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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ 
เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา ของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ 

ตําบลสะลวง  อําเภอแมรมิ จังหวัดเชยีงใหม 
****************************************************************************** 
 
ช่ือผูใหสัมภาษณ  ...............................................................................  
บานเลขท่ี................หมูท่ี............. บาน .........................ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม    
เพศ............... อายุ.................... ป  ศาสนา........................................................................................... 
ตําแหนงในชุมชน................................................................................................................................ 
ขอมูลอ่ืนๆ........................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 1   ศึกษาเครือขายทางสังคมและการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไป

ของชุมชน ซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณกลุมบุคคลตัวอยางและขอมูลจากองค การบริหารสวนตําบล
สะลวง เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ขอมูลสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16 ซ่ึงประกอบดวย 
                 1.1 ประวัติหมูบาน 
............................................................................................................................................................. 
ลักษณะทางกายภาพ 

(ก) ท่ีต้ังและขอบเขต 
............................................................................................................................................................. 
ลักษณะทางภมิูประเทศ 
............................................................................................................................................................. 

(ข) ลักษณะภูมิอากาศ 
............................................................................................................................................................. 

(ค) ทรัพยากรธรรมชาติ 
............................................................................................................................................................. 
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1.2 ลักษณะดานสังคมและวัฒนธรรม 
(ก) ขอมูลหมูบาน 

............................................................................................................................................................. 
(ข) การคมนาคมขนสง 

............................................................................................................................................................. 
(ค) การศึกษาและสาธารณะสุข 

............................................................................................................................................................. 
(ง) วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

............................................................................................................................................................. 
 1.4  ลักษณะทางประชาและกลุมชาติพันธุ  
............................................................................................................................................................  
                1.5 ลักษณะดานเศรษฐกิจ 
 (ก) การประกอบอาชีพของประชาชน 
............................................................................................................................................................. 
 (ข) การใชท่ีดนิ 
............................................................................................................................................................. 
 (ค) แรงงาน 
............................................................................................................................................................. 
 (ง) รายได 
............................................................................................................................................................. 

1.6 สรุป  
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 ศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา แมเลาะ                   
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2.1. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ํา จําแนกเปน 
2.1.1 ปจจัยภายในของชุมชน ไดแก  

ก. ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ประกอบดวย ระบบคิดและความเช่ือ 
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน การเรียนรูและการสืบทอด   
............................................................................................................................................................. 

ข. ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศ 
............................................................................................................................................................. 

ค. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
............................................................................................................................................................. 

ง. ระบบเครือญาติ  
............................................................................................................................................................. 
 2.1.2 ปจจัยภายนอกของชุมชน ไดแก  

ก. นโยบายของรัฐ 
............................................................................................................................................................. 

ข. การสงเสริมขององคกรเอกชน 
............................................................................................................................................................. 

ค. เทคโนโลยี   
............................................................................................................................................................. 
2.2 กระบวนการสรางเครือขายในการอนุรักษปาตนน้ํา 

               ก. ท่ีมาของการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของลุมน้ําแมเลาะ 
............................................................................................................................................................. 
                ข. วัตถุประสงคของเครือขาย 
............................................................................................................................................................. 
                ค. กิจกรรมและการดําเนินการของเครือขาย 
............................................................................................................................................................. 
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                ง. ผลการดําเนินของเครือขาย 
............................................................................................................................................................. 

                จ. สรุป 
............................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูใหสมัภาษณ 
 
1. นาย ไพศาล  ไทยใหม  ผูใหญบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
2. นาย เดช  อินตะรัง  ผูชวยผูใหญบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
3. นาย ปญญา  ฤทธิกุลพนา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
4. นาย สุขคํา  คําแสน   อดีตผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
5. นายจํารัส  ดุมไม   อดีตผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
6. นายคําอาย   วงศเนตร    คณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
7. นายนิเวส   สุภาบุญ    กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551 
8. นาง สมนา  สุขสบาย  ประธานกลุมแมบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
 



 131

9. นางคํา   ทิเบอะ   ผูอาวุโสประจําหมูบาน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
10. นายพนม   สุขสบาย    เยาวชน 
ชุมชนบานเมืองกะ หมูท่ี 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 11. นาย เสถียร  มณ ี   ผูใหญบาน 
 ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
12. นาย คําปน  ปนวงค   ผูชวยผูใหญบาน 

 ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
13. นาย เสารคํา  ทิพจร   ผูชวยผูใหญบาน 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
14. นาย สงัด  บุตรลี   ไวยาวัจกร(ปูจาน) 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 15. นาย วนั  อินทนนท  คณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 16. นาง อําพัน  มณี    ประธานกลุมแมบาน 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 17. นาย บุญมา  สุรินทรตะ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551 

 18. นายอภิชาต  ชาวเวยีง                        สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
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 19. นางจีรา รังสี   รองประธานกลุมแมบาน 
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 20. นายอดินนัท รังสี   เยาวชน  
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
21. นาง พัชรา  อินตะรัง  ผูใหญบาน 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 22. นาง ขันแกว  ทาปุย   ผูชวยผูใหญบาน 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
23. นายถนอมศักดิ์ สาลี   แกเหมือง 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
24. นาย พรม  เตปา   อดีตผูใหญบาน 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
25. พระยุทธนา ธีรธมฺโม    เจาอาวาส วดัปาหวยสมสุก (ธ)   
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
26. นายเวียน   อินตะรัง  เจาหนาท่ีสวนปาแมริม 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
27.นายมนตไชย  ชัยมังกร   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
28. นางสุภาวรรณ กันสิน   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
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29. นายเจริญ  ปญรัตนทน  กรรมการปา 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
30. นายสมเกยีรติ เนรวงศ   กรรมการปา 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
31. นาย อินตา เกโพ   ผูใหญบาน 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  

 32. นาย เปา แซยาง   ผูชวยผูใหญบาน 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
33. นาย ประพันธ เลายา   อดีตอบต. 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
34. นาย เยีย เลาทะ   คณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
35. นาย ต่ัว กวินยัง่ยนื   คณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
36. นาย หยากวา สะปุน   ปราชญดานการดนตรีพื้นบาน 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
37. นาง สุลีพร คีรีพจญ   ปราชญดานการทอผากระเหร่ียง 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
38. นาง เนตรนภิช ริทู   คณะกรรมการหมูบาน 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
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39. นาย ดี  เดอแฮ   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
40. นาย ถนอมศักดิ์ เดอแฮ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
ชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2551  
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ภาคผนวก ค 

 
ขอมูลดานการปกครองและการบริหารหมูบานของชุมชนในกลุมอนุรักษ 

ลุมน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

กํานันตําบลสะลวง คือ     นายแปง   บุญสุข    
นายกองคการบริหารสวนตําบงสะลวง คือ  จ.ส.ต.ประหยดั    ตันมา 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง คือ นายถนอมศักดิ์   เดอแฮ 
หมูบานเมืองกะ 
ผูใหญบาน   คือ    นายไพศาล   ไทยใหม   
ผูชวยผูใหญบาน    คือ  นายเดช    อินตะรัง 
ผูนําศาสนา    คือ  นายชัชวาล    ใหมเฟอย 
รายช่ือสมาชิก  องคกรบริหารสวนตําบลสะลวง หมูบานเมืองกะ 

1. นายปญญา  ฤทธิกุลพนา   2. นายเกษม  จรัสมณีพรรณ  
รายช่ือคณะกรรมการหมูบาน   หมูบานเมืองกะ 

1. นายไพศาล   ไทยใหม  2. นายเดช   อินตะรัง 
3. นายจรัล   นุตตะระ  4. นายคําอาย   วงศเนตร 
5. นายมา   ไชยชะนะ  6. นายสมศักดิ ์  คําคง 
7. นายจันทรตา   ชัยชะนะ  8. นายปวน   ดอยคํา 
9. นายศรีทน  สุขสบาย 

