คู่มือการสารวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓(แพร่)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ก)

คานา
คู่ มื อ การส ารวจพื้ น ที่ เ ตรี ย มการประกาศเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ส านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ที่ ๑๓ (แพร่) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓(แพร่)ให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อทาหน้าที่หัวหน้าหน่ วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยให้ดาเนินการสารวจข้อมูลความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมถึงตรวจสอบ
ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรวมถึ ง ราษฎร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเอกสารฉบับนี้ได้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการศึกษาสารวจพื้นที่ ตามแนวทางที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กาหนด เพื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดให้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ต่อไป

(ข)
สารบัญ
หน้า
คู่มือการสารวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ ๑๓(แพร่)

๑

หลักการ และเหตุผล

๑

วัตถุประสงค์

๑

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒

องค์ความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๒

แนวทางและขั้นตอนการสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจข้อมูลและจัดทาแผนที่แนวเขต

๓
๓

๑.๑ การสารวจพื้นที่ด้านกายภาพ

๓

๑.๒ การสารวจพื้นที่ด้านชีวภาพและนิเวศวิทยา

๓

(๑) การสารวจทรัพยากรป่าไม้

๓

(๒) การสารวจทรัพยากรสัตว์ป่า

๖

๑.๓ จัดทาแผนที่แนวเขต

๙

ขั้นตอนที่ 2 รับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

๑๑

ขั้นตอนที่ 4 การออกประกาศกระทรวง

๑๑

เอกสารอ้างอิง

๑3

คู่มือการสารวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓(แพร่)
หลักการและเหตุผล
ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดเป้ าหมาย
ให้ ป ระเทศไทยต้ อ งมี พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ร้ อ ยละ 25 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้สั่งการให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ไปปฏิบัติราชการเพื่อทาหน้าที่หัวหน้าหน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และหัวหน้าหน่วย
ควบคุมพื้น ที่ที่จ ะผนวกเป็นพื้นที่ป่ าอนุ รักษ์เพิ่มเติม โดยให้ดาเนินการสารวจข้อมูลความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงราษฎร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กาหนด เพื่อนามา
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
เขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่ า เป็ นบริ เวณสถานที่ ที่ ใช้ ในราชการหรื อใช้ เพื่ อสาธารณประโยชน์ ห รื อ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อได้ประกาศกาหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว จะห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการล่า
สัตว์ป่า เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทที่กาหนด ซึ่งการดาเนินงานในการเตรียมประกาศ
เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีขั้นตอนในการดาเนินการหลายขั้นตอน
ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลพื้นที่ เพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ลงในแผนที่ 1 : 50,000 การนาข้อมูลรายงานการ
สารวจเข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น การนาข้อมูลรายงานการสารวจเข้าที่
ประชุมคณะอนุ กรรมการป้ องกันและปรามปรามการบุ กรุกทาลายทรัพยากรป่ าไม้ประจาจังหวัด ( คปป.จ.)
เพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น และนาเข้าประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓(แพร่) มีเป้าหมายในการสารวจ
พื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามแผนงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จานวน 2๕ แห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์และดูแล รักษาพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทาให้พื้นที่หา
กินของสัตว์ป่ามีอาณาเขตกว้างขวาง สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ สามารถหากินในพื้นที่ป่าได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การขยายจานวนประชากรสัตว์ป่าและเพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
มาตรการในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล ความเหมาะสมของพื้ น ที่ ทั้ ง ด้ า นกายภาพและชี ว ภาพ อั น ได้ แ ก่
ความหลากหลาย ของชนิดพันธุ์พืช ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่สารวจ และองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นาผลการสารวจที่ได้มาวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ในการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์หรือการบริหารจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า
2. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
การสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้
องค์ความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการได้กาหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่า
โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นได้อย่างปลอดภัย สามารถดารงพันธุ์ต่อไปได้
ตามธรรมชาติ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีดังนี้
1. คุ้มครอง อารักขาสัตว์ป่าในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย
2. เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมเอื้อต่อการดารงชีวิตของสัตว์ป่า
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่
ประโยชน์ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า นอกจากเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ป่าแล้ว ยังมีบทบาทสาคัญด้านอื่น ๆ อีก
ได้แก่ เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เป็นตัวควบคุมระบบนิเวศให้คงความสมดุล
เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจั ยทางวิช าการ เป็นสื่ อกลางในการสร้างจิตสานึกและเผยแพร่ ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สู่ประชาชนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
ลักษณะของพื้นที่ที่กาหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้ ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ในราชการ ที่ สาธารณะ
ประโยชน์ หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและควรเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยชุกชุม หรือมีสัตว์ป่า
ที่หายาก หรือสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะที่ถูกคุกคาม ซึ่งควรมีมาตรการคุ้มครองอย่างใกล้ชิด
การกาหนดพื้นที่ใดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
42fแห่ งพระราชบั ญญัติ ส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ.2535fซึ่ง บัญญัติไว้ ดังนี้ "บริ เวณสถานที่ที่ใช้ใ น
ราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะกาหนดให้เป็น เขตห้ ามล่าสั ตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อได้มีการประกาศของรัฐมนตรีกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด
กระทาการต่อไปนี้
 ล่าสัตว์ป่า ชนิดหรือประเภทนั้น
 เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่านั้น
 ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง
ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดี
ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราวfๆfในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานอื่นใดมีความจาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าfพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"

