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บทคัดยอ

โทษปรับทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับปาไมเปนมาตรการหนึ่งเพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายเกีย่วกบัปาไมมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ แตมาตรการดงักลาวไมอาจจะใชบงัคบัใหไดผลเทาทีค่วร
เนือ่งจากโทษปรบัในความผดิเกีย่วกบัปาไมของไทยก ําหนดไวตามระบบตายตวั และน ําเหตบุรรเทาโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใชในความผิดเกี่ยวกับปาไมดวย จึงทํ าใหโทษปรับทางอาญา
ไมอาจจะยับยั้งการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมได

จากการศึกษาพบวา การกํ าหนดโทษตามจํ านวนเทาของผลประโยชนที่จะไดรับ       
จากการกระท ําความผดิ ซ่ึงบญัญตัใิชในกฎหมายทีใ่หความคุมครองเศรษฐกจิและประโยชนสาธารณะ
มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ํามาใชกบัความผดิเกีย่วกบัปาไม และหลกัการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
The Proceeds of Crime Act 1987 ของประเทศออสเตรเลยี และพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ํามาเปนมาตรการเสรมิการด ําเนนิคดผูีกระท ําความผดิ
เกีย่วกบัปาไมใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณการกระทํ าความผิดในปจจุบัน

เพื่อใหการนํ าโทษปรับมาบังคับใชในความผิดเกี่ยวกับปาไมใหไดผลมีประสิทธิภาพ 
จ ําเปนทีจ่ะตองแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 พระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507
พระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัอุิทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2504
โดยก ําหนดอตัราโทษปรบัตามจ ํานวนเทาของผลประโยชนทีจ่ะไดรับ บญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัปาไม
เปนความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และนํ าหลัก
ความรบัผดิโดยเดด็ขาด Strict Liability ตามกฎหมายคุมครองผูบรโิภคมาบงัคบัใชกบักระบวนการ
พจิารณาคดคีวามผดิเกีย่วกบัปาไม จะท ําใหโทษปรบัทางอาญาในความผดิเกีย่วกบัปาไมมผีลบงัคบัใช
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคได
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ABSTRACT

The Penalty of fine for offences relating to forestry is part of  the measures used to 
enforce the law relating to forestry for more effectiveness, but such measure may not be 
reasonably effective since the penalty for the offence relating to forestry of Thailand has been 
prescribed in the fixed system and the reasons for mitigating circumstances imposed in 
accordance with the Criminal Code for the offence relating to forestry have also been enforced, 
causing the fine penalty for the criminal offence cannot withhold the offence relating to forestry.

According to the study, the penalty prescription based on the amount of  fine equal to 
the amount of interest obtained from the offence commitment which has been enacted in the 
statute of law for the protection of economy and public interest has been found to be appropriated 
in applying for use with the offence relating to forestry according to the Process of Crime Act 
1987 of Australia and the Anti-Money Laundering Act 1999 has been appropriated for use as the 
effective supplement measure for the proceedings against the offender who commits the offence 
relating to forestry and in conformity with the present offence commitment situation.

To have the penalty effectively enforced in the offence relating to forestry, it is 
necessary for the Forestry Act 1941, National Reserved Forest Act 1964, Wildlife Reservation 
and  Protection Act 1992 and National Park Act 1961 to be amended by prescribing the rate of 
fine penalty equal to the amount of interest to be obtained and the offence relating to forestry is 
prescribed as the fundamental offence in the Anti-Money Laundering Act 1999. Also, the strict 
liability based on the Consumer Protection Law must be enforced in the legal proceedings against 
the offence relating to forestry to have the criminal penalty enforced effectively and met with the 
objective.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่มีความสํ าคัญ ไมวาจะเปนปญหาทรัพยากร
รอยหรอ (Resource Depletion) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถเกิดขึ้นหรือฟนฟูใหมได 
(Non-Renewable Resources) หรือปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ (Pollution)1 ซ่ึงสาเหตุที่ทํ าให
ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ คือ การเพิ่มของประชากร (Population Growth) และการขยายตัว    
ทางเศรษฐกจิและความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลย ี(Economic Growth and Technological Progress)2

การสูญเสียทรัพยากรอันเกิดจากปาไมถูกทํ าลายเปนอีกปญหาหนึ่งที่ประเทศไทย
ประสบมาโดยตลอดและยังไมมีทีทาวาจะปราบปรามใหหมดไปได แมเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา
ทรัพยากรปาไมมีความสํ าคัญและมีประโยชนมากมายมหาศาลตอมนุษย ทั้งประโยชนทางตรงและ
ทางออมก็ตาม

การทีป่าไมถูกท ําลายอยางตอเนือ่งจนไมสามารถเกดิขึน้หรอืฟนฟใูหมไดทนันัน้ เปนสาเหตุ
ทีท่ ําใหเกิดปญหาอื่นตามมามากมาย เชน ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล ปญหาความแหงแลง อากาศ 
ขาดความชุมชื้นเมื่อฝนตกเกิดอุทกภัยเกิดการพังทลายของดินและดินโคลนถลม3 ซ่ึงทํ าใหเกิด 
ความสญูเสยีทัง้ตอชีวติ รางกาย ทรัพยสิน ตลอดจนความสญูเสยีทางดานจติใจทีไ่มอาจประเมนิคาได
ในสวนความเสียหายตอภาครัฐนั้นเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาว รัฐจะตองสูญเสียงบประมาณ             
ปละหลายรอยลานบาทในการชวยเหลือประชาชนผูประสบภยั รวมทัง้จดัท ําโครงการตางๆ เพือ่ปองกนั
เหตกุารณไมใหเกิดขึ้นอีก อาจกลาวไดวาการที่ปาไมถูกทํ าลายอยางมากนั้นกอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งตอประชาชนและประเทศชาติสวนรวม โดยเฉพาะปญหาตอส่ิงแวดลอมในเรื่องสิ่งแวดลอมนี้    

                                                       
1 นาท ตันทวิรุฬห. (2527). ปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกับความมั่นคงของชาติ:

สรุปผลการสัมมนาปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกับความมั่นคงของชาติ. หนา 89.
2 อํ านาจ วงศบัณฑิต. (2527). กฎหมายสิ่งแวดลอม. หนา 89.
3 นิวัติ เรืองพานิช. (2537). การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. หนา 169-172.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ยังใหความสํ าคัญ โดยไดบัญญัติถึงสิทธิ
ของบคุคลทีจ่ะมสีวนรวมกบัรัฐและชมุชนในการบ ํารงุรกัษา การคุมครองสงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํ ารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย 
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน4

เมือ่ดสูถิตเิปรยีบเทียบเนื้อที่ปาไมของประเทศไทยที่เหลืออยูในแตละปกับพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศ ในป พ.ศ. 2534 ถึงป 2547 ปรากฏดังนี้5

ปพุทธศักราช เนือ้ที่ปาไมคิดเปนรอยละของพื้นที่ทั้งประเทศ
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548

26.64
26.03
25.62
25.28
33.4

32.67
ถูกบุกรุกทํ าลายเพิ่มอีก 34,836.84 ไร

จากสถติดิงักลาว แสดงใหเหน็วาทรพัยากรปาไมถูกท ําลายมาโดยตลอดมากบางนอยบาง
แตกตางกนัไปในแตละป แตที่เห็นไดอยางชัดเจนคือเนื้อที่ปาไมของประเทศไทยลดนอยลงทุกๆ ป 
ซ่ึงเนือ้ทีป่าไมทีม่เีหลืออยูในแตละปนัน้แตกตางกบัทีค่วรจะเปนอยางตรงกนัขามเลยทเีดยีว กลาวคอื
ตัง้แตป พ.ศ. 2532 เปนตนมาเนือ้ทีป่าไมควรจะมเีพิม่มากขึน้หรอือยางนอยทีสุ่ดกค็วรจะมเีนือ้ทีค่งที่
เนื่องจากป พ.ศ. 2532 ไดมกีารประกาศใชพระราชกํ าหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม 2484
มีผลใหการทํ าไมออกจากปาซึ่งเปนการทํ าไมโดยใหสัมปทานสิ้นสุดลง และหลังจากนั้นก็ไมมี  
การอนุญาตใหสัมปทานทํ าไมออกจากปาอีกเลย อีกทั้งในชวงเวลาดังกลาวหนวยงานตางๆ ไมวา
ภาครฐัหรือเอกชนไดรวมกันรณรงคปลูกปาทดแทนปาสวนที่ถูกทํ าลายไปอยางตอเนื่อง

