คูมือการสํารวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓(แพร)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ก)

คํานํา
คู มื อ การสํ า รวจพื้ น ที่ เ ตรี ย มการประกาศเขตห า มล า สั ต ว ป า สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ
ที่ ๑๓ (แพร) จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจากสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ ๑๓(แพร)ใหไปปฏิบัติราชการเพื่อทําหนาที่หัวหนาหนวยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเปนพื้นที่ปา
อนุรักษ เขตหามลาสัตวปา โดยใหดําเนินการสํารวจขอมูลความเหมาะสมของแตละพื้นที่รวมถึงตรวจสอบ
ข อ มู ล การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ดั ง กล า วร ว มกั บ หน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง และรวมถึ ง ราษฎร
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเอกสารฉบับนี้ไดแจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการศึกษาสํารวจพื้นที่ ตามแนวทางที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กําหนด เพื่อนํามาวิเคราะหความเหมาะสมในการกําหนดใหพื้นที่
ดังกลาวเปนพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ตอไป

(ข)
สารบัญ

คูมือการสํารวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ ๑๓(แพร)

หนา
๑

หลักการ และเหตุผล

๑

วัตถุประสงค

๑

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

๒

องคความรูเกี่ยวกับเขตหามลาสัตวปา

๒

แนวทางและขั้นตอนการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลและจัดทําแผนที่แนวเขต

๓
๓

๑.๑ การสํารวจพื้นที่ดานกายภาพ

๓

๑.๒ การสํารวจพื้นที่ดานชีวภาพและนิเวศวิทยา

๓

(๑) การสํารวจทรัพยากรปาไม

๓

(๒) การสํารวจทรัพยากรสัตวปา

๖

๑.๓ จัดทําแผนที่แนวเขต

๙

ขั้นตอนที่ 2 รับฟงความคิดเห็นของทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ

๙

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ

๑๑

ขั้นตอนที่ 4 การออกประกาศกระทรวง

๑๑

เอกสารอางอิง

๑3

คูมือการสํารวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตหามลาสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓(แพร)
หลักการและเหตุผล
ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กํ าหนดเป าหมาย
ให ป ระเทศไทยต อ งมี พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ร อ ยละ 25 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยกรมอุ ทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงไดสั่งการให พนักงานเจาหนาที่ในสังกั ด
ไปปฏิบัติราชการเพื่อทําหนาที่หัวหนาหนวยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษ และหัวหนาหนวย
ควบคุ มพื้น ที่ที่จ ะผนวกเปนพื้ นที่ป าอนุรักษ เพิ่มเติม โดยใหดํ าเนิ นการสํารวจขอมูลความเหมาะสมของแตละพื้นที่
รวมถึงตรวจสอบขอมูลการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาวรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และรวมถึ งราษฎร
ผูมีสวนไดสวนเสียตามขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด เพื่อนํามา
วิเคราะหความเหมาะสมในการกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย
เขตห ามล าสั ตว ป า เป นบริ เ วณสถานที่ ที่ ใช ในราชการหรื อใช เ พื่ อสาธารณประโยชน ห รื อ
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน เมื่อไดประกาศกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาแลว จะหามมิใหผูใดกระทําการลา
สัตวปา เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาชนิดหรือประเภทที่กําหนด ซึ่งการดําเนินงานในการเตรียมประกาศ
เขตห ามล าสั ตว ป า ของกรมอุ ทยานแห งชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีขั้นตอนในการดําเนินการหลายขั้นตอน
ประกอบดวย การสํารวจขอมูลพื้นที่ เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ลงในแผนที่ 1 : 50,000 การนําขอมูลรายงานการ
สํารวจเขาที่ประชุมองคการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น การนําขอมูลรายงานการสํารวจเขาที่
ประชุ มคณะอนุ กรรมการป องกั นและปรามปรามการบุ กรุ กทํ าลายทรั พยากรป าไมประจํ าจังหวั ด (คปป.จ.)
เพื่อทราบและรับฟงความคิดเห็น และนําเขาประชุมคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ เพื่อใหความ
เห็นชอบ กอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓(แพร) มีเปาหมายในการสํารวจ
พื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ตามแผนงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จํานวน 2๕ แหง เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษและดูแล รักษาพื้นที่ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา ทําใหพื้นที่หา
กินของสัตวปามีอาณาเขตกวางขวาง สัตวปาชนิดตาง ๆ สามารถหากินในพื้นที่ปาไดอยางปลอดภัย ซึ่งเปนประโยชนตอ
การขยายจํานวนประชากรสัตวปาและเพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
มาตรการในการปองกันการลักลอบตัดไมและบุกรุกพื้นที่ปาอีกดวย
วัตถุประสงค