รายช่ือหัวหนาคุม/หมวด/เขต  หมูบานเมืองกะ 
1. เขต  1   นายคําอาย   วงศเนตร 
2. เขต  2   นายเดช    อินตะรัง 
3. เขต  3   นายสมศักดิ์   คําคง 
4. เขต  4   นายปญญา   ฤทธิกุลพนา 
5. เขต  5   นายประเสริฐ   สุขสบาย 
6. เขต  6   นายปวน   ดอยคํา 
7. เขต  7   นายจันทรต๊ิบ   ปนรัตนทน 
8. เขต  8   นายพวน  แจมเจริญ 
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รายช่ืออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
1. นางสาวฉลองรัตน  ดุมไม  2. นางบุษกร  ภัยพงษ 
รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อส.ม) 

1. นายปญญา   ฤทธิกุลพนา  2. นายเดช   อินตะรัง 
3. นางศิริวรรณ   สุขสบาย  4. นางอําพร   คําแสน 
5. นางจันทรา   สุภาบุญ   6. นางบุษกร   อภัยพงษ 

รายช่ืออาสาสมัครเกษตรกรรม 
 1. นายประเสริฐ   สุขสบาย เกษตร     
 2. นายปญญา    ฤทธิกุลพนา ปศุสัตว  
รายช่ือปราชญชาวบาน 

1. พอศรี    ดอยคํา  ปราชญดานจกัสาน 
2. นายปนแกว    จันทรด ี ปราชญดานสมุนไพร 
 นายจันทรตา    ชัยชนะ  ปราชญดานจกัสาน 
4. นายประเสริฐ    สุขสบาย ปราชญดานปนดิน 
5. นางจําเนยีร    คําแสน  ปราชญดานการทอผากี่กระตุก 
6. นางฟองนวล    สุขสะบาย ปราชญดานการยอมผาและทอผาแบบคาดเอว 

หมูบานพระบาทส่ีรอย 
ผูใหญบาน  คือ  นายเสถียร    มณ ี
ผูชวยผูใหญบาน   คือ   นายเสารคํา    ทิพจร  และ นายคําปน แกววงศ      
ผูนําทางศาสนา    คือ   นายสงัด   บุญลี                             
รายช่ือสมาชิก  องคกรบริหารสวนตําบลสะลวง หมูบานพระบาทส่ีรอย 

1. นายอภิชาต ชาวเวยีง   2. นายบุญมา สุรินตะ 
รายช่ือคณะกรรมการหมูบาน 

1. นายคําปน แกววงศ   2. นายเสารคํา    ทิพจร 
       3. นายสงัด บุญลี   4. นายโรจน นรสิงห 

5. นายคําปน ศรีวิชัย   6. นายกองคํา กิติกร 
       7. นายนัต  รังสี 
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รายช่ือหัวหนาคุม/หมวด/เขต 
1. คุมปางนอก    นายกองคํา   กิติกร 
2. คุมปางกลาง    นายสนิท      กิติกร 
3. คุมปางใน       นายบุญมา    สุรินตะ 

รายช่ืออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
1. นายอภิชาต  ชาวเวยีง   2. นายอุทิตย     เปงมล 

       3. นางวรรณา    อินทนนท  4. นางพิกุล       กิติกร 
รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อส.ม) 

1. นายอภิชาต ชาวเวยีง   2. นางจีลา รังษี 
3. นายสนิท กิติกร   4 นางสุรีย    สุรินตะ 
5. น.ส.วิไลวรรณ บุญลี    6. นางอําไพ เตปา 
7. นางเอ้ืองไพร ศรีมูล   8. นางวรรณา อินทนนท 

รายช่ืออาสาสมัครเกษตรกรรม 
1. นายคําปน แกววงศ  เกษตร 
2. นายสงัด  บุญลี  ปศุสัตว 
3. นายนัต รังสี   ประมง  

รายช่ืออาสาพัฒนาองคกรพฒันาเอกชน 
1. นายอภิชาต ชาวเวยีง 

หมูบานหวยสมสุก 
ผูใหญบาน    คือ    นางพัชรา   อินตะรัง 
ผูชวยผูใหญบาน    คือ  นางขันแกว    ทาปุย และ นายวิเชียร   ขานเพราะ 
ผูนําทางศาสนา   คือ   นายตา   หอมอบ 
รายช่ือสมาชิก  องคกรบริหารสวนตําบลสะลวง หมูบานหวยสมสุก 

1. นายมนตชัย ไชยมังกร  2. นางสุภาวรรณ        กนัสิน  
รายช่ือคณะกรรมการหมูบาน   หมูบานหวยสมสุก 

1. นางพัศรา  อินตะรัง  2 นายประพฒัน  เตวิน 
 3. นายรัตน   ปญญายอง  4. นายศรีนวล  ตอนตะเส 
 5. นายวิชัย   เตปา   6. นายสวิง   นรสิงห 
 7. นายวนัรมณ   เตปา   8. นายอําพล   เตปา 
 9. นายเจริญ   ปนรัตน 
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รายช่ือหัวหนาคุม/หมวด/เขต  หมูบานหวยสมสุก 
1. หมวด  1  นายตา    หอมอบ 
2. หมวด  2   นายสุทัศ  วงศชมพ ู
3. หมวด  3  นายเจริญ   ปนรัตนทน 
4. หมวด  4   นายรัตน   ปญญายอง  

รายช่ืออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
 1. นายอําพล เตปา   2. นางวันเพ็ญ    ขานเพราะ 
            3. นางพิทยเกสร จอมคีรี   4. นางสุภาวรรณ   กันสิน 
รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อส.ม) 
 1. นางสุภาวรรณ   กันสิน   2. นางแสงจันทร  เนระวงศ 

3. นางนฤมล   ไชยมังกร  4. นางไรวรรณ   มูลจันทรตา 
             5. นางวันเพ็ญ   ขานเพราะ  6. นางพิมใจ   ยาคํา 
             7. นางทิพยเกสร  จอมคีรี 
รายช่ืออาสาสมัครเกษตรกรรม 
  1. นางคําสุก เตปา    เกษตร 

2. นายประพฒั เตวิน    ปศุสัตว 
รายช่ือปราชญชาวบาน 
 1. นายตา หอมอบ  ปราชญดานมัคฑายก 
 2. นายสุข นาสิงห  ปราชญดานหมอพื้นบาน 
หมูบานแมกะเปยง 
ผูใหญบาน     คือ    นายอินตา   เกโพ   
ผูชวยผูใหญบาน    คือ  นายเปา    แซยาง  และนายฤทธิชัย   ริทู 
ผูนําทางศาสนา   คือ   นายวิชาญ   รัตนาบุญเลิศ 
รายช่ือสมาชิก  องคกรบริหารสวนตําบลสะลวง หมูบานแมกะเปยง 

1. นายดี  เดอแฮ   2. นายวีรพันธ รมเกลาฟางาม 
รายช่ือคณะกรรมการหมูบาน   หมูบานแมกะเปยง 

1. นาย เปา   แซยาง     2. นาย ศรจันทร  รัตนาขวญัเพชร 
       3. นาย สะดือ   สะปุน    4. นาย แปลา   มอพอ 

5. นาย มงคล   กวินยั่งยนื   6. นาย ฤทธิชัย   ริทู 
       7. นาง เนตรนภิช  ริทู    8. นางแกวภา   เดอแฮ 
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       9. นาย เนง  แซวาง     10. นายชนะชัย   กวินยั่งยนื 
รายช่ืออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
 1. นายวิชาญ  รัตนาบุญเลิศ  2. นายบุญจํา โปเก 
รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อส.ม) 

1. นาย อินตา   เกโพ   2. นาย ดี   เดอแฮ 
       3. นาย แปลา   มอพอ   4. นายวีระพันธ  รมเกลาฟางาม 

5. นาย แนวอ   ธิมา    6. นายมงคล   กวินยั่งยนื 
       7. นาย เปา   แซยาง 

รายช่ืออาสาสมัครเกษตรกรรม 
1. นายสะดือ สะปุน                 เกษตร     

 2. นายดี  เดอแฮ     ปศุสัตว   
รายช่ือปราชญชาวบาน 

1. นาย พะตาลา   เกโพ    ปราชญดานแพทยแผนโบราณ 
2. นาย หยากวา   สะปุน    ปราชญดานการดนตรีพื้นบาน 
3. นายเกะดิ   รมเกลาฟางาม ปราชญดานการละเลนพื้นบาน 
4. นาง มะลิ   สะปุน   ปราชญดานการจับเสน  
5. นางสุรีพร   คีรีพจญ  ปราชญดานการทอผากะเหร่ียง  
6. นาย สะดือ   สะปุน   ปราชญดานการทําการเกษตรอินทรีย
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ภาคผนวก ง 