๓
ขณะนี้ ได้มีการประกาศเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่าไปแล้ ว 56 แห่ ง ทั่ วประเทศ และอยู่ระหว่างการ
ประกาศ อีก 7ดแห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าส่วนใหญ่มักอยู่ใกล้ กับแหล่ งชุมชน การคมนาคมค่อนข้างสะดวก จึงมี
ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จานวนมาก (สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2561)
แนวทางและขั้นตอนการสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ในการจะประกาศพื้นที่ใดให้เป็นเขตห้ามล่าสั ตว์ป่านั้น กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่าและพันธุ์พืช
มีขั้นตอนการกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า,2560)
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจข้อมูลและจัดทาแผนที่แนวเขต
หน่วยงานหลัก คือ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการสารวจ
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
- ด้านกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาณาเขตของพื้นที่ การคมนาคม
ที่ตั้งชุมชน เขตการปกครอง จุดเด่นของพื้นที่ สถานที่สาคัญ และการใช้ประโยชน์พื้นที่
- ด้านชีวภาพและนิเวศวิทยา ประกอบด้วย ข้อมูลชนิดและสถานภาพสั ตว์ป่า แหล่ งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม สภาพป่า ชนิดพันธุ์ไม้ สังคมพืช และอื่น ๆ
๑.๑ การสารวจพื้นที่ด้านกายภาพ
(1)fศึกษาข้อมูล พื้น ฐานด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา ชนิดดินและหิน การใช้ประโยชน์พื้นที่ รวมถึง ที่ตั้งชุมชน ข้อมูล
ประชากรและชุมชนรอบพื้นที่สารวจ การคมนาคม เขตการปกครอง จุดเด่นของพื้นที่ สถานที่สาคัญ โดยใช้
วิธีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง การอ่านแปลแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทาง
อากาศ การสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
(2) สารวจพื้นที่และจัดทาแนวเขตพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อลงพิกัดในแผนที่ 1 : 50,000
๑.๒ การสารวจพื้น ที่ด้ านชีวภาพและนิเ วศวิทยา ประกอบด้วย สภาพป่า ชนิดพันธุ์ไม้ สั งคมพืช
ข้อมูลชนิดและสถานภาพสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม และอื่นๆ
๑.)การสารวจทรัพยากรป่าไม้
การสารวจทรัพยากรป่าไม้ สารวจโดยการสุ่มวางแปลงตัวอย่างแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 40 x
40 เมตร ในป่าแต่ละประเภทที่พบในพื้นที่สารวจ ประเภทละ 1 แปลงตัวอย่าง ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และสวนป่า โดยในแปลงตัวอย่างดังกล่าว จะแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10
เมตร จานวน 16 แปลง เพื่อสารวจไม้ยืนต้น (Tree) โดยจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ชนิดพันธุ์ ความสูงของไม้
ทุกต้นในแปลงที่สูงมากกว่า 1.30 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (DBH) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร วางแปลง
ย่อยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อสารวจไม้หนุ่ม (Sapling) ซึ่งมีความสูงเกิน 1.30 เมตร แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระดับ อก (DBH) น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร โดยบันทึกชนิด พันธุ์ และวัดความสู ง และวางแปลงย่อยขนาด