1. เพื่ อ สํ า รวจข อ มู ล ความเหมาะสมของพื้ น ที่ ทั้ ง ด า นกายภาพและชี ว ภาพ อั น ได แ ก
ความหลากหลาย ของชนิดพันธุพืช ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาในพื้นที่สํารวจ และองคประกอบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาประกาศใหพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามลาสัตวปา
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลา
สัตวปา ของเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๒
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นําผลการสํารวจที่ไดมาวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ในการประกาศใหพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตหามลาสัตวปา และเพื่อใชเปนขอมูลในการอนุรักษหรือการบริหารจัดการสัตวปาและถิ่นที่อยูอาศัยของ
สัตวปา
2. เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สามารถใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน
การสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาได
องคความรูเกี่ยวกับเขตหามลาสัตวปา
เขตหามลาสัตวปาหมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการไดกําหนดไวใหเปนที่ที่สัตวปา
โดยเฉพาะสัตวปาที่หายากหรือถูกคุกคามไดอยูอาศัยในพื้นที่นั้นไดอยางปลอดภัย สามารถดํารงพันธุตอไปได
ตามธรรมชาติ การจัดตั้งเขตหามลาสัตวปาเปนมาตรการหนึ่งในการอนุรักษสัตวปา โดยวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งเขตหามลาสัตวปา มีดังนี้
1. คุมครอง อารักขาสัตวปาในพื้นที่ใหไดรับความปลอดภัย
2. เพื่อรักษาและฟนฟูสภาพธรรมชาติใหเหมาะสมเอื้อตอการดํารงชีวิตของสัตวปา
3. เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนอยางยั่งยืนจากการอนุรักษสัตวปาและระบบนิเวศในพื้นที่
ประโยชนของเขตหามลาสัตวปา นอกจากเพื่อใหความคุมครองแกสัตวปาแลว ยังมีบทบาทสําคัญดานอื่น ๆ อีก
ไดแก เปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เปนตัวควบคุมระบบนิเวศใหคงความสมดุล
เปนสถานที่ศึกษาค นคว าวิจั ยทางวิช าการ เปนสื่ อกลางในการสรางจิตสํานึ กและเผยแพร ความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สูประชาชนและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป
ลักษณะของพื้นที่ที่กําหนดเปนเขตหามลาสัตวปาได ไดแก สถานที่ที่ใชในราชการ ที่สาธารณะ
ประโยชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันและควรเปนพื้นที่ที่มีสัตวปามาอยูอาศัยชุกชุม หรือมีสัตวปา
ที่หายาก หรือสัตวปาที่อยูในภาวะที่ถูกคุกคาม ซึ่งควรมีมาตรการคุมครองอยางใกลชิด
การกําหนดพื้นที่ใดเปนเขตหามลาสัตวปา ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
42fแห งพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ มครองสัตวปา พ.ศ.2535fซึ่ง บัญ ญัติไว ดังนี้ "บริ เวณสถานที่ที่ใชใ น
ราชการ หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือประชาชนใชประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะกํ าหนดใหเ ปน เขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อไดมีการประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดแลว หามมิใหผูใด
กระทําการตอไปนี้
• ลาสัตวปา ชนิดหรือประเภทนั้น
• เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น
• ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง
ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดี
ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวfๆfในเขตหามลาสัตวปาแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการในเขตหามลาสัตวปาfพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานนั้นตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"

