๓๐,๐๐๐ ไร่  

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพ์บว่าพื้นทีป่า่
สงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม มีพื้นที่ประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ เป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่า 
๒๙๘,๕๑๑.๗๔ ไร่ โดยพื้นที่ในการศึกษาวิจัยน้ี มีการบริหารจัดการในระดับต าบลบ้านท าเนียบ ซึ่งเป็นต าบลที่
แยกจากต าบลย่านยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม โดยต าบลบ้านท าเนียบมีเนื้อที่ป่าทั้งหมด ๘,๔๔๒.๙๐ ไร่ 

ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำและกำรกักเก็บคำร์บอนไดออกไซด์ของเน้ือไม้ในต ำบลบ้ำนท ำเนียบ 
อ ำเภอคีรีรัฐนิคม 

ชนิดป่ำ เน้ือท่ี (ไร่) 
ปริมำณกำรกักเก็บน้ ำ 
(ล้ำนลูกบำศก์เมตร) 

ปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนไดออกไซด์ 
ของเน้ือไม้ (ตัน) 

ป่าดิบแล้ง ๔,๘๔๖.๔๓ ๒.๔๗ ๑๕๔,๗๙๕ 

ป่าดิบชื้น ๓,๕๙๖.๔๗ ๒.๗๕ -ไม่มีข้อมูล- 

รวม ๘,๔๔๒.๙๐ ๕.๒๒ ๑๕๔,๗๙๕ 

 
ที่มำ 
- ข้อมูลพรรณไม้ที่มีอยู่ ค านวณจากข้อมูลการวางแปลงส ารวจพรรณพืชในชนิดป่าต่าง ๆ 
- ข้อมูลการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ป่าแต่ละชนิดป่า ที่มา: http://www.dnp.go.th/watershed/waterholding/waterholding.htm#table ส่วนวิจัยต้นน้ า 
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช 

มูลค่ำ คุณค่ำ 
และควำมส ำคัญของผืนป่ำ 

 



๓๐ 
 

 

 
 

 ส ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชน พบพรรณพืช ๒๙๙ ชนิด สัตว์ ๑๘๙ ชนิด แมลง ๒๕๐ ชนิด เห็ดรา 
๖๙ ชนิด ไลเคน ๒๓ ชนิด และข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๕ เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และ
ป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบพืชพรรณทั้งหมดจ านวน ๓๑๒ ชนิด ๒๐๐ สกุล ๘๓ วงศ์ จากข้อมูลการส ารวจ
พบพืชที่มีสถานภาพตาม Threatened Plants in Thailand (DNP, 2019) จ านวน ๓๒ ชนิด แบ่งเป็น พืชที่
หายากในระดับโลก (R) ๑๐ ชนิด ได้แก่ เพกาพรุ (Radermachera pinnata subsp. acuminata (Steenis) 
Steenis) กาบอ้อย (Santiria laevigata Blume) หนามหางนกกะลิง (Capparis pyrifolia Lam.) พลับอันดา 
(Diospyros andamanica (Kurz) Bakh.) มะสอย (Mallotus resinosus (Blanco) Merr.) สาธร (Millettia 
leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc) มณฑา (Magnolia liliifera (L.) Baill.) ปอท้องขาว 
(Sterculia gilva Miq.) กุหลาบกระเป๋าเปิด (Aerides falcate Lindl. & Paxton) และว่านจุกดอกขาว 
(Calanthe ceciliae Rchb.f.) พืชที่หายากในประเทศไทย (RT) ๑ ชนิด คือ สังเครียดขอบใบคลื่น (Aglaia 
teysmanniana (Miq.) Miq.) พืชใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) ๒ ชนิด ได้แก่ ยางกล่อง (Dipterocarpus dyeri 
Pierre ex Laness.) และ สะย้า (Psilotum nudum (L.) P. Beauv.) พืชใกล้สูญพันธ์ุ (EN) ๑ ชนิด ได้แก่ 
รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein) พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 
(VU) ๖ ชนิด ได้แก่ โมกสยาม (Wrightia siamensis D. J. Middleton) กะเปา (Pholidocarpus 
macrocarpus Becc.) จันทน์ชะมด (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain) สังเขียว (Aglaia 
perviridis Hiern)  หางเปีย (Dendrobium keithii Ridl.) และ กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex 
Lecomte) พืชใกล้ถูกคุกคาม (NT) ๒ ชนิด ได้แก่ เหยื่อกุรัม (Impatiens mirabilis Hook. f.) และกะหนาย 
(Pterospermum littorale Craib var. littorale) และพืชที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC) ๑๐ ชนิด เช่น บุกคางคก 
(Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.) 
และ ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.) เป็นต้น 

 พืชที่มีสถานภาพตาม IUCN Red List (2019) จ านวน ๖๑ ชนิด แบ่งเป็นพืชใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง 
(CR) ๒ ชนิด ไดแ้ก่ สะย้า (Psilotum nudum (L.) P. Beauv.) และ กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex 
Lecomte) พืชใกล้สูญพันธ์ุ (EN) ๔ ชนิด ได้แก่ ยางกล่อง (Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness.) 
ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness.)  เคียนทราย (Shorea gratissima (Wall. ex Kurz) Dyer) และ
รองเท้านารีเหลอืงตรัง (Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein)  พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (VU) 
๕ ชนิด ได้แก่ กะเปา (Pholidocarpus macrocarpus Becc.) ยางขน (Dipterocarpus baudii Korth.) 
ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) สังเขียว (Aglaia perviridis Hiern) และ หันช้าง (Knema 
andamanica (Warb.) W. J. de Wilde) พืชใกล้ถูกคุกคาม (NT) ๒ ชนิด ได้แก่ เหยื่อกุรัม (Impatiens 
mirabilis Hook. f.) และ สังเครียดขอบใบคลื่น (Aglaia teysmanniana (Miq.) พืชที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(LC)  ๔๘ ชนิด เช่น กระดังงาดง (Cyathocalyx sumatrana Scheff.) หนังหนาดอกใหญ่ (Monoon 
membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders) และ ทุ้งฟ้า (Alstonia macrophylla Wall. 
ex G. Don) เป็นต้น  

ส ำรวจและเก็บข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 

ด้ำนพืช  
 



๓๑ 
 

 

 พืชที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ 
(CITES) บัญชีที่ ๑ จ านวน ๑ ชนิด คือ รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) 
Stein) บัญชีที่ ๒ จ านวน ๔๒ ชนิด เช่น สิงโตมะรุย (Bulbophyllum fenestratum J.J.Sm.) สิงโตถ่ินใต้ 
(Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn.) ว่านจุกดอกขาว (Calanthe ceciliae Rchb.f.) เอื้อง
น้ าเต้า (Calanthe rubens Ridl.) และนวลผ่อง (Callostylis pulchella (Lindl.) S.C.Chen & Z.H.Tsi) 
เป็นต้น 

หมำยเหตุ 
R = Rare (Global) 
RT = Rare (Thailand) 
CR = Critically Endangered 
EN = Endangered 
VU = Vulnerable 
NT = Near Threatened 
LC = Least Concern 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นพืช 
 

 
ทีมส ารวจด้านพืช 

  
เดินส ารวจตามเส้นทาง ถ่ายภาพตัวอย่างพืช 

  
จดบันทกึข้อมลูและจับพกิัดทางภูมิศาสตร ์ เก็บตัวอย่างพืช 



๓๓ 
 

 

  
เก็บตัวอย่างพืช 

  
อัดตัวอย่างพรรณไม้ 

 
 



๓๔ 
 

 

ชนิดป่ำและพรรณพืช 
 

ป่ำดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
 



๓๕ 
 

 

ป่ำพุ (Spring Water Swamp Forest) 
 



๓๖ 
 

 

ป่ำละเมำะเขำหินปูนระดับต่ ำ  
(Lower Limestone Hill Scrub Forest) 

 

 
 



๓๗ 
 

 

 
ทีมวางแปลงส ารวจสังคมพืช 

  
ถ่ายภาพตัวอย่าง วัดขนาดเส้นรอบวง 

  
วัดความสูง จดบันทกึข้อมลู 

 



๓๘ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่า
กระซุม จังหวัดสุราษฎรธ์านี พบสัตว์ ๙๒ วงศ์ ๑๕๖ สกุล ๑๘๙ ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 
๑๔ วงศ์ ๑๘ สกุล ๑๙ ชนิด กลุ่มนก ๓๔ วงศ์ ๕๘ สกุล ๗๖ ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จ านวน ๑๑ วงศ์ ๒๕ 
สกุล ๒๘ ชนิด กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน ๖ วงศ์ ๑๑ สกุล ๑๓ ชนิด กลุ่มปลา จ านวน ๓ วงศ์ ๖ สกุล 
๘ ชนิด และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จ านวน ๒๔ วงศ์ ๓๘ สกุล ๔๕ ชนิด แบ่งตามสัตว์ที่มีสถานภาพเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน ๑๐๓ ชนิด เช่น กระรอกบินเล็ก
แก้มแดง ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ ลิงลม บ่าง ลิงเสน ลิงแสม หมูหริ่ง นกแซวสวรรค์ นกตะขาบทุ่ง นกบั้งรอกแดง 
นกเค้าป่าสีน้ าตาล งูจงอาง งูเหลือม ตุ๊ดตู่ เต่าเหลือง กบทูด สัตว์ที่มีสถานภาพตามการถูกคุกคามในประเทศไทย 
(Thailand Red Data) จ านวน ๑๓๖ ชนิด แบ่งได้เป็น สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered: EN) เช่น ลิงเสน 
สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) เช่น ลิ่นชวา สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 
(Vulnerable: VU) เช่น กระรอกบินเล็กแก้มแดง ลิงลม สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) เช่น 
บ่าง ลิ่นชวา นกเขียวปากงุ้ม นกโพระดกคางแดง นกแสก ตุ๊ดตู่ เต่าเหลือง และสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(Least Concern: LC) เช่น กระเล็นขนปลายหูสั้น กระรอกปลายหางด า ค้างคาวหางโผล่  นกกระเต็นลาย 
นกกะปูดใหญ่ สัตว์ที่มีสถานภาพตาม IUCN Red List จ านวน ๑๔๐ ชนิด แบ่งได้เป็น สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ 
(Endangered: EN) เช่น เต่าเหลือง สถานภาพใกล้สญูพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) เช่น ลิ่นชวา 
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable: VU) เช่น ลิงเสน หมูหริ่ง งูจงอาง สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 
(Near Threatened: NT) เช่น นกเขียวปากงุ้ม นกแซวสวรรค์หางด า สถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(Least Concern: LC) เช่น กระเล็นขนปลายหูสั้น กระรอกปลายหางด า หนูท้องขาว นกกระเต็นอกขาว 
นกจับแมลงจุกด า เป็นต้น 
 
หมำยเหตุ 
CR = Critically Endangered 
EN = Endangered 
VU = Vulnerable 
NT = Near Threatened 
LC = Least Concern 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนสัตว์ 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์  

 

ด้ำนสัตว์ 
 



๓๙ 
 

 

  การวางกบัดักกรง การวางกบัดักหลุม 

  การวางกบัดักข่ายเวหา การวางกบัดักตาข่ายปลา 

  
การส ารวจกลางคืน การส ารวจตามเส้นทางธรรมชาติ 

  การส ารวจตามโพรงถ้ า การส ารวจเส้นทางน้ า 



๔๐ 
 

 

  การบันทึกเส้นทางส ารวจ การบันทึกข้อมลูการส ารวจ 

  การเสนอผลการส ารวจและแลกเปลี่ยนข้อมูล การมสี่วนร่วมของชุมชนกบัการส ารวจ 

  สภาพพื้นที่ป่า สภาพพื้นที่เขาหินปูน 

  สภาพป่าพื้นทีร่าบ สภาพเส้นทางน้ า 



๔๑ 
 

 

 

 