 
กฎระเบียบของหมูบานของชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ 

ตําบลสะลวง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 
 

กฎระเบียบของหมูบานเมืองกะ หมูท่ี 5 
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 
1. กฎระเบียบวาดวยการอนุรักษปา ปาพื้นท่ีบานเมืองกะแบงเปน 3 สวนคือ 

1.1 ปาอนุรักษ คือ ปาตนน้ําหามบุกรุกทําลายหากผูใดฝาฝนมีโทษปรับต้ังแต  500 บาท           
ข้ึนไป หรือ ตองผานการพิจารณาจาดคณะกรรมการหมูบาน 

1.2 ปาชุมชน/ปาใชสอยเพื่อนํามาทําประโยชน 
1.2.1 ไมแหงหรือไมนอนขอนในเขตปาชุมชนและปาอนุรักษใหเอาไปใชประโยชน

ไดแตตองแจงตอคณะกรรมการหมูบานพิจารณากอน 
1.2.2 ไมไผท่ีข้ึนในปาอนุรักษและปาชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนไดแตหามตัด

เพื่อขาย 
1.2.3 ไมจริง (หมายถึง ไมยืนตนทุกชนิด)หามตัด ทําลาย ผูใดฝาฝนมีโทษปรับ             

ตนละ 500 บาท ถึง 1,000 บาท พรอมยึดไมคืนไวสวนรวม 
1.2.4  การคิดคาปรับจะนับรวมไมเล็ก ไมใหญ ทุกตนท่ีถูกทําลาย 
1.2.5  หามจุดไฟเผาทําลายปา หากมีการพบเห็นมีโทษปรับต้ังแต 500 บาทข้ึนไปโดย

ผานการพิจารณาจาดคณะกรรมการ 
1.2.6 การบุกเบิกลุกลํ้าพื้นท่ีปาอนุรักษและปาชุมชนมีโทษปรับ 500-1,000 บาท และ

ยึดพื้นท่ีคืน 
1.2.7 ปาอนุรักษและปาชุมชนสามารถใชเปนท่ีเล้ียงสัตวไดและเก็บของปามาบริโภค 
1.2.8 ตองรวมกันดูแลปาเพิ่มเติมพื้นท่ีปาท่ีถูกทําลาย 

1.3 พื้นท่ีทํากินใหใชเปนท่ีทํากินสืบจนช่ัวลูกช่ัวหลานและใหทําในขอบเขตหามบุกเบิก 
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2. กฎระเบียบวาดวยการอนุรักษสัตวน้ําและสัตวปา 
2.1 การอนุรักษพันธุปลาในลําหวยแมเลาะและแมกะ สายน้ํา ต้ังแตทางขามไปหวยแมกะจาก

สบน้ําไปจนถึงสะพานขามทุงวัดหาง 
2.1.1 หากผูใดฝาฝนมีโทษปรับต้ังแต 500 บาทข้ึนไปและสงดําเนินคดีตามกฎหมาย 
2.1.2 ผูใดทําการจับปลาโดยใชวิธี ชอตไฟฟาหรือใชยาฆาแมลงในแมน้ําตลอดสายท้ัง

อนุรักษและไมอนุรักษมีโทษตามกฎหมายและสงดําเนินคดี 
2.2 การอนุรักษสัตวปา เขตพื้นท่ีปาชาสาธารณะพ้ืนท่ีประมาณ 7 ไร ทิศเหนือติดท่ีดินของนาย

ธรรมชัย ไทยใหม ทิศใตติดแมน้ํา ทิศตะวันออก ติดท่ีดินของนายดวงแสง ไวปญญาทิศตะวันตกติดลําหวย 
2.2.1 สัตวปาทุกชนิดหามลา ผูใดฝาฝนมีโทษปรับต้ังแตตัวละ 500 บาทข้ึนไปแลวแต

สัตวเล็กสัตวใหญ 
2.2.2 ตองชวยกันรักษาไวใหลูกหลานสืบไป 

3. กฎระเบียบวาดวยการเล้ียงสัตว 
3.1 เจาของสัตวตองดูแลวัวของตัวเองไมใหไปเขาสวนผูอ่ืน 
3.2 เจาของสวนตองลอมร้ัวต้ังแตไมราวสามอันข้ึนไปถาหากลอมร้ัวตํ่ากวาสามราวลงมาวัวเขา

จะไมจายคาเสียหาย 
3.3 แตถาหากลอมร้ัวยังมีวัวไปเขาสวนตองคิดไปตามคาเสียหาย 
3.4 นี่คือกฎระเบียบของหมูบานมีหลายอยางท่ีอยูในหมูบานไมไดรางออกมา 

 
กฎระเบียบการดูแลรักษาปา บานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

1. หามบุคคลภายนอกเขาไปตัดไมในเขตดูแลรักษาโดยเด็ดขาด ถาผูใดฝาฝนมีโทษปรับ ตน
ละ 500-1,000 บาทและยึดไมของกลางและสงใหเจาหนาท่ีดําเนินคดี 

2. หามบุคคลภายนอกเขาไปหาสมุนไพร ตนกลวย กลวยไม หวาย ถาผูใดฝาฝนมีโทษปรับ 
1,000 บาท 

3. หามบุคคลในหมูบาน ตัดไม เล่ือยไม หาฟน เหนือน้ําหวยท่ีมีประปาทุกสายของหมูบาน
โดยเด็ดขาด ผูใดฝาฝนใหทางคณะกรรมการพิจารณาโทษหรือสงใหทางการดําเนินการ 

4. หามบุคคลในหมูบาน เล่ือยไมออกนอกพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาดผูใดฝาฝนคณะกรรมการจะนําสง
เจาหนาท่ีและยึดของกลาง 
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5. หามบุคคลภายนอกหรือในหมูบาน ตัดเอาไมบง ไมซาง ไมหก หนอไมหก ไมเฮ้ีย ท่ีอยู
ตามลําหวยในสวน หามผูใดเอาไปขาย โดยเด็ดขาดผูใดฝาฝนปรับ1,000 บาท 

6. หามบุคคลภายนอกและหมูบาน จับสัตวน้ําโดยการเบ่ือ และใชไฟฟาชอตโดยเด็ดขาดผูใด
ฝาฝนปรับ 1,000 บาท 

7. หามบุคคลภายนอกและในหมูบานลาสัตวทุกชนิดในเขตรักษาปาของหมูบานโดยเด็ดขาด
ผูใดฝาฝนปรับ1,000 บาท 

8. หามบุคคลภายนอกและในหมูบาน นําขยะท้ิงตามไหลทางโดยเด็ดขาดผูใดฝาฝนปรับ
1,000 บาท 

9. หามเผาปาโดยเด็ดขาดถาพบเห็นผูใดเผาปาจะถูกปรับ 500-1,000 บาท 
10. อาณาเขตอนุรักษของบานพระบาทส่ีรอย ทิศเหนือ จรดดอยผาต้ัง-กิ่ว ศาลา-เหลาโอ ทางผา

แดน กิ่วบงทิศใต จรดปาเกี๊ยะ-ผาดํา ดอกจ๊ิกจอง ทิศตะวันออกจรดสันเหลาเทิง กาดผี-ติดเขตเมืองกะ 
ทิศตะวันตก จรดหลังผาเล่ียม ประตูลอดบาป-แดนดิน 
 

ลงช่ือ นายเสถียร  มณี   ผูใหญบาน ลงช่ือ นายสงัด     บุญลี       ประธานประชาคม 
ลงช่ือ นายเสารคํา  ทิพจร  ผูชวย  ลงช่ือ นายบุญมา    สุรินตะ   ส.อบต.หมูท่ี 6 
ลงช่ือ นายคําปน  แกววงค ผูชวย  ลงช่ือ นายอภิชาต   ชาวเวียง  ส.อบต.หมูท่ี 6 
 