๓
ขณะนี้ ได มีการประกาศเขตหามลาสัตวปาไปแล ว 56 แห ง ทั่ วประเทศ และอยู ระหว างการ
ประกาศ อี ก 7ดแหง เขตหามลาสัตวปาสวนใหญมักอยู ใกล กับแหลงชุมชน การคมนาคมค อนข างสะดวก จึงมี
ประชาชนเขาไปใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ จํานวนมาก (สํานักอนุรักษสัตวปา, 2561)
แนวทางและขั้นตอนการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา
ในการจะประกาศพื้นที่ใดใหเปนเขตหามลาสั ตวป านั้น กรมอุทยานแห งชาติ สั ตวป าและพันธุพืช
มีขั้นตอนการกําหนดเขตหามลาสัตวปา 4 ขั้นตอน ดังนี้ (สวนจัดการพื้นที่อนุรักษสัตวปา,2560)
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลและจัดทําแผนที่แนวเขต
หนวยงานหลัก คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ มอบหมายใหเจาหนาที่ไปดําเนินการสํารวจ
ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปาหมาย ดังนี้
- ดานกายภาพ ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาณาเขตของพื้นที่ การคมนาคม
ที่ตั้งชุมชน เขตการปกครอง จุดเดนของพื้นที่ สถานที่สําคัญ และการใชประโยชนพื้นที่
- ด านชีวภาพและนิเวศวิทยา ประกอบดวย ขอมูลชนิดและสถานภาพสัตวปา แหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวปา ปจจัยคุกคาม สภาพปา ชนิดพันธุไม สังคมพืช และอื่น ๆ
๑.๑ การสํารวจพื้นที่ดานกายภาพ
(1)fศึ กษาข อมู ล พื้น ฐานดานตาง ๆ ของพื้น ที่ ไดแก ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิป ระเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา ชนิดดินและหิน การใชประโยชนพื้นที่ รวมถึงที่ตั้งชุมชน ขอมูล
ประชากรและชุมชนรอบพื้นที่สํารวจ การคมนาคม เขตการปกครอง จุดเดนของพื้นที่ สถานที่สําคัญ โดยใช
วิธีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ การอานแปลแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ ภาพถายดาวเทียม/ภาพถายทาง
อากาศ การสืบคนขอมูลทุติยภูมิจากแหลงอางอิงตาง ๆ
(2) สํารวจพื้นที่และจัดทําแนวเขตพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อลงพิกัดในแผนที่ 1 : 50,000
๑.๒ การสํารวจพื้น ที่ด านชี วภาพและนิเ วศวิทยา ประกอบดวย สภาพปา ชนิดพัน ธุไม สังคมพืช
ขอมูลชนิดและสถานภาพสัตวปา แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา ปจจัยคุกคาม และอื่นๆ
๑.)การสํารวจทรัพยากรปาไม
การสํารวจทรัพยากรปาไม สํารวจโดยการสุมวางแปลงตัวอยางแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 40 x
40 เมตร ในปาแตละประเภทที่พบในพื้นที่สํารวจ ประเภทละ 1 แปลงตัวอยาง ไดแก ปาดิบแลง ปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และสวนปา โดยในแปลงตัวอยางดังกลาว จะแบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10
เมตร จํานวน 16 แปลง เพื่อสํารวจไมยืนตน (Tree) โดยจะบันทึกขอมูลตาง ๆ ไดแกชนิดพันธุ ความสูงของไม
ทุกตนในแปลงที่สูงมากกวา 1.30 เมตร และมีเสนผานศูนยกลางระดับอก (DBH) ตั้งแต 4.5 เซนติเมตร วางแปลง
ยอยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อสํารวจไมหนุม (Sapling) ซึ่งมีความสูงเกิน 1.30 เมตร แตมีเสนผานศูนยกลาง
ระดับ อก (DBH) นอยกวา 4.5 เซนติเ มตร โดยบั นทึกชนิด พันธุและวัดความสูง และวางแปลงยอยขนาด

๔
1 x 1 เมตร เพื่อสํารวจกลาไม (Seeding) โดยทําการบันทึกชนิดและจํานวนพืชที่พบในแปลงทั้งหมด จากนั้น
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดัชนีความสําคัญพรรณไม (Importance value index :IVI) (นิวัติ,๒๕๔๖)
- แปลงย อ ยขนาด ๑๐x๑๐ เมตร จํ า นวน ๑๖ แปลง สํ า หรั บ วั ด ไม ยื น ต น ที่ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางลําตนที่ระดับความสูงเพียงอก (๑.๓๐ เมตรจากพื้นดิน) มากกวา ๔.๕ เซนติเมตรหรือเสนรอ
บวงตั้งแต ๑๕ เซนติเมตร ขึ้นไป ทําการบันทึกชนิดจํานวนตนความโตและความสูงทั้งหมดของตนไมทั้งหมด
-วางแปลงขนาด ๔x ๔ ตารางเมตร ที่มุมซายลางของแปลงขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตรสําหรับวัด
ไม หนุ ม ที่ มีขนาดเส นผ า ศูน ย กลางลํ า ตน ที่ระดับความสูงเพีย งอกนอยกวา ๔.๕ เซนติเมตรและมีความสู ง
มากกวา ๑.๓๐ เมตร ทําการบันทึกชนิดจํานวนตนความโตและความสูงทั้งหมดของไมหนุม
-ในแปลงขนาด ๑ x ๑ ตารางเมตรที่มุมซายลางของแปลงขนาด ๔x ๔ เมตร ตรวจนับจํานวนกลา
ไม ซึ่งหมายถึงไมที่มีความสูงนอยกวา ๑.๓๐ เมตร โดยบันทึกชนิดและจํานวนของแตละชนิด รวมทั้งชนิดของพืช
ลมลุกที่พบดวย
10 m

10 m

4

4

40 m

ภาพที่ 1 การวางแปลงตัวอยาง ขนาด 40 x 40 เมตร สําหรับใชในการสํารวจขอมูลทรัพยากรปาไม

๕
-การหาคาดัชนีความสําคัญพรรณไม (Importance value index :IVI)
คาดัชนีความสําคัญ (importance value index : IVI) เปนผลรวมคาความหนาแนนสัมพัทธ
(Relative density) กับคาความถี่สัมพัทธ (Relative frequency) และคาความเดนสัมพัทธ(Relative
dominance) เปนคาที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จทางนิเวศวิทยาของพรรณไมใดที่มีคาดัชนีความสําคัญสูง
แสดงวาพรรณไมชนิดนั้นเปนพรรณไมเดนและมีความสําคัญในพื้นที่นั้น ซึ่งคาดัชนีความสําคัญของชนิดพรรณ
ไมชนิดหนึ่ง ๆ จะมีคาตั้งแต 3 - 300 % โดยหาไดจากสูตร ดังนี้
ดัชนีความสําคัญ ( IVI) = R.D. + R.F + R.D o .
โดยให