  
ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง 

และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบแมลงจ านวน ๒๔๙ ชนิด ๒๒๓ สกุล ๖๗ วงศ์ ๑๐ อันดับ จ าแนกเป็น 
กลุ่มแมลงสาบและกลุ่มปลวก (Order Blattodea) ๙ ชนิด ๓ วงศ์ กลุ่มด้วง (Order Coleoptera) ๔๐ ชนิด 
๑๕ วงศ์ กลุ่มแมลงวัน (Order Diptera) จ านวน ๓ ชนิด ๓ วงศ์ กลุ่มเพลี้ยและมวน (Order Hemiptera) ๑๒ ชนิด 
๗ วงศ์ กลุ่มมด ผึ้ง ต่อ แตน และแมลงภู่ (Order Hymenoptera) ๑๙ ชนิด ๓ วงศ์ กลุ่มผีเสื้อ (Order 
Lepidoptera) ๑๒๘ ชนิด ๒๐ วงศ์ กลุ่มตั๊กแตนต าข้าว (Order Mantodea) ๔ ชนิด ๒ วงศ์ กลุ่มแมลง
ช้างน้ า (Order Megaloptera) ๑ ชนิด ๑ วงศ์ กลุ่มแมลงปอ (Order Odonata) ๒๓ ชนิด ๘ วงศ์ และกลุ่ม
ตั๊กแตนและแมลงกระชอน (Order Orthoptera) ๑๐ ชนิด ๕ วงศ์ 

สถำนภำพของแมลง 
๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า 

และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน าเข้าหรือส่งออก เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ แบ่งได้เป็นกลุ่มที่ ๑ ชนิดสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากซากของสัตว์ป่าท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ 
(CITES) ในบัญชีหมายเลข ๒ จ านวน ๑ ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา และกลุ่มที่ ๒ ชนิดสัตว์ป่าและซาก
ของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) จ านวน ๙ ชนิด ได้แก่ ด้วงเข้ียวกาง (Prosopocoilus astacoides) ด้วงเข้ียวกาง 
(Serrognathus sp.) ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ ผีเสื้อหางมังกรขาว ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน 
ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา 

๒. สถานภาพชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่ควรป้องกัน ควบคุม และก าจัดของประเทศไทย เป็นชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน
ที่รุกรานแล้ว (รายการ ๑) จ านวน ๓ ชนิด ได้แก่ มดน้ าผึ้ง ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก และมวนเขียวข้าว และ
ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่มีแนวโน้มรุกราน (รายการ ๒) จ านวน ๑ ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อจูเลีย 

๓. สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ใช้เกณฑ์ของ The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2019-1 อยู่ในเกณฑ์ชนิดพันธ์ุที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC) จ านวน ๒๓ ชนิด ได้แก่ แมลงปอเข็มน้ าตกใหญ่จีน 
แมลงปอเข็มมรกตมลายู แมลงปอเข็มน้ าตกสั้นปลายปีกด า แมลงปอเข็มธาราลายเส้น แมลงปอเข็มธาราหน้าส้ม 
แมลงปอเข็มบ่อขนเทา แมลงปอเข็มหางตุ้มฟ้า แมลงปอเข็มน้ าตกสีด า แมลงปอบ้านสีตะกั่วขนขาว แมลงปอบ้าน
ปีกเปื้อนส้ม แมลงปอบ้านรีปลายปีกด า แมลงปอบ้านเอเชีย แมลงปอเสือใหญ่หมอคาร์ แมลงปอบ้านโคนขาว
ธรรมดา แมลงปอบ้านไตรมิตรสีชมพู แมลงปอบ้านพลบท้องเรียว แมลงปอบ้านใหม่กลม แมลงปอบ้านไร่ปีก
ทอง แมลงปอบ้านไร่ปลายปกีใส แมลงปอบ้าน (Orthetrum sp.) แมลงปอเข็มภูเขาท้องจุดเขียว แมลงปอเข็ม
ยาวปลายเด่น แมลงปอเข็มท้องเข็มเอราวัณ  
 
หมำยเหตุ 
LC = Least Concern

ด้ำนแมลง  
 



๔๒ 
 

 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นแมลง 
 
 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง (ส ารวจแมลงกลางวัน) 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง (ส ารวจแมลงกลางคืน) 

 



๔๓ 
 

 

  

จับพิกัดเสน้ทางและจุดที่พบตัวอย่าง ถ่ายภาพตัวอย่าง 

  
เก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางวันโดยวิธีสวิงโฉบ 

  

เก็บตัวอย่างปลวกใส่ขวดแก้วใส บันทึกข้อมลูรายละเอียด 



๔๔ 
 

 

  
ท าโป่งเทียมล่อแมลงกลางวันบรเิวณขอบป่า 

  
ตั้งกับดักผ้าฉากสีขาวกับหลอดไฟแสงสมี่วง 

  
ตั้งกับดักผ้าฉากสีขาวกับหลอดไฟแสงสมี่วง ตั้งกับดักโดมกบัหลอดไฟแสงจันทร ์



๔๕ 
 

 

  
ตั้งกับดักโดมกบัหลอดไฟแสงจันทร ์

  
กับดักโดมกับหลอดไฟแสงจันทร ์ ถ่ายภาพตัวอย่างแมลง 

  
ถ่ายภาพตัวอย่างแมลง เก็บตัวอย่างและบันทึกรายละเอียด 

 



๔๖ 
 

 

  
จัดการตัวอย่างแมลงโดยวิธีการท าแห้ง 

  
จัดการตัวอย่างแมลงโดยวิธีการท าแห้ง 

  

น าตัวอย่างแมลงใส่ตู้อบแมลง เก็บตัวอย่างแมลงที่คงสภาพแล้วลงในกลอ่งไม้ทบึ 



๔๗ 
 

 

 
 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่า

กระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบเห็ดจ านวน ๖๙ ชนิด ๔๒ สกุล ๒๖ วงศ์  แบ่งเป็นกลุ่มเห็ดกินได้ ๑๗ ชนิด 
๑๔ สกุล ๑๒ วงศ์ เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดตีนปลอก เห็ดขอนขาว เห็ดแดงน้ าหมาก และเห็ดหูหนู กลุ่มเห็ด
ที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ ๕๒ ชนิด ๓๑ สกุล ๑๗ วงศ์ เช่น เห็ดกระดุมเหลืองทอง เห็ดดอกส้าน เห็ดกรวยทองตะกู 
และเห็ดถ้วยแชมเปญ 

 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นเห็ดรำ 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา 

  
เดินส ารวจในเส้นทางที่ก าหนด ถ่ายรูปตัวอย่างเห็ดในธรรมชาติ 

ด้ำนเห็ดรำ 
 



๔๘ 
 

 

 

   
ถ่ายภาพให้เห็นลักษณะเห็ด

โดยรวม 
ถ่ายภาพให้เห็นลักษณะหมวก ถ่ายภาพให้เห็นลักษณะครีบ  

ก้าน และฐานรองดอก 

  
เก็บตัวอย่างเห็ดรา เก็บตัวอย่างเห็ดรา 

  
ส่องตัวอย่างด้วยแว่นขยายเพื่อดลูักษณะโครงสร้าง จับพิกัดทางภูมิศาสตร์และบันทกึข้อมลู 



๔๙ 
 

 

  
ห่อตัวอย่างด้วยกระดาษไข ห่อตัวอย่างด้วยกระดาษไข 

  
เก็บตัวอย่างใส่ถุงทีเ่ตรียมไว้อย่าให้ตัวอย่างปะปนกัน เก็บตัวอย่างใส่ถุงทีเ่ตรียมไว้อย่าให้ตัวอย่างปะปนกัน 



๕๐ 
 

 

กำรจัดกำรตัวอย่ำงและบันทึกข้อมูล 

  
วัดขนาดตัวอย่าง ตัดตัวอย่างเพื่อดูลกัษณะภายใน 

  
ส่องตัวอย่างด้วยแว่นขยาย ท ารอยพมิพ์สปอร ์

  
บันทึกรายละเอียดของลักษณะเห็ดราที่พบลงใน

แบบฟอร์ม 
ท าแห้งตัวอย่าง โดยอบตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๔๐-๖๐ 

องศาเซลเซียส ข้ามคืนหรือจนตัวอย่างแหง้สนทิ แล้ว
เก็บไว้ในภาชนะปิด 



๕๑ 
 

 

 

 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคนพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่า
กระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบไลเคน  ๒๓ ชนิด ๒๑ สกุล ๑๑ วงศ์ แบ่งเป็นกลุ่มฝุ่นผง (crustose) ๒๐ ชนิด 
๑๘ สกุล ๙ วงศ์ เช่น Arthothelium nigrodiscum, Diorygma junghunii, Myriotrena andamadicum 
และ Trypethelium eluteriae และกลุ่มแผ่นใบ (foliose) ๓ ชนิด ๓ สกุล ๒ วงศ์ เช่น Leptogium 
cyanescens, Bulbothrix isidiza และ Parmotrema tinctorum 
 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนไลเคน 
 

 
ทีมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน 

  
ถ่ายภาพไลเคน  เก็บตัวอย่างไลเคน 

ด้ำนไลเคน 
 



๕๒ 
 

 

  
จับพิกัดทางภูมิศาสตร์ ตรวจหาทิศที่ไลเคนข้ึน และบันทึกรายละเอียด 

 

 

ตากตัวอย่างไลเคนให้แห้ง  
โดยตากไว้ในที่ร่มและมีลมโกรก 

 



๕๓ 
 

 

 
  

  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านน้ าราด ต าบลบ้านท าเนียบ 

อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม พบข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๕ เรื่อง แบ่งเป็น ๓ สาขา คือ 

 ๑. สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน ได้แก่ สมุนไพรพื้นบ้าน (ยาบ ารุงก าลัง) และสมุนไพรพื้นบ้าน (ยา
อายุวัฒนะ) 

 ๒. สาขาการด ารงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน ได้แก่ การแปรรูปลูกชก 
 ๓. สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ได้แก่ การจักสาน (ไม้กวาดดอกเลา) และการจักสาน (ผลิตภัณฑ์จากต้นกุ่ม) 

กำรด ำเนินงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  

  

  บรรยากาศการเก็บข้อมูลภูมปิัญญา 

ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 



๕๔ 
 

 

 

 

สะท้อนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคืนแก่ชุมชน เพื่อน าเสนอการสรุปผลการเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในพิ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านป่าป๋วย บ้าน
ทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งยาว 

  

  
บรรยากาศการสะทอ้นข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ 

สะท้อนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคืนแก่ชุมชน  



๕๕ 
 

 

 
   
 วิเคราะห์ จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง ป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 
 

  

  
วิเคราะห์ จัดท าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดท ำฐำนข้อมูลและองคค์วำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 



๕๖ 
 

 

 
 
 

 

๑. เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th) มีบทความ ๒๘ เรื่อง และมีผู้เข้าชม 
จ านวน ๑๕,๙๐๘ คน 

๒. เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม้ 
(http://chm.forest.go.th) มีบทความ ๔๘ เรื่อง และมีผู้เข้าชม จ านวน ๘,๕๘๙ คน 

๓.  เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ (http://biodiversity.forest.go.th) 
มีผู้เข้าชม จ านวน ๑๔๓,๙๙๙ คน 

๔.  เฟสบุ๊ค : Forest Biodiversity Division มีบทความ ๑๗๔ เรื่อง และมีผู้เข้าชม จ านวน ๘๘,๐๔๐ คน 

๕.  เอกสารเผยแพร่ 
  - หนังสือ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และ

ป่ากระซุม  
๖.  โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๙ เรื่อง ได้แก่ 
 ๑) Biodiversity & Participation of Community 

๒) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน 

๓) สถานภาพพืชของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน 
๔) สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน 
๕) สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน 
๖) แมลงคุ้มครองที่พบในพื้นที่ป่าภาคเหนือ 
๗) IUCN Red List ที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มแมลง) 
๘) แมลงรุกรานต่างถ่ินที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ 
๙) แมลงห้ามน าเข้าส่งออกที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ 

๗.  แจกเอกสารเผยแพร่ จ านวน ๓,๒๒๙ เล่ม 

๘.  นิทรรศการ จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
๑)  นิทรรศการงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สังคมอยู่เย็น สัตว์