๔
1 x 1 เมตร เพื่อสารวจกล้าไม้ (Seeding) โดยทาการบันทึกชนิดและจานวนพืชที่พบในแปลงทั้งหมด จากนั้น
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีความสาคัญพรรณไม้ (Importance value index :IVI) (นิวัติ,๒๕๔๖)
- แปลงย่ อ ยขนาด ๑๐x๑๐ เมตร จ านวน ๑๖ แปลง ส าหรั บ วั ด ไม้ ยื น ต้ น ที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นที่ระดับความสูงเพียงอก (๑.๓๐ เมตรจากพื้นดิน) มากกว่า ๔.๕ เซนติเมตรหรือเส้นรอ
บวงตั้งแต่ ๑๕ เซนติเมตร ขึ้นไป ทาการบันทึกชนิดจานวนต้นความโตและความสูงทั้งหมดของต้นไม้ทั้งหมด
-วางแปลงขนาด ๔x ๔ ตารางเมตร ที่มุมซ้ายล่างของแปลงขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตรสาหรับวัด
ไม้หนุ่ ม ที่มีขนาดเส้ นผ่ าศูน ย์ กลางล าต้นที่ระดับความสูงเพียงอกน้อยกว่า ๔.๕ เซนติเมตรและมีความสู ง
มากกว่า ๑.๓๐ เมตร ทาการบันทึกชนิดจานวนต้นความโตและความสูงทั้งหมดของไม้หนุ่ม
-ในแปลงขนาด ๑ x ๑ ตารางเมตรที่มุมซ้ายล่างของแปลงขนาด ๔x ๔ เมตร ตรวจนับจานวนกล้า
ไม้ ซึ่งหมายถึงไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร โดยบันทึกชนิดและจานวนของแต่ละชนิด รวมทั้งชนิดของพืช
ล้มลุกที่พบด้วย
10 m

10 m

4

4

40 m

ภาพที่ 1 การวางแปลงตัวอย่าง ขนาด 40 x 40 เมตร สาหรับใช้ในการสารวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้

๕
-การหาค่าดัชนีความสาคัญพรรณไม้ (Importance value index :IVI)
ค่าดัชนีความสาคัญ (importance value index : IVI) เป็นผลรวมค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
(Relative density) กับค่าความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency) และค่าความเด่นสัมพัทธ์ (Relative
dominance) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ใดที่มีค่าดัชนีความสาคัญสูง
แสดงว่าพรรณไม้ชนิดนั้นเป็นพรรณไม้เด่นและมีความสาคัญในพื้นที่นั้น ซึ่งค่าดัชนีความสาคัญของชนิดพรรณ
ไม้ชนิดหนึ่ง ๆ จะมีค่าตั้งแต่ 3 - 300 % โดยหาได้จากสูตร ดังนี้
ดัชนีความสาคัญ ( IVI) = R.D. + R.F + R.Do.
โดยให้

IVI = ค่าดัชนีความสาคัญ
RD = ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
RF
= ค่าความถี่สัมพัทธ์
RD0
= ค่าความเด่นสัมพัทธ์

- ความหนาแน่น (Density) เป็นจานวนต้นของพืชชนิดนั้นต่อหน่วยเนื้อที่ ค่าความหนาแน่น
ที่ใช้ศึกษาในที่นี้ได้แก่ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างจานวนต้นของพืช
ชนิดนั้นต่อจานวนต้นของพืชทุกชนิดรวมกัน x 100
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%) = จานวนต้นของพืชชนิดนั้นทั้งหมด x 100
จานวนต้นของพืชทุกชนิดรวมกัน
- ความถี่ (Frequency) เป็นค่าที่ชี้การกระจายของพืชแต่ละชนิดในเนื้อที่นั้น และค่าความถี่
ในที่นี้ได้แก่ ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าความถี่ของพืชชนิดนั้นเมื่อเทียบ
กับผลรวมของค่าความถี่ของพืชทุกชนิดที่มีอยู่ x 100
ความถี่สัมพัทธ์ (%)

=

ค่าความถี่ของพืชชนิดนั้น
x 100
ผลรวมของค่าความถี่ของพืชทุกชนิด

- ความเด่น (Dominance) เป็นค่าที่ชี้ให้เห็นว่าพืชชนิดนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมพืชที่มันขึ้นอยู่
มากน้อยเพียงใด พืชที่มีความเด่นมากเป็นพืชที่มีอิทธิพลต่อที่นั้นมาก ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative
dominance) ซึ่งเป็นอัตราส่วนความเด่นของพืชชนิดนั้นเมื่อเทียบกับพืชทุกชนิดที่มีอยู่
ความเด่นสัมพัทธ์ (%)

= ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชทุกชนิด

๖
๒) การสารวจทรัพยากรสัตว์ป่า จาแนกวิธีการสารวจตามประเภทของสัตว์ป่าได้ดังนี้
๒.๑) การสารวจสัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารวจโดยใช้วิธีการสารวจ
ทางตรงและวิธีการสารวจทางอ้อมโดยประกอบกัน ซึ่งการสารวจโดยวิธีการสารวจทางตรง (Direct Method)
ใช้วิธีการเดินสารวจตามเส้นทาง (Roadside survey) โดยการเดินตามแนวถนนหรือแนวทางเดินที่อยู่ใน
พื้นที่สารวจ แนวลาห้วย และตามเส้นทางซึ่งอาจเป็ นเส้นทางด่านสัตว์ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการสารวจร่องรอย ของ
สัตว์ป่า เช่น รอยตีน กองมูล รอยกัดกินพืชอาหาร รวมถึงการพบเห็นตัวโดยตรง นอกจากนี้ยังใช้วิธี การวางกรงดัก
(Live trap) สาหรับใช้ ดักจับหนู กระรอก กระแต และการวางตาข่าย (Netting) โดยการนาตาข่าย (Mist
Net) มาติดตั้งบนเสาไม้ไผ่บริเวณถ้าที่พบในพื้นที่สารวจและบริเวณพื้นที่สวนผลไม้ ที่อยู่โดยรอบพื้นที่สารวจ
เพื่อดักจับค้างคาว ส่วนการสารวจโดยวิธีการสารวจทางอ้อม (Indirect Method)fนั้น ใช้วิธีการการสอบถาม
จากข้อมูลสัตว์ป่าจากราษฎรที่อาศัย อยู่โดยรอบพื้นที่สารวจ
2.๒)การสารวจสัตว์ป่าจาพวกนก จะทาการสารวจไปพร้อมกับการสารวจสัตว์ป่า
จาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยสารวจนกด้วยวิธี Point Counts ซึ่งเป็นการการวางจุดสารวจนกบนเส้นทาง
การเดินสารวจ (Roadside survey) แต่ละจุดสารวจนั้นจะอยู่ห่างกันประมาณ 200 – 500 เมตร ขึ้นอยู่กับ
สภาพของแต่ล ะพื้น ที่ โดยจะนั บ จ านวนตั ว ในแต่ ล ะชนิด ของนกที่ ผ่ า นเข้ า มาในรั ศ มีป ระมาณ 20 เมตร
รอบจุดสารวจ เนื่องจากพื้นที่สารวจส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ แต่ละจุดสารวจจึงใช้เวลาสารวจประมาณ 10 – 15 นาที
ทั้งนี้ การสารวจนกจะสารวจอยู่สองช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เริ่มสารวจเวลาประมาณ 08.00 น. – 10.00 น.
และเริ่ มทาการส ารวจอีกครั้ งในช่ว งบ่ าย เวลาประมาณ 15.00 น. – 17.00 น. ซึ่งช่ว งเวลาดังกล่ าวนี้
จะสามารถพบเห็ น นกได้ม ากกว่ า ช่ วงเวลาอื่ น เนื่ องจากเป็นช่ วงที่ นกมี การท ากิ จกรรมสู งกว่าช่ วงเวลาอื่ น เช่ น
การหาอาหาร การร้อง เป็นต้น ในส่วนของการสารวจโดยวิธีการสารวจทางอ้อมนั้น ก็จะใช้วิธีการสอบถามข้อมูล
จากราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่สารวจเช่นกัน
๒.3) การสารวจสัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก จะทาการ
สารวจ ไปพร้อมกับการเดินสารวจสัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกัน โดยจะสังเกตจากการพบเห็น
ตัวโดยตรง การได้ยินเสียงร้อง การพบเจอร่อยรอย คราบหรือซากที่พบระหว่างการเดินสารวจ และใช้วิธีการ
ทาหลุม
ดักสัตว์ โดยได้ทาการฝังปี๊บเพื่อดักสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ส ะเทินน้าสะเทินบกในพื้นที่สารวจ
และการใช้ วิธีการสอบถามข้อมูลจากจากราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่สารวจ
๒.๔)วิธีการศึกษาสารวจข้อมูลสัตว์ป่า :การปรากฏ/ไม่ปรากฏของสัตว์ป่า
(Presence & Absence)
- ทุกพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ หรือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อยืนยัน
การปรากฏ/ไม่ปรากฏของสัตว์ป่ากลุ่มเป้าหมาย
- เช็คจากเอกสารอ้างอิงที่เคยมีผู้ทาไว้แล้วและสารวจจริงจากการพบตัว
ร่องรอยและกองมูล
- จัดทาบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าหรือทบทวนบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าเดิมของพื้นที่
อนุรักษ์