แมวาจะมีการยกเลิกการใหสัมปทานทํ าไมมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 แตเหตุการณที่ปรากฏ
เปนขาวตามสื่อตางๆ อยูเปนประจํ า คอื เมือ่มีฝนตกหนักนํ้ าปาไหลพัดพาเอาทอนซุงจากภูเขามายัง
พืน้ราบ กอใหเกดิความเสยีหายทัง้ตอชีวติและทรพัยสินของประชาชน และเหตกุารณดงักลาวกเ็กดิขึน้
ซ้ํ าแลวซ้ํ าเลาจนเปนเรือ่งปกตทิัง้ทีก่ารลกัลอบตดัไมในปาเปนความผดิอาญา โดยกฎหมายทีใ่ชบงัคบั
                                                

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 56.
5 สถิติปาไม ป 2543.
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เกีย่วกบัการลักลอบตัดไมในปามีหลายฉบับ ไดแก พ.ร.บ.ปาไม 2484 พ.รบ.ปาสงวนแหงชาติ 2507    
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 2504 พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 2535 รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย
และพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 2535 

สาเหตุสํ าคัญของการลักลอบตัดไมทํ าลายปาไม คือ ผลประโยชนตอบแทนมหาศาล   
ผูถูกด ําเนนิคดเีปนเพยีงประชาชนทีไ่ดผลประโยชนเพยีงเลก็นอยจากการกระท ําผิด สวนผูอยูเบือ้งหลัง
การกระทํ าผิดซ่ึงเปนผูมีอิทธิพลในพื้นที่และเปนผูกอใหเกิดการกระทํ าผิดไมถูกดํ าเนินคดี ในกรณี
ที่สามารถดํ าเนินคดีกับผูมีอิทธิพลได ผูวิจัยมีความเห็นวามาตรการบังคับทางอาญาของกฎหมาย    
ที่ใชบังคับในกรณีการลักลอบตัดไมทํ าลายปายังไมเหมาะสมกับประโยชนที่ผู กระทํ าไดรับ        
โดยเฉพาะโทษปรบัทางอาญาไมสามารถท ําใหผูกระท ําความผดิและไดรับการลงโทษเกดิความเขด็หลาบ
ไมกลากระทํ าความผิดซ้ํ าขึ้นอีกและเปนเยี่ยงอยางใหบุคคลอื่นเกิดความเกรงกลัว ไมกลากระทํ า
ความผิดขึ้นได  (Deterrence)

จากการส ํารวจอตัราโทษในฐานความผดิทีม่โีทษสงูสดุตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการลกัลอบ
ตดัไมท ําลายปาของกฎหมายทัง้ 5 ฉบบัขางตน ปรากฏดงันี ้ตาม พ.ร.บ.ปาไม 2484 ฐานท ําไมหวงหาม
โดยไมไดรับอนุญาตในกรณีที่เปนไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืน เปนตน
หรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไม
เกนิสีลู่กบาศกเมตร หรือไมทีไ่ดแปรรปูแลวรวมปรมิาตรไมเกนิสองลกูบาศกเมตร ผูกระท ําความผดิ
ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท6 ตามพ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ 2507 ฐานแผวถาง เผาปา ทํ าไม เก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไมได
รับอนุญาต ถาไดกระทํ าเปนเนื้อที่เกินกวายี่สิบหาไรหรือกอใหเกิดความเสียหายแกไมสัก ไมยาง 
ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอน
อยางใดอยางหนึง่หรือทัง้สองอยางรวมกนัเกนิยีสิ่บตนหรือทอน หรือรวมปรมิาตรไมเกนิสีลู่กบาศกเมตร
ผูกระทํ าความผิดตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง     
หนึง่แสนหาหมื่นบาท7 ตามพ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 2504 ฐานแผวถางหรือเผาปา เก็บหา นํ าออกไป 
ท ําอนัตราย ท ําใหเส่ือมสภาพซึง่ไม ผูกระท ําความผดิตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหาปหรือปรบัไมเกนิ
สองหมื่นบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ8 ตามพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 2535 ฐานตัด โคน แผวถาง 
เผา หรือท ําลายตนไม หรือพฤกษชาตอ่ืิน ในเขตรกัษาพนัธุปาโดยไมไดรับอนญุาต ผูกระท ําความผดิ

                                                
6 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 11, 73.
7 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 14, 31.
8 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16, 24.
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ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิเจด็ป หรือปรบัไมเกนิหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั9 ตามพ.ร.บ.สงเสรมิ
และรักษาคณุภาพสิง่แวดลอม 2535 ฐานบกุรกุหรือครอบครองทีด่นิของรฐัโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรือเขาไปกระท ําดวยประการใดๆ อันเปนการท ําลาย ท ําใหสูญหาย หรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ
หรือกอใหเกดิมลพษิอนัมผีลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอมในเขตพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอมทีก่ ําหนด
ผูกระท ําความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ10

อยางไรก็ตามในเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการลักลอบตัดไมทํ าลายปาขางตนไมได
บญัญัติใหมีการใชบังคับมาตรการทางอาญาไวเปนอยางอื่น การบังคับใชมาตรการทางอาญาจึงตอง
เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 ฉะนั้นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 แหงประมวล
กฎหมายอาญายอมถูกนํ ามาใชในกฎหมายดังกลาวดวย ดงันัน้จ ํานวนโทษที่จํ าเลยผูกระทํ าความผิด
เกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมท ําลายปาไดรับ คอื โทษทีล่ดแลว เมือ่ปรากฏเหตบุรรเทาโทษตามมาตรา 78
ซ่ึงบทบญัญัติเกี่ยวกับการลดโทษตามมาตรา 78 นี้ บัญญัติใหอํ านาจศาลในการใชดุลพินิจลดโทษ
ใหจํ าเลยไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกจํ าเลยในความผิดนั้น โดยมิไดคํ านึงวาโทษสุทธิที่จํ าเลย
จะไดรับนัน้จะตํ ่ากวาอตัราโทษของความผดิทีจ่ ําเลยไดกระท ําลงไปหรอืไม ซ่ึงในทางปฏบิตัเิมือ่จ ําเลย
ใหการรับสารภาพตามฟองของโจทกแลว ศาลพิจารณาแตเพียงขอเท็จจริง

จากค ํารับสารภาพของจ ําเลยเปนการใหความรูแกศาล อันเปนประโยชนแกการพจิารณาคดี
และเปนเหตบุรรเทาโทษ ศาลมกัใชดลุพนิจิลดโทษแกจ ําเลยกึง่หนึง่เสมอจากอตัราโทษตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการปองกันการลักลอบตัดไมทํ าลายปาขางตนนั้น ในกรณีที่ศาลจะลงโทษปรับดวยนั้น
ศาลจะลงโทษปรบัไดอยางมากทีสุ่ดไมเกนิหาแสนบาทอยางแนนอน โดยยงัมไิดพจิารณาถงึการลดโทษ
ตามมาตรา 78 แหงประมวลกฎหมายอาญา การที่โทษปรับที่จํ าเลยจะไดรับจากการกระทํ าความผิด
ดังกลาวนาจะยังไมเพียงพอในการทํ าใหผูกระทํ าความผิดที่ไดรับการลงโทษเกิดความเข็ดหลาบ  
ไมกลากระทํ าความผิดซํ้ าขึ้นอีกและเปนเยี่ยงอยาง ใหบุคคลอื่นเกิดความเกรงกลัว ไมกลากระทํ า
ความผิดขึ้นได และยิ่งเมื่อนํ าไปเปรียบเทียบกับประโยชนที่ผูกระทํ าความผิดจะไดรับแลว ยังมี
ความแตกตางกันอยูมาก ซ่ึงอาจเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งใหกระทํ าผิดขึ้นได