IVI = คาดัชนีความสําคัญ
RD = คาความหนาแนนสัมพัทธ
RF
= คาความถี่สัมพัทธ
RD 0
= คาความเดนสัมพัทธ

- ความหนาแนน (Density) เปนจํานวนตนของพืชชนิดนั้นตอหนวยเนื้อที่ คาความหนาแนน
ที่ใชศึกษาในที่นี้ไดแก ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density) ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางจํานวนตนของพืช
ชนิดนั้นตอจํานวนตนของพืชทุกชนิดรวมกัน x 100
ความหนาแนนสัมพัทธ (%) = จํานวนตนของพืชชนิดนั้นทั้งหมด x 100
จํานวนตนของพืชทุกชนิดรวมกัน
- ความถี่ (Frequency) เปนคาที่ชี้การกระจายของพืชแตละชนิดในเนื้อที่นั้น และคาความถี่
ในที่นี้ไดแก ความถี่สัมพัทธ (Relative frequency) ซึ่งเปนอัตราสวนของคาความถี่ของพืชชนิดนั้นเมื่อเทียบ
กับผลรวมของคาความถี่ของพืชทุกชนิดที่มีอยู x 100
ความถี่สัมพัทธ (%)

=
คาความถี่ของพืชชนิดนั้น
x 100
ผลรวมของคาความถี่ของพืชทุกชนิด

- ความเดน (Dominance) เปนคาที่ชี้ใหเห็นวาพืชชนิดนั้นมีอิทธิพลตอสังคมพืชที่มันขึ้นอยู
มากนอยเพียงใด พืชที่มีความเดนมากเปนพืชที่มีอิทธิพลตอที่นั้นมาก ความเดนสัมพัทธ (Relative
dominance) ซึ่งเปนอัตราสวนความเดนของพืชชนิดนั้นเมื่อเทียบกับพืชทุกชนิดที่มีอยู
ความเดนสัมพัทธ (%)

= ผลรวมของพื้นที่หนาตัดของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของพื้นที่หนาตัดของพืชทุกชนิด

๖
๒) การสํารวจทรัพยากรสัตวปา จําแนกวิธีการสํารวจตามประเภทของสัตวปาไดดังนี้
๒.๑) การสํารวจสัตวปาจําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สํารวจโดยใชวิธีการสํารวจ
ทางตรงและวิธีการสํารวจทางออมโดยประกอบกัน ซึ่งการสํารวจโดยวิธีการสํารวจทางตรง (Direct Method)
ใชวิธีการเดินสํารวจตามเสนทาง (Roadside survey) โดยการเดินตามแนวถนนหรือแนวทางเดินที่อยูใน
พื้นที่สํารวจ แนวลําหวย และตามเสนทางซึ่งอาจเปนเสนทางดานสัตว ซึ่งวิธีดังกลาวเปนการสํารวจรองรอย ของ
สัตวปา เชน รอยตีน กองมูล รอยกัดกินพืชอาหาร รวมถึงการพบเห็นตัวโดยตรง นอกจากนี้ยังใชวิธี การวางกรงดัก
(Live trap) สําหรับใช ดักจับหนู กระรอก กระแต และการวางตาขาย (Netting) โดยการนําตาขาย (Mist
Net) มาติดตั้งบนเสาไมไผบริเวณถ้ําที่พบในพื้นที่สํารวจและบริเวณพื้นที่สวนผลไม ที่อยูโดยรอบพื้นที่สํารวจ
เพื่อดักจับคางคาว สวนการสํารวจโดยวิธีการสํารวจทางออม (Indirect Method)fนั้น ใชวิธีการการสอบถาม
จากขอมูลสัตวปาจากราษฎรที่อาศัย อยูโดยรอบพื้นที่สํารวจ
2.๒)การสํารวจสัตวปาจําพวกนก จะทําการสํารวจไปพรอมกับการสํารวจสัตวปา
จําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โดยสํารวจนกดวยวิธี Point Counts ซึ่งเปนการการวางจุดสํารวจนกบนเสนทาง
การเดินสํารวจ (Roadside survey) แตละจุดสํารวจนั้นจะอยูหางกันประมาณ 200 – 500 เมตร ขึ้นอยูกับ
สภาพของแต ล ะพื้ น ที่ โดยจะนั บ จํ า นวนตั ว ในแต ล ะชนิด ของนกที่ ผา นเข า มาในรั ศ มีป ระมาณ 20 เมตร
รอบจุดสํารวจ เนื่องจากพื้นที่สํารวจสวนใหญเปนปาทึบ แตละจุดสํารวจจึงใชเวลาสํารวจประมาณ 10 – 15 นาที
ทั้งนี้ การสํารวจนกจะสํารวจอยูสองชวงเวลา คือ ชวงเชา เริ่มสํารวจเวลาประมาณ 08.00 น. – 10.00 น.
และเริ่ มทํ า การสํ า รวจอี กครั้ งในช ว งบ า ย เวลาประมาณ 15.00 น. – 17.00 น. ซึ่ งช ว งเวลาดั งกล าวนี้
จะสามารถพบเห็ น นกได ม ากกว า ช วงเวลาอื่ น เนื่ องจากเปนช วงที่ นกมี การทํ ากิ จกรรมสู งกว าช วงเวลาอื่ น เช น
การหาอาหาร การรอง เปนตน ในสวนของการสํารวจโดยวิธีการสํารวจทางออมนั้น ก็จะใชวิธีการสอบถามขอมูล
จากราษฎรที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่สํารวจเชนกัน
๒.3) การสํารวจสัตวปาจําพวกสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จะทําการ
สํารวจ ไปพรอมกับการเดินสํารวจสัตวปาจําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเชนกัน โดยจะสังเกตจากการพบเห็น
ตัวโดยตรง การไดยินเสียงรอง การพบเจอรอยรอย คราบหรือซากที่พบระหวางการเดินสํารวจ และใชวิธีการ
ทําหลุม
ดักสัตว โดยไดทําการฝงปบเพื่อดักสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่สํารวจ
และการใช วิธีการสอบถามขอมูลจากจากราษฎรที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่สํารวจ
๒.๔)วิธีการศึกษาสํารวจขอมูลสัตวปา :การปรากฏ/ไมปรากฏของสัตวปา
(Presence & Absence)
- ทุกพื้นที่สัมภาษณชาวบานในพื้นที่ หรือ เจาหนาที่พิทักษปา เพื่อยืนยัน
การปรากฏ/ไมปรากฏของสัตวปากลุมเปาหมาย
- เช็คจากเอกสารอางอิงที่เคยมีผูทําไวแลวและสํารวจจริงจากการพบตัว
รองรอยและกองมูล
- จัดทําบัญชีรายชื่อสัตวปาหรือทบทวนบัญชีรายชื่อสัตวปาเดิมของพื้นที่
อนุรักษ