๗
๒.๕) วิธีการศึกษาความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่า
(๑) พื้นที่ที่สามารถสารวจได้ทั่วไปในพื้นที่ป่า เลือกพื้นที่และการวางแนวสารวจ
โดยแบ่งสภาพป่าเด่นที่มีทั้งหมดในพื้นที่อนุรักษ์ โดยมีสภาพป่าหลักคือ ป่าสนเขา, ป่าเต็งรังผสมสน, ป่าเต็งรัง,
ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบแล้ง, ป่าดิบชื้น,ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้าธรรมชาติ, ไร่ร้าง ฯลฯ กรณีป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง
แบ่งกันไม่ชัดเจน ให้จาแนกรวมเป็นป่าดงดิบ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของทีมสารวจเอง) โดยหลักเกณฑ์การ
เลือกพื้นที่สารวจ ขึ้นกับสภาพป่าที่มีในพื้นที่อนุรักษ์ โดยตาแหน่งที่วางจุดควรวางให้จุดสารวจอยู่ในสภาพป่า
เดียวกันให้ได้ ก่อนวางจุดสารวจควรดูแผนที่แสดงสภาพป่าและอัตราส่วนของพื้นที่ป่าของแต่ละพื้นที่ อนุรักษ์
ประกอบ
- มีสภาพป่า 1 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจ 4 จุด
- มีสภาพป่า 2 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจสภาพป่าละ 2 จุด รวมเป็น 4 จุด
- มีสภาพป่า 3 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจสภาพป่าละ 1 จุด และเลือกพื้นที่เพิ่มในป่า
ดงดิบหรือป่าเบญจพรรณหรือตามความเหมาะสมเพิ่มอีก 1 จุด รวมเป็น 4 จุด
- มีสภาพป่า 4 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจสภาพป่าละ 1 จุด รวมเป็น 4 จุด
- มีสภาพป่า 5 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจสภาพป่าละ 1 จุด รวมเป็น 5 จุด
- มีสภาพป่า 6 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจสภาพป่าละ 1 จุด รวมเป็น 6 จุด
- มีสภาพป่า 7 ประเภท เลือกพื้นที่สารวจสภาพป่าละ 1 จุด รวมเป็น 7 จุด
ทั้งนี้ทีมสารวจสามารถเลือกพื้นที่สารวจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและการเลือกพื้นที่
สารวจแต่ละจุดในแต่ละสภาพป่า ควรเป็นพื้นที่ราบ หรือที่มีความลาดชันไม่เกิน 45 องศา มีกิจกรรมของ
มนุษย์น้อยที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ป่าสภาพเดียวกันให้มากที่สุดในแต่ละจุด เพื่อการวางแปลงย่อยจะไม่ล้าป่า
ประเภทอื่น ในกรณีที่หาพื้นที่ที่เป็นป่าประเภทเดียวที่เป็นผืนใหญ่ไม่ได้ ให้พยายามหาพื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่าง
มากกว่า 90 % ในป่าสภาพเดียวกัน บันทึกข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่แต่ละจุด
ทาการวางเส้นแนวสารวจในแต่ละพื้นที่จุดสารวจ จัดทาเส้นแนวหลัก (Base Line) 1 เส้น
แนวตะวันออก-ตะวันตก ความยาว 2,000 เมตร (เส้นแนวหลักอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) วาง
เ ส้ น แ น ว ส า ร ว จ 5 เ ส้ น แ ต่ ล ะ เ ส้ น มี ร ะ ย ะ ห่ 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 ต้
ตั้งฉากกับเส้นแนวหลัก (อาจปรับเปลี่ยนทิศตามความเหมาะสม) โดย เส้นแนวสารวจแต่ละเส้นยาวเส้นละ
1,000 เมตร ทุกๆ 100 เมตร ให้ทาเครื่องหมายหรือเชือกผูกบอกระยะทางไว้ โดยเครื่องหมายให้ใช้วัสดุที่
คงทนและอยู่ได้นาน ตัวอย่างเช่น เส้นสารวจที่ 2 ระยะ 300 เมตร และเส้นสารวจที่ 3 ระยะ 1,000 เมตร
จากจุดเริ่มต้น ใช้สัญญาลักษณ์ 2/300 และ 3/1,000 ตามลาดับ
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(๒)การบันทึกข้อมูลความหนาแน่นของกองมูลพื้นที่ที่สามารถสารวจได้ทั่วไป
(๒.๑) การสารวจกองมูลตามเส้นแนวสารวจ (สาหรับนับกองมูลสัตว์ป่าขนาดใหญ่)
- เดินสารวจพร้อมกัน 5 เส้นแนว ในแต่ละจุดสารวจ (ทีมสารวจวางแผนตามความ
เหมาะสม) กรณีที่ไม่สามารถเดินพร้อมกันได้ ให้จัดแบ่งเวลาตามความเหมาะสม
- เดินสารวจให้ครบทุกพื้นที่สารวจ จานวน 2 ครั้ง ต่อเดือน โดยจัดแบ่งช่วงเวลา
ตามความเหมาะสม (ต้นเดือนและปลายเดือน)
- แต่ละเส้นแนวสารวจให้นับกองมูลของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ เฉพาะวัวป่า (ถ้าแยก
ได้ให้แยกเป็น กระทิงหรือวัวแดง), ควายป่า, สมเสร็จ และช้าง การบันทึกข้อมูล ให้บันทึกลงในตารางที่ 4 โดย
นับจานวนกองมูลสัตว์แต่ละชนิดตามเส้นสารวจทั้ งสองด้าน ในระยะห่างไม่เกินหรือเท่ากับ 5 เมตร จากเส้น
สารวจ จากภาพที่ 2 สมมุติ จุดสีดาเป็นกองมูลช้าง ให้นับจานวนกองมูลช้างทั้งหมดที่พบและจดบันทึกไว้ แล้ว
เขี่ยกองมูลช้างทั้งหมดออกให้พ้นรัศมี 5 เมตร จากเส้นสารวจทั้ง 2 ด้านหลังจากนับกองมูลนั้นเสร็จ
- กรณีถ้าไม่มีสัตว์ชนิดใหญ่อยู่เลย ให้นับจานวนกระรอกทุกชนิดที่เห็น หรือสัตว์ที่
เด่นของพื้นที่นั้น สัตว์ที่สังเกตจะต้องพบเห็นตัวในระยะไม่เกิน 30 เมตร จากเส้นสารวจทั้งสองฝั่ง
- การคานวณ สมมุติ นับจานวนกองมูลช้างทั้งหมดได้ 4 กอง หรือ นับกระรอกได้
30 ตัว ต่อพื้นที่จุดที่สารวจ = 5 เส้น × 10,000 ตารางเมตร = 50,000 ตารางเมตร จะได้ความหนาแน่น
กองมูลช้าง 4 กอง หรือ กระรอก 30 ตัว ต่อพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร การคานวณเกี่ยวกับความหนาแน่น