จากปญหาดังกลาว ผูวจิยัจงึสนใจศึกษาเพื่อหามาตรการทางอาญา โดยเฉพาะลกัษณะ
โทษปรับที่ เหมาะสม ในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทํ าลายปาอันเปนความผิดที่ให
ประโยชนตอบแทนสูง ซ่ึงจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันปราบปราม
การลักลอบตัดไมทํ าลายปาใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

                                                
9  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 38, 54.
10 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535, มาตรา 43, 99.
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1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหา สาระสํ าคัญของโทษปรับทางอาญาตามพ.ร.บ.ปาไม 
พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.   
สงวนคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา วัตถุประสงคการลงโทษปรับทางอาญา         
ในความผิดตามพ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2504  และพ.ร.บ.สงวนคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

1.2.3 เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบและวเิคราะหถึงการลงโทษปรบัทางอาญาตามพ.ร.บ.ปาไม
พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.   
สงวนคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยศึกษาวิเคราะหเปรยีบเทียบกับตางประเทศ

1.2.4 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสํ าหรับการแกไข
ปรับปรงุพ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2504
และพ.ร.บ.สงวนคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ในสวนเกี่ยวกับโทษปรับทางอาญาใหเหมาะสมเพื่อให
การบงัคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมใหมีประสิทธิภาพ

1.3  สมมติฐานของการศึกษา

โทษปรับทางอาญาตามพ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507    
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 ไมเหมาะสมกบัลักษณะ
ของการกระทํ าความผิด ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่สํ าคัญของประเทศและ  
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรงโดยเฉพาะการลงโทษปรับทางอาญาตามกฎหมายดังกลาว    
จงึไมเพยีงพอทีจ่ะหยดุยัง้การกระท ําความผดิของผูกระท ําความผดิได จงึควรก ําหนดโทษปรบัทางอาญา
ในความผดิตามกฎหมายดังกลาวเสียใหเหมาะสมเพียงพอที่ระงับยับยั้งการกระทํ าความผิด

1.4  วิธีการศึกษา

สารนพินธฉบบันีเ้ปนการศกึษาขอมลูโดยการวจิยัทางเอกสาร (Documentary Research)
โดยการคนควาวเิคราะหขอมูลจากหนงัสอื บทความ และเอกสารตางๆ เพือ่น ํามาวเิคราะหเชงิคณุภาพ
เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับโทษปรับทางอาญาในการกระทํ าความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484         
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พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนคุมครองสตัวปา
พ.ศ. 2535 ทัง้นีโ้ดยท ําการศกึษาคนควาขอมลูจากกฎหมายเกีย่วกบัการปาไมทัง้ 4 ฉบบั กฎหมายอืน่
ทีเ่กี่ยวของ ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศกระทรวง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ค ําพิพากษาฎีกา
เอกสารการประชุมสัมมนา รวมทัง้ขอเสนอแนะของบุคคลและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของดวย

1.5  ขอบเขตของการศึกษา

การศกึษาครัง้นีไ้ดท ําการศกึษามาตรการทางกฎหมายในเรือ่งโทษปรบัทางอาญา การกระท ํา
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการปาไมตามพ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยศึกษาถึง
สภาพปญหา สาระส ําคญั ประวตั ิความเปนมา วตัถุประสงคการลงโทษปรบัทางอาญา ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการปาไมของไทย หลังจากนั้นทํ าการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหโทษปรับทางอาญา
เกีย่วกบักฎหมายการปาไมของไทยกับตางประเทศ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงสภาพปญหา สาระสํ าคัญของโทษปรับทางอาญาตามพ.ร.บ.ปาไม 
พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.   
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

1.6.2 ทํ าใหทราบถึงประวัติ ความเปนมา และวัตถุประสงคการลงโทษปรับตามพ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

1.6.3 ท ําใหทราบถงึผลการวเิคราะหกฎหมายของโทษปรบัทางอาญา ตามพ.ร.บ.ปาไม
พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.   
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 กับกฎหมายตางประเทศ

1.6.4 ท ําใหสามารถน ํามาตรการทางกฎหมายทีไ่ดจากการศกึษาวเิคราะห ไปใชเปนแนวทาง
ในการแกไขการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการปาไม ใหมีสภาพบังคับที่เหมาะสมชัดเจน 
เพยีงพอกับสภาพสังคมในปจจุบัน
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บทที่ 2
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม

2.1  ความสํ าคัญของปาไม

ปาไมนบัวาเปนทรพัยากรธรรมชาตอัินมคีาทีสํ่ าคญัยิง่ของประเทศ ปาไมเปนแหลงผลิตไม
และของปา สํ าหรับใชสอยและใชเปนสินคาทั้งภายในประเทศและสงไปจํ าหนายยังตางประเทศ
ประเทศไทยไดเคยมกีารน ําไมสักและไมกระยาเลยออกจากปาปละหลายลานลกูบาศกเมตร เปนมลูคา
หลายพนัลานบาท ทั้งนี้ยังไมไดรวมของปาอ่ืนๆ อีก จึงนับวาปาไมนอกจากจะกอใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูใชไมและของปาแลว ยังอํ านวยประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอันมาก1  
นอกจากนัน้ปาไมยงัมปีระโยชนทางออม โดยมบีทบาทส ําคญัในการปองกนับรรเทาภยัธรรมชาตติางๆ
เชน ปองกันการพังทลายของดิน ปองกันและบรรเทาอุทกภัย บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ      
ท ําใหอากาศอบอุน เย็นสบายไมรอนจัดหรือหนาวจัด ชวยใหฝนตกเพิ่มขึ้นเฉพาะที่ เฉพาะแหง และ
มคีวามชุมชื้นในอากาศสมํ่ าเสมอ ทํ าใหนํ้ าไหลอยางสมํ่ าเสมอตลอดป ใชเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
และเปนที่พักผอนหยอนใจของประเทศ เปนตน

จากความสํ าคัญของปาไม มีคุณตอมวลมนุษยชาติ เนื่องจากเปนแหงทรัพยากร          
อันเปนปจจัยการดํ ารงชีวิตของมนุษย กลาวคือ เปนแหลงของปจจัยส่ี ไดแก เปนแหลงอาหาร     
เปนแหลงที่นํ ามาสรางที่อยู เปนแหลงที่สามารถนํ าไมและผลผลิตจากปาไมมาเปนยารักษาโรค และ
เปนแหลงที่สามารถนํ าไมหรือผลิตจากปาไมมาเปนเครื่องนุงหมสํ าหรับมนุษยดวย เมื่อปาไม      
เปนแหลงทีม่าแหงปจจยัส่ีทีสํ่ าคญัในการด ํารงชวีติของมนษุยแลว จงึถือวา ปาไมมคีณุคาตอมวลมนษุยชาติ
จนไมอาจจะประมาณคาได เพือ่ใหทราบถงึคณุคาและความส ําคญัของปาไมใหชัดเจนยิง่ขึน้ จงึขอจ ําแนก
ประโยชนของปาไมได ดังนี้

                                                       
1 นิวัติ เรืองพานิช. เลมเดิม. หนา 166.
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2.1.1 ประโยชนทางตรงของปาไม

