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ประวัตคิวามเปนมา กรมปาไม 

 

ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท (ไรละ 
150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและน้ําและ 
ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางที่เลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มีความสําคัญย่ิง
กรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนกรมที่เกาแกซึ่งมีอายุ
ครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.
2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น รัฐบาลได อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไม
อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมในฐานะเจากรมระหวางป พ.ศ.2439 
ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตอมา ใน
ป พ.ศ.2466 เมื่อ Mr.W .F. Lloyd ไดกราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแลว รัฐบาลได
พิจารณาเห็นวา พระยาดรุพันธพิทักษ (นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการ ปาไม
จาก Royal Engineering College เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ไดกลับมารับ
ราชการกรมปาไม เมื่อป พ. ศ.2446 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ให ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไมจาง
ชาวตางประเทศเปนเจากรมนับตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ 
ในสมัยตาง ๆ กรมปาไมไดยายสังกัดถึง 5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวง 
เกษตร กลาวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ไดมีประบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
โอนกรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกระทรวง    เกษตราธิการ กรมปาไมไดสังกัดอยู
กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ป จึงไดโอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ป ก็ได โอนสังกัดไปข้ึนอยู
กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมข้ึนอยู ในสังกัดทบวงเกษตราธิการ
ของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเปนกระทรวงเกษตราธิ
การเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน กระทรวงเกษตราธิการ
และตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
และบัญญัติใหมีกระทรวง เกษตรขึ้นแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมปาไมก็ ยังคง  
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วันสําคัญทางปาไม 
วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาต ิ วันที่ 14 มกราคม ของทกุป 
วันตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 24 มิถนุายน ของทุกป 
วันคลายวันสถาปนากรมปาไม   วันที่ 18 กันยายน ของทุกป 
วันรักตนไมประจําปของชาต ิ  วันที่ 21 ตุลาคม ของทกุป 
 

นโยบายปาไมแหงชาติ 

เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม สามารถกระทํา โดยตอเนื่องในระยะ
ยาวและประสานสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกําหนด 
นโยบายการ ปาไมแหงชาติไวใหเปนการแนนอน เพื่อใหสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของไดมีความ เขาใจรวมกันและถือเปนแนวทางปฏิบัติ อัน จะทําใหการพัฒนา ปาไม
เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดัง นี้ 

1. ใหมีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปาไม ในระยะยาว
อันจะทําใหประเทศไดรับประโยชนอยางคุมคาทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ 
ส่ิงแวดลอมมากที่สุดโดยเนนใหมีการประสานกันระหวางทรัพยากรปา ไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

2. สงเสริมบทบาท และหนาที่ของสวนราชการตางๆ และภาคเอกชนใหมี สวน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปาไมของชาติใหสอดคลองกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไป 

4. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยใน อัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อประโยชน 2 ประการ ดังนี้ 

4.1 ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตว
ที่หายากและปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้ง เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตรารอยละ 25 ของพื้นที่
ประเทศ 

4.2 ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและ ของปาเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 

5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นที่ปาไมไปสูเปาหมายที่กําหนดไว และจะจัดการ
พัฒนาใหอํานวยประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมโดยสม่ําเสมอตลอดไป 
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วิสัยทัศน กรมปาไม 
“ บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสมประโยชนอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวม” 
 

พันธกิจ 
1. ปองกันรักษาปา 
2. จัดการที่ดินปาไม 
3. ฟนฟูทรัพยากรปาไม 
4. สงเสริมการปลูกปาในเชิงเศรษฐกิจ 
5. สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบปาชุมชน ปาในเมือง 

วนเกษตรและอื่นๆ 
6. พัฒนาการอนุญาตและบริการ 
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปา

ไม รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง 
 
อํานาจหนาที่ของกรมปาไม 
 1. ปองกันรักษาปาควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา
และการกระทําผิดในพื้นที่ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม 
 2. วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบ
นิเวศ 
 3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา  การจัดการปาชุมชน และการ
ปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 
 4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชนที่ดินปาไมและการ
อนุญาตท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม  อุตสาหกรรม ที่ดินปาไมและผลิตผลปาไม 
 5. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
ภารกิจหลักของกรมปาไม 

มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริมทํานุบํารุงปา
และการดําเนินการเกี่ยวกับการปาไม การทําไม การเก็บหาของปาการใชประโยชนในที่ดิน 
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 