ป่าเป็นสุข” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

๒)  นิทรรศการงาน IBD2019 : International Conference on Biodiversity 2019 ภายใต้หัวข้อ 
“Biodiversity & Participation of Community” ณ เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๙. รายงานความก้าวหน้า 

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้ 



๕๗ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนผลกำรลงพ้ืนที่ปฏบิัติงำน 
กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ครั้งท่ี ๑  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติป่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง  
และป่ำกระซุม อ ำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

วันท่ี ๒๔-๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 

 



๕๘ 
 

 

 
 

 
 
 
 



๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 



๖๒ 
 

 

 



๖๓ 
 

 



๖๔ 
 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรส ำรวจแม่ไม้พันธุ์ดีในชุมชนจังหวัดล ำปำง และล ำพูน ตำมนโยบำยชุมชนไม้มีค่ำ 

และด ำเนินงำนกิจกรรมสะท้อนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคืนแก่ชุมชน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่ำง วันท่ี ๕ - ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒  

 

 
 

 
 
 
 

                   
   ส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้  
            ส ำนกัวิจัยและพฒันำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 



๖๕ 
 

 

 
   
  
 
 

 - หนังสือเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่า
กระซุม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

เอกสำรเผยแพร ่

ประชำสัมพันธ์และเผยแพรท่ำงวิชำกำร 



๖๖ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

โปสเตอร์ผลงำนทำงวิชำกำร 



๖๗ 
 

 

 
 



๖๘ 
 

 

 



๖๙ 
 

 

 
 



๗๐ 
 

 

 
 



๗๑ 
 

 

 
 



๗๒ 
 

 

 



๗๓ 
 

 

 
 



๗๔ 
 

 

 กำรขอรับบริกำรงำนวิชำกำร/ขอรับเอกสำรทำงวิชำกำร (เอกสำรเผยแพร่ และวีดิทัศน์) 
 

๑. จ ำนวนผู้มำรับบริกำรเอกสำรทำงวิชำกำร ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๙๔๒ ราย สรุปรายละเอียดได้ดังนี ้
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ขอรับบริกำรจ ำแนกตำมจุดรับบริกำร 
 

จุดรับบริกำร จ ำนวนผู้มำรับบริกำร (รำย) 

ส านักงานและงานนทิรรศการ ๓๙๕ 
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
จัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย ์

๔๐๒ 

เจ้าหน้าที่น าไปแจกในพื้นทีส่ ารวจฯ  ๑๔๕ 
รวม ๙๔๒ 

 

๒. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม และค่ำคะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

จุดรับบริกำร 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ควำมพึงพอใจ 

จ ำนวน 
ร้อยละของ
ผู้รับบริกำร 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
(๔ มำกท่ีสุด ๑ น้อยท่ีสุด) 

ร้อยละของ
ค่ำคะแนน 

ส านักงานและงานนทิรรศการ ๑๙๐ ๔๖.๐๐ ๓.๙๙ ๙๙.๖๖ 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ป่าไม้จัดส่งเอกสารใหท้างไปรษณีย์ 

๑๙๘ ๔๗.๙๔ ๓.๗๖ ๙๔.๐๗ 

เจ้าหน้าที่น าไปแจกในพื้นทีส่ ารวจฯ ๒๕ ๖.๐๔ ๓.๕๘ ๘๙.๔๓ 

รวม ๔๑๔ ๑๐๐ ๓.๘๕ ๙๖.๓๖ 

 



๗๕ 
 

 

๓. ผู้รับบริกำรเอกสำรทำงวิชำกำร  
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนหน่วยงำนของผู้รับบริกำรแต่ละประเภท 
 

ท่ี ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
สถำบันกำรศึกษำ 

๑ โรงเรียน (ไว้ในห้องสมุดเพื่อใช้ในการศึกษาและอ้างอิง) ๑๕๘ 
๒ มหาวิทยาลัย ๘๓ 

รวม ๒๔๑ 
หน่วยงำนรำชกำร / ผู้บริหำรภำครัฐ 

๑ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑ 
๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๑ 
๓ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก ๑ 
๔ กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ ส านักงบประมาณ ๑ 
๕ ส านักงบประมาณ ๑ 
๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ๑ 
๗ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ๑ 
๘ องค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ๑ 
๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ 

๑๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 
๑๑ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๑ 
๑๒ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๑ 
๑๓ หอสมุดแห่งชาติ ๑ 
๑๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ 

 กรมวิชาการเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร  

๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐๖ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
 - ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์  
 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
 - กองประสานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 
 

 - ส านักงานกองทุนสิ่งแวดลอ้ม  
 - ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
 - ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่๑ – ภาคที่ ๑๖  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดกาญจนบุรี  



๗๖ 
 

 

ท่ี ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดขอนแก่น  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดชัยภูมิ  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดเชียงใหม ่  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดตรงั  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดตราด  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดตาก  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดนครศรธีรรมราช  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดน่าน  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดพงังา  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดเพชรบรุี  

 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดเพชรบรูณ์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดมกุดาหาร  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดแม่ฮอ่งสอน  

 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดร้อยเอด็  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดสุโขทัย  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดสุรินทร์  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดอบุลราชธานี  
 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้  
 - องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  
 - องค์การสวนสัตว์  
 - องค์การจัดการน้ าเสีย  
 - กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
 - กรมทรัพยากรน้ า  
 - กรมทรัพยากรธรณี  
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  
 - กรมควบคุมมลพิษ  
 - กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม  
 - กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
 - ห้องสมุดกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
 - กรมป่าไม ้  
 - อธิบดีกรมป่าไม ้  
 - รองอธิบดกีรมป่าไม ้(รองจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)  
 - รองอธิบดกีรมป่าไม ้(รองอรรถพล เจรญิชันษา)  
 - รองอธิบดกีรมป่าไม้ (รองปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)  
 - ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม ้(นางอ านวยพร ชลด ารงค์กลุ)  

 - ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม ้  (นายสมศักดิ์ เรง่เพียร)  



๗๗ 
 

 

ท่ี ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
 - ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ  
 - ผู้อ านวยการส่วนติดตามและประเมินผล  

 - ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่  
 - ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม ้  
 - ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
 - ผู้อ านวยการส านักบรหิารกลาง  
 - ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 - หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
 - ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต  
 - ผู้อ านวยการส านักแผนงานสารสนเทศ  
 - ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพฒันาการป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน  
 - ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า  
 - ผู้อ านวยการส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
 - ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม ้  
 - ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  
 - ผู้อ านวยการส านักโครงการพระราชด าร ิ  
 - ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 - ผู้อ านวยการส านักด่านป่าไม ้  
 - ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส านักโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ า  
 - ผู้อ านวยการส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
 - ผู้อ านวยการส านักโครงการพระราชด าร ิ  
 - ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพฒันาการป่าไม้  
 - ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  
 - ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพฒันาผลิตผลป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนผลิตผลป่าไม ้  
 - ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม ้  
 - ผู้อ านวยการส่วนเศรษฐกจิป่าไม ้  
 - ผู้อ านวยการส่วนวนวัฒนวิจัย  
 - ผู้อ านวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้  
 - ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี  
 - ผู้อ านวยการอ านวยการ  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑ (เชียงใหม่)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๒ (เชียงราย)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๓ (ล าปาง)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๔ (ตาก)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๕ (สระบรุี)  



๗๘ 
 

 

ท่ี ประเภทของผู้รับบริกำร จ ำนวน (แห่ง) 
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๖ (อุดรธานี)  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๗ (ขอนแก่น)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๘ (นครราชสมีา)  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๙ (ชลบรุี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๐ (ราชบรุี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๑ (สรุาษฎร์ธานี)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๒ (นครศรีธรรมราช)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๓ (สงขลา)  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑ สาขาแม่ฮ่องสอน  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๓ สาขาแพร ่  

 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๔ สาขานครสวรรค์  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๔ สาขาพิษณุโลก  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๖ สาขานครพนม  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๗ สาขาอุบลราชธานี  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๙  สาขาปราจีนบุร ี  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๐ สาขาเพชรบุร ี  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๒ สาขากระบี ่  
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่๑๓ สาขานราธิวาส  

๑๖ กระทรวงมหาดไทย ๗๗  
 - ผู้ว่าราชการ ๗๗ จังหวัด  

รวม ๑๙๘ 
หน่วยงำนภำคประชำชน 

๑ มูลนิธิชีววิถี ๑ 
๒ มูลนิธิสบืนาคะเสถียร ๑ 
๓ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ๑ 

รวม ๓ 
องค์กรเอกชน 

๑ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ๑ 
รวม ๑ 

อ่ืนๆ 
๑ บุคคลทั่วไป  ๔๙๙ 

รวม ๔๙๙ 
รวมท้ังหมด ๙๔๒ 

 



๗๙ 
 

 

๔. จ ำนวนสื่อสิ่งพิมพ์และสี่อวีดิทัศน์ ท่ีแจกให้แก่ผู้ขอรับบริกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ตำรำงแสดงจ ำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีแจกให้แก่ผู้ขอรับบริกำร 

ล ำดับท่ี สื่อสิ่งพิมพ์ 
จ ำนวนท่ีจ่ำย 
 ปี ๒๕๖๒ 

๑ เราอยู่ผืนป่าเดียวกัน ๔๕ 
๒ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านแมลง ๑๗๒ 
๓ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๔๒ 
๔ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านสัตว์ ๑๕๓ 
๕ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านเห็ดรา ๔ 
๖ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านพืช ๑๓๕ 
๗ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านไลเคน ๒ 
๘ ความหลากหลายของไลเคนป่าภูค าบก จ.ร้อยเอ็ด ๑๓๒ 
๙ ความหลากหลายของไลเคนป่าดงภู จ.ศรีสะเกษ ๑๔๔ 
๑๐ ความหลากหลายของไลเคนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก ๑๓๘ 
๑๑ ความหลากหลายของไลเคนป่าสนวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ ๑๓๗ 
๑๒ ความหลากหลายของป่าทุ่งหลวง ๑๕๖ 
๑๓ ความหลากหลายของไลเคนป่ากุดจับ จ.อุดรธานี ๑๗๒ 
๑๔ ความหลากหลายของเห็ดราพื้นท่ีป่าภาคเหนือ เล่ม ๑ ๑๓๒ 
๑๕ ความหลากหลายของเห็ดราพื้นท่ีป่าภาคใต้ เล่ม ๑ ๔๗ 
๑๖ ความหลากหลายของเห็ดราพื้นท่ีป่าตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม ๑ ๑๔๔ 
๑๗ ป่าอยู่คนยัง:เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ๓๒ 
๑๘ Folkways People, Water Forest ๔๕ 
๑๙ THE DIVERSITY OF LIMSTONE MOUNTAIN ๔๘ 
๒๐ Songkanong ๔๒ 
๒๑ Sufficient convention of Tahsida people in Phukombok Forest ๔๕ 
๒๒ The charm of Gudjab Forest ๔๓ 
๒๓ ป่าแม่ค ามีความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน ๖ 
๒๔ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ๖ 
๒๕ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผนืป่าอย่างยั่งยืน ๔๓ 
๒๖ ป่าน้ าเปื๋อย ปา่น้ าหย่วน และป่าน้ าลาว ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ๕๗ 
๒๗ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า สร้างน้ า 

สรา้งรายได้ให้ชุมชน 
๑๘๕ 

๒๘ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใกล้เมือง ๘๕๐ 
๒๙ เห็ด วงศ์ Xylariaceae ๗๒ 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๒๒๙ 



๘๐ 
 

 

 เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
 

จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซด์ของส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

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

                ๑๕,๙๐๘  

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

              ๑๔๓,๙๙๙  

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

                  ๘,๕๘๙  

Page : Forest Biodiversity Division 
(http://www.facebook.com/ForestBiodiversityDivision) 

๘๘,๐๔๐ 

 

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

 