2.1.1.1 ไม  ไมเปนผลิตผลจากปาที่รูจักกันดีกวาผลิตผลอื่นๆ และนิยมใชกัน
อยางแพรหลายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากไมมีคุณสมบัติพิเศษแตกตางวัสดุอ่ืนๆ เชน เหล็ก
หรือพลาสตกิ หรือเหล็ก หรือโลหะอยางอืน่ กลาวคอื ไมมคีณุสมบตัยิดืหยุนตวัไดดกีวาวสัดดุงักลาว
ทนทานตอสภาพดนิฟาอากาศโดยเฉพาะอากาศในประเทศไทย นอกจากนัน้มคีณุสมบตัพิเิศษทีว่สัดุ
กอสรางชนดิอืน่ไมมี ไดแก การเปนฉนวนกบัความรอน ไมเกบ็สะสมความรอนในตวั เปนตน ดงันัน้
มนษุยจึงนิยมนํ าไมมาปลูกสรางที่พัก ที่อยูอาศัย และทํ าเฟอรนิเจอรใชสอย

2.1.1.2 เปนเชื้อเพลิง เนือ่งจากผลิตผลจากปา คือ ไมเปนแหลงที่ใหเชื้อเพลิง
ใหกับมนุษยเสมอมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยนํ าวัสดุที่ไดจากไมมาทํ าฟนหรือถานมากอไฟ
เพือ่ใหความอบอุน ใหความรอนเพือ่ใชปรุงอาหาร และยงัน ํามาใชเปนเชือ้เพลิงในการท ําอุตสาหกรรม
บางประเภทดวย

2.1.1.3 เปนแหลงอาหารใหกับมนุษย มนษุยไดอาศัยผลผลิตจากปาไม เชน ดอก 
ผล ใบ เมล็ด ฯลฯ มาปรุงเปนอาหาร รวมทั้งเปนแหลงอาหารของสัตวปาดวย

2.1.1.4 เปนแหลงยารักษาโรค มนุษยเราไดใชไมตลอดจนผลิตภัณฑจากปาไม 
นํ ามาเปนยารักษาโรคภัยไขเจ็บมาตลอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงเปนยารักษาโรคใหกับ
สัตวปาดวย เมื่อมนุษยทํ าลายปามากขึ้นไมวาจะโดยทางตรงทางออม ทํ าใหปาไมเส่ือมโทรมลง 
ยอมมผีลกระทบตอมนุษยและสัตว นั่นก็หมายความวา ทํ าใหแหลงที่เปนที่ผลิตยารักษาโรคไดรับ
ผลกระทบและกํ าลังปรากฏผลในปจจุบัน เชน เกิดโรคติดตอในสัตวปกหรือเรียกวาไขหวัดนก 
ระบาดอยูในปจจุบันและยังไมสามารถจะสกัดยามารักษาโรคนี้ได เปนตน

2.1.1.5 เปนแหลงผลิตเคร่ืองนุงหม ปาไมเปนแหลงผลิต ซ่ึงมนุษยสามารถ     
น ําผลิตภัณฑจากปาไมมาทํ าเปนเครื่องนุงหม เชน เสนใยจากพืช เปลือกไม ใบไม เปนตน

จากการศึกษาของ ProFessor Sir H.G. champion แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด 
ไดประมาณการไววา มนุษย 1 คน ควรจะใชไมราว 1 ลูกบาศกเมตรตอป จึงจะจัดวามีมาตรฐาน  
การครองชพีอยูในระดบักนิดอียูด ี สํ าหรับประเทศทีก่ ําลังพฒันาควรจะมปีา 2.5 ไร ตอพลเมอืง 1 คน
แตถาตอไปไดมีการจัดการปาไมใหมีผลิตผลเพิ่มขึ้นก็อาจจะลดเนื้อที่ปาลงประมาณครึ่งหนึ่ง     
หากตดิตามอตัรานี ้ประเทศไทยซึง่มพีลเมอืง 62 ลานคน กจ็ะตองสงวนเฉพาะปาเศรษฐกจิไวใหพลเมอืง
ใชสอยถึง 140 ลานไร และอาจลดลงเหลือคร่ึงหนึ่ง คือ 70 ลานไร หากจัดการใหมีผลิตผลเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ไมรวมถึงพื้นที่ปาอนุรักษที่จะตองสงวนไวเพื่อปองกันตนนํ้ าลํ าธารและเพื่อการอื่นๆ ดวย     
แตในขณะนีป้ระเทศไทยมเีนือ้ทีป่าเหลือเพยีง 80 ลานไร ไดมกีารจดัเปนปาอนรัุกษแลวประมาณ 75 ลานไร
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หากจดัปาทีเ่หลือเปนปาเศรษฐกิจก็จะมีพื้นที่ปาเศรษฐกิจเพียง 5 ลานไรเศษ2 ซ่ึงไมเพียงพอที่จะให
ประชาชนไดอยูดีกินดีตามเกณฑดังกลาวได

2.1.2 ประโยชนทางออม นอกจากประโยชนในทางตรงของปาไมทีม่นษุยไดอาศยัประโยชน
จากปาไมเปนแหลงเชื้อเพลิงแหลงอาหาร แหลงที่อยูอาศัย แหลงยารักษาโรค และแหลงอาหารแลว 
ปาไมยังมีคุณคาตอมนุษยและสัตวโดยทางออม ดังนี้

2.1.2.1 ปาไมเปนสวนชวยใหฝนตกเพิ่มขึ้น และทํ าใหมีความชุมชื้นในอากาศ
สม่ํ าเสมอ จากการศึกษาทางวิทยาศาสตรพบวา พื้นที่ใดมีปาไมขึ้นอยูอยางหนาแนนจะมีปริมาณ   
ฝนตกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไมมีตนไม เพราะปาไมชวยปองกันแสงอาทิตยที่จะสองผาน
ลงไปยังพื้นโลก เมื่อแสงอาทิตยไมสามารถสองผานลงไปยังพื้นดินโดยตกได อุณหภูมิในพื้นที่
บรเิวณนัน้ กจ็ะลดลง เมื่ออุณหภมูิพืน้ผิวบริเวณปาไมมีอุณหภมูิตํ ่ากวาพืน้ทีอ่ื่น ยอมเปนปจจยัสํ าคญั
ที่ทํ าใหเกิดฝนตกอยูอยางสมํ่ าเสมอ เพิ่มความชุมชื้นใหกับผิวดิน เอ้ือตอการเจริญเติบโตของพืช
และสตัวบริเวณนัน้ ท ําใหเกดิความสมบรูณขึน้ นัน่ยอมหมายถงึ แหลงนํ ้า แหลงอาหาร แหลงเพาะพนัธุ
สัตวปามากขึน้ จากการวจิยัในประเทศเยอรมนัพบวา ในทีท่ีม่ปีาไมในระดบัความสงูเหนอืระดบันํ ้าทะเล  
700 – 800 เมตร ฝนจะตกเพิ่มขึ้นรอยละ 433

2.1.2.2 ปองกันการพังทลายของดิน ในพืน้ที่ที่มีปาไม เมื่อฝนตกลงมา ตนไม
จะชวยสกัดกั้นความรุนแรงของฝนมิใหตกกระทบผิวดินโดยตรง นํ้ าบางสวนจะคางตามเรือนยอด
ของตนไม (interception) บางสวนจะไหลไปตามลํ าดับ (Stem Flow) บางสวนจะตกทะลุเรือนยอด 
(Through Fall) ลงสูพื้นปาบริเวณปาจะมีเศษไม ใบไมและซากเหลือตางๆ ของทั้งพืชและสัตว   
คอยดดูซบันํ ้าฝนและชลอความเรว็ของนํ ้าทีไ่หลบา ประกอบกบัดนิในบรเิวณทีม่ปีาไมมกัจะเปนดนิดี
มอิีนทรียวัตถุสูง มีการดูดซับนํ้ าไดดี นํ้ าจึงซึม (infiltrate) ลงดนิไดมาก ทํ าใหนํ้ าที่ไหลบาลดลง  
เมือ่ปาไมสามารถสกดักัน้แรงปะทะของเมด็ฝนและลดปรมิาณและความเรว็ของนํ ้าทีไ่หลบาดงักลาวได
ปาไมจึงปองกันการพังทลายของดินไดเปนอยางดี

