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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 
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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 เวนแตในทองที่ใดท่ีคณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
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. หนึ่งป      ข. สองป  
 ค. สามป     ง. หาป 

ตอบ  ง. หาป 
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ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และ
พนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวาหาป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
8. ผูใดนําไมหรือของปาเคล่ือนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดาน
ปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามานั้น 
ภายในกําหนดกี่วันนับแตวันที่เขาเขตดาน  
 ก. หนึ่งวัน     ข. สองวัน 
 ค. สามวัน     ง. หาวัน 

ตอบ ง. หาวัน 
ผูใดนําไมหรือของปาเคล่ือนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจํา

ดานปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามา
นั้น แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขาเขตดาน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ได
ตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได 
 
9.ทุกปในเดือนใด เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ให
พนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนด  
 ก. เดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม 
 ข. เดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม 
 ค. เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 
 ง. เดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน 

ตอบ  ข. เดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม 
ทุกปในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความ

ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอา
ภายในเวลากําหนด แตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ 
 
10.ทุกปในเดือนที่กําหนด เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงาน
เจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนด แตมิ
ใหกําหนดนอยกวากี่วัน นับแตวันประกาศ 
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
1. ผูรักษาการตามพระราชบัญญตัิปาสงวนแหงชาติ คอืใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง
และคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทาย 
 
2. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอน
ที่ 38 หนา 263  ลงวันที่ 28 เมษายน 2507 โดยใหใชบังคับใชเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ง. พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
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 
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4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินกี่
วันนับแตวนัที่ออกคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

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

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยาง
รายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 
5. คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผูใดมีอํานาจส่ังเพิกถอนคําสั่งหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร  
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
ตอบ ก. อธิบดี 
คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําส่ังหรือเพิ่ม

หรือลดระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร แตในกรณีที่
มีคําส่ังเพิ่มระยะเวลาดังกลาวนั้น จะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน 
 
6. การเพิ่มระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต จะเพิ่มไดไมเกินกี่วัน 

ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
ค. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน    ง. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน 

ตอบ ง. หนึ่งรอยยี่สิบวัน 
คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ หรือคําส่ังของ

อธิบดี ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ ตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัต ิสวนปา  
 
1. พรบ.สวนปา ฉบับทีใ่ชในปจจุบนั เปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2530     ข. พ.ศ.2531 
 ค. พ.ศ. 2532     ง. พ.ศ.2535 

ตอบ ง. พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535”  

 
2. พรบ.สวนปา มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 15 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติสวนปา นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  
 
3. เครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อตี ตอก หรือประทับที่ไม หมายความถึงขอใด 
 ก. ตีตรา     ข. ประทับตรา 
 ค. ตรา      ง. ตีตอก 

ตอบ ค. ตรา 
 “ตรา” หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อตี ตอก หรือ

ประทับที่ไม 
 
4. “นายทะเบียน” ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความถึงผูใด 

ก. อธิบดีกรมปาไม    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ตอบ ก. อธิบดีกรมปาไม 
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 “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 
กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ
จังหวัดอื่น 
 
5. “นายทะเบียน” ในเขตตางจังหวัด หมายความถึงผูใด 

ก. อธิบดีกรมปาไม    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ตอบ ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 “นายทะเบียน” หมายความวา  อธิบดีหรือ ผูซึ่ งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ
จังหวัดอื่น 
 
6. นายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงการส่ังรับหรือไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผู
ย่ืนคําขอทราบภายในระยะเวลาใดนับแตวันไดรับคําขอ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ข. สิบหาวัน 
ใหนายทะเบียนพิจารณาและแจงการส่ังรับหรือไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ให

ผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ หรือไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 
 
7. การส่ังรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาใหเปนไป
ตามระเบียบที่ผูใดกําหนด 

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

การสั่งรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาให
เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
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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
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 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหกระทําในกรณีใด 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 
 ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข.  
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข.  
 