เดือน 
ผู้เข้ำใช้งำนใหม่

(คน) 
ผู้เข้ำใช้งำนซ้ ำ 

(คน) 
จ ำนวนผู้เข้ำชม 

(คน) 
ตุลำคม ๒๕๖๑ ๑,๐๕๐ ๔๐ ๑,๐๙๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ๑,๐๒๒ ๔๓ ๑,๐๖๕ 
ธันวำคม ๒๕๖๑ ๙๔๖ ๓๕ ๙๘๑ 
มกรำคม ๒๕๖๒ ๑,๑๗๕ ๔๒ ๑,๒๑๗ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ๑,๑๕๔ ๕๖ ๑,๒๑๐ 
มีนำคม ๒๕๖๒ ๑,๕๒๐ ๕๔ ๑,๕๗๔ 
เมษำยน ๒๕๖๒ ๑,๓๙๔ ๗๑ ๑,๔๖๕ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ๑,๔๗๑ ๕๗ ๑,๕๒๘ 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ ๑,๓๑๕ ๕๕ ๑,๓๗๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๒ ๑,๓๑๙ ๑๖๗ ๑,๔๘๖ 
สิงหำคม ๒๕๖๒ ๑,๓๘๐ ๑๑๘ ๑,๔๙๘ 
กันยำยน ๒๕๖๒ ๑,๒๕๙ ๑๖๕ ๑,๔๒๔ 
รวมท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๕ ๙๐๓ ๑๕,๙๐๘ 

 

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


๘๑ 
 

 

 
 



๘๒ 
 

 

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

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

ยุงหรอืริ้น ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

แมลงปอปกีบาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓ ข่าวกิจกรรม 
นิทรรศการงานวันคุ้มตรองสัตว์ป่าแหง่ชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "สังคมอยู่เย็น สัตว์ป่าเป็นสุข" 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔ ข่าวกิจกรรม 
การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕ ข่าวกิจกรรม 
การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

รู้ยัง...เราร้ายนะ ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

๗ ข่าวกิจกรรม 
การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๘ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

น้ าชุบ...ผกัเหนาะ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

เดินชมเพิงผา มองหา...นกกระทาสองเดือย ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๐ ข่าวกิจกรรม 
การเสวนา “ขับเคลื่อนบรูณาการคลังข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สูป่ระเทศไทย ๔.๐” 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๑ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

รอยริ้นที่ยังไมส่ิ้นความคัน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๒ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

เจ้าป่า...นักล่ายามราตร ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๓ 
เอกสาร
เผยแพร ่

หนังสือป่าแม่ธิ แม่ตีบ แมส่าร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของป่าใกล้เมือง 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๔ ข่าวกิจกรรม 
การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๕ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

น้ ามีค่า...แมลงมีคุณ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๖ ข่าวกิจกรรม 
นิทรรศการงาน IBD2019 : International 
Conference on Biodiversity 2019 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๗ ข่าวกิจกรรม 
การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๘ ข่าวกิจกรรม 
การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

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


๘๓ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๙ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

เรื่องโศกที่ไมเ่ศร้า เรื่องเล่าที่มีแต่ความสุข ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๐ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

ยวนผึ้ง ชวนผึ้งมาท ารัง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๑ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

กลิ่นน้ีมทีี่มา ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๒ ข่าวกิจกรรม 

การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ 
และประสานงานเตรียมความพร้อมส าหรับกจิกรรม
จัดท าฐานข้อมลูฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๓ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

ปูป่า เจ้าถ่ินดินแดนใต ้ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒๔ ข่าวกิจกรรม 

การลงพื้นทีป่ฏิบัติงานส ารวจแม่ไม้พันธ์ุดีในชุมชน
จังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน และด าเนินงาน
กิจกรรมสะท้อนข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพแก่
ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒๕ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

ฤดูกาล...แมลงมีแสง ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

๒๖ ข่าวกิจกรรม 
งานเปิดตัว "Line BOT" นวัตกรรมใหมเ่พื่อการ
เผยแพร่ข้อมลูด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๗ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

สีสัน...ต่างฤด ู ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒๘ 
เรื่องเล่าจาก
พื้นที ่

สิงโตน้อยในป่าใหญ ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
  



๘๔ 
 

 

๒. จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ระบบจัดกำรฐำนควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
กรมป่ำไม ้(http://biodiversity.forest.go.th) 

 

เดือน 
ผู้เข้ำใช้งำนใหม่

(คน) 
ผู้เข้ำใช้งำนซ้ ำ

(คน) 
จ ำนวนผู้เข้ำชม  

(คน) 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ๘,๓๕๘ ๑,๐๕๘ ๙,๔๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๘,๐๐๒ ๘๒๙ ๘,๘๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ๗,๔๐๗ ๖๔๙ ๘,๐๕๖ 
มกราคม ๒๕๖๒ ๗,๒๒๒ ๖๒๓ ๗,๘๔๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒๑ ๖,๘๑๗ ๖๗๑ ๗,๔๘๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ๘,๑๒๐ ๗๘๙ ๘,๙๐๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ ๘,๒๘๐ ๙๒๔ ๙,๒๐๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๙,๙๔๐ ๗๔๘ ๑๐,๖๘๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๒,๓๗๘ ๘๖๓ ๑๓,๒๔๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔,๗๕๒ ๓,๓๙๔ ๑๘,๑๔๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๖,๑๕๐ ๓,๙๒๔ ๒๐,๐๗๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ ๑๗,๗๑๔ ๔,๓๘๗ ๒๒,๑๐๑ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒๕,๑๔๐ ๑๘,๘๕๙ ๑๔๓,๙๙๙ 

 

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


๘๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 

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

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑ บทความ กิ่งก่าหัวแดง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒ บทความ ปลวก ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓ บทความ งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ ่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔ บทความ การผสมพนัธ์ุของผเีสื้อกะลาสลีายจุด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕ บทความ นกกระเต็นอกขาว ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๖ บทความ อาหารของปลวก ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๗ บทความ แมงมุมสองหาง ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๘ บทความ หนามพิษ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๙ บทความ กระรอกบนิเล็กแก้มขาว ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ บทความ แมลงนักล่า ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ บทความ แมงป่องแส ้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๒ บทความ กิ้งก่าหัวแดง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๓ บทความ กุ้งฝอย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๔ บทความ งูแม่ตะนาวรังนก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๕ บทความ จิ้งเหลนผูเ้ขาเกล็ดเรียบ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๖ บทความ จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๗ บทความ นกจาบดินอกลาย ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๘ บทความ แมงมุมมดแดง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๙ บทความ แย้เหนือ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๐ บทความ กระสุนพระอินทร ์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๑ บทความ กิ้งกือ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๒ บทความ ปลาไส้ตันตาขาว ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๓ บทความ นกกางเขนดง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๔ บทความ นกกินปลีอกเหลือง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๕ บทความ นกฮูก ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๖ บทความ ปลากระดีห่ม้อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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


๘๗ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๗ บทความ ปลากริม ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๘ บทความ ปลาแก้มช้ า ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๙ บทความ ปลาซิวควายแถบด า ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓๐ บทความ ปลาตะเพียนทราย ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓๑ บทความ ปลาสร้อยลูกกล้วย ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓๒ บทความ ปลาไหลนา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๓ บทความ ปูนา ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๔ บทความ ปูล าห้วยปาวี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๕ บทความ แมงมุมนุง่ซิ่นใหญ ่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๖ บทความ แมงมุมใยทองทอ้งลายขนาน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๗ บทความ แมงมุมหลงัหนามเหลืองจุดด า ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๘ บทความ หอยกินหอย ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๙ บทความ ปลวกในระบบนิเวศป่าไม ้ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๐ บทความ หาตัวจับยาก ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๑ บทความ ดูแต่ตา มืออย่าต้อง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๒ บทความ ผักสาบ อาหารจากผืนป่า ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๓ บทความ งูปี่แก้วลายหัวใจ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๔ บทความ หญ้าน้ าดับไฟ ช่ือนี้มีทีม่า ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๕ บทความ ผีเสื้อกลางคืน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๖ บทความ สีเสียด สีฟัน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๗ บทความ ดอกติ้วงาม...บานรบัลมร้อน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๘ บทความ กระดิ่งป่า ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๙ บทความ ปรงงาม...ยามแลง้ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๐ บทความ ดอกกล้วยไม ้ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๑ บทความ ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๑) ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๒ บทความ ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๒) ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๓ บทความ ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๓) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๔ บทความ ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๔) ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๘๘ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๕๕ บทความ แมลงสาบ แมลงล้านป ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๖ บทความ เพิ่มสีสัน...ใหป้่าเต็งรัง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๗ บทความ การถนอมอาหารจากเห็ด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๘ บทความ การถนอมอาหารจากกลอย ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕๙ บทความ การบวชป่า ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๖๐ บทความ หมอสมุนไพร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๖๑ บทความ การถนอมอาหารจากหน่อไม ้ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๖๒ บทความ ผู้ควบคุมในคราบนกัล่า ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๓ บทความ พุทรา ผลไม้ป่าอีกหนึง่ชนิด ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๔ บทความ มวนเพชฌฆาต ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๕ บทความ ผลเบี้ยวๆ แบบหาด ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๖ บทความ สวยหวานซ่อนเปรี้ยว ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๗ บทความ ตัวนิดกระติ๊ดเดียว ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๘ บทความ หญ้าดอกค า ความงามทีซ่่อนอยู ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๖๙ บทความ อาหารจากกอไผ ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๐ บทความ ช้างเล็กในป่าใหญ ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๑ บทความ มันฤๅษี มีดีมากกว่าสวย ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๒ บทความ พลับเขา ฉันเพศเมีย เธอเพศผู ้ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๓ ข่าว
ประกาศ 

ดอกไม้ซากศพใกล้สญูพันธ์ุ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๔ บทความ ความโดดเด่นท าร้ายตัว ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๕ บทความ ชายผ้าสีดา เฟินบนต้นไม ้ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๖ บทความ เมื่อครัง้ยังเยาว์ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๗ บทความ ฝักเป็นฝอย ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๘ บทความ สวยจากภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗๙ บทความ ตั๊กแตนหนุ่มนักดนตร ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๐ บทความ กระทุม่นา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๑ บทความ ผีเสื้อกลางคืน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



๘๙ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๘๒ บทความ ประโยชน์ของต้นไม้ช่ือแปลก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๓ บทความ เมื่อย แก้เมื่อย ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๔ บทความ นกน้อยลงเล่นน้ า ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๕ บทความ ก้างปลาเกาะติดกับต้นไม ้ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๖ บทความ สับขาหลอก ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๗ บทความ ลูกไม้ หล่นไกลต้น ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๘ บทความ เอื้องผึ้ง ความงามของสเีหลือง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๘๙ บทความ งูเขียวปากม่วง สวย เด่นเป็นสง่า ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙๐ บทความ ระบ าผึ้งน้อย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙๑ บทความ กระจุกก่อนก ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙๒ บทความ เครือออน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙๓ บทความ ขางขาว พรรณไม้ตามเขาชอบอากาศเย็น ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙๔ บทความ แร่ธาตุจากของฉุนๆ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๙๕ บทความ เพลินกับลูกลุง ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๙๖ บทความ ขาจริง ขาเทียม ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

๙๗ บทความ กะทัง ดอกไมร้อแย้มบาน ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

๙๘ บทความ ชีวิตเล็กๆ บนพุม่ไม ้ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๙๙ บทความ คราม  ๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๐ บทความ แมลงค่อมทอง ไม่ใช่ทองแท้ แต่เป็นทองแทะ  ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๑ บทความ เอื้องผึ้ง หอมหวานเหมอืนน้ าผึง้ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๒ บทความ หลอดดูดน้ าหวาน ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๓ บทความ ผลตะคร้ าลกูกลมๆ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๔ บทความ ปลวกผู้สร้างเห็ดโคน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๕ ข่าว
ประกาศ 

การค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกลุใหม่และชนิดใหม่ของโลก ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๖ บทความ จิงจอ้เหลอืง ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๗ ข่าว
ประกาศ 

“ยาคุตสค์” เมืองหนาวทีสุ่ดบนโลกเสี่ยงพังเพราะ 
“โลกร้อน” 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๐๘ บทความ สีสันแต่งแต้มขอบและพู ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 



๙๐ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๐๙ บทความ ไม้เด่นป่าเตง็รงั ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๐ บทความ กลอยซอ่นพิษ  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๑ บทความ การจกัสานเข่ง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๒ บทความ การจกัสานจากต้นคล้าและไผ ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๓ บทความ การจกัสานอจีู ้ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๔ ข่าว
ประกาศ 

ดินอุ่นข้ึน มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๕ บทความ สมุนไพรบ้านคลองห้วยหวาย ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๖ ข่าว
ประกาศ 

มหาสมุทรร้อนข้ึนเร็วกว่าทีเ่ราคิด ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๗ บทความ เสียงเพลงในป่าใหญ ่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๘ ข่าว
ประกาศ 

ตายอย่างไรใหเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อคุณเลือกได้ 
จะฝงั จะเผา หรือจะกลายเป็นดิน? 