 
ประเภทของปาไม 
ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 
             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดท่ีประกอบดวยพนัธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว
ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คอื 
 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 
             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํฝนมาก แบง
ออกเปน : 
               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 
             ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย
ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นข้ึนอยูในที่ราบรือบนภูเขาทีร่ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตร
จากระดับน้าํทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวดัประจวบครีีขันธลงไปจนถึงชาย
เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัด
ชลบุรี (อุทิศ, 2541) 
                1.2 ปาดงดบิแลง (Dry evergreen forest) 
             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชยัจาก
จังหวัด ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรไีปจนถึง
จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว
เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ
จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกบัประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อทุิศ, 2541) 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 
1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง 
 ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
 ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด 
 ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพเิศษ 
 ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ 

ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา

ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  
 
2. ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใด ใหจัดเปนไมใด 
 ก. ไมหวงหามประเภท ก.   ข. ไมหวงหามประเภท ข. 
 ค. ไมหวงหามประเภท ค.   ง. ไมหวงหามประเภท ง. 

ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก. 
ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.  

 
3.หากผูรับสัมปทานประสงคจะนําเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน      ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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4. ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงอยางไร 
 ก. ตนหรือทอนละหาสิบสตางค  ข.ตนหรือทอนละหนึ่งบาท 
 ค. ตนหรือทอนละหนึ่งบาทหาสิบสตางค ง. ตนหรือทอนละสองบาท 

ตอบ ง. ตนหรือทอนละสองบาท 
ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตนหรือทอนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองท่ีใดท่ีคณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวง 
ลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 
 
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
 ก. การทําไมฟน    ข. การทําไมเผาถาน 
 ค. ถกูท้ัง ขอ ก.และขอ ข.   ง.  ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข. 
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 

 
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จส้ินภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
 
7. ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพน
จากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคร่ืองใชมาแลวเกินกวากี่ป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ก. หน่ึงป      ข. สองป  
 ค. สามป     ง. หาป 
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13.  ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลอง ในรัศมีเทาใดของบริเวณที่ทําการแปรรูปไม 
และไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น 
 ก. ย่ีสิบเมตร     ข. สามสิบเมตร 
 ค. สี่สิบเมตร     ง. หาสิบเมตร 

ตอบ ง. หาสิบเมตร 
ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมน้ําลําคลอง ในรัศมีหาสิบเมตรของบริเวณที่ทําการ

แปรรูปไม และไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณนั้น 
 
14. ในกรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดกี่วันนับแตวันทราบคําส่ัง  
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตตามคําขอ  หรือส่ังพักใชใบอนุญาต บุคคล

นั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 
 
15. ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย 
ประกอบดวยผูใดบาง 

ก. ผูแทนกรมสรรพากรหนึ่งคน    
ข. ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดินหนึ่งคน  
ค. เจาหนาที่กรมปาไมหนึ่งคน  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 ในการพิจารณากําหนดเงินชดเชยความเสียหาย ใหอธิบดีกรมปาไมแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานตรวจ  
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
3.  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม  อาจไดรับอนุญาตใหทําการ
บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต หากอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากผูใด 
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี 
ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม ใหอธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําการบํารุงปาหรือปลูกสราง
สวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
หนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มอีํานาจส่ังเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินกี่
วันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

ค. สามสิบวัน      ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยาง
รายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 
5. คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผูใดมีอํานาจส่ังเพิกถอนคําส่ังหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร  
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 



12 
 

แนวขอสอบพระราชบัญญัต ิสวนปา  
 
7. การส่ังรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาใหเปนไป
ตามระเบียบที่ผูใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมปาไม 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. อธิบดีกรมปาไม 
การสั่งรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาให

เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

8. ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาใดนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิ

อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังดังกลาว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ใหเปนที่สุด  
 
9.  ในกรณีที่ผูทําสวนปาตาย ผูรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินจะตองแจงการ
ขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในระยะเวลากี่วัน 

ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
ค. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน    ง. หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ตอบ ง. หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ในกรณีที่ผูทําสวนปาตายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ทําสวนปา