กฎระเบียบตางๆ ในหมูบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 
1. กลุม/องคกรนอก มีความประสงคจะทํากิจกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับหมูบานตองผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการหมูบานและเวทีประชาคมหมูบานทุกคร้ัง 
2. ทางวัด จะทํากิจกรรมใดหรือโครงการใดท่ีเกี่ยวกับทางวัด ขอแจงคณะกรรมการหมูบาน

ใหทราบโดยท่ัวกัน จะตองแจงตอคณะกรรมการหมูบาน อยางนอย1เดือนข้ึนไป 
3. เร่ืองทุกอยางท่ีจะเกิดผลเสียตอชุมชน ขอใหชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจและแกปญหาพรอมกัน 
4. ในการยิงปนในหมูบาน  ถาหากใครยิงปนและท่ีเขตหวงหามหรือบริเวณวัด  ทาง

คณะกรรมการหมูบานจะตองยึดปนคนท่ีกระทําความผิดวารุนแรงมากขนาดไหน พรอม พิจารณา
ความผิดเปนกรณีๆไป บุคคลภายนอกตางถ่ินตางอําเภอ หรือตางจังหวัดท่ีจะเขามาพักหรืออาศัยภายใน
หมูบานจะตองแจงตอผูใหญบาน หรือคณะกรรมการหมูบานทุกคร้ัง และข้ึนอยูกับดุลพินิจของ
ผูใหญบาน หรือคณะกรรมการหมูบานเสียกอน (วาจะใหหรือไมใหอาศัย)                                     
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กฎระเบียบการอนุรักษสัตวน้ํา 
1. เขตอนุรักษต้ังแตฝายพอนอยคําถึงฝายประชาอาสา 

  - หามจับสัตวน้ําทุกวิธี 

  - บทลงโทษผูฝาฝนปรับ 3,000-5,000 บาท 
  - ปดวิดน้ํา หะแคว ทอดแห เบ็ด 500 บาท 
  - ชอตดวยไฟฟา ระเบิด ยาเบ่ือ 3,000-5,000 บาท 
  - จายใหคนนําจับ/เห็น เงินท่ีปรับไดจายใหคนนําจับ คร่ึงหนึ่งอีกคร่ึงเปนของ 

หมูบานหวยสมสุก 
2. กฎระเบียบในการอนุรักษปา บานหวยสมสุก 

กรรมการตรวจปาอนรัุกษ-ไฟปารวมกับกรรมการหมูบานท้ังหมด 
1. นายสมเกียรติ  เนระวงค  2. นายพล  นรสิงห  
3. นายนิคม   ทาปุย   4. นายเจริญ  ปนรัตนทน 

2.1. การฝาฝนตัดไมในเขตอนุรักษปรับตนละ500บาท ยึดไมและเคร่ืองมือ 
2.2. กรณีตัดไมสรางบาน จะตองใหกรรมการทราบกอนและอยูในดุลพินิจของ

กรรมการ (เฉพาะคนในหมูบานเทานั้น) 
2.3 เขตรับผิดชอบท่ีตองอนุรักษ เขตตนน้ํา หวยมะลิ ปาตึง หวยโปง  
2.4 เขตอนุ รักษ /ปา เพิ่ม เ ติม  ต้ังแตตนยางใหญ  สามแยกเขตติดตอ  ปาหมู  2                      

บานสะลวงใน ตามแนวแบงเขต จนถึงเขตติดตอ บานเมืองกะ  
2.5 การหาหนอไม ใหหาไดในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกป 

 
กฎระเบียบการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมหมูท่ี 8 บานแมกะเปยง 

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

1.  ปาในพื้นท่ีรับผิดชอบของหมูบานแบงเปน 3 สวน  
- รัศมีรอบๆ หมูบาน จํานวนหนึ่งกิโลเมตร เปนพื้นท่ีทํากิน(แตไมให

บุกเบิกพื้นท่ีใหม) 
- สวนท่ี 2 รัศมีรอบหมูบานสองกิโลเมตร แบงเปนปาใชสอย 
- สวนท่ีเหลือเปนปาอนุรักษ 

2.  การตัดไมในพื้นท่ีปาใชสอยมาใชประโยชนสวนตนและชุมชนตองแจงคณะกรรมการปา
ชุมชนทราบกอน (ผูใดฝาฝนปรับตนละ 500-1000 บาท) 



 144

3.  ไมทุกชนิดหามมีการซ้ือขายออกนอกพื้นท่ีผูใดฝาฝน คณะกรรมการจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินคดี 
4.  สัตวปาในรัศมีรอบๆ หมูบานระยะหนึ่งกิโลเมตร ใหถือเปนสัตวปาอนุรักษหามมิใหผูใด

ทํารายหรือยิงสัตว (ยกเวนสัตวอันตรายเชน งูเหา พังพอน ) ผูใดฝาฝนปรับตัวละ 500 บาท 
5.  สัตวน้ําระยะต้ังแตทายเหมือง นายนาวิน พะนาประสิทธิพร ถึงบริเวณนาลุง  สุวอ ธิมา ให

ถือเปนสัตวน้ําอนุรักษ หามผูใดหากินท้ังสัตวเล็ก ใหญผูใดฝาฝนปรับตัวละ 500 บาท 
6.  ปาอนุรักษคณะกรรมการจะออกตรวจสามเดือน ตอหนึ่งคร้ัง หากเจอผูบุกรุกจะแจง

เจาหนาท่ีและคณะกรรมการปาชุมชนจะยึดคืนทันที 
ระเบียบดังกลาวท่ีประชุมมีมติใหเร่ิมใชต้ังแต 28สิงหาคม 2548 เปนตนไป 
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ภาคผนวก จ 

 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดชัน้คุณภาพลุมน้าํ 
และขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีไดมีปญหาขอขัดแยงระหวางหนวยราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและการใช

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีลุมน้ํา อันเกิดจากการท่ีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 
2518 และวันท่ี 13 กรกฎาคม 2520 เพื่อกําหนดช้ันและอาณาเขตของปาไมตนน้ําลําธารบริเวณลุมน้ําปง
และลุมน้ําวัง ตามที่เกษตรและสหกรณเสนอ โดยกําหนดใหการกระทําหรือการดําเนินการใดๆ ในเขต
ปาลําธารช้ันตางๆ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑไดต้ังข้ึนไว ยกเวนในเขตปาไม ตนน้ําลําธาร ช้ันท่ี 1 ได
หามไมใหมีการขอใชประโยชนโดยเด็ดขาด (เอกสารแนบ 1 และ 2) แตโดยเหตุท่ีพื้นท่ีดังกลาวเปน
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางแรสูงกระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอใหคณะรัฐมนตรีบทบาทมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยว
เร่ืองนี้ และคณะรัฐมนตรีไดมติเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2520 ตั้งคณะกรรมการอันประกอบดวย กรมปา
ไม กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ข้ึนทบทวนมติคณะรัฐมติท้ังสองดังกลาว (เอกสาร
แนบ 3) โดยผลการพิจารณาปรากฏวา ควรจะไดปรับปรุงการกําหนดชั้นและอาณาเขตของปาตนน้ําลํา
ธารเสียใหมใหถูกตองตามหลักวิชาการยิ่งขึ้น 
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาทางแกไขปญหาขอขัดแยงดังกลาว ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีไดเสนอแลวโดยใหการประชุมเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2523 แลวใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกันพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง (เอกสารแนบ 4) ซ่ึงในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2524 ไดพิจารณาผลการพิจารณารวมของ 2 กระทรวงแลว และได
มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณากอน (เอกสารแนบ 5) ซ่ึงสรุปไดวา คณะรัฐมนตรี
ยั งไมสามารถหาผลสรุป ท่ี เปนขออนุ มั ติ  เพื่ อนํ ามาแกไขปญหาในการใชประโยชนหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีลุมใหหมดส้ินไป 
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2.  การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
             2.1 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ จึงไดนําเร่ืองดังกลาวขางตนเสนอ
เขาคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาอีกทางหนึ่ง และไดมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการ
กํ าหนด ช้ันคุณภาพลุมน้ํ า ศึกษาวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพลุ มน้ํ า ใหสอดคลองกับหลักการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมและไดเสนอโครงการศึกษาเพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําท่ี
สําคัญของประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2525 ใหเปนโครงการพัฒนาเรงดวน โดยโครงการนี้จะใชเวลาในการวิจัยประมาณ 5 ป (พ.ศ. 2525-
2530) โดยในชวง 3 ปแรก จะทําการวิจัยลุมน้ําทางภาคเหนืออันไดแก ปง วัง ยม และนาน และชวง 2 ป
หลัง จะทําการวิจัยลุมน้ําทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันไดแก ชีและมูล ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการศึกษาตอไป 