2.1.2.3 บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เมื่อเกิดลมพายุ เมื่อมาถึงที่ที่มีปาไม
เปนฉากก ําบังอยู ก็จะลดความเร็วลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสูง ความหนาแนนของหมูไม
และเรอืนยอดของพนัธุไมแตละชนดิวามคีวามหนาแนนเพยีงใด จากการศกึษาพบวา การปลกูตนไม
ไวเปนฉากก ําบงัลม หรือแนวปองกนัลม (Shelter belts) ทีสู่งจากพืน้ดนิ 2 ฟตุ แนวกนัลมจะสามารถ

                                                       
2 นิวัติ เรืองพานิช. แหลงเดิม. หนา 169.
3 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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ลดความเรว็ของลมพายใุหเหลือเพยีงรอยละ 20  และแนวกนัลมนีจ้ะมผีลปองกนัลมคดิไดเปนระยะทาง
เทากับ 20 – 25 เทา ของความสูงของตนไมในดานใตลมและ 3 เทาในดานเหนือลม4 แนวปองกันลม 
จะชวยปองกันบานเรือนและไรนาที่อยูดานใตลมมิใหถูกพายุทํ าอันตรายใหเสียหายไดตามสมควร 
อีกทั้งชวยปองกันความชุมชื้นของดินและผิวดินที่อุดมสมบูรณไมใหถูกลมพัดพาไป นอกจากนั้น 
ตามรมิฝงทะเลปาไมกส็ามารถชวยปองกนัการขยายตวัของเนนิทราย (sand dunces) มใิหลมพดัเอาทราย
เขามาทับถมที่ประกอบการเกษตรและบานเรือนเสียหายไดดวย

2.1.2.4 พืน้ที่ปาไมชวยบรรเทาอุทกภัย (Flood) การทํ าลายปา นอกจากจะทํ าให
เกิดการพังทลายของดินแลว ยังทํ าใหปริมาณนํ้ าที่ไหลลงสูแมนํ้ าลํ าธารเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา   
อันรวดเรว็ และนํ ้าทีไ่หลมายอมขุนขน เพราะเตม็ไปดวยกรวดทรายและดนิตะกอนตางๆ เมือ่ไหลลงไป
ถึงลํ านํ้ า ก็จะทํ าใหระดับนํ้ าในลํ านํ้ านั้นๆ สูงขึ้นอยางรวดเร็ว หากลนตล่ิงก็จะกลายเปนอุทกภัย
ท ําลายเรือกสวนไรนาและบานเรือนสองฝงนํ้ าใหเสียหายได หิน กรวด ทราย และตะกอนที่นํ้ าพัด
พามา จะกัดเซาะตลิ่งพัง หรือทํ าใหสายนํ้ าตองเปลี่ยนทิศทางและทํ าใหลํ านํ้ าตื้นเขินอยางรวดเร็ว  
เมือ่ลํ านํ ้าตืน้เขนิ ความจยุอมลดลง พอมฝีนตกและนํ ้าไหลบาเพยีงเลก็นอยกท็ ําใหเกดิอทุกภยัข้ึนไดงาย
และเกดิขึน้บอยครั้ง ฉะนั้น แมจะมีฝนตกปริมาณเทากัน ณ ที่ตนนํ้ าเดียวกับลํ านํ้ าที่ปาไมตอนตนนํ้ า
ถูกท ําลาย ยอมมโีอกาสทีน่ํ ้าจะเออลนปาไดงายกวาลํ านํ ้าทีม่กีารรกัษาปาไมบริเวณตนนํ ้าไวเปนอยางดี

2.1.2.5 ทํ าใหมีนํ ้าไหลอยางสมํ ่าเสมอตลอดป พืน้ทีใ่ดทีม่ปีาไมอยางอดุมสมบรูณ
ยอมเปนแหลงซับนํ ้าฝนทีต่กลงมาไว แลวกจ็ะปลอยใหนํ ้าใหไหลลงสูทีลุ่มไดในปรมิาณทีเ่หมาะสม
ตอเนื่องตลอดทั้งป ทํ าใหพื้นดินบริเวณปาไมหรือบริเวณใกลเคียงชุมชื้นอยูตลอดเวลา เนื่องจาก
พืน้ดนิใตปาไมเปนอางเก็บนํ้ าธรรมชาติที่สะสมนํ้ าเอาไวในฤดูฝน แลวระบายออกในฤดูแลงนั่นเอง 
ซ่ึงตางกับที่ดินที่ไมมีปาไมหรือส่ิงปกคลุม โอกาสที่นํ้ าจะซึมลงดินมีนอย นํ้ าสวนใหญจะไหลบา
ตามผิวหนาดิน จึงไมมีนํ้ ามาหลอเล้ียงลํ าธารในฤดูแลง

2.1.2.6 เปนทีอ่ยูอาศยัของสตัวปา ปาไมนอกจากจะใหผลิตผลและประโยชนตางๆ
แกมนษุยแลว ยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาชนิดตางๆ ซ่ึงมนุษยใชเปนอาหาร เปนเครื่องนุงหม และ
เครือ่งใชไมสอยตางๆ สัตวปาบางชนิดมีประโยชนตอการคนควาทดลองทางวิทยาศาสตรการแพทย 
นกและแมลงบางชนิดก็เปนประโยชนตอมนุษยในการทํ าลายศัตรูพืช นอกจากนั้นยังชวยรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติไวดวย ซ่ึงถาหากไมมีปาไม สัตวปาตางๆ ดังกลาว ก็จะสูญพันธุไป  
เพราะไมมีแหลงที่อยูอาศัยและปราศจากแหลงหากิน

                                                       
4 นิวัติ เรืองพานิช. แหลงเดิม. หนา 169.
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2.1.2.7 เปนท่ีพกัผอนหยอนใจ เมือ่ความเจรญิทางวตัถุมากขึน้ มนษุยพากนัเขามา
อยูรวมตัวกันในเมืองมากขึ้นในสภาพแออัดยัดเยยีด จนเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและ 
มลพษิทางสิง่แวดลอม ทํ าใหเกิดความเครียดและโรคภัยไขเจ็บ เมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษยไดหวนนึกถึง
ธรรมชาตไิมวาจะเปนปาไม ภูเขา นํ้ าตก ฯลฯ เมื่อไดไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในปา ก็จะพบกับ
ความสงบเยอืกเยน็อากาศบรสุิทธ์ิ มทีวิทศันธรรมชาตทิีส่วยงาม จงึเกดิการเปรยีบเทยีบสภาพแวดลอม
อากาศในปากับสภาพที่ตนอยู จึงพบวาสภาพบรรยากาศตามปาเขามีประโยชนตอสุขภาพ ชวยรักษา
อาการเครียดการเจ็บปวยบางรายการไดดี จึงนิยมไปพักผอนตามปาธรรมชาติ ทางรัฐบาลจึงจํ าเปน
จัดปาไมบางแหงที่มีทิวทัศนที่สวยงามไวใหเปนที่ทองเที่ยว และพักผอนหยอนใจแกประชาชน   
พลเมอืง เชน จดัท ําเปนอทุยานแหงชาต ิ (national park) วนอทุยาน (forest parks) และสถานทีพ่กัผอน
หยอนใจในปา (forest  recreation areas) เปนตน