ใหแกบุคคลอื่น หรือผูทําสวนปาซึ่งมีสิทธิตามสัญญาเชาหรือเชาซื้อในที่ดินที่ทําสวนปาถูก
เลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ หากทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูทําสวนปา ผูรับโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการเลิก
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สัญญาเชา หรือเชาซื้อ แลวแตกรณี ประสงคจะทําสวนปาในท่ีดินดังกลาวตอไป ใหแจงการ
ขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูทําสวนปา
ตาย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีการเลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ 
แลวแตกรณี หากไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเปนสวนปานั้นส้ินสุดลง  
 
10.  ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไวที่สวนปา หรือไมเก็บรักษาหนังสือ
รับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม หรือเอกสารสําคัญตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ี
อธิบดีกําหนด หรือไมแจงการบุบสลายในสาระสําคัญ หรือการสูญหายของตรา ตองระวาง
โทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไวที่สวนปา หรือไมเก็บรักษา

หนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม หรือเอกสารสําคัญตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด หรือไมแจงการบุบสลายในสาระสําคัญ หรือการสูญหายของตรา 
หรือไมนําตราที่บุบสลายไปทําลาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
11. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสวนปาคือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. อธิบดีกรมปาไม 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด 
 ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสวนปานี้ 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
9.ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปนกลุม
งานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบยีบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 
 
11.ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 
 
12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
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การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ  
(ระเบียบฯ ขอ 7) 
 
13.กรอบอตัรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
ยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(ระเบียบฯ ขอ 9) 
 
14.ในการจัดทํากรอบอตัรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละกีป่ 
 ก. ไมเกินคราวละ 1 ป    

ข. ไมเกินคราวละ 2 ป 
 ค. ไมเกินคราวละ 3 ป    

ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 

การจางพนกังานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือตามโครงการ
ที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 11) 
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การดําเนินงานการเกษตร 
   ลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหารหรือผูประกอบการเกษตรที่ดี 
  1. ตองเปนผูมีความรูในการเกษตร 
  2. ตองเปนผูมีนิสัยชอบงานเกษตร 
  3. ตองเปนผูมีสุขภาพสมบูรณ และมีความขยันขันแข็งตอการงาน 
  4. ตองเปนผูมีความรูในเรื่องการใชเครื่องทุนแรง 
  5. ตองเปนผูสนใจหาความรูและวิธีการใหม ๆ 
  6. ตองรูจักการจัดแบงแรงงาน 
  7. ตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร 
  8. ตองมีลักษณะอื่น ๆ ที่จะทําใหกิจการของตนกาวหนา 
  เงินทุนสําหรับการดําเนินงานการเกษตร 
  1. เงินทุนสวนตัว 
  2. เงินทุนที่ไดจากแหลงกูยืมตาง ๆ 
  – เงินทุนจากเอกชน 
  – เงินทุนจากธนาคาร 
  – สหกรณเครดิต ซึ่งเปนแหลงเงินสินเชื่อที่เสียผลประโยชนนอยที่สุด 
(ดอกเบี้ยต่ํา)  
  3. เงินทุนจากผูลงทุน 
  4. เงินทุนที่ไดจากการลงทุนรวม 
  การเลือกที่ทําการเพาะปลูก 

   ผูประกอบการเกษตรควรพิจารณาเลือกท่ีทําการเพาะปลูกโดยอาศัยหลัก
ตางๆ ดังนี้ 
   1. ฟาอากาศ  ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ฝน แสงแดด และลม 
จะตองเหมาะสมกับพืชที่จะปลูก 
   2. ดินจะตองเปนดินดีและอุดมสมบูรณดวยแรธาตุอาหารที่จําเปนแกการ
เจริญเติบโตของพืช 
   3. แหลงน้ํา จะตองมีพอที่จะใหกับพืชที่ปลูกตลอดฤดูกาล 
   4. การคมนาคม ถาทางคมนาคมสะดวกและปลอดภัย จะทําใหการขนสง
ผลผลิตและปจจัยตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว 
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   5. ตลาด ส่ิงที่ตองคํานึงถึงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพื้นที่เพาะปลูกแลว ก็
คือ ราคาจําหนายผลผลิต 
   6. สภาพของพื้นที่และขนาดของพื้นที่ 
 