19.ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. พนักงานราชการมีสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวย 

    ประกันสังคม 
 ข. พนักงานราชการอาจไดรับคาตอบแทนจากการออกจากงานโดยไมมีความผิด 
 ค. การประเมินผลงานของพนักงานราชการพิเศษ  จะประเมนิผลของงานตาม 

    ชวงเวลาที่กําหนด 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
20.เมื่อพนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหถือวาสัญญาจางของผู
นั้นส้ินสุดลง สวนราชการตองแจงใหผูนั้นทราบภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ก. 7 วัน 

พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 19 ใหถือวาสัญญา
จางของพนกังานราชการผูนั้นส้ินสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานราชการผูนั้น 
(ระเบียบฯ ขอ 20) 
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23.การละท้ิงหรือทอดท้ิงงานติดตอกันเกินกวากี่วัน ถอืวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 
 ตอบ ค. 7 วัน 

ละทิ้งหรือทอดท้ิงการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนงที่สวน
ราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน (ระเบียบฯ ขอ 24) 

 
24.เมื่อผลการสอบสวนปรากฎวาพนักงานราชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมี
บทลงโทษอยางไร 
 ก. ไลออก     ข. ภาคทัณฑ 
 ค. ตัดเงินคาตอบแทน    ง. ลดข้ันเงินคาตอบแทน 
 ตอบ ก. ไลออก 

เมื่อมีกรณีทีพ่นักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหหัวหนา
สวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพือ่ดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองให
โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินยัอยาง
รายแรง ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเรื่อง 
(ระเบียบฯ ขอ 25) 
 
25.ในกรณีที่พนักงานราชการกระทาํความผิดวนิัยไมรายแรง ใหมีบทลงโทษอยางไร 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ตัดเงินคาตอบแทน 
 ค. ลดข้ันเงินคาตอบแทน   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่สวน
ราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรอืลดขั้น
เงินคาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  (ระเบียบฯ ขอ 26) 
 
26.การส้ินสุดสัญญาจางของพนักงานราชการส้ินสุดลงเมื่อใด 
 ก. ครบกําหนดตามสัญญาจาง  ข. ขาดคุณสมบัตติามระเบียบ 
 ค. ไมผานการประเมิน   ง. ถูกทุกขอ 
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ความรูเก่ียวกับการเกษตร 
 