๗
๒.๕) วิธีการศึกษาความหนาแนนของประชากรสัตวปา
(๑) พื้นที่ที่สามารถสํารวจไดทั่วไปในพื้นที่ปา เลือกพื้นที่และการวางแนวสํารวจ
โดยแบงสภาพปาเดนที่มีทั้งหมดในพื้นที่อนุรักษ โดยมีสภาพปาหลักคือ ปาสนเขา, ปาเต็งรังผสมสน, ปาเต็งรัง,
ปาเบญจพรรณ, ปาดิบแลง, ปาดิบชื้น,ปาดิบเขา ทุงหญาธรรมชาติ, ไรราง ฯลฯ กรณีปาดิบชื้นและปาดิบแลง
แบงกันไมชัดเจน ใหจําแนกรวมเปนปาดงดิบ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอพิจารณาของทีมสํารวจเอง) โดยหลักเกณฑการ
เลือกพื้นที่สํารวจ ขึ้นกับสภาพปาที่มีในพื้นที่อนุรักษ โดยตําแหนงที่วางจุดควรวางใหจุดสํารวจอยูในสภาพปา
เดียวกันใหได กอนวางจุดสํารวจควรดูแผนที่แสดงสภาพปาและอัตราสวนของพื้นที่ปาของแตละพื้นที่อนุรักษ
ประกอบ
- มีสภาพปา 1 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจ 4 จุด
- มีสภาพปา 2 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจสภาพปาละ 2 จุด รวมเปน 4 จุด
- มีสภาพปา 3 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจสภาพปาละ 1 จุด และเลือกพื้นที่เพิ่มในปา
ดงดิบหรือปาเบญจพรรณหรือตามความเหมาะสมเพิ่มอีก 1 จุด รวมเปน 4 จุด
- มีสภาพปา 4 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจสภาพปาละ 1 จุด รวมเปน 4 จุด
- มีสภาพปา 5 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจสภาพปาละ 1 จุด รวมเปน 5 จุด
- มีสภาพปา 6 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจสภาพปาละ 1 จุด รวมเปน 6 จุด
- มีสภาพปา 7 ประเภท เลือกพื้นที่สํารวจสภาพปาละ 1 จุด รวมเปน 7 จุด
ทั้งนี้ทีมสํารวจสามารถเลือกพื้นที่สํารวจเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมและการเลือกพื้นที่
สํารวจแตละจุดในแตละสภาพปา ควรเปนพื้นที่ราบ หรือที่มีความลาดชันไมเกิน 45 องศา มีกิจกรรมของ
มนุษยนอยที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ปาสภาพเดียวกันใหมากที่สุดในแตละจุด เพื่อการวางแปลงยอยจะไมล้ําปา
ประเภทอื่น ในกรณีที่หาพื้นที่ที่เปนปาประเภทเดียวที่เปนผืนใหญไมได ใหพยายามหาพื้นที่ที่วางแปลงตัวอยาง
มากกวา 90 % ในปาสภาพเดียวกัน บันทึกขอมูลรายละเอียดของพื้นที่แตละจุด
ทําการวางเสนแนวสํารวจในแตละพื้นที่จุดสํารวจ จัดทําเสนแนวหลัก (Base Line) 1 เสน
แนวตะวันออก-ตะวันตก ความยาว 2,000 เมตร (เสนแนวหลักอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) วาง
เ ส น แ น ว สํ า ร ว จ 5 เ ส น แ ต ล ะ เ ส น มี ร ะ ย ะ ห า ง 5 0 0 เ ม ต ร ว า ง ใ น แ น ว ทิ ศ เ ห นื อ -ทิ ศ ใ ต
ตั้งฉากกับเสนแนวหลัก (อาจปรับเปลี่ยนทิศตามความเหมาะสม) โดย เสนแนวสํารวจแตละเสนยาวเสนละ
1,000 เมตร ทุกๆ 100 เมตร ใหทําเครื่องหมายหรือเชือกผูกบอกระยะทางไว โดยเครื่องหมายใหใชวัสดุที่
คงทนและอยูไดนาน ตัวอยางเชน เสนสํารวจที่ 2 ระยะ 300 เมตร และเสนสํารวจที่ 3 ระยะ 1,000 เมตร
จากจุดเริ่มตน ใชสัญญาลักษณ 2/300 และ 3/1,000 ตามลําดับ