  การวางแผนในการทําการเกษตร 
  1. ควรจัดรูปพื้นที่ใหเหมาะกับการปฏิบัติงาน 
  2. ควรกําหนดใหมีการใชวิธีการผลิต และเคร่ืองมือเครื่องทุนแรงอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ควรกําหนดใหมีการใชปจจัยตาง ๆ ในการผลิตอยางเต็มที่ 
  4. ควรกําหนดใหแผนงานนั้นยืดหยุนได 
  5. ควรวางแผนโดยการคํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศและภูมิประเทศ 
  6. ควรวางแผนใหเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงของระดับราคา และความ
ตองการของตลาด 
  7. ควรวางแผนใหเขากับความชํานาญของผูประกอบการ 
  ขั้นตางๆ ในการเพาะปลูกพืช 
  1. ข้ันการเตรียมปจจัยตาง ๆ เชน คนงาน เครื่องมือ ฯลฯ 
  2. ข้ันการเตรียมดิน 
  3. ข้ันการปลูก ซึ่งทําได 2 วิธีคือ การใชเมล็ดและการใชตนกลา 
  4. ข้ันการบํารุงรักษา 
  5. ข้ันการเก็บเกี่ยว 
 

การใหนํ้าแกพืช 
 ปริมาณน้ําในดินนั้นจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช คุณภาพของ
ผลผลิต โรคของรากพืช ความรุนแรงของการระบาดของโรค และปริมาณของแรธาตุในดิน 
  ความสําคัญของน้ําที่มีตอพืช 
  1. น้ําจะละลายแรธาตุในดินเพื่อเปนอาหารของพืช 
  2. น้ําเกี่ยวของกับกระบวนการเสรีวิทยาในตนพืช เชน กระบวนการ
สังเคราะหแสง กระบวนการหายใจ 
  3. น้ําจะรักษาระบบอุณหภูมิภายในตนพืช 
  4. น้ําจะรักษาความเตงตึงของเซลลภายในตนพืช 
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ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร 
 

แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษดินและนํ้าในไรนา 
 

การวางแผนออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําในไรนาเปนสิ่งจําเปนและเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดถาเกษตรกรตองการจะใชที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความลมเหลว
ในการทําเกษตรสวนหนึ่งในอดีตที่ผานมา เปนเพราะเกษตรกรขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องของการวางแผนและออกแบบอนุรักษดินและน้ํา เกษตรกรสวนใหญมักจะทําการเกษตร
โดยไมมีการวางแผนอนุรักษดินและน้ํา จึงกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยางมากมาย อาทิ
เชน การกัดเซาะหนาดิน การชะลางพังทลายของดิน การทับถมของตะกอนดินในแมน้ําลํา
ธาร ฯลฯ 

ขั้นตอนและสิ่งจําเปนตองใชในการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในระดับไรนา 
ในการวางแผนอนุรักษดินและน้ํา ผูวางแผนจะตองมีความรูและขอมูลเกี่ยวกับสภาพ

พื้นที่ ภูมิประเทศ ลักษณะดิน ชนิดพืชและวิธีการปลูกพืชในทองถิ่นนั้นๆ แลวนําเอาความรู
ตาง ๆ เหลานั้นมาผสมผสานกันเพื่อจะไดกําหนดเปนแผนงานออกมา ขอมูลและสิ่งจําเปนที่
ผูวางแผนจะตองมีและอาจจะหาไดจากเอกสารเหลานี้คือ 

1. แผนที่ดินของบริเวณพื้นที่ที่จะวางแผน 
2. แผนที่ระดับภูมิประเทศ 
3. แผนที่จําแนกความเหมาะสมของที่ดิน 
4. แผนที่แสดงลักษณะการถือครอง 
5. แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน 
6. จากการสอบถามชาวบาน ฯลฯ 
การกันขอบเขตพื้นที่เพื่อวางแผนอนุรักษดินและน้ํากอนออกสํารวจภาคสนาม 
1. กําหนดวงรอบขอบเขตของพื้นที่ที่จะดําเนินการแลวแบงพื้นที่ออกตามความลาด

ชันและลักษณะดิน 
2. กันบริเวณรองน้ําตางๆ ทั้งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือที่เกิดจากการกระทําโดย

มนุษยออกจากเขตเกษตรกรรมทั้งหมด บริเวณดังกลาวเมื่อกันออกไปแลวควรจะมีแผนที่จะ
ปลูกตนไมใหหนาแนนเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและชวยลดอัตราความเร็วของ
น้ําไหลบา 
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3. กันพื้นที่ที่จะเก็บไวสําหรับสาธารณะประโยชน สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ปาชา 
ทุงหญาเล้ียงสัตว บอลูกรัง ฯลฯ และท่ีอยูอาศัยออก 