กองมูลที่สมบูรณ์แบบต้องนาไปคานวณพร้อมอัตราการย่อยสลายของกองมูล และอัตราการถ่ายมูลของสัตว์ ป่า
แต่ละชนิด แต่ในชั้นนี้ให้รายงานเฉพาะค่าความหนาแน่น (จานวนตัว/พื้นที่ศึกษา) ที่คานวณได้ก่อน
(๒.๒)การสารวจกองมูลในแปลงตัวอย่างวงกลม (สาหรับนับกองมูลสัตว์ป่าขนาด
กลางและเล็ก) ให้สารวจแยกคนละเวลาจากการเดินสารวจตามแนวเส้นสารวจ (เพื่อความไม่ผิดพลาด) แต่ละ
เส้นสารวจทุก ๆ 20 เมตร ให้วางแปลงตัวอย่างวงกลมรัศมี 1.78 เมตร (พื้นที่ 10 ตารางเมตร) จะได้จานวน
แปลง 50 แปลงต่อเส้นสารวจ 1 เส้น (1,000 เมตร) แต่ละจุดศูนย์กลางแปลงตัวอย่างให้ทาสัญลักษณ์จุด
ศูนย์กลางแปลงตัวอย่างไว้ด้วย เส้นสารวจมี 5 เส้น แต่ละเส้นห่างกัน 500 เมตร นับจานวนกองมูลสัตว์ใน
แปลงตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง
การคานวณ ความหนาแน่นของกองมูลของสัตว์ป่าแต่ละชนิดรวมกันจะได้เป็นความ
หนาแน่นของกองมูลต่อพื้นที่ทั้งหมดของแปลงตัวอย่างวงกลมจานวน 250 แปลง ต่อ 1 จุดสารวจ รวมพื้นที่
แปลงทั้งหมด = 250 แปลง × 10 ตารางเมตร = 2,500 ตารางเมตร (แปลงตัวอย่างรัศมี 1.78 เมตร มีพื้นที่
ประมาณ 10 ตารางเมตร) เช่น พบกองมูลวัวป่าในจุดสารวจที่ 1 จานวน 150 กอง ต่อพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร
(๓) พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปสารวจได้สะดวก (เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อคณะ
สารวจ) มีวิธีการขั้นตอนการสารวจ โดยเลือกสารวจตามเส้นทางที่เดินประจา หรือ ถนนลูกรังในพื้นที่แทนการ
วางแปลงตัวอย่างขนาดใหญ่ในพื้นที่ แล้วกาหนดเส้นทางศึกษารวมไม่ต่ากว่า 25 กิโลเมตร ในพื้นที่นั้น ถ้าพื้นที่
ใดมีความยาวเส้นสารวจไม่ถึง 25 กิโลเมตร ให้ไปศึกษาบริเวณอื่นเพิ่มเติม เพื่อรวมระยะทางให้ได้อย่างน้อย
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ประมาณ 25 กิโลเมตร ต่อ 1 พื้นที่อนุรักษ์ ให้กาหนดเส้นทางที่ศึกษาให้ครอบคลุมทุกสภาพภูมิประเทศของ
พื้นที่อนุรักษ์
(๓.๑)การบั น ทึก ข้อ มู ลความหนาแน่ น ของกองมู ล/จานวนสัต ว์ ป่า พื้ น ที่ที่ ไ ม่
สามารถสารวจได้สะดวก
- การสารวจตามเส้นทางสารวจ บันทึกจานวนกองมูลสัตว์ป่าจาพวก ช้าง สมเสร็จ
วัวป่า (ถ้าแยกได้ให้แยกว่าเป็นกระทิงหรือวัวแดง) และควายป่า ที่พบอยู่ภายในระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
เมตร ทั้งด้านซ้ายและขวาของเส้นสารวจ ทุกครั้งที่สารวจกองมูลเสร็จให้ กวาดกองมูลทิ้งนอกแปลงย่อยด้วย
ทาการศึกษาเดือนละ 2 ครั้ง ให้ได้ระยะทางรวมอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ต่อ 1 พื้นที่อนุรักษ์
- การสารวจกองมูลหรือสัตว์ในแปลงตัวอย่างวงกลม ให้วางแปลงวงกลมขนาดรัศมี
1.78 เมตร ทาเครื่องหมายและข้อพิกัดแปลงตามข้างถนน แต่ละแปลงห่างกันประมาณ 20 เมตร โดยทาการ
นับกองมูลให้ได้แปลงตัวอย่างรวมอย่างน้อย 250 แปลง ต่อ 1 เส้นทางที่ โดยทาการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
๑.๓ จัดทาแผนที่แนวเขต สารวจพื้นที่และจัดทาแนวเขตร่วมกับราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดเก็บค่าพิกัดแนวเขตในระบบ UTM WGS 1984 และจัดทาแผนที่แนวเขต
พื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L 7018
ขั้นตอนที่ 2 รับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นาข้อมูลการสารวจและแผนที่แนวเขต
พื้นที่เป้าหมาย เสนอต่อที่ประชุมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
- ระดับตาบล เสนอต่อที่ประชุม องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาเทศบาลตาบลท้องที่ที่เกี่ยวข้อง
- ระดับจังหวัด เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลาย
ป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
หลังจากนั้นให้รวบรวมข้อมูลการสารวจพื้นที่ แผนที่แนวเขต เอกสารรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ทาลายป่า ประจ าจั งหวัด และรูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน นาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดทาการสรุปเพื่อจัดทา
รายงานผลการสารวจตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กาหนด และส่งรายงานฉบับ
ดังกล่ าวให้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพันธุ์พื ช เพื่อ นาเสนอต่อ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบ โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน เสนอต่อกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อม CD บันทึกข้อมูลและ Shape file
กรณีพื้ น ที่ ที่เ หมาะสมเป็น เขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่า อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของกระทรวง ทบวง
กรมอื่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสานักอนุรักษ์สัตว์ป่าจะดาเนินการแจ้งขอความเห็น
จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต่อไป