๘
(๒)การบันทึกขอมูลความหนาแนนของกองมูลพื้นที่ที่สามารถสํารวจไดทั่วไป
(๒.๑) การสํารวจกองมูลตามเสนแนวสํารวจ (สําหรับนับกองมูลสัตวปาขนาดใหญ)
- เดินสํารวจพรอมกัน 5 เสนแนว ในแตละจุดสํารวจ (ทีมสํารวจวางแผนตามความ
เหมาะสม) กรณีที่ไมสามารถเดินพรอมกันได ใหจัดแบงเวลาตามความเหมาะสม
- เดินสํารวจใหครบทุกพื้นที่สํารวจ จํานวน 2 ครั้ง ตอเดือน โดยจัดแบงชวงเวลา
ตามความเหมาะสม (ตนเดือนและปลายเดือน)
- แตละเสนแนวสํารวจใหนับกองมูลของสัตวกินพืชขนาดใหญ เฉพาะวัวปา (ถาแยก
ไดใหแยกเปน กระทิงหรือวัวแดง), ควายปา, สมเสร็จ และชาง การบันทึกขอมูล ใหบันทึกลงในตารางที่ 4 โดย
นับจํานวนกองมูลสัตวแตละชนิดตามเสนสํารวจทั้งสองดาน ในระยะหางไมเกินหรือเทากับ 5 เมตร จากเสน
สํารวจ จากภาพที่ 2 สมมุติ จุดสีดําเปนกองมูลชาง ใหนับจํานวนกองมูลชางทั้งหมดที่พบและจดบันทึกไว แลว
เขี่ยกองมูลชางทั้งหมดออกใหพนรัศมี 5 เมตร จากเสนสํารวจทั้ง 2 ดานหลังจากนับกองมูลนั้นเสร็จ
- กรณีถาไมมีสัตวชนิดใหญอยูเลย ใหนับจํานวนกระรอกทุกชนิดที่เห็น หรือสัตวที่
เดนของพื้นที่นั้น สัตวที่สังเกตจะตองพบเห็นตัวในระยะไมเกิน 30 เมตร จากเสนสํารวจทั้งสองฝง
- การคํานวณ สมมุติ นับจํานวนกองมูลชางทั้งหมดได 4 กอง หรือ นับกระรอกได
30 ตัว ตอพื้นที่จุดที่สํารวจ = 5 เสน × 10,000 ตารางเมตร = 50,000 ตารางเมตร จะไดความหนาแนน
กองมูลชาง 4 กอง หรือ กระรอก 30 ตัว ตอพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร การคํานวณเกี่ยวกับความหนาแนน
กองมูลที่สมบูรณแบบตองนําไปคํานวณพรอมอัตราการยอยสลายของกองมูล และอัตราการถายมูลของสัตวปา
แตละชนิด แตในชั้นนี้ใหรายงานเฉพาะคาความหนาแนน (จํานวนตัว/พื้นที่ศึกษา) ที่คํานวณไดกอน
(๒.๒)การสํารวจกองมูลในแปลงตัวอยางวงกลม (สําหรับนับกองมูลสัตวปาขนาด
กลางและเล็ก) ใหสํารวจแยกคนละเวลาจากการเดินสํารวจตามแนวเสนสํารวจ (เพื่อความไมผิดพลาด) แตละ
เสนสํารวจทุก ๆ 20 เมตร ใหวางแปลงตัวอยางวงกลมรัศมี 1.78 เมตร (พื้นที่ 10 ตารางเมตร) จะไดจํานวน
แปลง 50 แปลงตอเสนสํารวจ 1 เสน (1,000 เมตร) แตละจุดศูนยกลางแปลงตัวอยางใหทําสัญลักษณจุด
ศูนยกลางแปลงตัวอยางไวดวย เสนสํารวจมี 5 เสน แตละเสนหางกัน 500 เมตร นับจํานวนกองมูลสัตวใน
แปลงตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง
การคํานวณ ความหนาแนนของกองมูลของสัตวปาแตละชนิดรวมกันจะไดเปนความ
หนาแนนของกองมูลตอพื้นที่ทั้งหมดของแปลงตัวอยางวงกลมจํานวน 250 แปลง ตอ 1 จุดสํารวจ รวมพื้นที่
แปลงทั้งหมด = 250 แปลง × 10 ตารางเมตร = 2,500 ตารางเมตร (แปลงตัวอยางรัศมี 1.78 เมตร มีพื้นที่
ประมาณ 10 ตารางเมตร) เชน พบกองมูลวัวปาในจุดสํารวจที่ 1 จํานวน 150 กอง ตอพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร
(๓) พื้นที่ที่ไมสามารถเขาไปสํารวจไดสะดวก (เนื่องจากมีความเสี่ยงตอคณะ
สํารวจ) มีวิธีการขั้นตอนการสํารวจ โดยเลือกสํารวจตามเสนทางที่เดินประจํา หรือ ถนนลูกรังในพื้นที่แทนการ
วางแปลงตัวอยางขนาดใหญในพื้นที่ แลวกําหนดเสนทางศึกษารวมไมต่ํากวา 25 กิโลเมตร ในพื้นที่นั้น ถาพื้นที่
ใดมีความยาวเสนสํารวจไมถึง 25 กิโลเมตร ใหไปศึกษาบริเวณอื่นเพิ่มเติม เพื่อรวมระยะทางใหไดอยางนอย