2.2 จากการสัมมนาคณะกรรมการรวมรัฐบาลและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 2527 ไดมีพิจารณาถึงปญหา
ขอขัดแยงอันเกิดจากการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณลุมน้ําปงและวังและท่ีประชุม
ไดเสนอแนวทางแกไขไวสองข้ันตอน คือ 
                           1) การแกไขปญหาระยะส้ัน ใหกรมปาไมและสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติรวมกันพิจารณาดําเนินการผอนคลายใหมีการอนุญาตใหใชประโยชนในเขตตนน้ํา
ลําธารช้ันท่ี 1 เพื่อการทําเหมืองแรได โดยท่ีปาไมจะกําหนดหลักเกณฑและมาตรการช่ัวคราวในการ
อนุญาตดังกลาว 
                        2) การแกไขปญหาระยะยาว ใหสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกรม
ปาไมและกรมทรัพยากรธรณี รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการทบทวนการกําหนดพื้นท่ีตนน้ําปง
และวังใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และใหแลวเสร็จภายใน1ป โดยจะรอผลการวิจัยของโครงการศึกษา 
เพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ไดมอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการ 

2.3 บัดนี้ คณะผูทําการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินวิจัยมาเปนเวลา
ประมาณ 2 ปและไดนําผลงานวิจัยของแตละปเสนอตอผูบริหารในหนวยราชการท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ํา จํานวน 18 หนวยงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง การแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําของประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม มาแลว 2 คร้ัง เพื่อใหมีโอกาส
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นประสบการณในแนวทางหรือวิ ธีการแบง ช้ันคุณภาพลุมน้ํ า  และการ
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละช้ันคุณภาพลุมน้ําท่ีเปนผลจากการศึกษาวิจัยโครงการปฏิบัติการดังกลาว 
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มาปรับปรุงการดําเนินงานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงานผลการวิจัยในพื้นท่ีน้ําปงลุม
และนํ้าวัง ตอคณะกรรมการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําเพื่อพิจารณาตามลําดับแลว 

2.4 คณะกรรมการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา ไดพิจารณาผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําและขอเสนอแนะมาตรการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําแลวเห็นวา 
ผลงานวิจัยดังกลาวขางตนจะใชเปนขอพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา
เปนการถาวรได สวนขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําก็จะเปนประโยชนตอจากการ
จัดการลุมน้ําอนาคตไดเชนกัน สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติจึงไดนําผลการวิจัย
ดังกลาวเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณารับหลักการ  เพื่อท่ีจะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการตอไป 

3.  มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดพิจารณาเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําและขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2528 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2528 และมี
มติดังนี้ 
             3.1 เห็นชอบกับหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีใชในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําตาม
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หลายเลข 1 และใหนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชใน
การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําอ่ืนๆท่ัวประเทศตอไป 
               3.2 เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปนหนวยงานกลาง
รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให
สอดคลองกับขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา ท่ีแกไขตาม มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ตามขอ 3.2 แลว 

4.  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
ใครขอใหคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาดังนี้ 

4.1 เห็นชอบกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา และใหนําหลักเกณฑ
ดังกลาวไปใชในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําอ่ืนๆ ตอไป 

4.2 เห็นชอบกับขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินลุมน้ํา 
4.3 เห็นชอบใหมีการจัดการปฏิบัติงาน (Action Plan) ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ

มาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําในขอ 4.2โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปน
หนวยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
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หลักเกณฑและวิธีการในการ 
กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

และ 
ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขต 

ลุมน้ําปง-วัง 
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หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด 
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

 
1.  คานิยมท่ัวไป 

(1) หลักเกณฑ หมายถึง หลักเกณฑท่ีใชในการแบงช้ันคุณภาพน้ํา 
(2) มาตรการ หมายถึง มาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชควบคุมการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําแตละช้ัน 
(3) หลักเกณฑและมาตรการ หมายถึง หลักเกณฑท่ีใชในการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําและ

มาตรการควบคุมการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
เพื่อใชประกอบการพิจารณาเสนอแนะใหมีการใชท่ีดินในเขตปาตนน้ํา และพ้ืนท่ีลุมน้ําของประเทศไทย 

2. หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดช้ันคุณภาพของกลุมเนนหลักเกณฑการกําหนดช้ัน
คุณภาพของลุมน้ํา ในท่ีนี้กําหนดจากปจจัยดานกายภาพซ่ึงมีผลตอกระบวนการทางอุทกวิทยาและ มี
ลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไดรวม 6 ประการ คือ 

2.1 สภาพภูมิประเทศ ใชลักษณะแผนดิน (Landform) วาเปนบริเวณแนวสันเขา ยอดเขา
แหลม ยอดเขามน หุบเหว หนาผา เชิงเขา บริเวณรอยกัดลึกรองเขา ท่ีราบข้ันบันได ท่ีราบหรือท่ีลุม ซ่ึง
มีผลตอการกําหนดการใชท่ีดิน 

2.2 ระดับความลาดชัน ใชคาเฉล่ียความลาดชันของพื้นท่ีเปนเปอรเซ็นต ซ่ึงนับและคํานวณ
ไดจากพื้นท่ีท่ีกําหนด 

2.3 ความสูงจากระดับน้ําทะเล ใชคาเฉล่ียความสูงจากระดับน้ําทะเลเปนเมตรท่ีปรากฏใน
แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ 

2.4 ลักษณะทางงธรณีวิทยา ใชชนิดของหินและอายุทางธรณี รวมท้ังสมบัติท่ีจะแปรสภาพ
เปนดินท่ีมีความยากงายตอการถูกชะลางพังทลายท่ีปรากฏเปนสวนใหญในพื้นท่ี 

2.5 ลักษณะทางปฐพีวิทยา ใชสมบัติของดินท่ีเกี่ยวกับความลึกความอุดมสมบูรณและ
ความยากงายตอการถูกชะลางพังทลายของชนิดดินท่ีปรากฏเปนสวนใหญในพื้นท่ี การกําหนดคาปจจัย
ตางๆ ท้ังหานี้ กําหนดแผนท่ีสภาพภูมิประเทศมาตรสวน 1:50,000 แผนท่ีดิน และแผนท่ีธรณีวิทยาของ
สวนราชการตางๆ ประกอบการตรวจสอบภาคสนามโดยใชพื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตรเปนเกณฑ และปรับ
สภาพของแนวเสนช้ันคุณภาพลุมน้ํา 

2.6 สภาพปาท่ีเหลืออยูในปจจุบันใชตําแหนงของปาท่ีกําหนดอยูในแผนท่ีมาตราสวน 
1:250,000 ซ่ึงกรมปาไมไดจัดทําเปนแผนท่ีปาไม โดยการแปลตีความจากภาพถายดาวเทียมท่ี
บันทึกภาพเม่ือป พ.ศ. 2525 เปนเกณฑ   
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การกําหนดช้ันคุณภาพของลุมน้ํา กระทําโดยการผนวกเอาปจจัยท้ังหก เปนรูปของสมการซ่ึง
ไดมีการทดสอบและยอมรับจากการประชุมผูแทนของหนวยงานรัฐ แลวสมการท่ีใชกําหนดคุณภาพลุม
น้ําปงและวัง คือ  
Y(WSC) = [1.93-0.048(Slope)- 0.004(Elev)+0.107(Landfin)+0.116(Geol)+0.193(Soil)(FOR.)]  