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๑๙ บทความ โสมป่าเขาเขียว ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๐ บทความ ว่านมงคล ว่านนางคุ้ม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๑ บทความ ดอกสวยกินได้ในป่าเขาเขียว  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๒ บทความ เมี่ยงยงั ป่าอยู่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๓ บทความ ต้นไฮ (ต้นไทร) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๔ บทความ ไม้มงคล "พระเจ้าห้าพระองค์" ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๕ บทความ งิ้วป่า ที่มาเมนูเด็ดชาวเหนือ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๖ บทความ ส้มปอ่ย...ต้นไม้ศักดิส์ิทธ์ิคู่ชีวิตชาวล้านนา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๗ บทความ เมล็คมะค่าโมง ส่วนผสมหมากพล ู ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๘ บทความ บอนเต่า กับข้าวพื้นบ้านจากป่า ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๒๙ บทความ รูปทรงมหัศจรรย์ "น้ าเต้า"  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๐ บทความ สะค้าน พืชรสเผ็ดในฤดูรอ้น ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๑ บทความ สะแล อาหารป่าสู่ครัวเรือน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๒ บทความ ปอตาน สลงิแหง่พงไพร ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๓ บทความ วนาลีสีชมพ ู ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๔ บทความ พฤติกรรมผูล้่า ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๕ บทความ กว่าจะได้...แย ้ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



๙๑ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๓๖ บทความ หญ้าเกล็ดหอย ดอกไม้ยิ้มได ้ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๗ บทความ เทพธิดาน้อยแสนสวย ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๘ บทความ “ต้นสัก” มีประโยชน์ต้ังแต่เริ่มแตกยอด ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓๙ บทความ ผักกาดช้าง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๐ บทความ ปอบิด สมุนไพรยอดฮิต ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๑ บทความ ผักสาบลกูกลมห้อยโตงเตง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๒ บทความ ผู้บุกรุกจากแดนไกล ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๓ บทความ เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๔ บทความ ดอกไม้กับผีเสื้อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๕ บทความ ระย่อม ผลเป็นคู่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๖ บทความ อาหารจากพื้นดิน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๗ บทความ แก้วตาไว ขวัญใจพี่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๘ บทความ สามัคคีคือพลงั ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๔๙ บทความ มหาอุดม ช่ือดี กินได ้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๐ บทความ ผีเสื้อ...ส าคัญต่อระบบนเิวศอย่างไร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๑ บทความ มะเดื่ออกีชนิดหนึ่ง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๒ บทความ สมดุลทางธรรมชาติ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๓ บทความ ดอกไม้บิน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๔ บทความ ผีเสื้อ ไม่ได้โปรดปรานแค่ของหวาน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๕ บทความ ให้ “ปีก” พาไป ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๖ ข่าว
ประกาศ 

ประชากรแมลงทีล่ดลงน าไปสูก่ารล่มสลายของ
ธรรมชาติ 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๗ บทความ เอื้องดินใบบัว กล้วยไม้...บนพื้นดิน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๘ ข่าว
ประกาศ 

จีนและอินเดียช่วยท าให้โลกเขียวข้ึน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕๙ บทความ สัตว์ผู้ควบคุมประชากร ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๐ ข่าว
ประกาศ 

ผู้เช่ียวชาญเตือน 'กาแฟ' บนโลก เกอืบ ๖๐% 'เสี่ยง
สูญพันธ์ุ' 

๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๑ บทความ เพียงเวลาสั้น ๆ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 



๙๒ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๖๒ ข่าว

ประกาศ 
ค้นพบผึ้งยกัษ์ที่ตัวใหญท่ี่สุดในโลกอกีครั้ง หลงัเช่ือว่า
สูญพันธ์ุไปแล้วถึง ๓๘ ปี ในหมู่เกาะของอินโดนีเซีย 

๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๓ บทความ เสียงตทีอง ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๔ ข่าว
ประกาศ 

หนู Bramble Cay Melomys ของออสเตรเลีย 
กลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรก ที่ถูกยืนยันว่า
สูญพันธ์ุ จากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๕ บทความ น้องใหม่ในแมลงกลุม่ Blattodea ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๖ บทความ นกนักล่าขนาดเล็ก ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๗ ข่าว
ประกาศ 

เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ความไม่มั่นคง
ทางอาหารจะเพิม่มากข้ึน 

๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๘ บทความ อาศัยอยู่ในมูลสัตว์ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๙ บทความ ใยพฆิาต ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๐ บทความ แมลง หรือ แมงป่อง? ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๑ บทความ กินให้สิ้น “ซาก” ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๒ บทความ เห็ดไมคอร์ไรซาร ์ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๓ บทความ เห็ดซาโปรไฟต ์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๔ บทความ เห็ดซมิไบโอซิส ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๕ บทความ เห็ดพาราไซต์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๖ บทความ ใยพิฆาต ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๗ บทความ แล้วแต่...จะเรียก ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๘ ข่าว
ประกาศ 

คลื่นความร้อนทางมหาสมทุร - ฆาตกรของสิ่งมีชีวิตใต้
ท้องทะเล ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๗๙ บทความ กินให้สิ้น “ซาก” ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๐ ข่าว
ประกาศ 

กระดาษทิชชู่ที่เราใช้ ท าลายป่าหรือไม ่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๑ บทความ ตัวด าเหมือนกาน้ า ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๒ บทความ ปล่อยนกแล้วได้บุญจรงิหรือ ? ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๓ บทความ พรานล่าน้ า ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๔ บทความ นกกินผึง้ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๕ บทความ อีวาบตั๊กแตน ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๖ บทความ กระเทียมเถา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 



๙๓ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑๘๗ บทความ กินแบบด้วง ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๘ บทความ ว่านค้างคาวด า ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๘๙ บทความ รางจืด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๐ บทความ สร้อยอินทนลิ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๑ บทความ กล้วยไม้ช้างกระ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๒ บทความ กาหลง…จากไม้ป่าสู่ไม้ประดับสวน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๓ บทความ ล าพูป่า ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๔ บทความ ‘สิงโตรวงข้าว’ ความงามที่ธรรมชาติมอบให ้ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๕ บทความ ลดาวัลย์...เมื่อลมหนาวมาเยือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๙๖ บทความ จากพืชโบราณ...สู่อาหารจานเด็ด ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๙๗ บทความ แมลงแปลงร่าง ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๙๘ บทความ เพลินใจไปกบัแมลงตัวเล็ก ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๙๙ บทความ รู้ยัง...เราร้ายนะ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๐ บทความ คล้ายแต่ไม่ใช่นะ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๑ บทความ เดินชมเพิงผา มองหานกกระทาสองเดือย ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๒ บทความ แมลงปอเข็ม ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๓ บทความ แข็งนอกอ่อนใน ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๔ บทความ ยาแก้ สมุนไพรช่ือแปลก ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๕ ข่าว
ประกาศ 

พื้นที่ชุ่มน้ า ตัวละครลบัช่วยสู้กบัโลกร้อน ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๖ บทความ หลงัคาจากใบไม ้ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๗ ข่าว
ประกาศ 

ศักยภาพ ‘สวนผลไม’้ พื้นที่สีเขียวเมืองกรุงฯ ที่ถูก
มองข้าม 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๘ บทความ ลูกใต้ใบ สมุนไพรลดไข้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๐๙ บทความ ดอกงาม ตามแบบฉบบัตะลมุพุก ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๐ บทความ ต้นถ่อน หรือ ทิ้งถ่อน ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
๒๑๑ บทความ อยู่บนยอด แต่เรียกว่า “โคน” ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๒ บทความ ตะเคียนทอง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๓ บทความ ว่านกีบแรด ไม้ประดับสมุนไพร ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 



๙๔ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๑๔ บทความ ชิงช่ี ดอกไม้มีหนวด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๕ ข่าว
ประกาศ 

แมลงไมม่ีทีห่ลบภัยจากภาวะโลกร้อน ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๖ บทความ ผักกระสงั พืชดังวัยเด็ก ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๗ บทความ ว่านนางตาม ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๘ บทความ ผึ้งหลวงจะบินไปหาอาหารได้ไกลแค่ไหนนะ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๑๙ บทความ มาท าความรู้จกัผกัเลือดกัน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๒๐ บทความ เพลี้ยกระโดดด า ศัตรูพืชตัวฉกาจ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๒๑ บทความ จิกน้ า ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๒๒ บทความ ข่มขู่!! ด้วยเสียง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๒๓ บทความ ต้นไม้ท ากระดาษ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๒๔ บทความ น้ าชุบ ผักเหนาะ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๒๕ บทความ ตุ๊กแกเสียงหวาน เจี๊ยบ... ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๒๖ บทความ นกยางโทนน้อย ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๒๗ บทความ ลิงแสม ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๒๘ บทความ นกเขาเปล้าคอสีม่วง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๒๙ บทความ จิ้วจิ้วจิ้ว ... ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๐ บทความ เค้าโมงหรือเค้าแมวจริง ๆ แล้วตัวเดียวกัน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๑ ข่าว
ประกาศ 

‘โลกก าลงัเผชิญกบัการสูญพันธ์ุครั้งใหญ่ทีสุ่ด’ บท
รณรงค์ผ่าน Earth Day 2019 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๒ บทความ รอยริ้น ที่ยงัไม่สิ้นความคัน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๓ ข่าว
ประกาศ 

เมื่อจักรวรรดิ (เพนกวิน) ถึงกาลอวสาน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๔ บทความ ต. หลังตงุ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๕ ข่าว
ประกาศ 

สัตว์ทะเลหายากรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่า ๕๐% ทช.
ติดตั้งบูมกกัปากแม่น้ า สั่งซือ้เรือจัดเกบ็ขยะ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๖ บทความ บ่างหรือพงุจง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๗ ข่าว
ประกาศ 

โลกเสียต้นทุนไปกับขยะพลาสติกในทะเล ๒.๕ ล้าน
ล้านดอลลาร์ตอ่ป ี

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๓๘ บทความ เลียนแบบเสียง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



๙๕ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๓๙ ข่าว

ประกาศ 
บาวาเรียผ่านกฎหมายพิทักษ์ผึ้ง หลังประชาชนร่วมลง
ช่ืออย่างล้นหลาม 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๐ บทความ ยอดนกนักปรับตัว ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๑ ข่าว
ประกาศ 

รายงานของยเูอ็นช้ีสัตว์เเละพืชเกือบหนึง่ล้านสายพันธ์ุ
จะสญูพันธ์ุ 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๒ บทความ เจ้าป่า...นักล่ายามราตร ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๓ บทความ สถานภาพพืชในป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ล าพูน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๔ บทความ สถานภาพสัตว์ในป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ล าพูน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๕ บทความ สถานภาพแมลงในป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ล าพูน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๖ บทความ น้ ามีค่า...แมลงมีคุณ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๔๗ บทความ ราชินีแห่งป่า ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๔๘ บทความ รกฟ้า ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๔๙ บทความ ต้นเติม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๐ บทความ เอื้องงวงช้าง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๑ บทความ กระดุมทองเลือ้ย วัชพืชมีคุณค่า ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๒ บทความ พุดทุ่ง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๓ บทความ พะวา ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๔ บทความ ผลมะกอกเกลื้อนกินได้นะ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๕ บทความ นกตัวแรกที่เรารูจ้ัก ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๖ บทความ อาหารจากดอกไมป้่า “ต้างหลวง” ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๗ บทความ แมลงจากดินที่ดูแพง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๘ บทความ ถึงจะคัน แต่ฉันมีดี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๕๙ บทความ ไม้ธรรมดา แต่ประโยชน์หลากหลาย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๐ บทความ พาหะน าโรค ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๑ บทความ โทงเทง โคมจีนแก้เบาหวาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๒ บทความ เปลือกของต้นกฤษณา ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๓ บทความ ครั้งหนึง่ของวงจรชีวิตอยู่ในน้ า ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๔ บทความ พังแหรใหญ ่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๕ บทความ ท าเลทองของรงั ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๙๖ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๖๖ บทความ ผักกูดขาว อาหารจากริมห้วย ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๗ บทความ ข้าวสาร ยาบ ารุงก าลงั ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๘ บทความ จากเหลอืง...เป็นแดง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๖๙ บทความ เที่ยวป่า เกบ็มะไฟ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๐ บทความ สามรอ้ยยอด ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๑ ข่าว
ประกาศ 