๙
ประมาณ 25 กิโลเมตร ตอ 1 พื้นที่อนุรักษ ใหกําหนดเสนทางที่ศึกษาใหครอบคลุมทุกสภาพภูมิประเทศของ
พื้นที่อนุรักษ
(๓.๑)การบั น ทึก ขอ มู ลความหนาแน น ของกองมู ล/จํา นวนสัต ว ปา พื้ น ที่ ที่ ไ ม
สามารถสํารวจไดสะดวก
- การสํารวจตามเสนทางสํารวจ บันทึกจํานวนกองมูลสัตวปาจําพวก ชาง สมเสร็จ
วัวปา (ถาแยกไดใหแยกวาเปนกระทิงหรือวัวแดง) และควายปา ที่พบอยูภายในระยะนอยกวาหรือเทากับ 5
เมตร ทั้งดานซายและขวาของเสนสํารวจ ทุกครั้งที่สํารวจกองมูลเสร็จให กวาดกองมูลทิ้งนอกแปลงยอยดวย
ทําการศึกษาเดือนละ 2 ครั้ง ใหไดระยะทางรวมอยางนอย 50 กิโลเมตร ตอ 1 พื้นที่อนุรักษ
- การสํารวจกองมูลหรือสัตวในแปลงตัวอยางวงกลม ใหวางแปลงวงกลมขนาดรัศมี
1.78 เมตร ทําเครื่องหมายและขอพิกัดแปลงตามขางถนน แตละแปลงหางกันประมาณ 20 เมตร โดยทําการ
นับกองมูลใหไดแปลงตัวอยางรวมอยางนอย 250 แปลง ตอ 1 เสนทางที่ โดยทําการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
๑.๓ จัดทําแผนที่แนวเขต สํารวจพื้นที่และจัดทําแนวเขตรวมกับราษฎรผูมีสวนไดสวนเสีย และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ จัดเก็บคาพิกัดแนวเขตในระบบ UTM WGS 1984 และจัดทําแผนที่แนวเขต
พื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ในแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ชุด L 7018
ขั้นตอนที่ 2 รับฟงความคิดเห็นของทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ มอบหมายใหเจาหนาที่นําขอมูลการสํารวจและแผนที่แนวเขต
พื้นที่เปาหมาย เสนอตอที่ประชุมทองถิ่นเพื่อรับฟงความคิดเห็น
- ระดั บตําบล เสนอตอที่ประชุมองคกรปกครองสว นทองถิ่นที่ เกี่ยวของในพื้นที่ เชน สภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือสภาเทศบาลตําบลทองที่ที่เกี่ยวของ
- ระดับจังหวัด เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลาย
ปาระดับจังหวัด (คปป.จ.)
หลังจากนั้นใหรวบรวมขอมูลการสํารวจพื้นที่ แผนที่แนวเขต เอกสารรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ตัดไมทําลายปา ประจํ าจั งหวั ด และรูปถ ายขณะปฏิบัติงาน นําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดทําการสรุปเพื่อจัดทํา
รายงานผลการสํารวจตามแนวทางที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด และสงรายงานฉบับ
ดั งกล าวให กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพัน ธุพื ช เพื่อ นําเสนอตอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสงวนและ
คุมครองสัตวปาแหงชาติเพื่อขอความเห็นชอบ โดยจัดทําเปนรูปเลมรายงาน เสนอตอกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช พรอม CD บันทึกขอมูลและ Shape file
กรณี พื้ น ที่ ที่เ หมาะสมเปน เขตห ามล าสั ตว ปา อยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง ทบวง
กรมอื่น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักอนุรักษสัตวปาจะดําเนินการแจงขอความเห็น
จากหนวยงานเจาของพื้นที่ตอไป