2.2  ลักษณะของการกระทํ าความผิดเก่ียวกับปาไม

การทีม่กีารก ําหนดความผดิเกีย่วกบัปาไมนัน้เปนการทีรั่ฐมผีลประโยชนสองอยางขดักนั
คอื ความตองการทีจ่ะอนรัุกษพืน้ทีป่าไมไวเพือ่ความสมดลุทางธรรมชาต ิ และความตองการใชพืน้ที่
ปาไมเพื่อการยังชีพ ซ่ึงผลประโยชนทั้งสองอยางเปนเรื่องที่รัฐบาลจะใหความสํ าคัญทั้งคูและหาจุด
ทีพ่อสมควรระหวางกนั ซ่ึงความผดิดงักลาวบางครัง้ขึน้อยูกบันโยบายทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง
เชน ในอดตีทีผ่านมารฐับาลด ําเนนินโยบายทางเศรษฐกจิโดยมุงเนนในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร
และใชทรพัยากรปาไมในเชงิเศรษฐศาสตรมากกวาการอนรัุกษเพือ่รักษาความสมดลุของระบบนเิวศน
นโยบายอกีประการหนึง่ คอื การใหความชวยเหลือแกราษฎรทีไ่มมทีีด่นิท ํากนิและบกุรุกเขาท ําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาต ิ โดยการผอนผันใหราษฎรดงักลาวสามารถอยูอาศยัโดยการแจงการครอบครอง
หรือผอนผันมิใหดํ าเนินคดีแกราษฎรเหลานี้ ซ่ึงกฎหมายรับรองสิทธิของผูบุกรุกโดยอนุญาต        
ใหราษฎรผูบกุรกุออกหนงัสอืสํ าคญัไดตัง้แตกอนป 2512 ตอมาในป 2533 ไดมกีารผอนผันอกีครัง้หนึง่
ซ่ึงมผีลท ําใหผูบกุรุกในทกุเวลาสามารถออก น.ส. 3 ก ได การผอนผันดงักลาวท ําใหกฎหมายทีพ่ยายาม
หวงกันสิทธิของที่ดินในเขตปาสงวนมิใหตกเปนของเอกชนกลายเปนหมัน หรือขาดการบังคับใช
อยางจริงจัง ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหปาไมและพื้นที่ปาลดลงอยางมากจากที่เคยมีอยูในอดีต 
แตอยางไรกต็ามหลงัจากทีรั่ฐไดบงัคบัใชกฎหมายเกีย่วกบัปาไมอยางจรงิจงัแลว การกระท ําความผดิ
เกี่ยวกับปาไมของไทยก็ยังมีอยูตลอดมาและดูเหมือนวาไมไดลดนอยลงเลย ในบทนี้จึงจะไดศึกษา
ถึงลักษณะของการกระท ําผิดเกีย่วกบัการปาไมวาเปนอยางไร มปีจจยัใดบางทีเ่กีย่วของกบัการกระท ําผิด

DPU



12

ดงักลาว เพือ่เปนแนวทางในการบงัคบัโทษใหเหมาะสมและมผีลในการปองกนัการกระท ําความผดิได
อยางแทจริง

ปจจัยที่กอใหเกิดการกระทํ าผิดมีหลายประการมีทั้งปจจัยจากภายนอกและปจจัยที่อยู
ในตวัผูกระทํ า เชน ปจจัยทางสังคม ความจํ าเปน สภาพแวดลอม มูลเหตุจูงใจของผูกระทํ าผิดหรือ
ผลประโยชนที่คาดหวังจากการะทํ าสภาพทางเศรษฐกิจของผูกระทํ าผิด พฤติกรรมในอดีต ประวัติ
ผูกระทํ าผิด สันดานผูกระทํ า

ลักษณะของผูกระทํ าผิด
ดงัที่ไดกลาวมาแลวในขอ 2.1 การค ํานึงถึงลักษณะของผูกระทํ าความผิดเพื่อประกอบ

ดลุพนิจิในการลงโทษ ถือวาเปนสิง่ส ําคญัทีสุ่ดตามทฤษฎกีารลงโทษ เพราะหากจ ําเลยมสีภาพแวดลอม
หรือขอเทจ็จรงิอยางไร จะท ําใหศาลก ําหนดโทษไดถูกตองตามทฤษฎกีารลงโทษจากสภาพแวดลอม
หรือขอเทจ็จรงินัน้5 และเปนสิง่ทีท่ ําใหรัฐสามารถก ําหนดนโยบาย แนวทางในการปองกนัปราบปราม
การกระทํ าความผิดใหไดผลอยางแทจริง

การกระท ําความผดิผูกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไมมผูีกระท ําหลายลักษณะไมวาจะเปนราษฎร
ผูยากไรไมมีที่ดินทํ ากินเพื่อหาเลี้ยงชีพ6 หรือกลุมผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเปนผูมีอิทธิพลหรือ  
นายทนุทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะไดประโยชนในทางเศรษฐกจิ หรือการคาโดยไมไดค ํานงึถึงความปลอดภยั
สาธารณะ7 ผูกระท ําผิดบางรายเปนผูมอิีทธพิล บางรายมสีายสบืซึง่เปนราษฎร โดยจะคอยสงสญัญาณ
เพือ่ใหผูกระท ําผิดรูตวัโดยการยงิปนหรือจดุพลุสัญญาณเพือ่ใหผูกระท ําความผดิหลบหนกีอนทีเ่จาหนาที่
จะไปถงึ ในบางกรณเีมือ่จบัไดแลวอาจมกีารขดัขวางโดยมรีาษฎรมาลอมเจาหนาทีแ่ละจะขอใหปลอย
หรือเดินขบวนไปหารัฐบาล ผูวาราชการ หรือขอใหเจาพนักงานระงับการดํ าเนินคดี8 ผูบงการหรือ
นายทุนที่อยู เบื้องหลัง การจับกุมจะจับไดแตลูกนองหรือลูกจางที่รับวาเปนผูกระทํ าความผิด           
ผูกระทํ าความผิดมีอิทธิพล ขมขู หรือใหสินบนเจาพนักงาน9 การบังคับโทษไมกระทบถึงนายทุน

                                                       
5 นพพร โพธิรังสิยากร. (2523). การใชดุลพินิจของศาลในการลงโทษ. หนา 150.
6 พัฒพงษ พงษนิกร และสายทิพย สุคติพันธ. (2544). ปญหาปาไมและท่ีดินในเขตปาอนุรักษ:

มิติทางกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย. หนา 734.
7 ณรงค ใจหาญ. (2534). “การดํ าเนินการทางกฎหมายกับผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507.” วารสารนิติศาสตร, 21, 2. หนา 194.
8 แหลงเดิม. หนาเดิม.
9 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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หรือผูกระทํ าความผิดอยางแทจริง10 บางครั้งมีการใชกฎหมูโดยการเดินขบวนเรียกรองใหรัฐบาล
หรือเจาหนาทีร่ะงบัยบัยัง้การด ําเนนิคดแีกราษฎรหรอืผูน ําชมุชนในการบกุรกุปา11 บางครัง้เจาพนกังาน
ที่มีหนาที่เปนผูกระทํ าผิดเองหรือมีสวนสนับสนุนหรือละเวนโดยมิชอบจากลักษณะของผูกระทํ า
ความผดิทีม่สีภาพและฐานะตางกันนี้ การจะกํ าหนดโทษหรือการลงโทษเพื่อกอใหเกิดผลในการลด
การกระท ําความผดินัน้ มคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองก ําหนดโทษทีแ่ตกตางกนัในแตละลักษณะของผูกระท ํา
ความผิด กลาวคือ ถาเปนผูที่มีฐานะดี การปรับมีความจํ าเปนตองเปนการปรับที่มีอัตราสูงจนถึง
ขนาดทีท่ ําใหผูนัน้มผีลกระทบตอเศรษฐกจิของเขา แตหากการปรบัเปนจ ํานวนสงูกบัผูทีม่ฐีานะยากจน
คนเหลานีก้ไ็มอาจช ําระคาปรบัไดและมผีลใหตองบงัคบัโทษกกัขงัแทนคาปรบัแทน บางกรณผูีกระท ํา
ความผิดอาจเปนนิติบุคคล

2.2.1 ราษฎรเปนผูกระทํ าความผิด
การบกุรุกปาที่เปนการบุกรุกโดยราษฎรมีปจจัยสํ าคัญใหมีการบุกรุก คือ การหา