การเก็บขอมูลในสนามเพื่อประกอบการทําแผน 
ภายหลังจากการกันขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินงานอยางคราวๆ ในแผนที่แลว ข้ันตอน

ที่สําคัญตอมาก็คือ การออกไปตรวจสอบขอมูลในสนามเพื่อหาขอมูลความเปนจริงมา
ประกอบการวางแผนขั้นสุดทาย 

ขอมูลที่ตองการหาหรือตรวจสอบในสนาม ก็คือ 
1. ความลาดเทของพื้นที่ตาง ๆ ถูกตองตามแผนที่ที่ไดรับหรือไม 
2. ลักษณะของดินเปนดินอะไร ทราย เหนียว รวนปนทราย (ถามีรายงานหรือแผน

ที่ดิน ควรจะใชประกอบในการวางแผน) 
3. การใชประโยชนที่ดิน ชนิดของพื้นที่ปลูก ฯลฯ 
4. ลักษณะการถือครอง เปนอะไรบาง เชน ที่ทํานา ทําไร ที่อยูอาศัย สถานที่ราชการ 

โรงเรียนวัด ที่สาธารณะประโยชน ฯลฯ 
5. ทิศทางและแนวทางของถนนและทางลําเลียงในไรนาตลอดจนการใชประโยชนเปน 

อยางไร ควรจะหาขอมูลดวยวาถาจะเปล่ียนแนวเสนทางลําเลียงจะดําเนินการไดหรือไม 
ถนนมียานพาหนะประเภทใดใช ฯลฯ 

6. จุดท่ีจะระบายน้ําออกไปได ซึ่งควรจะเปนรองน้ําธรรมชาติหรือปา 
การท่ีจะออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําใหดีไดนั้น จะตองมีขอมูลเพิ่มเติมอีกดังนี้ 

คือ:- 
1. ชนิดของดิน (ดูจากรายงานการสํารวจดินประกอบ) 
2. ปริมาณน้ําฝนและความรุนแรงของน้ําฝน 
3. ชนิดและวิธีการปลูกพืชตาง ๆ 
4. แนวโนมของการปลูกพืชในอนาคต (ถามี) 
5. ความตองการถนนของเกษตรกรในพื้นที่มีอีกหรือไม 
6. ความตองการคันดิน บอน้ําในไรนา บอดักตะกอนดินหรือ ทางระบายน้ําของ

เกษตรกร 
7. จุดท่ีพอจะสรางบอดักตะกอนดินหรือางเก็บน้ําได 
8. บริเวณใดซึ่งสามารถใชเปนที่ระบายน้ําได 
การวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนาที่ดี มีขอที่ควรจะคํานึงอยูดวยหลายประการคือ 
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1. วิธีการอนุรักษดินและน้ําที่กําหนดหรือแนะนํา ควรจะเปนวิธีงาย ๆ ซึ่งเกษตรกร
สามารถรับและนําไปทําตอเองได 

2. การอนุรักษดินและน้ําที่มีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดินอยางเดียว 
เกษตรกรจะไมเห็นประโยชน จึงควรมีวิธีการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มเติมผลผลิตไปดวย 

3. แผนการอนุรักษดินและน้ําที่ออกมานั้นจะตองคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรแตละรายดวยวา จะรับวิธีการท่ีแนะนําไปไดหรือไม โดยพิจารณาจากความรู
พื้นฐานทางการศึกษา สติปญญาไหวพริบ ตลอดจนความขยันและความตั้งใจของเกษตรกรที่
มารวมทํางานดวย 

4. ความตองการและการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึงและ
ใหความสําคัญดวย บางครั้งเราไปทําใหเกษตรกรโดยเกษตรกรไมเขาใจ ไมมีสวนรวมในการ
คิด การวางแผน แตที่รับทําเพราะเปนของไดเปลา โดยเกษตรกรไมไดเกิดความตองการที่
แทจริง ส่ิงที่ทําไปก็จะไมมีคาหรือเปนประโยชนตอเกษตรกรอยางแทจริง ดังนั้นเราจึงควรจะ
อธิบายใหเกษตรกรรับรูและมีสวนรวมในการคิดและการทําโดยสิ่งที่ทํานั้นเกิดจากความ
ตองการจริงๆ ของเกษตรกร 