Climate Change คุกคามประเทศเกาะเล็กๆ หาย
จากแผนที่โลก 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๒ บทความ กล้วยไม้ป่า “เอื้องม้าลายเสือ” ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

๒๗๓ ข่าว
ประกาศ 

สผ.น าร่อง ‘ป่าพรุควนเคร็ง’ แก้ปัญหาโลกร้อน ดัน
วาระชาติเพิ่มแหล่งกักเก็บคารบ์อน-สู้ฝุ่นพิษ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๔ บทความ มูกเตี้ย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๕ บทความ กลิ่นหอมของช้าง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๖ บทความ ผักหวานป่ากับชีวิตย่ังยืน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๗ บทความ “ชะมดต้น” ดอกเจ้าช่วยสร้างสสีัน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๘ บทความ นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๗๙ บทความ แมลงคุ้มครองที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๐ บทความ ยวนผึ้ง ชวนผึ้งมาท ารัง ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๑ บทความ เรื่องโศกที่ไมเ่ศร้า เรื่องเล่าที่มีแต่ความสุข ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๒ บทความ นกกินปล ี ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๓ บทความ จิ้งเหลน ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๔ บทความ นกปรอด ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๕ บทความ งูเขียวหางไหม้ตาโต ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๖ บทความ เหลือง สม้ เทา ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๗ บทความ กิ้งก่าคอฟ้า ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๘ บทความ โยกย้าย ส่ายหาง ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๘๙ บทความ อึ่งกรายลายเลอะ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๐ บทความ ตัวเดียวกันนะ รู้ยัง ? ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๑ บทความ ปูป่า เจ้าถ่ินดินแดนใต ้ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๒ บทความ เขียดจิก ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 



๙๗ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๙๓ บทความ รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๑ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๔ บทความ รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๒ วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ 
(Ceasalpinioideae) 

๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๕ บทความ รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๓ วงศ์ย่อยประดู่ 
(Papilionoideae) 

๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๖ บทความ รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๔ วงศ์ย่อยสีเสียด 
(Mimosoideae) 

๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๗ บทความ รู้จักกับพืชวงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae) ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๘ บทความ ช ามะเลียง ผลไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๒๙๙ บทความ เสี้ยวดอกขาว ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๐ บทความ การเวก กระดังงาหรือกระดังงาจีน ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๑ บทความ กระดังงาไทย ดอกสวยมากประโยชน ์ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๒ บทความ ชมพูพันธ์ุทิพย ์ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๓ บทความ แย้...ไม่แย่นะ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๔ บทความ คางคกบ้าน ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๕ บทความ เอื้องตาเหิน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๖ บทความ ชีวิตติดพื้นดิน ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๗ บทความ เอื้องแซะหอม…รักเปรียบเหมือนดอกไม ้ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๘ บทความ หมอต้นไม ้ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๐๙ บทความ กล้วยไม้ดอกสวย ตอน การจ าแนกกล้วยไม้ตามแหล่ง
อาศัย 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๐ บทความ กะปะ ปากเหม็น ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๑ บทความ กล้วยไม้ดอกสวย ตอน การจ าแนกกล้วยไม้ตาม
ความสามารถในการสร้างอาหาร 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๒ บทความ ขนสีขาว..ราวหัวหงอก ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๓ บทความ กล้วยไม้ดอกสวย ตอน การจ าแนกกล้วยไม้ตาม
ลักษณะการเจริญเติบโต 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๔ บทความ นกร้องเพลง : วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๕ บทความ นกในวงศ์นกกาฝาก (วงศ์ Dicaeidae) ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๖ บทความ วัยอ่อน วัยแก่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๗ บทความ กล้วยไม้ป่า ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๙๘ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๓๑๘ บทความ บ้านอยู่โพรงดิน ชอบบินบนฟ้า ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๑๙ บทความ พญาไร้ใบ ไม่มีใบเราก็อยู่ได ้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๐ บทความ ดวงตานกกาแวน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๑ บทความ กะเรกะรอ่นปากเป็ด ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๒ บทความ เสียงร้องหวานห ู ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๓ บทความ สิงโตมะรุย ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๔ บทความ ปีกลายสก็อต ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๕ บทความ เขากวางอ่อน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๖ ข่าว
ประกาศ 

พบ ‘พรหมจุฬาภรณ์’ พันธ์ุไม้ชนิดใหม่ของโลกรอต่อ
ยอดยาต้านมะเร็ง 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๗ บทความ Hoopoe (ฮุบ-ฮุ๊บ) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๘ บทความ งูงอดไทย ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๒๙ บทความ ผู้รุกรานจากต่างแดน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๐ ข่าว
ประกาศ 

อาจารย์มหิดล ร่วมค้นพบ "เทียนทยา" พืชชนิดใหม่
ของโลก 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๑ บทความ นางแอ่นแดนใต ้ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๒ ข่าว
ประกาศ 

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยคุกคามต่ออุปทาน
อาหารโลก 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๓ บทความ นกจับแมลงจุกด า ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๔ ข่าว
ประกาศ 

เกิดอะไรข้ึนกบับราซลิ ? หลงัผึง้ในประเทศ ตายไป
แล้วกว่า ๕๐๐ ล้านตัว ภายใน ๓ เดือน 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๕ บทความ นกตีนเทียน ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๖ บทความ ตุ๊กแกตีนกาว ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓๓๗ บทความ แมลงห้ามน าเข้า-ส่งออก ทีพ่บในพื้นที่ป่าภาคเหนอื ๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๓๘ บทความ IUCN Red List สถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ
ของสิ่งมีชีวิตในโลก 

๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๓๙ บทความ แมลงรุกรานต่างถ่ิน ที่พบในพื้นที่ป่าภาคเหนอื ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๐ บทความ กลิ่นน้ีมทีี่มา ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๑ ข่าว
ประกาศ 

ไซเตสประกาศคุ้มครองยรีาฟเป็นครัง้แรก ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๒ บทความ รู้จักกับเห็ดรา ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 



๙๙ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๓๔๓ ข่าว

ประกาศ 
ค้นพบ “มดอาจารย์รวิน” มดชนิดใหม่ของโลก ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๔ บทความ ชิงช่ี สวยสารพัดสรรพคุณ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๕ บทความ รกฟ้า ผลมีครบี ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๖ บทความ อินทนิลน้ า ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๗ บทความ เกสรผึง้จากดอกไม ้ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๘ บทความ ทองหลางป่า ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๔๙ บทความ ดอกงิ้วป่า ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๐ บทความ ต้น “หมีเหม็น” ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๑ บทความ เมื่อผลยมหินแตก ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๒ บทความ ปอขาว ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๓ บทความ ผลของต้นขันทองพยาบาท ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๔ บทความ ลูกไทร ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๕ ข่าว
ประกาศ 

น้ ามันปาลม์ยั่งยืนคืออะไร? ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๖ บทความ ไม่ใช่แค่หนวด ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๗ ข่าว
ประกาศ 

นักวิจัยค้นพบ ‘ปลาไหลไฟฟ้า’ พันธ์ุใหม่ ที่ปล่อย
แรงดันไฟฟ้าได้ถึง ๘๖๐ โวลต์! ตอกย้ าความส าคัญ
ของการรักษาธรรมชาติ 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๘ บทความ มะเกลือ ขับพยาธิ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๕๙ บทความ ประโยชนจ์ากเมล็ด “มะพอก” ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๖๐ บทความ ผลของ “ตับเต่าต้น” ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๖๑ บทความ ผลของ “ขางหัวหม”ู ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓๖๒ บทความ ยาแก้เครือ ดอกสีม่วง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



๑๐๐ 
 

 

๓. จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์กลไกกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
กรมป่ำไม้ (CHM)   

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

เดือน 
ผู้เข้ำใช้งำนใหม ่

(คน) 
ผู้เข้ำใช้งำนซ้ ำ

(คน) 
จ ำนวนผู้เข้ำชม 

(คน) 
ตุลำคม ๒๕๖๑ ๕๘๑ ๑๗ ๕๙๘ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ๖๖๘ ๑๔ ๖๘๒ 
ธันวำคม ๒๕๖๑ ๕๐๙ ๑๕ ๕๒๔ 
มกรำคม ๒๕๖๒ ๖๘๑ ๑๓ ๖๙๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ๘๒๐ ๑๙ ๘๓๙ 
มีนำคม ๒๕๖๒ ๖๔๖ ๒๒ ๖๖๘ 
เมษำยน ๒๕๖๒ ๕๐๔ ๒๒ ๕๒๖ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ๗๒๘ ๑๘ ๗๔๖ 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ ๕๘๐ ๑๒ ๕๙๒ 
กรกฎำคม ๒๕๖๒ ๕๙๘ ๔๙ ๖๔๗ 
สิงหำคม ๒๕๖๒ ๘๙๕ ๑๑๑ ๑,๐๐๖ 
กันยำยน ๒๕๖๒ ๙๑๔ ๑๕๓ ๑,๐๖๗ 
รวมท้ังสิ้น ๘,๑๒๔ ๔๖๕ ๘,๕๘๙ 

 

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


๑๐๑ 
 

 

 



๑๐๒ 
 

 

บทควำมท่ีลงในเว็บไซต์กลไกกำรเผยแพรข่้อมูลขำ่วสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
กรมป่ำไม้ (CHM)  

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

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๑ สถานะความ

หลากหลาย 
ชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ใกลสู้ญพันธ์ุ จังหวัดเชียงราย ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒ สาระน่ารู ้ ชุมชนกับงานความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓ สาระน่ารู ้ ความงามสุดท้าย...ไผ่ตายขุย ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔ สาระน่ารู ้ เต่าปูลู ตัวช้ีวัดความสะอาดของแหล่งธรรมชาติ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕ สาระน่ารู ้ ปรงงาม...ยามแลง้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๖ สาระน่ารู ้ ประโยชน์ของสัตว์ต่อระบบนิเวศ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๗ สาระน่ารู ้ กลอยซอ่นพิษ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๘ สาระน่ารู ้ นักผสมเกสรมืออาชีพ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๙ สาระน่ารู ้ หอยเดื่อกับวิถีชาวบ้าน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ สาระน่ารู ้ ว่านมงคล ว่านนางคุ้ม ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ สาระน่ารู ้ เสียงเพลงในป่าใหญ ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๒ สาระน่ารู ้ ต้นไฮ (ตน้ไทร) ต้นไม้ที่มีทัง้ปางบุญและปางบาป ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๓ สาระน่ารู ้ ไม้มงคล "พระเจ้าห้าพระองค์" ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๔ สาระน่ารู ้ โสมป่าที่เขาเขียว ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๕ ชนิดพันธ์ุใหม่ การค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๖ สาระน่ารู ้ ดอกสวยกินได้ ในป่าเขาเขียว ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๗ สาระน่ารู ้ เมี่ยงยงั ป่าอยู่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๘ สาระน่ารู ้ งิ้วป่า...ทีม่าของเมนูเด็ดชาวเหนือ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๙ สาระน่ารู ้ สะแล...อาหารป่าสู่ครัวเรือน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒๐ สาระน่ารู ้ ส้มปอ่ย…ต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ิคู่ชีวิตชาวล้านนา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๑ สาระน่ารู ้ ปอตาน สลงิแหง่พงไพร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๒ สาระน่ารู ้ วนาลีสีชมพ ู ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๓ สาระน่ารู ้ สะค้าน พืชรสเผ็ดในฤดูรอ้น ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๔ สาระน่ารู ้ รูปทรงมหัศจรรย…์น้ าเต้า ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒๕ สาระน่ารู ้ เมล็ดมะค่าโมง ส่วนผสมหมากพล ู ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