ทีท่ ํากนิ การหนีความแหงแลง การชักชวนกันมา หรือการตกเปนเครื่องมือของนายทุน และมีปจจัย
สงเสริมใหมีการบุกรุกเพิ่มมากขึ้น ไดแก นายทุนที่ตองการซื้อไมหรือตองการซื้อที่ดินจากผูบุกรุก 
รายละเอียดมูลเหตุการบุกรุก มดีังนี้

1) การเพิม่ขึน้ของประชากรในระยะทีผ่านมาประเทศไทยมกีารเพิม่ของประชากร
คอนขางสงู ส่ิงทีเ่ปนผลตามมา คอื ความตองการหาทีท่ ํากนิและทีอ่ยูอาศยักม็เีพิม่มากขึน้ตามไปดวย
จากจ ํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อถึงวัยทํ างานจะมีทางออกอยู 3 ทาง ในการทํ ามาหากิน คือ 
ท ําเกษตรกรรม ทํ างานรับจาง ทํ างานดานบริการ หากไมสามารถทางออกในการเลี้ยงชีพได ก็เปน  
ผูที่วางงานไป สํ าหรับประเทศไทย พื้นฐานเดิมประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ฉะนั้นทางเลือกทางแรกของประชากรสวนใหญมักจะเลือกอาชีพเกษตรกรรม แตก็ไมอาจจะเปน
เกษตรกรไดทัง้หมด เพราะขอจ ํากดัในเรือ่งพืน้ทีท่ ํากนิมจี ํานวนจ ํากดั ในภาคเกษตรกรรมมคีวามจ ําเปน
ในการใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกคอนขางมาก ดังนั้นเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการแสวงหา
ทีท่ ํากนิใหม ในอดตีทีใ่ดรกรางวางเปลา ราษฎรกส็ามารถเขาไปบกุเบกิจบัจองใชเพาะปลกูไดอยางอสิระ
ปจจบุนัทีด่นิวางเปลาแทบจะไมมเีหลือ ยกเวนทีส่าธารณะ เชน ปาสงวนแหงชาต ิเปนตน ดวยความตองการ
ทีท่ ํากนิประกอบกับความไมศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือขอจํ ากัดของเจาหนาที่ของรัฐ ท ําใหราษฎร
สวนหนึง่บกุรุกเขาไปตั้งถ่ินฐานที่ทํ ากินในปาสงวนแหงชาติ พบวาในบริเวณเขตปาสงวนแหงชาติ 

                                                       
10 ณรงค ใจหาญ. แหลงเดิม. หนาเดิม.
11 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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ทัว่ประเทศไทย มรีาษฎรเขาไปอาศยัอยูนบัลานคน บริเวณทีร่าษฎรเขาไปอาศยัอยูนัน้ สภาพปาจะหมด
หรือเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว

2) ราษฎรมีระดับการศึกษาตํ่ า หรือมีอัตราคนไมรูหนังสือมาก นับเปนตนเหตุ
ของปญหาใหญๆ หลายประการ เชน กอใหเกิดปญหาอัตราการเกิดของประชากรสูง ปญหาการขาด
ระเบียบวินัยและไมเคารพกฎหมาย ปญหางายตอการปลุกระดม และปญหาเรื่องการทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศกํ าลังพัฒนาสวนใหญปาไมจะเปนของรัฐบาล รัฐจะเปนเจาของ
ทรัพยากรอนัเปนสมบตัสิวนรวมของชาต ิแตจากการทีป่ระชาชนไดรับการศกึษานอย ท ําใหประชาชน
คิดวาเมื่อปาไมเปนของรัฐ ก็ควรจะเปนสวนกลางของราษฎรทุกคน ฉะนั้นทุกคนจึงควรจะไดรับ
สิทธใินปาซ่ึงเปนของรฐันัน้ ดงันัน้เมือ่ราษฎรตองการทีด่นิส ําหรับท ําการเพาะปลกู จงึบกุรุกเอาเนือ้ที่
ปาไมเปนที่ดินทํ ากินของตนโดยไมคํ านึงถึงกฎหมาย การศึกษาตํ่ าทํ าใหไมเขาใจถึงความเสียหาย
จากการท ําลายปาทีเ่ปนแหลงตนนํ ้าลํ าธาร หรือภยัจากความแหงแลงเมือ่ปาถูกท ําลาย เมือ่มกีารเอาจรงิ
เอาจงักบันโยบายการอนุรักษปาไมเพิ่มมากขึ้น การดํ าเนินการมักจะถูกคัดคานจากราษฎร เนื่องจาก
ราษฎรไมไดเขาใจถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เมือ่รัฐบาลเขาด ําเนนิการปราบปรามราษฎรกม็กัจะอางวา
ไมไดรับความเปนธรรม ในอดีตเมื่อเกิดกรณีเชนนี้จะลอแหลมที่ฝายตรงขามที่ไมประสงคดีตอชาติ
บานเมืองจะเขาแทรกแซงโดยการปลุกระดมราษฎรที่กํ าลังไดรับความเดือดรอนหรือเสียประโยชน 
ชักจงูราษฎรโดยอางวาการเขารวมขบวนการตอตานรฐับาลจะท ําใหพวกตนไดรับทีด่นิและผลประโยชน
เมือ่ชนะรฐับาลและชีว้าการด ําเนนิการของรฐัรังแกประชาชนท ําลายประชาชน หรือคนจนถกูเอาเปรยีบ
ความดอยการศึกษา ทํ าใหราษฎรคลอยตามผูไมประสงคดีตอชาติ อีกทั้งยังอาจตกเปนเครื่องมือ
ของผูที่มีความรูหรือไดรับการศึกษาสูงกวา

3) ราษฎรสวนใหญมอีาชพีทางการเกษตร การท ํากสกิรรมในประเทศดอยพฒันา
หรือก ําลังพฒันามสีวนในการท ําลายปาไม ทัง้นีเ้พราะราษฎรยงัใชวธีิการเพาะปลกูแบบดัง้เดมิทีป่ฏิบตัิ
สืบทอดกนัมาแตคร้ังโบราณกาล การเพิม่ผลผลิตใหสูงขึน้มกัจะกระท ําโดยการขยายพืน้ทีใ่หมากขึน้
การขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูมกัจะนยิมขยายโดยการบกุรางถางปา เพราะราษฎรถอืวาปาเปนของสาธารณะ
และเปนพืน้ที่ที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณเหมาะกับการทํ าการเกษตร ปาที่บุกรางถางใหมๆ พื้นจะยัง  
ไมมีการปรับใหราบเรียบยังทํ านาไดไมดี ราษฎรมักจะเลือกปลูกพืชไร และพืชท่ีนิยมปลูก คือ     
มันสํ าปะหลัง ซ่ึงเปนพืชที่ตองการแรธาตุในดินมาก จึงทํ าใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณลง      
อยางรวดเรว็กวาปกต ิ ท ําใหผลผลิตนอยลง วธีิการแกไขปญหาของราษฎรกโ็ดยการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
หรือหาที่ดินที่มีความสมบูรณกวาเกา ทางออกของราษฎร คือ การบุกรุกปาเพื่อตองการหาพื้นที่
อุดมสมบรูณแหลงใหมๆ  ตลอดเวลา เพือ่ใหไดผลผลิตตามตองการ การท ําเกษตรกรรมแบบนีก้อใหเกดิ
การบุกรุกแผวถางปามากขึ้นอยางรวดเร็ว
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4) ราษฎรอพยพหนีความแหงแลง โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกปาสงวนแหงชาติ  
ปาแควระบม-สียดั สวนใหญเปนชาวอสีานซึง่ไดรับการบอกเลาถึงความอดุมสมบรูณของปาแควระบม-สียดั
และไดรับการชักชวนใหอพยพไปอยูดวยกันโดยขายบานและที่ทํ ากินเกา แลวไปซื้อปาจากอิทธิพล