5. ถามีการกอสรางส่ิงกอสรางถาวรหรือโครงสรางทางดานอนุรักษดินและน้ํา ควรจะ
เนนในเรื่องการดูแลรักษา เพื่อส่ิงกอสรางนั้นจะไดใชประโยชนอยางย่ังยืนตลอดไป 

6. ควรมีการติดตามและประเมินผลงาน ตลอดจนการสนับสนุนอยางตอเนื่องสักระยะ
หนึ่งตามความจําเปน เมื่อดําเนินการในตอนตนเสร็จไปแลว 
 
ระบบอนุรักษดินและน้ําในไรนา 

ระบบอนุรักษดินและน้ําที่ดีจะตองเปนระบบอนุรักษฯที่มีการผสมผสานกันทั้งวิธีกล
และวิธีพืช โดยขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และความเหมาะสมของดิน ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือตองมีทั้ง
ระบบปองกันควบคูไปกับระบบการปรับปรุงบํารุงดินดวย 

โครงสรางอนุรักษดินและน้ํา (Conservation Structure) 
โครงสรางอนุรักษดินและน้ําที่ทําในพื้นที่ของเกษตรกรมีอยูหลายประเภทดวยกัน แต

พอสรุปรวมๆ ไดเปน 7 ประเภทดวยกัน คือ 
1. คันดินเบนน้ํา   2. คันดินกั้นน้ําแบบระดับ 
3. คันดินกั้นน้ําแบบลดระดับ  4. คันดินแบบข้ันบันได 
5. คันคูรับน้ํารอบเขา   6. บอดักตะกอนดิน 
7. ทางลําเลียง 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
7.กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒินั้น จะตองเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในดานใด 
 ก. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข. ดานการบริหารและการจัดการ 
 ค. ดานกฎหมาย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่
ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ 
ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 
8.คณะกรรมการจากขอขางตนนั้น  จะมตีําแหนงอยูในวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ข. 3 ป 
กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป ถา
ตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสาม
คน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 7) 
 
9.เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงนั้น อาจจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ในกรณีที่วาระของ
กรรมการเหลือไมถงึกี่วนั 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนด 
สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการ
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แทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนัน้ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา
ของผูซึ่งตนแทน (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 7) 
 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กพ. 
 ก. ใหความเห็นชอบ กรอบอําตรากาํลังของสวนราชการ 
 ข. ออกกฎ ก.พ. 
 ค. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ง. พิจารณาการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวง 
 ตอบ ง. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายใน
กระทรวง 
การพิจารณาการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวงเปนอํานาจ
หนาที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551มาตรา 16) 
 
11.อ.ก.พ. กระทรวง มีบคุคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวง เปนรอง
ประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เปน
อนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 15) 
 
12.อ.ก.พ. กรม มบีุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ง. อธิบดี 
อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีทีอ่ธิบดีมอบหมายหนึ่งคน เปนรอง
ประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 17) 
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13.อ.ก.พ. จังหวัด มีบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัด ที่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. 
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 19) 
 
14."ก.พ.ค." มีชือ่เต็มวาอะไร 
 ก. กรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ค. คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ง. กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ตอบ ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา “ก.พ.ค.”  
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
 
15.ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับ ก.พ.ค. 
 ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 
 ข. กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา 
 ค. เลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 ง. กรรมการ ก.พ.ค. ตองมีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
 ตอบ ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 
“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตาม
มาตรา 26  กรรมการ ก.พ.ค. ตองทาํงานเต็มเวลา  ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ 
ก.พ.ค. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
 
16.คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ พ.พ.ค. ประกอบดวยบุคคลใดเปนประธาน 
 ก. อัยการพเิศษ    ข. ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด  ง. นายกรัฐมนตร ี
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แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร 
 
1.กสิกรรมหมายถึงอะไร 
 (1) การทําไรขาวโพด   (2) การทํานา  
 (3) การทําสวนผลไม   (4) ถูกทุกขอ 

 ตอบ 4 “กสิกรรม” หมายถึง การเพาะปลูกพืช เชน ปลูกขาวโพด (ทําไร), ปลูกขาว (ทํานา), 
ปลูกผักหรือผลไม (ทําสวน) โดยที่คําวา “เกษตรกรรม” จะหมายถึง การเพาะปลูกพืช (กสิ
กรรม) และการเล้ียงสัตว (ทั้งสัตวบกและสัตวน้าํ) 