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


๑๐๓ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
๒๖ สาระน่ารู ้ บอนเต่า กับข้าวพื้นบ้านจากป่า ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒๗ สถานะความ
หลากหลายฯ 

สถานภาพสัตว์ของพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่
ตีบ แม่สาร จงัหวัดล าพูน 

๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๘ สถานะความ
หลากหลายฯ 

สถานภาพพืชของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่
ตีบ แม่สาร จงัหวัดล าพูน 

๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒๙ สถานะความ
หลากหลายฯ 

สถานภาพแมลงของพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ 
แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๓๐ สถานะความ
หลากหลายฯ 

แมลงคุ้มครองที่พบในพื้นที่ป่าภาคเหนือ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๓๑ สถานะความ
หลากหลายฯ 

IUCN Red List ที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มแมลง) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓๒ สถานะความ
หลากหลายฯ 

แมลงรุกรานต่างถ่ินที่พบในพื้นที่ภาคเหนอื ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓๓ สถานะความ
หลากหลายฯ 

แมลงห้ามน าเข้าส่งออกที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓๔ สาระน่ารู ้ น้ าชุบ...ผกัเหนาะ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๕ สาระน่ารู ้ เดินชมเพิงผา มองหา...นกกระทาสองเดือย ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๖ สาระน่ารู ้ รู้ยัง...เราร้ายนะ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๗ สาระน่ารู ้ น้ ามีค่า...แมลงมีคุณ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๘ สาระน่ารู ้ "เจ้าป่า" นักล่ายามราตร ี ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๓๙ สาระน่ารู ้ ยวนผึ้ง ชวนผึ้งมาท ารัง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔๐ สาระน่ารู ้ รอยริ้นที่ยังไมส่ิ้นความคัน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔๑ สาระน่ารู ้ เรื่องโศกที่ไมเ่ศร้า เรื่องเล่าที่มีแต่ความสุข ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔๒ ชนิดพันธ์ุใหม่ พบ พรหมจุฬาภรณ์ พันธ์ุไม้ชนิดใหม่ของโลกรอต่อ
ยอดยาต้านมะเร็ง 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔๓ ชนิดพันธ์ุใหม่ อาจารย์มหิดล ร่วมค้นพบ "เทียนทยา" พืชชนิดใหม่
ของโลก 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔๔ สาระน่ารู ้ เห็ดรา ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔๕ ชนิดพันธ์ุใหม่ ค้นพบ “มดอาจารย์รวิน” มดชนิดใหม่ของโลก ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔๖ สาระน่ารู ้ กลิ่นน้ีมทีี่มา ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔๗ สาระน่ารู ้ ปูป่า เจ้าถ่ินดินแดนใต ้ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔๘ ชนิดพันธ์ุใหม่ นักวิจัยค้นพบ ‘ปลาไหลไฟฟ้า’ พันธ์ุใหม่ ที่ปล่อย
แรงดันไฟฟ้าได้ถึง ๘๖๐ โวลต์! ตอกย้ าความส าคัญ
ของการรักษาธรรมชาติ 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 



๑๐๔ 
 

 

๔. จ ำนวนผู้เข้ำชม Page : Forest Biodiversity Division 
 (http://www.facebook.com/ForestBiodiversityDivision) 

 

เดือน ยอดไลค์ Page จ ำนวนกำรเข้ำรับชม Page 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๑ ๒,๖๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒๙ ๕,๑๙๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ๖๐ ๔,๖๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ๒๔ ๔,๓๙๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๗๒ ๘,๙๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ๔๔ ๑๑,๓๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๒ ๓๐ ๖,๗๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๔๒ ๖,๑๘๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ๕๕ ๙,๒๔๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔๕ ๑๔,๗๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ๖๔ ๘,๓๐๕ 
กันยายน ๒๕๖๒ ๒๑ ๕,๗๗๖ 
รวมทั้งสิ้น ๕๙๗ ๘๘,๐๔๐ 

 

 



๑๐๕ 
 

 

 

 



๑๐๖ 
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ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑ สัตว์ กระสุนพระอินทร ์ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒ พืช ชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ใกลสู้ญพันธ์ุ จังหวัดเชียงราย ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓ สัตว์ กิ้งกือ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔ สัตว์ นกกระจาบทอง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕ สัตว์ นกกางเขนดง ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๖ สัตว์ นกกินปลีอกเหลือง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๗ แมลง ยุงหรอืริ้น ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๘ สัตว์ ปลากระดีห่ม้อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๙ แมลง แมลงสาบ...แมลงล้านป ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ แมลง ตั๊กแตนหนุ่มนักดนตร ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๑ สัตว์ ปลากริม ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๒ สัตว์ ปลาแก้มช้ า ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๓ แมลง แมลงปอปกีบาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๔ สัตว์ ปลาซิวควายแถบด า ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๕ สาระน่ารู ้ ชุมชนกับงานส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๖ สัตว์ ปลาตะเพียนทราย ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๗ สัตว์ ปลาสร้อยลูกกล้วย ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๘ สัตว์ ปลาไส้ตันตาขาว ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑๙ พืช ความงามสุดท้าย...ไผ่ตายขุย ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๐ สัตว์ ปลาไหลนา ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๑ พืช ดอกกล้วยไม ้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒๒ แมลง ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๑) ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๓ แมลง ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๒) ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๔ แมลง ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๓) ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๕ แมลง ตั๊กแตนกิ่งไม้ (๔) ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๖ สัตว์ ปูนา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๗ พืช เรื่องของใบ (๑) ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๑๐๗ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๒๘ พืช เรื่องของใบ (๒) ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒๙ พืช เรื่องของใบ (๓) ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๐ พืช เรื่องของใบ (๔) ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๑ พืช เรื่องของใบ (๕) ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๒ พืช เรื่องของใบ (๖) ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๓ สัตว์ ปูล าห้วยปาวี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๔ สัตว์ แมงมุมนุง่ซิ่น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๕ บทความ เต่าปูล ู ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๖ สัตว์ แมงมุมใยทองทองทอ้งลายขนาน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๗ บทความ ปรงงาม...ยามแลง้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๘ สัตว์ สัตว์กับระบบนิเวศ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓๙ สัตว์ สัตว์ช่วยกระจายพันธ์ุพืชและปลูกป่า ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๐ เอกสาร
เผยแพร ่

หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๑ สัตว์ สัตว์ช่วยผสมเกสรดอกไม ้ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๒ สัตว์ สัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๓ สัตว์ แมงมุมหลงัหนามเหลืองจุดด า ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๔ บทความ ประโยชน์ของสัตว์ต่อระบบนิเวศ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๕ สัตว์ หอยกินหอย ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๖ บทความ เพิ่มสีสัน...ใหป้่าเต็งรัง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๗ บทความ กลอยซอ่นพิษ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔๘ บทความ นักผสมเกสรมืออาชีพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔๙ บทความ หอยเดื่อกับวิถีชาวบ้าน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕๐ แมลง อาหารของมด ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕๑ บทความ ว่านมงคล ว่านนางคุ้ม ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕๒ บทความ เสียงเพลงในป่าใหญ ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕๓ บทความ ต้นไฮ (ต้นไทร) ต้นไม้ที่มีทัง้ปางบุญและปางบาป ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕๔ บทความ พระเจ้าห้าพระองค์ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๐๘ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๕๕ บทความ โสมป่าที่เขาเขียว ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๖ บทความ กว่าจะได้...แย ้ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๗ พืช งิ้วป่า...ทีม่าของเมนูเด็ดชาวเหนือ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๘ พืช ส้มปอ่ย...ต้นไม้ศักดิส์ิทธ์ิคู่ชีวิตชาวล้านนา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕๙ พืช ปอตาน...จากเปลอืกไม้กลายเป็นเชือก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖๐ สัตว์ การพรางตัวของกิง้ก่าบินปีกส้ม ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖๑ สัตว์ พฤติกรรมของนักล่า ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖๒ บทความ การลงพื้นทีป่ฏิบัติงานกจิกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖๓ บทความ สะแล…อาหารป่าสู่ครัวเรือน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖๔ บทความ รู้ยัง...เราร้ายนะ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖๕ สัตว์ สัตว์ผู้ควบคุมประชากร ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖๖ บทความ การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖๗ สัตว์ แมลงหรือแมงป่อง? ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖๘ เห็ด เห็ดไมคอร์ไรซาร ์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖๙ เห็ด เห็ดซาโปรไฟต ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗๐ เห็ด เห็ดซมิไบโอซิส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗๑ เห็ด เห็ดพาราไซต ์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗๒ แมลง น้องใหม่ในแมลงกลุม่ Blattodea ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗๓ สัตว์ เสียงตทีอง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗๔ บทความ วนาลีสีชมพ ู ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๗๕ บทความ สะค้าน พืชรสเผ็ดในฤดูรอ้น ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๗๖ แมลง กินแบบด้วง ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๗๗ สัตว์ นกนักล่าขนาดเล็ก ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๗๘ แมลง อาศัยอยู่ในมูลสัตว์ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๗๙ บทความ น้ าชุบ...ผกัเหนาะ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๐ พืช กระเทียมเถา ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๑ สัตว์ กินให้สิ้น "ซาก" ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 



๑๐๙ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๘๒ พืช ว่านค้างคาวด า ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๓ บทความ เดินชมเพิงผา มองหานกกระทาสองเดือย ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๔ สัตว์ ตัวด าเหมือนกาน้ า ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๕ แมลง แมลงชีปะขาว ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๖ พืช ล าพูป่า ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๗ แมลง รอยริ้นที่ยังไมส่ิ้นความคัน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๘ สัตว์ ปล่อยนกแล้วได้บุญจรงิหรือ? ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘๙ พืช กล้วยไม้ช้างกระ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙๐ สัตว์ พรานล่าน้ า ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙๑ พืช กาหลง...จากไมป้่าสู่ไมป้ระดบัสวน ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙๒ สัตว์ นกกินผึง้ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙๓ พืช สิงโตรวงข้าว ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙๔ สตัว์ นกอีวาบตั๊กแตน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๙๕ พืช ลดาวัลย ์ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๙๖ สัตว์ ตุ๊กกายเสียงหวาน...เจี๊ยบบบ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๙๗ พืช จากพืชโบราณ...สู่อาหารจานเด็ด ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

๙๘ สัตว์ นกยางโทนน้อย ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

๙๙ สัตว์ สถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ 
แม่สาร จงัหวัดล าพูน 

๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๐ สัตว์ ลิงแสม ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๑ พืช สถานภาพพืชในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ 
แม่สาร จงัหวัดล าพูน 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๒ พืช รางจืด ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๓ สัตว์ นกเขาเปล้าคอสีม่วง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๔ สตัว์ สร้อยอินทนลิ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๕ สัตว์ บ่างหรือพงุจง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๖ สัตว์ เจ้าป่า” นักล่าในยามราตร ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๗ เอกสาร
เผยแพร ่

หนังสือป่าแม่ธิ แม่ตีบ แมส่าร จงัหวัดล าพูน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๐๘ สัตว์ จิ้วจิ้วจิ้ว ... ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 



๑๑๐ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๐๙ บทความ การลงพื้นทีป่ฏิบัติงานกจิกรรมจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ 