๑๐
การจัดทารูปเล่มรายงานการสารวจพื้นที่เพื่อขอจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ในการจัดทารายงานการสารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า,2560)
1. ปกหน้า
2. คานา
3. สารบัญ
4. บทคัดย่อ (บทสรุปสาหรับผู้บริหาร)
5. หลักการและเหตุผล
6. วัตถุประสงค์
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
8. สถานที่ดาเนินการ
9. วิธีการสารวจ
10. ผู้ดาเนินการ
11. ผลการสารวจ
11.1 สภาพภูมิประเทศ
11.2 สภาพภูมิอากาศ
11.3 สังคมพืช
11.4 ทรัพยากรสัตว์ป่า
11.5 ประชากรและชุมชน
11.6 การใช้ประโยชน์พื้นที่
11.7 จุดเด่นและความสาคัญของพื้นที่
11.8 การจัดทาแนวเขตพื้นที่
- แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมเป็นเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่า/
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
11.9 การรับฟังความคิดเห็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับตาบล)
11.10 การรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
12. สรุป
13. เอกสารอ้างอิง
14. ภาคผนวก
14.1 บัญชีรายชื่อสัตว์ป่า (จาแนกตามหลักอนุกรมวิธาน) และสถานะภาพสัตว์ป่า
14.2 ตารางค่าพิกัดแนวเขตพื้นที่บริเวณที่ เหมาะสมเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
14.3 สาเนาหนังสือแจ้งความเห็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด
14.4 สาเนารายงานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14.5 สาเนารายงานการประชุม คปป.จ. และรูปถ่ายพื้นที่ กิจกรรมที่ดาเนินการ
และอื่น ๆ