๑๐
การจัดทํารูปเลมรายงานการสํารวจพื้นที่เพื่อขอจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปา
ในการจัดทํารายงานการสํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปา ประกอบดวยหัวขอ
ตางๆ ดังตอไปนี้ (สวนจัดการพื้นที่อนุรักษสัตวปา,2560)
1. ปกหนา
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. บทคัดยอ (บทสรุปสําหรับผูบริหาร)
5. หลักการและเหตุผล
6. วัตถุประสงค
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
8. สถานที่ดําเนินการ
9. วิธีการสํารวจ
10. ผูดําเนินการ
11. ผลการสํารวจ
11.1 สภาพภูมิประเทศ
11.2 สภาพภูมิอากาศ
11.3 สังคมพืช
11.4 ทรัพยากรสัตวปา
11.5 ประชากรและชุมชน
11.6 การใชประโยชนพื้นที่
11.7 จุดเดนและความสําคัญของพื้นที่
11.8 การจัดทําแนวเขตพื้นที่
- แผนที่แสดงแนวเขตพื้น ที่บ ริเวณที่เหมาะสมเปน เขตรักษาพัน ธุสัตวปา/
เขตหามลาสัตวปา
11.9 การรับฟงความคิดเห็นขององคการปกครองสวนทองถิ่น (ระดับตําบล)
11.10 การรับฟงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด (คปป.จ.)
12. สรุป
13. เอกสารอางอิง
14. ภาคผนวก
14.1 บัญชีรายชื่อสัตวปา (จําแนกตามหลักอนุกรมวิธาน) และสถานะภาพสัตวปา
14.2 ตารางคาพิกัดแนวเขตพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมเปน เขตรักษาพั นธุ สัตว ปา/
เขตหามลาสัตวปา
14.3 สําเนาหนังสือแจงความเห็นขององคการปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
14.4 สําเนารายงานการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
14.5 สําเนารายงานการประชุม คปป.จ. และรูปถายพื้นที่ กิจกรรมที่ดําเนินการ
และอื่น ๆ

๑๑
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักอนุรักษสัตวปาดําเนินการจัดทําราง
ประกาศกระทรวงกําหนดเขตหามลาสัตวปา และสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษดําเนินการจัดทําแผนที่
ทายประกาศกระทรวง เมื่อรางแผนที่ดังกลาวเสร็จแลว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะสงให
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและ
คุมครองสัตวปาแหงชาติ
อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ นําเรื่องการกําหนดเขตหามลาสัตวปาพรอมรางประกาศ
กระทรวงและแผนที่ แ นบท า ย เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การออกประกาศกระทรวง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสํานักอนุรักษสัตวปา เสนอรางประกาศ
กระทรวงและแผนที่ทายประกาศ ซึ่งคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาใหความเห็นชอบแลว เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาลงนาม จากนั้น กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช จะสงประกาศกระทรวงดังกลาว ไปสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใชตามกฎหมายตอไป

๑๒
ขั้นตอนการดําเนินงานประกาศเขตหามลาสัตวปา
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑-๑๖ สํารวจขอมูลพื้นที่ และกําหนดขอบเขตพื้นที่
ลงในแผนที่ ๑: ๕๐,๐๐๐ และจัดทํารายงานการสํารวจ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑-๑๖ นําขอมูลรายงานการสํารวจ
เขาที่ประชุมองคการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑-๑๖ นําขอมูลรายงานการสํารวจเขาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมประจํา
จังหวัด (คปป.จ) เพื่อทราบและรับฟงความคิดเห็น

สํานักอนุรักษสตั วปาพิจารณาเสนออธิบดี
ใหความเห็นชอบ กรณีพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

สํานักอนุรักษสตั วปาพิจารณาเสนออธิบดี
ขอความเห็นชอบเจาของพื้นที่ กรณีพื้นที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช(โดยสํานักอนุรักษสตั วปา)
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ ใหความเห็นชอบ
(โดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑-๑๖ จัดทํารายงานการสํารวจ จํานวน ๔๐ เลม
พรอม CD นําเสนอขอมูล ความยาว ๓-๕ นาที จํานวน ๒ แผน)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช(โดยสํานักอนุรักษสตั วปา)
จัดทําประกาศฯ (พรอมแผนที่) เสนอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงนาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓
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