รำยชื่ อหนังสื อ เดือน กุมภำพันธ์ 2563
ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

โครงการจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2561-2562

สานักจัดการที่ดินป่ าไม้

แนวทางการดาเนินงานโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการทาลายป่ าและความเสื่ อม
โทรมของป่ าของประเทศไทย

ดารงค์ ศรี พระราม...[และคนอื่นๆ]

NA7116 น77 ล.1

เอกสารเผยแพร่ โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคสมัครใจสาขา ป่ าไม้ : ตามระเบียบ
วิธีการการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการทาลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ าและการ
เพิม่ พูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ

องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก

TD885.G73|b.อ513

รายงานการวิจยั การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางบางชนิดที่มีเห็ดเผาะหนังสัมพันธ์อยู่
คณะผูว้ ิจยั อุทยั วรรณ แสงวณิช ... [และคนอื่น ๆ]
กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา /

SD414.T35 .ค874 ล.1

SD397.D5|bอ44

รายงานการวิจยั เรื่ องการศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปี ยกในการป้องกันไฟป่ าบริ เวณพื้นที่
แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า /

กอบศักดิ์ วันธงไชยและสุภทั รา ถึกสถิตย์

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ องระบบนิเวศป่ าไม้

อุทิศ กุฏอินทร์

QK938.F6 .อ441

วนผลิตภัณฑ์วิเคราะห์

นิยม เพชรผุด

TS835|bน36

การศึกษาวิจยั การอนุรักษ์ตน้ น้ าและการจัดการลุ่มน้ า

นิพนธ์ ตั้งธรรม

SD425 น36 2538

เศรษฐศาสตร์ป่าไม้

ประคอง อินทรจันทร์

SD393 .ป17 2522

เอกสารเผยแพร่ โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคสมัครใจสาขา ป่ าไม้

องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน)
ร่ วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; เรี ยบ
เรี ยงโดย สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ...[และคนอื่น ๆ]

TD885.G73|bอ51

SD421 ก19

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

เอกสารเผยแพร่ โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคสมัครใจสาขาเกษตร

องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน)
ร่ วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; เรี ยบ
เรี ยงโดย สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ...[และคนอื่น ๆ]

Water and plant life : problems and modern approaches

edited by O.L. Lange, L. Kappen, E.D. Schulze

คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเรดพลัส / องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน

เรี ยบเรี ยงโดยโดย สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ...[และคนอื่น ๆ]

รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาและกาหนดเกณฑ์พ้นื ฐานในการประเมินโครงการการลดการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกจากการทาลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ า (REDD plus)ของประเทศไทย

จัดทาโดยคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กบั ของไหล

วิรัช ชื่นวาริ น

TA420 .ว37

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ องผลการดาเนินการของเขื่อนพลังงานน้ าศรี นคริ นทร์ และเขื่อนวชิรา
ลงกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ าในลาน้ าแควใหญ่ แควน้อย และแม่น้ าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานทุนอุดหนุนการวิจยั

TD370 .ส345

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้พญาสัตบรรณ

หัวหน้าโครงการ วรธรรม อุ่นจิตติชยั , คณะนักวิจยั ธีระ
วีณิน...[และคนอื่น ๆ]

QK495.A66 .ว17

รายงานการฝึ กอบรมการจัดการด้านสิ่ งแวด้อม51-25เมษายน 2529

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สานักงาน
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ

S946.34.T35 .ร261

TD885.G73|bอ512
QK870 .W37
NA7116 ค4161
QC 990 T35 ก271

คู่มือแนวทางในการประเมินประโยชน์ร่วม โครงการลดก๊าซเรื อนกระจกภาคสมัครใจสาขาป่ าไม้และ
การเกษตร / องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน)ร่วมกับคณะวนศาสตร์
เรี ยบเรี ยงโดย สาพิศ ดิลกสัมพันธ์...[และคนอื่น ๆ]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TD 885.G73 อ511

Risk area classification for flood and natural hazards in Northeastern watersheds

Project Leader Nipon Tangtham ... [et-al]

GB1399.5.T35 .N5

ศักย์ของน้ าผิวดินจากพืชที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ บริ เวณสถานีวิจยั สิ่ งแวดล้อม
สะแกราช

เกษม จันทร์แก้ว ... [และคนอื่น ๆ]

SD97.T35 .ก58 ล.82

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่ าไม้
และแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้นสาหรับโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดภาคป่ าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bamboo 2000

edited by Ladawan Puangchit, Bunvong Thaiutsa,
Songkram Thamincha

โครงการจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2557-2558

กรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

กลศาสตร์ของไม้และวัสดุที่มีไม้เป็ นองค์ประกอบ

โดย บุญนา เกี่ยวข้อง

TA710 .บ43

คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

แสงสรรค์ ภูมิสถาน

G155.T35|bส72

การปลูกสวนพืชป่ า

เจริ ญ การกสิขวิธี...[และคนอื่น ๆ]

Management of research and development project for sustainable forest :

International short-term training of ASEAN-Korea
Environmental Cooperation Project (AKECOP) (2005 :
Bangkok etc.)

รวมบทคัดย่อการสัมมนาทางวิชาการเรื่ องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 27- : การฟื้ นฟูสตั ว์ป่า (wildlife
recovery)

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ...

QL84.5.T35 .ก27

การประชุมการป่ าไม้ประจาปี 2562 การป่ าไม้กา้ วไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า วันที่ 19-21
สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

นฤมล แก้วจาปา ...[และคนอื่นๆ]

SD431ก27 2562

ความรู้ทวั่ ไปเรื่ องป่ าไม้. เล่ม 4

ถนอม เปรมรัศมี

SD123 .ถ15

นิเวศวิทยา : พื้นฐานเพือ่ การป่ าไม้

อุทิศ กุฏอินทร์

QH541.5.F6 .อ44

พรรณไม้พระตาหนักสวนปทุม

คณะกรรมการจัดทาหนังสือพรรณไม้พระตาหนักสวนปทุม

QK364 .พ178 ล.2

SD235.T35|bร2641

QK495.G74 .B35 2000
SD414.T35|bร2641

SD409 .ก276
SD387.S87 .I58 2005