ความหมายของการเกษตร 
 การเกษตรแปลมาจากคําวา  Agriculture  (Agri หมายถึง ทุงหรือดิน, Culture 
หมายถึง การปลูกหรือปฏิบัติ)  ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใหเกิดการผลิต หรือ
การใชพื้นที่เพื่อใหเกิดผลผลิตข้ึนมานั่นเอง และเมื่อนําไปใชในทางวิชาการก็ไดขยายความ
ออกไปอีกวา การเกษตรคือการใชศิลปะและวิทยาศาสตรในการปฏิบัติกับที่ดินเพื่อใหเกิด
การผลิต 
 วิชาการเกษตรจัดเปนวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science)  ซึ่งเปน
วิทยาศาสตรที่กลาวถึงการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในกิจการตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ในอุตสาหกรรม หรือนําไปใชเพื่อเปนประโยชนตอมนุษย 
 เกษตรกรรม  (Cultural Practice)  หมายถึง วิธีการทําการเกษตร ซึ่งอาจหมายถึง 
วิธีการปลูกพืช ซึ่งมีชื่อเฉพาะวากสิกรรม หรือวิธีการเล้ียงสัตวบก หรือวิธีการเล้ียงสัตวน้ําก็
ได 
 เกษตรกรรม แบงออกไดเปน 4 สาขา  คือ 
  1. กสิกรรม หมายถึง การปลูกพืชเพียงอยางเดียว 
   2. ปศุสัตว หมายถึง การเล้ียงสัตวบก 
   3. การประมง หมายถึง การเล้ียงสัตวน้ํา และการจับสัตวน้ํา 
   4. ปาไม หมายถึง การนําผลผลิตจากปามาใชใหเปนประโยชน 
 เกษตรกร หมายถึง ผูที่ทําการเกษตรท้ังหมดไมวาจะเปนชาวนา ชาวไร  
ชาวสวน ชาวประมง ปาไม หรือเล้ียงสัตว สวนกสิกร หมายถึง  ผูที่ทําการปลูกพืชเพียง
อยางเดียว ซึ่งจะไมรวมถึงการเล้ียงสัตวการทําประมง และการทําปาไม 
  ความสําคัญของการเกษตร 
  1. การเกษตรเปนแหลงที่มาของปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเปนปจจัยของการดํารงชีวิตของประชากรโลก 
  2. การเกษตรมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของประเทศ อยางเชน ประเทศในแถบ
เอเชียหลายประเทศมีรายไดหลักมาจากการสงสินคาเกษตรออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่ง
รวมทั้งประเทศไทยดวย 
 3. การเกษตรชวยใหประชากรของแตละประเทศมีงานทํา โดยเฉพาะ
ประเทศไทย เมื่อ 20 ป ที่แลว ประชากรประมาณรอยละ 80 มีอาชีพอยูในภาคการเกษตร 
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แตในปจจุบันอาชีพการเกษตรลดนอยลงมากทั้งนี้เพราะวามีอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกิด
ข้ึนมามากมายนั่นเอง 
  ความสําคัญของพืชและสัตว 
  พืช  ใหอาหารทุกประเภทที่จําเปนตอการดํารงชีวิตแกมนุษยและสัตวทั่วไป 
ซึ่งอาหารที่ไดจากพืชอาจจําแนกออกไดเปนอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน และแรธาตุชนิดตาง ๆ โดยประชากรของโลกประมาณหนึ่งในสองไดอาหารประเภท
คารโบไฮเดรตจากขาว  สวนที่เหลือรับประทานขาวสาลี และขาวโพดเปนอาหารหลัก ซึ่ง
คารโบไฮเดรตนั้นจะไดมาจากพืชตระกูลหญา เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ขาวไรย ขาวโอต 
และออย สวนอาหารประเภทโปรตีนและไขมันจะไดจากพืชตระกูลถั่ว เชน ถัวเหลืองมีโปรตีน
อยูประมาณ 37% (โดยน้ําหนัก) และมีไขมันอยู 20% ถัวลิสงมีโปรตีนอยู 27 % และมีไขมัน
อยูถึง 50% โดยประมาณ     
  พืชบางชนิดพบวาเปนแหลงของวิตามินที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
และสัตว เชน วิตามินเอ พบในแครรอทและผักชนิดตาง ๆ วิตามินซี พบในผลสมและมะนาว 
เปนตน 
  นอกจากพืชจะเปนแหลงอาหารประเภทตาง ๆ แลว พืชบางชนิดยังสามารถ
นํามาใชทําเปนเครื่องด่ืม เชน ชา กาแฟ ช็อกโกแลต รูทเบียร มะตูม ฯลฯ และบางชนิดใชทํา
เปนเคร่ืองปรุงแตงรสอาหารใหมีกล่ิน รสนารับประทานไดอีกดวย เชน พริกไทย กานพลู วานิล
ลา มัสตาส ฯลฯ 
  พืชเปนวัตถุดิบที่ใชปอนโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด เชน โรงงานไมแปรรูป 
โรงงานทํากระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมทําอาหารกระปอง โครงงานทําอาหารสําเร็จรูป 
โรงงานทําอาหารแหง และโรงงานทําน้ําตาล ซึ่งโรงงานเหลานี้ใชวัตถุดิบจากผลผลิตทาง
การเกษตรทั้งส้ิน 
  พืชหลายชนิดใหเสนใยเพื่อทอเปนเครื่องนุงหมและของใชชนิดตาง ๆ ซึ่งพืชที่
ใหเสนใยที่สําคัญมี 4 ชนิด คือ 
   1. ฝาย  จัดวาเปนพืชที่ใหเสนใยที่สําคัญที่สุดในโลก ซึ่งฝายนี้เปนวัตถุดิบ
ที่มีความคงทนเหนียว และยืดหยุนไดดี ประเทศอินเดียเปนประเทศแรกที่นําฝายมาทอเปน
เครื่องนุงหม 
   2. ปาน  เปนพืชที่มีความสําคัญรองลงมาจากฝาย ใชเปนวัตถุดิบในงาน
พิเศษบางอยางที่ตองใชเสนใยที่มีความยืดหยุนและความทนทานสูง เชน การทําทอดับเพลิง 
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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 

3. กันพื้นที่ที่จะเก็บไวสําหรับสาธารณะประโยชน สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ปาชา 
ทุงหญาเล้ียงสัตว บอลูกรัง ฯลฯ และท่ีอยูอาศัยออก 

การเก็บขอมูลในสนามเพื่อประกอบการทําแผน 
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การเพาะชํากลาไม 
 ในการปลูกปาประการหนึ่งก็คือการปลูกปา โดยใชกลาไมที่มีคุณภาพซึ่งคุณภาพของ

กลาไมก็มีผลสืบเนื่องมาจากการใชเมล็ดไมพันธุดีมีคุณภาพและการปฏิบัติในการเพาะชํา
กลาไมตั้งแตเมล็ดจนเปนตนกลาและบํารุง รักษากอนนําไปปลูก 
 