 
2.ดินพลุพบมากในภาคใด 
 (1) ภาคเหนือ      (2) ภาคใต  
 (3) ภาคกลาง      (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอบ 2 ดินพลุ คือ ดินที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซึ่งมีอยูตามแถบชายทะเล 
 
3.การทํานาปรังมักจะทํากันในฤดูใด 
 (1) กลางฤดูฝน   (2) ตนฤดูแลง  
 (3) ตนฤดูฝน   (4) ปลายฤดูแลง 

 ตอบ 2 การปลูกขาวนาป คือ การปลูกขาวในฤดูกาลปกติ (ฤดูฝน) หรือปลูกขาวในฤดู
แลง โดยใชขาวพันธุหนัก สวนการปลูกขาวนาปรัง คือ การปลูกขาวนอกฤดูกาลปกติ หรือ
ปลูกขาวในฤดูแลง โดยใชขาวพันธุเบา 

 
4.สารโรทีโนนและไพรีธรนิมีประโยชนเหมือนกันอยางหนึ่ง คือ  
 (1)ใชกําจัดแมลง (2) ใชกําจัดวัชพชื  
 (3)ใชเพิ่มการติดผล (ไม) (4)ใชกําจัดเชื้อรา 

 ตอบ 1สารท่ีอยูในพืชบางชนิดสามารถนํามาใชเปนยาฆาแมลงได เชน สารโรทีโนน 
(Rotenone) ซึ่งไดจากรากของพืชตระกูลถั่วที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใตและตะวันออกไกล 
และสารไพรีธริน (Pyrethrin) ซึ่งสกัดไดจากดอกไมตูมของพืชชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต 
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6.การทําใหพืชใบเล้ียงคูแตกยอดมากขึ้นทําไดโดย 
 (1) เด็ดยอดท้ิง   (2) ใชสารเคมี  
 (3) ใหน้ํามากข้ึน   (4) ใหปุยมากข้ึน 

 ตอบ 1 พืชใบเล้ียงคูจะมีการแตกกิ่งกานสาขาทุกป ลําตนจึงเปนพุมและมีขนาดใหญข้ึน
เรื่อยๆ ตามอายุ เมื่อเด็ดยอดท้ิงจะแตกยอดมากขึ้น สวนพืชใบเล้ียงเด่ียวจะไมมีการแตก
กิ่งกานสาขา ลําตนจึงมีลักษณะเปนลําสูงชะลูด และมีใบอยูที่ยอดเปนกลุม มีการสรางใบ 
ดอกและผลที่ยอดของลําตน เมื่อเด็ดยอดท้ิงจะหยุดการเจริญเติบโต 

 
7.Wind Break ใชทําอะไร  
 (1)ปองกันแมลงศัตรูพืช (2) ปองกันลมหนาว  
 (3) ปองกันลมพัดแรง ๆ (4) ปองกันลมรอน 
ตอบ 3 ในบริเวณทะเลทรายจะมีลมพัดแรงมาก เขาจะม ีWind Break ไวสําหรับปองกันลมที่
พัดแรงๆ 
 
8.ดอกไมที่ใหผลไดดีหลายชนิด ยกเวน  
 (1) ดอกตัวผู (2) ดอกไมสมบูรณ  
 (3) ดอกตัวเมีย (4) ดอกไมสมบูรณเพศ 

 ตอบ 1 ดอกตัวผู หมายถึง ดอกไมที่มีเฉพาะเกสรตัวผูแตไมมีเกสรตัวเมีย ดังนั้นจึงไม
สามารถใหผลได ทั้งนี้เพราะ “ผลคือรังไขที่สุกแลว” หรือผลไมนั้นเจริญเติบโตมาจากรังไข 
ซึ่งมีเฉพาะในเกสรตัวเมียเทานั้น 

 
9.โดยทั่ว ๆ ไปใบมีหนาที่หลาย ๆ อยาง ยกเวน 
 (1) คายน้ํา   (2) สะสมอาหาร  
 (3) สรางอาหาร   (4) แลกเปล่ียนแกส 

 ตอบ 4 ใบพืชโดยทั่วไปจะทําหนาที่ ดังนี้  
  1. สรางอาหารประเภทคารโบไฮเดรต   
  2. สะสมอาหารและน้ํา       
  3. ขยายพันธุ   
  4. เปนใบยึดเกาะ   
  5. จับสัตวเปนอาหาร   
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