๑๑
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสานักอนุรักษ์สัตว์ป่าดาเนินการจัดทาร่าง
ประกาศกระทรวงกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ดาเนินการจัดทาแผนที่
ท้ายประกาศกระทรวง เมื่อร่างแผนที่ดังกล่าวเสร็จแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช จะส่งให้
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ นาเรื่องการกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพร้อมร่างประกาศ
กระทรวงและแผนที่ แ นบท้ า ย เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การออกประกาศกระทรวง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสานักอนุรักษ์สัตว์ป่า เสนอร่างประกาศ
กระทรวงและแผนที่ท้ายประกาศ ซึ่งคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม จากนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะส่งประกาศกระทรวงดังกล่าว ไปสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

๑๒
ขั้นตอนการดาเนินงานประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ สารวจข้อมูลพื้นที่ และกาหนดขอบเขตพื้นที่
ลงในแผนที่ ๑: ๕๐,๐๐๐ และจัดทารายงานการสารวจ

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ นาข้อมูลรายงานการสารวจ
เข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ นาข้อมูลรายงานการสารวจเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ประจา
จังหวัด (คปป.จ) เพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น

สานักอนุรักษ์สตั ว์ป่าพิจารณาเสนออธิบดี
ให้ความเห็นชอบ กรณีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สานักอนุรักษ์สตั ว์ป่าพิจารณาเสนออธิบดี
ขอความเห็นชอบเจ้าของพื้นที่ กรณีพื้นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(โดยสานักอนุรักษ์สตั ว์ป่า)
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ
(โดย สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ จัดทารายงานการสารวจ จานวน ๔๐ เล่ม
พร้อม CD นาเสนอข้อมูล ความยาว ๓-๕ นาที จานวน ๒ แผ่น)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(โดยสานักอนุรักษ์สตั ว์ป่า)
จัดทาประกาศฯ (พร้อมแผนที่) เสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๓

เอกสารอ้างอิง
กรมป่าไม้. 2๕๔๑. สานักงานพิเศษกากับโครงการ MIYAZAWA กรมป่าไม้. คู่มือโครงการสารวจข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ.
นิวัติ เรืองพานิช. 2546. นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า. 2560. การกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ใน, เอกสารประกอบการประชุม
โครงการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการสารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย หรือพื้นที่
ผนวก เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย. (หน้า45-47 และ 49).
กรุงเทพฯ :
สานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า. 2561. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.dnp.go.th/wildlifednp/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, 12 กรกฎาคม 2561.