 Y(WSC)  คือ ดัชนีคุณภาพของลุมน้ําของพื้นท่ี 
 slope  คือ ระดับความลาดเทของพื้นท่ี (%) 
 Elev  คือ คาความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉล่ียของพื้นท่ี (เมตร/10) 
 Landfin  คือ ดัชนีแทนลักษณะแผนดินของพื้นท่ี 
 Geol  คือ ดัชนีแทนลักษณะธรณีวิทยาของพื้นท่ี  
 Soil  คือ ดัชนีแทนลักษณะทางปฐพีวิทยาของพื้นท่ี 

 (FOR.) คือ  ตัวแปรแทนสภาพการมีปาไม หรือไมมีปาไม ซ่ึงไดคา1แทน สภาพมีปาไมและ 0 
แทนสภาพการไมมีปาไม ซ่ึงตัวแปรนี้จะมีผลกับการกําหนดช้ันคุณภาพของลุมเฉพาะในกรณีท่ีลุมน้ํา
ช้ันท่ี 1 เทานั้นกลาวคือพื้นท่ีใดเม่ือคํานวณดวยสมการในวงเล็บเปนช้ันท่ี 1 หากมีปาไมปรากฏอยูใน
พื้นท่ีสวนใหญก็จะจัดเปนลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ หากไมมีปาไมปรากฏอยูก็จะจัดเปนลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี 

3. คุณภาพของลุมน้ําและมาตรการควบคุมการใชท่ีดินพื้นท่ีท้ังหมดของลุมน้ําปงและวังจะถูก
จําแนกออกเปน 5 ระดับช้ันคุณภาพตามลําดับ ความสําคัญในการควบคุมระบบนิเวศ ของลุมน้ํา โดยใช
หลักเกณฑและสมการคณิตศาสตรในขอ 2 เปนองคประกอบในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา ซ่ึงในแต
ละชั้นคุณภาพนิยามและลักษณะดังตอไปนี้ 

3.1 พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 หมายถึง พื้นท่ีในลุมน้ําท่ีตองสงวนรักษาไวเปนพื้นท่ีตนน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติ ท่ีอาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใช
ท่ีดินไดงายและรุนแรง โดยมีคาดัชนีคุณภาพลุมน้ําท่ีคํานวณไดจากสมการนอยกวา 150 ไมวาพื้นที่จะมี
ปาหรือไมมีปาปกคลุมก็ตามในพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 จะแบงออกเปน 2 ระดับช้ันยอยคือ  

1)   พื้นท่ีลุมน้ําช้ัน 1 เอ หมายถึงพื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 ท่ียังคงมีสภาพปาสมบูรณปรากฏ
อยูในป พ.ศ.2525 ซ่ึงจําเปนจะตองสงวนรักษาไวเปนพื้นท่ีตนน้ําลําธาร และเปนทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ 

2)   พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1บี หมายถึงพื้นท่ีในลุมน้ําช้ันท่ี 1 ซ่ึงพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีๆ
ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาการ ใชท่ีดินรูปแบบอ่ืนกอนหนาป พ.ศ.2525 และ
การใชท่ีดินหรือการพัฒนารูปแบบตางๆท่ีดําเนินไปแลวจะตองมีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ 
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3.2  พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 2 หมายถึงพื้นท่ีภายในลุมน้ําซ่ึงมีคาดัชนีคุณภาพลุมน้ําท่ีคํานวณได
จากสมการอยูระหวา 1.5 ถึงนอยกวา 2.21 โดยลักษณะท่ัวไปมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนลุมน้ําลํา
ธารในระดับลงมา และสามารถนํามาใชประโยชนในกิจกรรมท่ีสําคัญได เชน การทําเหมืองแร เปนตน 

3.3 พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 3 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุมน้ําซ่ึงมีคาดัชนีคุณภาพท่ีคํานวณไดจาก
สมการท่ีอยูระหวา 2.21 ถึงนอยกวา 3.20 และพื้นท่ีท่ัวไปสามารถใชประโยชนไดท้ังกิจการทําไม 
เหมืองแร และปลูกพืชกิจกรรมประเภทไมยืนตน 

3.4 พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 4 หมายถึงพื้นท่ีภายในลุมน้ําซ่ึงมีคาดัชนีคุณภาพท่ีคํานวณไดจาก
สมการท่ีอยูระหวาง 3.20 ถึงนอยกวา 3.99 และสภาพปาถูกบุกรุกเปนท่ีใชประโยชนเพื่อกิจกรรมพืชไร
สวนมาก 

3.5 พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 5 หมายถึงพื้นท่ีภายในลุมน้ําซ่ึงมีคาดัชนีลุมน้ํามากกวา 3.99 ข้ึนไป 
ลักษณะท่ัวไปเปนท่ีราบหรือท่ีลุม หรือเนินลาดเอียงเล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูกบุกรุกแผวถาง
เพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานา และ กิจการอ่ืนๆ 

ขอเสนอมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 
1. มาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ 

1.1 หามมิใหมีการเปล่ียนแปลงลักษณะพื้นท่ีปาไม เปนรูปแบบอ่ืนอยางเด็ดขาดท้ังนี้ 
เพื่อรักษาไวเปนพื้นท่ีตนน้ําลําธารอยางแทจริง  

1.2 ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของบํารุงรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยู และระงับการอนุญาตทําไม
โดยเด็ดขาด เพื่อปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปา อยางเขมงวดกวดขัน 

บริเวณพื้นท่ีช้ันคุณภาพน้ําช้ันท่ี1 เอ หลัง พ.ศ. 2525ใชมาตรการดังนี้ 
บริเวณพื้นท่ีใดท่ีกําหนดเปนลุมน้ําช้ันท่ี1เอ ไวแลวหากภายหลังสํารวจพบวา เปนท่ี     

รกรางวางเปลา หรือเปนปาเส่ือมโทรม ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไปบริเวณ
ใดท่ีมีราษฎรอาศัยอยูดั้งเดิมอยางเปนการถาวรแลวใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัด   ทํากนิใหเปน
การถาวร เพื่อมิใหมีการโยกยายและทําลายปาไมขยายขอบเขตออกไปอีก 

2.  มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี 
2.1 พื้นท่ีใดท่ีมีการเปล่ียนสภาพ เพื่อประกอบการกสิกรรมรูปแบบตางๆ ไปแลวให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาเพื่อทําการกําหนดการถาวรใชท่ีดินใหสอดคลองนโยบายของรัฐ
ท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

2.2 บริเวณใดที่รับการพัฒนาเพื่อทําแหลงพักผอนหยอนใจในรูปตางๆ แลวหากจะมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะตองดําเนินการวางแผนการใชท่ีดินใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ ใน
ลักษณะท่ีอํานวยตอการรักษาสมดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษธรรมชาติ 



 152

2.3 บริเวณพื้นท่ีใดท่ีไม เหมาะสมตอการเกษตร  หรือพัฒนาในรูปแบบอื่นให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตนน้ําลําธารอยางรีบดวน 

2.4 ในกรณีท่ีตองมีการกอสราง ถนนผานเขาไปในพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันนี้ หรือทําเหมืองแร 
หนวยงานรับผิดชอบในโครงการจะตองดําเนินการควบคุมการชะลางพังทลายของดินท่ีเกิดข้ึนใน
บริเวณโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติการในระหวางดําเนินการและภายหลังเสร็จส้ินโครงการมิใหลงสู
แหลงน้ํา และไมสามารถนํามาอุปโภคบริโภคได 

2.5 ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีความจําเปนตองใชท่ีดินอยางหลีกเล่ียงไมได ใน
โครงการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ แลวใหสวนราชการเจาของโครงการ
ดังกลาว นําโครงการนั้น เสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการ เสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป 

3. มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 2  
3.1 การใชท่ีดินท่ีกิจการปาไมหรือเหมืองแร ควรอนุญาตใหไดแตจะตองมีการควบคุม

การปฏิบัติในการใชที่ดินเพื่อการนั้นๆ อยางเขมงวดกวดขันและเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกพื้นท่ีตนน้ําลําธารและพ้ืนท่ีตอนลางอยางเด็ดขาด 

3.2 การใชท่ีดินเพื่อกิจการทางดานเกษตรกรรมควรหลีกเล่ียงอยางเด็ดขาด 
3.3 ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการปลูกปาในบริเวณท่ีถูกทําลายโดยรีบดวน 

4. มาตรการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 3  
4.1 การใชท่ีดินท่ีกิจการปาไมหรือเหมืองแร ควรอนุญาตใหไดแตจะตองมีการควบคุม

การควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักอนุรักษดินและน้ํา 
4.2 การใชท่ีในการกสิกรรมในช้ันคุณภาพนี้ ควรตองปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) บริเวณท่ีมีดินลึกมากกวา 50 ซม.ใหใชเปนบริเวณท่ีปลูกไมผลไม
เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจยืนตนอ่ืนๆไดตามความเหมาะสม แตตองใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ี
ถูกตอง 
   (ข) บริเวณที่ดินลึกนอยกวา 50 ซม.ท่ีไมเหมาะสมกับกิจการทางกสิกรรม
สมควรใชเปนพื้นท่ีปาไม หรือทุงหญาเล้ียงสัตว 

5. มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 4  
         การใชท่ีดินท่ีกิจการปาไมหรือเหมืองแร ควรอนุญาตใหไดตามปกติ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางรัฐบาลอยางเครงครัด การใชท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในช้ันคุณภาพลุมน้ํานี้จะตองปฏิบัติ
ดังนี้ 
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(ก) บริเวณท่ีมีความลาดชัน 18-25 %และดินลึกนอยกวา 50 ซม.สมควรใช
เปนพื้นท่ีปาไมและไมผล โดยมีการวางแผนการใชท่ีดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา 

(ข) บริเวณท่ีมีความลาดชัน ระหวาง 6-18% ควรจะใชเพาะปลูกพืชไร โดยมี
มาตรการอนุรักษดินและน้ํา 

6. มาตรการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 5  
การใชท่ีดินทํากิจการเหมืองแร การเกษตร ปาไม และกิจการอ่ืนๆ ใหอนุญาตได

ตามปกติ การใชท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมในช้ันคุณภาพลุมน้ํานี้จะตองปฏิบัติดังนี้ 
(ก) บริเวณท่ีมีดินลึกนอยกวา 50 ซม.ควรใชเปนพื้นท่ีในการปลูกพืชไร ปา

เอกชน ไมผล และทุงหญาเล้ียงสัตว หรือไมก็ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจ 
(ข) บริเวณท่ีมีดินลึกมากกวา 50 ซม.ควรใชเปนพื้นท่ีปลูกขาวและพืชไรและ

ตองระมัดระวังดูแลรักษาอยูเสมอ 
         (ค) ในกรณีท่ีจะใชดินในชั้นคุณภาพนี้ เพื่อการอุตสาหกรรมควรหลีกเล่ียง

พื้นท่ีๆมีศักยภาพทางการเกษตร 
 
 
 
 

 



 154

ภาคผนวก ฉ 

 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 
เรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไม 

 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแกไขปญหาท่ีดินในพื้นท่ีปาไม ตามมติคณะกรรมการนโยบาย     

ปาไมแหงชาติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ไดพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การแกไขปญหาท่ีดินในพื้นท่ีปาไมแลว มีความเห็นในเร่ืองเกี่ยวกับการพิสูจนการครอบครองท่ีดินของ
ราษฎร ใหใชภาพถายทางอากาศเปนหลักรวมกับหลักฐานอ่ืนและการกําหนดมาตรการการอยูอาศัยใน
พื้นท่ีปาไมใหขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม มติคณะกรรมการฯโดยสรุปใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปา
ไม) พิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาท่ีดินในพื้นท่ีปาไมโดยเฉพาะมติ
คณะรัฐมนตรีวันท่ี 17 เมษายน 2540โดยใหใชแนวทางมติคณะรัฐมนตรี ท่ี 22 เมษายน 2540 เกี่ยวกับ
การแกไขปญหาพ้ืนท่ีปาไมในภาพรวมท้ังประเทศเปนฐานในการปรับปรุงและนําความเห็นของคณะ
กรรการนโยบายปาไมแหงชาติ ไปประกอบการพิจารณาดวย 

2. คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติไดประชุมเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2541 
เกี่ยวกับเร่ืองการแกไขปญหาท่ีดินในพื้นท่ีปาไม มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
โดยมีมาตรการและแนวทางการเหลืออยูคงไวใหได จึงกําหนดมาตรการและแนวทางการแกไขปญหา
พื้นท่ีปาไมเปน 2 ดานคือ 
1. ดานการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม 

1.1 ปาสงวนแหงชาติ 
1)  พื้นท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร และพื้นท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจท่ีเส่ือมสภาพ  กรมปา

ไมไดมอบพื้นท่ีดังกลาวให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฏิรูปท่ีดินตามนโยบายรัฐบาลเม่ือป พ.ศ. 2536 
แลว ดังนั้น เพื่อใหนโยบายการปฏิรูปท่ีดินของรัฐบาลสัมฤทธ์ิผล จึงใหดําเนินการดังนี้ 

ใหกรมปาไมและส.ป.ก. ปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยแนวทางปฏิบัติในการกันพื้นท่ีปา
สงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2538 โดยเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จทุกปา
โดยเร็ว ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ และเพื่อเปดโอกาสใหราษฎรในพื้นท่ีมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางเปนรูปธรรม ใหกรมปาไมพิจารณาตามความเหมาะสม จัดการพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปา
แปลงเล็กนอยในพื้นท่ีราบและมิใชเปนพื้นท่ีท่ีควรสงวนรักษาไวเพื่อคุมครองระบบนิเวศ และสภาพ
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แปลงดังกลาวจะตองไมติดกับปาผืนใหญ โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองท่ี และ ส.ป.ก. 
กรณีใหพิจารณาจัดทําเปนพื้นท่ีทดลองจัดการเปนบางแหงกอน 

ให ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไปเรงรัดกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินเม่ือ
มีเขตการปฏิรูปท่ีดินแลวให ส.ป.ก.เรงรัดดําเนินการตอไป และใหกําหนดเปนเง่ือนไขการใชท่ีดิน       
ส.ป.ก. ใหราษฎรปลูกไมผล/หรือไมยินตนอยางนอยรอยละ 20 ของเนื้อท่ีท่ีไดรับ กรณีเปนท่ีดินท่ีติด
กับเขตปาจะตองปลูกผลไม/ไมยืนตนเปนแนวกันชน และใหเอาวิธีการจัดรูปแปลงท่ีดินใหมีขนาดท่ี
เหมาะสมเพื่อแกไขปญหาเร่ืองท่ีดินอยูอาศัย/ทํากินของราษฎรในเขตปาไมดวย 

2) พื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม ตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ
ท่ีดินปาไมในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535  ซ่ึง
กําหนดไววา เม่ือดําเนินการในพื้นท่ีกรมปาไมปรับแนวเขตไดตามสภาพขอเท็จจริงและความเหมาะสม
ในถูมิประเทศ ผลการปรับแนวเขตใหดําเนินการ ดังนี้ 

บริเวณพื้นท่ีท่ีปรับออกเปนพื้นท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ หากมีราษฎรอยูอาศัย/ทํากิน ให
กรมปาไมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม      

พื้นท่ีผานการตรวจสอบและมีความเหมาะสมท่ีจะกําหนดไวเปนปาเพื่อการ
อนุรักษ ใหกรมปาไมกําหนดเปนปาอนุรักษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมในแตละพื้นท่ี ท้ังนี้ ให
กรมปาไมจัดทําแนวเขตท่ีชัดเจน และปองกันดูแลคุมครองอยางเขมงวด ไมใหราษฎรบุกรุกเขาไปยดึถือ
ครอบครองอยูอาศัยทํากิน หากมีการบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองใหดําเนินการตามกฎหมายอยาง
เฉียบขาด 

1.2 ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา 
และปาอนุรักษตามติดตามมติคณะรัฐมนตรี(พื้นท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1ข้ันท่ี 2 และเขตอนุรักษปาชายเลน) 
เนื่องจากเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษไดกําหนดข้ึนเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืชและพันธุสัตวท่ี
มีคุณคา หายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยและการพังทลายของดิน รวมตลอดถึงเพื่อ
ประโยชนดานการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความม่ันคงของชาติ ดังนี้ 