 คัดเลือกแมไมทีดีและจัดเก็บเมล็ดพันธุไม 
           1. การคัดเลือกแมไมทีดี  
          1.1 มีลักษณะสมบูรณปราศจากโรคและแมลง 
          1.2 เจริญเตบิโตเต็มที ่
                1.3 ใหผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค 
                     - เพื่อใชไมฟนใชสอยในครัวเรือน ประดับ และใหรมเงาพิจารณาจากแม 
                ไมที่ กิ่ง กานเยอะใหรมเงา และดอกที่สวยงาม 
                     - เพื่อปลูกเปนสวนปาใชในอุตสาหกรรมการกอสรางและแปรรูปไมเลือก 
                  เก็บจาก แมไมที่มีลําตนตรง เปลามีความยาวถึงกิ่งแรก    
                1.4 เจริญเตบิโตอยูในกลุมไมชนิดเดียวกันที่มีลักษณะแข็งแรง   

2. การจัดเก็บเมล็ดพันธุไม 
         ภายหลังจากการคัดเลือกและหมายแมไมที่ดีไดแลว อาจทําการเก็บเมล็ดไมหลายวิธี
ดังนี้ 
          2.1 เก็บเมล็ดท่ีรวงหลนตามธรรมชาติ 
               - เหมาะสําหรับไมที่มีผลใหญ ฝกใหญ และเมล็ดใหญ เชน สัก ( Tactona ) ซอ 
        ( Gmelina ) และผลไมยางบางชนิด 
          2.2 การเก็บเมล็ดไมจากเรือนยอดโดยตรง 
               - การเก็บเมล็ดไมควรเก็บในขณะที่เมล็ดผลหรือฝกแกแลวโดยเก็บจากเรือนยอด 
        การปฏิบัติตอเมล็ดหรือผลหลังการเก็บ ( Seed handling ) 
 
การแยกเมล็ด 
         1. การแยกเมล็ดออกจากผลแหง ( Dry fruit extraction ) 
                 - แยกโดยการขยี้หรือทุบ ตัดหรือใชเครื่องแยกเมล็ด 
         2. การแยกเมล็ดออกจากผลสด ( Fruit depulping )  
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
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 ี
 ตอบ ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน ศาลปกครองสูงสุด เปน
ประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ 
ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ และ
เลขานุการ  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 26) 
 
17.กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่ออายุครบก่ีป 
 ก. 55 ปบรบิูรณ    ข. 60 ปบรบิูรณ 
 ค. 65 ปบรบิูรณ    ง. 70 ปบริบรูณ 
 ตอบ ง. 70 ปบริบูรณ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 30) 
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18.การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยให
ขาราชการปฏิบัติราชการอยางไร 
 ก. มีประสิทธิภาพ และคุมคา    
 ข. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ง. มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
 ตอบ ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การจัดระเบยีบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคณุภาพ คุณธรรม 
และ มีคุณภาพชีวติที่ดี (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34) 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 
ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงตั้ง 
ตามท่ีบัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 ข. อยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ 
 ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 
การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  
 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
สํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรม
หนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดใหหัวหนา
สวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 17)  
 
10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
 (1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
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 (2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 
                      (3)   กรม  

(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2545)  
 
11. ในการแตงตั้งอธบิดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคสี่ ให
รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และใหผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) 
 
12.ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือขอใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง 
และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 23) 
 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 
 ข. กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
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แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร 
 
52.องคประกอบของโปรตีนในอาหารสัตวน้ําไมควรต่ํากวา 
 (1) 15%    (2) 25%  
 (3) 35%    (4) 45% 

 ตอบ 3อาหารท่ีใหสัตวน้ํากินนั้น ควรมีสวนประกอบของพวกโปรตีน 30%, คารโบไฮเดรต 
15%, ไขมัน 5%, วิตามิน 1.0 – 5 % 

 
53.เมื่อปลาติดเชื้อภายนอกจะตองใชความเขมขนของฟอรมาลีนเทาไรในการแชตลอด 
 (1) 10 – 15 ppm.   (2) 15 – 20 ppm.  
 (3) 20 – 30 ppm. (4) 35 – 40 ppm. 

 ตอบ 4การเกิดโรคอาจเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือพวกพยาธิตาง ๆ และอาจ
เกิดจากบอสกปรก ยาที่ใชปองกัน คือ พวกฟอรมาลีน ใชประมาณ 35 – 44 ppm. แชปลาได
ตลอด ยาเหลืองที่เปนผงใช 1 – 2 ppm. แชปลาไดตลอด สวนดางทับทิมใช 2 – 4 ppm. 