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๑๐ สัตว์ ต. หลังตงุ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๑๑ บทความ สถานภาพแมลงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ 
แม่สาร จงัหวัดล าพูน 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๒ สัตว์ นกเค้าโมงหรือเค้าแมว จรงิ ๆ แล้วตัวเดียวกัน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๓ สัตว์ นกเลียนแบบเสียง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๔ สัตว์ ยอดนกนักปรับตัว ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๕ พืช กระดังงาไทย ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๖ แมลง แมลงคุ้มครองที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๗ แมลง น้ ามีค่า...แมลงมีคุณ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๘ สัตว์ งูเขียวหางไหม้ตาโต ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๑๙ พืช รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๐ พืช รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๒ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๑ พืช รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๓ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๒ บทความ นิทรรศการ IBD2019 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๓ พืช รู้จักกับพืชวงศ์ถ่ัว : ตอนที่ ๔ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๔ สัตว์ นกกินปลี  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๕ พืช ช ามะเลียง ผลไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๖ สัตว์ กิ่งก่าคอฟ้า ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๗ พืช ชมพูพันธ์ุทิพย์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๘ สัตว์ โยกย้ายส่ายหาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๒๙ สัตว์ แย้...ไม่แย่นะ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๐ พืช เอื้องตาเหิน ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๑ สัตว์ คางคกบ้าน ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๒ พืช เอื้องแซะหอม...รักเปรียบเหมือนดอกไม้ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๓ สัตว์ ชีวิตติดพื้นดิน ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๔ พืช กล้วยไม้ป่า ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๕ สัตว์ หมอต้นไม ้ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 



๑๑๑ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๓๖ พืช พญาไร้ใบ ไม่มีใบเราก็อยู่ได ้ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๗ สัตว์ กะปะ ปากเหม็น ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๘ พืช กะเรกะรอ่นปากเป็ด ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๓๙ สัตว์ ขนสีขาวราวหัวหงอก ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๐ พืช กลิ่นน้ีมทีี่มา ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๑ สัตว์ บ้านอยู่โพรงดิน ชอบบินบนฟ้า ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๒ บทความ การลงพื้นทีง่านกิจกรรมจัดท าฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ 
และประสานงานเตรียมความพร้อมส าหรับกจิกรรม
จัดท าฐานข้อมลูฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๓ พืช สิงโตมะรุย ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๔ สัตว์ นกร้องเพลง ซ วงศ์นกเอี้ยงและนกกิง้โครง ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๕ พืช เขากวางอ่อน ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๖ สัตว์ วัยอ่อน วัยแก่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๗ สัตว์ นกในวงศ์นกกาฝาก ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๘ สัตว์ ดวงตานกกาแวน ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

๑๔๙ สัตว์ เสียงร้องหวานห ู ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๐ สัตว์ ปูป่า เจ้าถ่ินดินแดนใต ้ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๑ สัตว์ ปีกลายสก็อต ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๒ สัตว์ Hoopooe (ฮุบ-ฮุ๊บ) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๓ บทความ การลงพื้นทีป่ฏิบัติงานส ารวจแม่ไม้พันธ์ุดีในชุมชน
จังหวัดและจงัหวัดล าพูน และด าเนินงานกิจกรรม
สะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่
ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๔ สัตว์ งูงอดไทย ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๕ สัตว์ ผู้รุกรานจากต่างแดน ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๖ สัตว์ นางแอ่นแดนใต้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๗ สัตว์ นกจับแมลงจุกด า ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๘ สัตว์ นกตีนเทียน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕๙ สัตว์ ตุ๊กแกตีนกาว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๑๑๒ 
 

 

ล ำดับ หมวด ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

๑๖๐ แมลง ฤดูกาล...แมลงมีแสง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๑ สัตว์ หน้าตาดูน่ากลัวแต่ตัวไม่มีพิษ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๒ สัตว์ กอหลอ-กอหลอ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๓ สัตว์ กินพิษเก็บพิษ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๔ สัตว์ พองขนอวดขนสวย ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๖๕ เห็ดรา เห็ดรา ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๖๖ สัตว์ ปลาอีกอง ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๖๗ สัตว์ เจาะรูเพือ่ท ารงั ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๖๘ สัตว์ จิ้งเหลนต้นไม ้ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๖๙ สัตว์ แม้ช่ือน่ากลัว แต่ตัวไม่ดุร้าย ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗๐ พืช สีสัน...ต่างฤด ู ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗๑ สัตว์ เกาะกันเป็นกลุ่ม ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗๒ สัตว์ สัตว์ป่า≠สัตว์เลี้ยง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗๓ สัตว์ อวดเหนียงใต้คาง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๗๔ พืช สิงโตน้อยในป่าใหญ ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 



๑๑๓ 
 

 

 
 

  
 

นิทรรศกำรงำนวันคุ้มครองสัตว์ป่ำแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ภำยใต้แนวคิด “สังคมอยู่เย็น สัตว์ป่ำเป็นสุข”  

 

  
บรรยากาศภายในงาน 

 กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สังคมอยู่เย็น สัตว์ป่าเป็นสุข” 
ซึ่งจัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 ภายในงานมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดี
กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ 

นิทรรศกำร  



๑๑๔ 
 

 

นิทรรศกำรงำน IBD2019 : International Conference on Biodiversity 2019 

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการงาน IBD2019 : International Conference on Biodiversity 2019 ภายใต้หัวข้อ 
“Biodiversity & Participation of Community” ณ เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
ในช่วงเช้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดแพร

เปิดนิทรรศการ และเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ถวายรายงาน 

 
ในช่วงบ่ายนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นประธานเปิด

งานนิทรรศการส าหรับภาคประชาชน โดยมีนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพฒันาการป่าไม ้
ร่วมเปิดงาน 

  

  

  



๑๑๕ 
 

 

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ กรมป่าไมม้ีหนังสอืความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที ่จ านวน ๖ เรื่อง ที่มี
เนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้เข้าร่วม
การประชุมจากต่างประเทศ ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

 

  

  



๑๑๖ 
 

 

  
 

 

ส ารวจแม่ไม้พันธ์ุดีในชุมชน ตามนโยบายชุมชนไม้มีค่า เพื่อด าเนินการคัดเลือกแม่ไม้ที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพาะช ากล้าไม้ชุมชนทั่วประเทศต่อไป โดยพื้นที่ด าเนินการ
คัดเลือกแม่ไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๗ พื้นที่ ๑๒ ชุมชน ผลการส ารวจพบว่า  

๑. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน และป่าน้ าลาว จังหวัดพะเยา ชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร
พบต้นไม้ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแม่ไม้ได้ ๑ ชนิด จ านวน ๑๐ ต้น ได้แก่ ยางแดง  

๒. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย พบต้นไม้ที่มีศักยภาพพัฒนา
เป็นแม่ไม้รวมทั้งหมด ๑๔ ชนิด จ านวน ๒๘ ต้น โดยชุมชนบ้านครึ่งพบ ๑ ชนิด จ านวน ๒ ต้น ได้แก่ 
ตะเคียนทอง ชุมชนบ้านส้าน ๓ ชนิด จ านวน ๘ ต้น ได้แก่ ตะเคียนทอง จ าปีป่า และประดู่ป่า ชุมชนม่วงชุม 
๕ ชนิด จ านวน ๘ ต้น ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา ชิงชัน ประดู่ป่า และมะค่าโมง  

๓. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พบต้นไม้ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแม่
ไม้ได้รวมทั้งหมด ๑๔ ชนิด จ านวน ๒๘ ต้น โดยชุมชนคลองห้วยหวายพบ ๙ ชนิด จ านวน ๑๘ ต้น ได้แก่ 
ตะเคียนหนู กระพี้เขาควาย ประดู่ป่า รัง ชิงชัน เปือยเลือด มะกอกเกลื่อน มะค่าแต้ และแดง ชุมชนคลองบ่วง
สามัคคีพบ ๒ ชนิด จ านวน ๓ ต้น ได้แก่ แดงและมะค่าโมง ชุมชนบ้านธารมะยมพบ ๕ ชนิด จ านวน ๗ ต้น 
ได้แก่ มะยมหิน ประดู่ป่า ตะเคียนทอง ยางนา และแลนบาน 

๔. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนป่าต้นน้ า
บ้านน้ าราดพบต้นไม้ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแม่ไม้ได้ ๘ ชนิด จ านวน ๑๕ ต้น ได้แก่ สุเหรียน ทุ้งฟ้า ยูงแดง 
กระบาก ยางยูง จันเขา ตะเคียนหิน และพลับดง 

๕. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ าตก (ป่าอ่าวอ้ายยอ) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้าน
อ่าวอ้ายยอพบต้นไม้ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแม่ไม้ได้ ๙ ชนิด จ านวน ๑๓ ต้น ได้แก่ ประ ไข่เขียว ตะเคียนสามพอน 
เหรียง กระบาก ยางยูง พะยอม หลุมพอ และสุเหรียน 

๖. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล าพูน พบต้นไม้ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแม่ไม้
ได้รวมทั้งหมด ๙ ชนิด จ านวน ๒๐ ต้น โดยชุมชนบ้านทุ่งยาวพบ ๓ ชนิด จ านวน ๙ ต้น ได้แก่ ตะเคียนทอง 
สัก และแดง ชุมชนบ้านป่าป๋วยพบ ๗ ชนิด จ านวน ๑๑ ต้น ได้แก่ เต็ง รัง แดง ประดู่ป่า เก็ดแดง สัก และ
ตะแบกเลือด 

๗. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย จังหวัดล าปาง ชุมชนบ้านสามขาพบต้นไม้ที่มีศักยภาพ
พัฒนาเป็นแม่ไม้ได้ ๕ ชนิด จ านวน ๑๐ ต้น ได้แก่ ตะเคียนทอง แดง มะค่าโมง สัก และรัง 

ส ำรวจแม่ไม้พันธุด์ีในชุมชน ตำมนโยบำยชุมชนไม้มีค่ำ 



๑๑๗ 
 

 

กำรด ำเนินงำนส ำรวจแม่ไม้พันธุ์ดีในชุมชน 
 

  

  

  
บรรยากาศการเก็บข้อมูล 

 



๑๑๘ 
 

 

 



๑๑๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๐ 
 

 

คณะท ำงำนกิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำตปิ่ำย่ำนยำว ป่ำเขำวง ป่ำกระซุม จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี 

 บุคลำกรส่วนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
๑. นายขวัญชัย เจริญกรุง   ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
๒. นางสาววีรณา สมพรี์วงศ์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
๓. นายอภิวัฒน์ เอื้ออารเีลิศ   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัตกิาร 
๔. นางณิชา แข่งขัน   นักวิชาการป่าไม ้
๕. นางสาวเกศรา แก้วก้อน   นักวิทยาศาสตร ์
๖. นางสาวรสัรินทร์ ณ ล าปาง นักวิทยาศาสตร ์
๗. นางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย 
๘. นางสาวชญานันท์ พลยงู  ผู้ช่วยนักวิจัย 
๙. นายสนั่น หมัดส๊ะ   ผู้ช่วยนักวิจัย 
๑๐. นางสาวจารินี บ ารงุถ่ิน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นางสุวรรณี สร้างค า   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู 
๑๒. นางสาวชลดา พรจ่าย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๓. นางสาวกวิสรา ศรีทอง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๔. นางสาวจริาพร โคตรวงค์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๕. นางเบญจมาศ แย้มบุญทบั พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

หน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ี สฎ.๑๒ (ท่ำขนอน) 
๑๖.  นายวีรศักดิ์ สังข์อุ่น  หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) 
๑๗. นายธีรวัฒน์ ไกรวงศ์  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า  
๑๘. นายจักรกฤษณ์ ชูจิตต์  พนักงานพิทกัษ์ป่า  
๑๙. นายปิยะ รักนุ้ย   พนักงานพิทกัษ์ป่า 
๒๐. นายอุกฤษฎ์ บุญฤทธ์ิ  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมาบริการ) 
๒๑. นายกัณตภณ พรหมฉิม  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมาบริการ) 
๒๒. นายธีระพงศ์ สองพี่น้อง  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมาบริการ) 

อำสำสมัครสมำชิกวิสำหกิจชมุชนเพ่ือกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้ำนน้ ำรำด 
๒๓. นายวิสุทธ์ิ เช่ืองช้าง  อาสาสมัคร 
๒๔. นายอนุชา พัฒสังวาล  อาสาสมัคร 
๒๕. นายสุวรรณ โอกาศ  อาสาสมัคร 
๒๖. นายบุญฤทธ์ิ ชูนิ่ม  อาสาสมัคร 
๒๗. นายจ าเนียร เพชรชนะ  อาสาสมัคร 
๒๘. นายมัชสรอง เพชรชนะ  อาสาสมัคร 
 



๑๒๑ 
 

 

 



๑๒๒ 
 

 

 