1. ยืนยันนโยบายของรัฐท่ีจักไมนําพื้นท่ีปาอนุรักษตามกฎหมายและปาอนุรักษตาม
กฎหมายและปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

2. ใหกรมปาไมสํารวจพื้นท่ีท่ีมีการครอบครองใหชัดเจนและข้ึนทะเบียนผูครอบครอง
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 3. ใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง
ท่ีดินของราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหาร (หากไมมีใหใชภาพถายดาวเทียม) ซ่ึง
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ภาพถายพื้นท่ีนั้นไวเปนคร้ังแรกหลังวันสงวนหามเปนปาไมตามกฎหมายคร้ังแรก ตรวจสอบรองรอย
การทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นท่ีปาไมตามกฎหมายคร้ังแรก และตอง
พิจารณารวมกับพยานหลักฐานอ่ืน ซ่ึงแสดงวาไดมีการครอบครองทําประโยชนตอเนื่องมากอนวัน
สงวนหวงหามนั้นๆ ดวย 

4. กรณีผลการพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินมากอน ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขต
บริเวณท่ีอยูอาศัย/ทํากินใหชัดเจน หามขยายพ้ืนท่ีเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและดําเนินการตามกฎหมายเพื่อให
ราษฎรอาศัย/ทํากิน ตามความจําเปนเพื่อการครองชีพ แตถาเปนพื้นท่ีลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ 
พื้นท่ี ท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครองดูแลพื้นท่ีปาอนุ รักษตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมเพ่ือใหหาท่ีอยูอาศัย/ทํากินแหง
ใหมหรือดําเนินการเคล่ือนยายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอาศัย/ทํากินในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยใน
พื้นท่ีรองรับใหมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพท้ังในและ
นอกเกษตรกรรม รวมท้ังพิจารณารับรองสิทธ์ิในท่ีดินตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ พื้นท่ีท่ีราษฎรได
เคล่ือนยายออกไปแลว ใหทําการปลูกฟนฟูสภาพปาตอไป 

  5. กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินหลังวันประกาศวันสงวนหาม
เปนพื้นท่ีปาตามกฎหมายคร้ังแรก ใหกรมปาไมดําเนินการ ดังนี้ 

- ใหเคล่ือนยายราษฎรออกจากพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น แลวทําการปลูกปาเพื่อฟนฟู
สภาพส่ิงแวดลอม การเคล่ือนยายราษฎรจากพื้นท่ีใหเตรียมแผนการรองรับในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดย
สนับสนุนดาน สาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 
รวมท้ังการพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดินตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

- หากยังไมสามารถเคล่ือนยายราษฎรออกจากพื้นท่ีไดทันทีใหดําเนินการควบคุม
ขอบเขตพ้ืนท่ีมิใหขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหวางการเคล่ือนยายใหจัดระเบียบท่ีอยูอาศัย/ทํากิน
ใหเพียงพอกับการดํารงชีพ 

 6. การดําเนินการตาม 4) และ 5) จะตองกําหนดเงื่อนไขการใชพื้นท่ีใหเปนไปใน
รูปแบบของการอนุรักษท่ียั่งยืน ใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ/หรือส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 
  7. ใหทุกสวนราชการท่ีดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ทําการพัฒนาเฉพาะการพัฒนาข้ัน
พื้นฐานในการดําเนินชีพ 

1.3 พื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีสงวนหรืออนุรักษไวเพื่อกิจการปาไม กรณีท่ีราษฎรรองเรียนเสนอปญหา ให
จังหวัดดําเนินการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยใหมีท้ังฝายราษฎรฝายละเทาๆ กัน การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหพิสูจนการอยูอาศัยครอบครองทําประโยชนในพื้นท่ีใหชัดเจนวามีมากอน
หรือไม ราษฎรเดือดรอนอยางไร เคยไดรับการชวยเหลือจากราชการมาแลวหรือไมแลวเสนอมาตรการ
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หรือแนวทางแกไขปญหาใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณา ตามมาตรการและแนวทางของแตละพื้นท่ีท่ี
เปนปญหา ท้ังนี้ใหหนวยงานผูรับผิดชอบใหความเปนธรรมกับราษฎรใหมากท่ีสุด 
2. ดานการปองกันพื้นท่ีปาไมและอ่ืนๆ 
 2.1 ถามีการกระทําใดๆ อันเปนการบุกรุกพื้นท่ีปาใหมและ/หรือขยายพื้นท่ีอยูอาศัย/         
ทํากินเพิ่มเติม หรือเปนการทําลาย หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือส่ิงแวดลอม            
ใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบขาด เพื่อปองกันมิใหมีการยึดถือครอบครองพ้ืนท่ี ใหผูมีอํานาจ
หนาท่ีส่ังใหผูกระทําผิดออกจากพื้นท่ี ทําลาย ร้ือถอน และ/หรือดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด 
 2.2 ใหคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติกํากับดูแลใหหนวยงานหรือคณะกรรมการ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการบุกรุก ทําลายทรัพยากรปาไมประสานการปฏิรูปกนั
อยางสอดคลองและมีเอกภาพ เพื่อความมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลในการปองกันรักษาทรัพยากร
ปาไมแหงชาติ 
 2.3 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดใหองคกร
ปกครองทองถ่ิน เชน อบต.หรือสภาตําบล และชุมชนเขารวมดูแลรักษาสภาพปาไม มิใหมีการบุกรุก
ทําลาย หรือกระทําการใดอันเปนการกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและส่ิงแวดลอม 
 2.4 ใหกรมปาไมดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นท่ี       
ซ่ึงประกอบดวยแผนงาน 4 ดานคือ  
  1) ดานการปองกันพื้นท่ี 
  2) ดานการควบคุมพื้นท่ี 
  3) ดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4) ดานการติดตามประเมินผลและระบบขอมูล 
 โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหความรวมมือดําเนินการใหเปนไปตามแผนจัดการ           
อันจะทําใหการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรปาไมเปนไปอยางเปนระบบ ยั่งยืน และเกิด           
ความชัดเจนในการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
 2.5 ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินท่ีออกโดยมิชอบในพ้ืนท่ีปาไม ใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
 2.6 ใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผนดินใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินกิจกกรมตามนโยบายมาตรการและแนวทางแกไขปญหาในแตละประเภทพ้ืนท่ี รวมถึงการ
ดําเนินแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในระดับพื้นท่ีตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหเสนอ
ขอต้ังงบประมาณเปนปๆ ไป 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล    นายกําจรเดช  ศรีวิลัย  
 

วัน เดือน ปเกิด              8 มีนาคม 2508 
 

ประวัติการศึกษา 
2529       ประกาศนยีบัตรวิชาการปาไม โรงเรียนปาไมแพร (รุนท่ี 28) 
2533          ปริญญาตรี สงเสริมการเกษตรและสหกรณ(สงเสริมการเกษตร)  
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2536            ปริญญาตรี สงเสริมการเกษตรและสหกรณ(สงเสริมการปาไม) 
                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

ประวัติการทํางาน  
2529       เจาพนกังานปาไม 2 สํานักงานปาไมเขตลําปาง จังหวัดลําปาง 

กรมปาไม 
2532          เจาพนกังานปาไม 3  ศูนยวนวัฒนวิจยัท่ี 1 กองบํารุง กรมปาไม 
2537         เจาพนกังานปาไม 4  ฝายปองกันรักษาปา สํานักงานปาไม 
                   จังหวดัเชียงใหม กรมปาไม 
2541 เจาพนกังานปาไม 5 ฝายอนรัุกษทรัพยากรปาไม  สํานักงานปา 
                                ไมจังหวัดเชียงใหม กรมปาไม 
2547 เจาพนกังานปาไม 5 ฝายอนรัุกษและปองกันทรัพยากร              

สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา       
และพันธุพืช 

 

การฝกอบรมและดูงาน 
2540                        หลักสูตรการสืบสวนดําเนนิคดีดานปาไม รุนท่ี 30  
2542                       ฝกอบรมคอมพิวเตอร สําหรับขาราชการระดับ 5 
                                  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
2542 ฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก(Small Unit)  
                             รุนท่ี 2/42  พ.ศ.2542 