 
54.การเล้ียงปลานิลจะเล้ียงประมาณ 
 (1) 2 – 3 เดือน   (2) 4 – 5 เดือน  
 (3) 6 – 8 เดือน   (4) 9 – 10 เดือน 

 ตอบ 3 ระยะเวลาในการเล้ียงสัตวน้ํานั้นจะแตกตางกันตามแตละชนิด เชน ปลานิล ประมาณ 
6 – 8 เดือน, ปลาดุก ประมาณ 6 เดือน, ปลาสวาย ประมาณ 2 เดือน, ปลาตะเพียนประมาณ 
8 เดือน และกุงกุลาดํา ประมาณ 4 – 5 เดือน 

 
55.ความรูเรื่องพืชวันส้ันวันยาวนําไปประยุกตให 
 (1) พืชออกดอกและผลผิดฤดูกาลได  
 (2) พืชลมลุกกลายเปนพืชยืนตนได 
 (3) การติดตาตอกิ่งดีมากข้ึน  
 (4) การเวนระยะหางระหวางแถวในการปลูกพืชดีข้ึน 

 ตอบ 1 เนื่องจากการออกดอกของพืชข้ึนอยูกับความยาวนานของวัน และความเขมของ
แสงแดดอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 2 อยาง โดยพืชวันยาวจะออกดอกชาและนอย พืชวันส้ัน
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จะออกดอกเร็วและมาก ซึ่งความรูเรื่องพืชวันสั้นวันยาวนั้นสามารถนําไปประยุกตใหพืชออก
ดอกและผลนอกฤดูกาลปกติได 

 
56.คล่ืนแสงที่พืชดูดรับไวไดมาก คือ 
 (1) คล่ืนแสงสีเขียวและสีเหลือง (2) คล่ืนแสงสีแดงและสีน้ําเงิน 
 (3) คล่ืนแสงสีมวงและสีคราม (4) คล่ืนแสงสีขาวและสีดํา 

 ตอบ 2 แสงแดดที่พืชดูดรับไวสวนใหญเปนแสงสีแดง ซึ่งใชในการงอกของเมล็ดและการ
เติบโตของลําตน แสงที่พืชดูดรองลงมาคือ แสงสีน้ําเงินและสีมวง ซึ่งใชสําหรับเกิดชอดอก 
สวนแสงสีเหลืองและสีเขียวพืชดูดนอยที่สุด แลวมีการสะทอนกลับมาก ทําใหเห็นพืชเปนสี
เขียว สําหรับแสงอัลตราไวโอเลตใชในการทําลายแบคทีเรียไดดีและรวดเร็ว 

 
57.ดินที่มีสวนผสมของ Sand, Silt และ Clay เรียกวา 
 (1) Clay Sand   (2) Loam  
 (3) Sandy Loam   (4) Silty Clay 
ตอบ 2 ดินที่มีสวนผสมของดินทราย (Sand) ดินเหนียว (Clay) และซิลท (Silt) เรียกวา 
Loam 
58.อนุภาคของดินที่เปนดินเหนียวมีขนาด 
 (1) โตกวา 2.00 มม.    (2) โตกวา 0.05 มม.  
 (3) เล็กกวา 0.002 มม.    (4) ระหวาง 0.05 – 20 มม. 

 ตอบ 3 อนุภาคของดินที่เปนดินเหนียว (Clay) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.002 มม. มีรูปราง
เปนแผนบาง ๆ มองไมเห็นดวยตาเปลา 

 
59.Silt เปนดินที่มีขนาดของอนุภาค 
 (1) เสนผาศูนยกลางระหวาง 0.002 – 0.05 มม.  
 (2) เสนผาศูนยกลางระหวาง 1.00 – 2.00 มม. 
 (3) เสนผาศูนยกลางระหวาง 2.00 – 5.00 มม.  
 (4) เสนผาศูนยกลางระหวาง 0.5 – 1.00 มม. 

 ตอบ 1 Silt เปนดินที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของอนุภาคระหวาง 0.002 – 0.05 มม. มี
รูปรางเหมือน Sand แตมีขนาดเล็กกวา มองเห็นลําบากดวยตาเปลา แตจะมองเห็นชัดดวย
กลองจุลทรรศนธรรมดา 
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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 
 

 