5) การชักนํ าราษฎรเขายึดครองปาสงวน เชน  ผูกอการรายคอมมิวนิสตกลับใจ
โดยทางกองทัพเปลี่ยนมาเปนนักพัฒนาชาติไทย ไดรวมตัวกันตั้งเปนหมูบาน หรือมีการชักชวน
ญาตพิีน่องคนรูจกัมาจากภาคอสีานใหอพยพหนคีวามแหงแลงมาซือ้ทีด่นิในปาสงวนซึง่อดุมสมบรูณกวา
การจางคนงานมาบุกแผวถางปาเพื่อปลูกมันสํ าปะหลัง ภายหลังผูที่ถูกจางมาไดเขาจับจองพื้นที่    
ทํ ากินเอง

2.2.2 ผูมีอิทธิพลและนายทุนเปนผูกระทํ าผิด
ผูมอิีทธพิลในทองถ่ินใชปาสงวนแหงชาตเิปนเครือ่งมอืในการแสวงหาผลประโยชน

ทัง้ในเรือ่งการตดัไมมคีาขาย หรือหลอกขายปาสงวนใหกบัราษฎร หรือรวมมอืกบันายทนุ ซ่ึงวธีิการ
ทีแ่สวงหาประโยชนนี้ มีชาวบานเปนเครื่องมือของผูมีอิทธิพลและนายทุนดังนี้

1) ผูมีอิทธิพล
                 ผูมีอิทธิพล คนพวกนี้จะแบงเขตกันหาผลประโยชนๆ ที่ผูมีอิทธิพลไดรับ
โดยตรงมีอยู 2 อยาง คือ การชีป้าขายใหราษฎรที่ตองการที่ดิน และผลประโยชนจากการตัดไม     
ทํ าไมเถ่ือนสงนายทุนจากในเมือง การหาผลประโยชนของผูมีอิทธิพลตองอาศัยราษฎรเปนสํ าคัญ 
เชน การช้ีปาสงวนแหงชาติจะมีราษฎรเปนคนซื้อ การขายมีการไปชักชวนราษฎรมาจากภาคอีสาน  
บางครัง้มกีารน ํารถยนตไปรบัมาเปนคนัรถเพือ่ใหราษฎรมาซือ้ปาบกุเบกิเปนทีท่ ํากนิ นอกจากผูมอิีทธพิล
จะไดเงินจากการขายปาสงวนแลว ยังใชราษฎรเปนเครื่องมือในการสรางฐานอํ านาจ คือ ถามี
จ ํานวนราษฎรทีเ่ขาไปอาศยัอยูมากเทาไร กจ็ะเปนเงือ่นไขในการตอรองในการขบัไลหรือด ําเนนิการ
ตามกฎหมาย ราษฎรเมื่อเสียเงินซื้อไปแลวก็จะดิ้นรนตอสู ถาจะมีการอพยพหรือใหยายไปอยูที่อ่ืน 
ทั้งนี้เพราะราษฎรสวนมากขายที่ดินและบานเดิมไปหมดแลว เมื่อมีการดํ าเนินการของรัฐบาล 
ราษฎรเหลานี้มักจะไมยอมหรือดื้อดึงตอกฎหมาย เบื้องหลังของปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผูมีอิทธิพล       
จะเปนผูสนับสนุนชี้นํ าใหชาวบานขัดขืนตอกฎหมาย หากดูผลเสียที่เกิดขึ้น ราษฎรเปนผูเสียหาย
คนแรกเพราะเสียเงินซื้อที่ปาสงวนฯ ผูที่เสียถัดมา คือ ประชาชนทั้งประเทศที่ตองสูญเสียปาไป
เนือ่งจากการบกุรกุแผวถางปาของราษฎรเหลานัน้ แตผูมอิีทธิพลกลับไดรับผลประโยชนแตเพยีงผูเดยีว
คอื ไดเงนิจากการขายปาสงวนฯ และอีกหนทางหนึ่ง ผูมีอิทธิพลก็มีรายไดจากการตัดไมมีคาขาย 
แตการตัดไมไมอาจกระทํ าไดมากไมมีแรงงาน เมื่อราษฎรมาซื้อที่และอาศัยอยูผูมีอิทธิพลก็อาจจาง
ราษฎรเหลานัน้ตดัไมใหตนเอง โดยผูมอิีทธพิลจะเปนคนกลางทีว่าจางราษฎรตดัไม แลวน ําไมเถ่ือน
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สงขายใหกับนายทุนโรงเลื่อยตอไป เชน ผูมีอิทธิพลในบริเวณปาสงวนแหงชาติแควระบม-สียัด 
ต ําบลคลองตระเกรา อํ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอยู 3 กลุม คือ

กลุมนายแดนไทย อุทุมพร (ชาติ ภูไท) พื้นที่ปาทั้งหมดที่กลุมนี้เขาควบคุม
มหีลายหมืน่ไร นายชาตไิดขายใหกบัชาวบานทีไ่ปชกัน ํามาจากภาคอสีาน สวนมากมาจากอ ําเภอบงึกาฬ
จังหวัดหนองคาย วิธีการขายปาสงวน คือ ขายใหชาวบานที่ชักนํ ามาไรละ 1,500-3,000 บาท        
จายโดยการผอนชํ าระดวยการเลื่อยไมในปาใหนายชาติตอนฤดูฝน คือ เล่ือยขายเปนยกๆ ละ      
900-1,000 บาท แลวน ําไปหักคาที่ดินที่นายชาติขายให และที่ดินที่นายชาติขายใหชาวบานจะมีสิทธิ
ตอเมื่อไดเผาปาที่แผวถางเรียบรอยแลวในเขตปาสงวนที่นายชาติคุมอยู นายชาติไดผลประโยชน 
ไรละ 100 บาท คิดเปนเงิน 3,000,000 บาท

กลุมนายสิงห ไทรทอง กลุมนี้ไดจัดขายที่ใหชาวบานที่ชักนํ ามาทั้งหมดแลว 
และสวนมากจะไดรับคาทีเ่กอืบครบทกุรายมเีพยีงสวนนอยทีย่งัไมจายคาที ่ กลุมชาวบานนีเ้มือ่เขาไป
อยูแลว จะเลือ่ยไมในปาสงวนขายกันเอง ไมไดหักคาที่เหมือนกลุมนายชาติ ภูไท

กลุมผูใหญชน นายชาญนอย และญาติ กลุมนี้สวนมากเขาไปทํ าไมเถ่ือน
แลวแปรรปูขาย กลุมนี้มีเจาหนาที่ตํ ารวจตระเวณชายแดนชุดที่เขาไปพัฒนาใหความรวมมือ

2) นายทุน การบุกรุกปาเพื่อหาที่ทํ ากินของราษฎรนับวาเปนตนเหตุสํ าคัญ  
ของการท ําลายปาไม แตการบกุรุกจะเปนไปอยางรวดเรว็มากขึน้เมือ่นายทนุเขามาเกีย่วของ โดยนายทนุ
เขามาเกี่ยวของ 3 ลักษณะดวยกัน คือ

นายทุนรับซื้อไมเถ่ือน นายทุนโรงเลื่อยจะรับซื้อไมเถ่ือนจากผูมีอิทธิพล  
ในปาสงวน โดยมีชาวบานผูเล่ือยไมแปรรูปสงใหผูมีอิทธิพล โดยมากจะเปนการเลือกตัดไมที่มีคา
หรือไมหวงหาม หรือไมสงวน เพราะไมเหลานีร้าคาสงูและหายาก ถัดจากไมมคีากจ็ะตดัไมขนาดใหญ
ทีต่ลาดตองการ บางหมูบานนายทุนจะเขาไปติดตอซ้ือไมโดยตรงจากชาวบาน การซื้อขายนายทุน
จะรบัผิดชอบในการขนไมโดยการนํ ารถเขาไปขนไมเถ่ือนเอง สํ าหรับชาวบานจะไดเงินจากการทํ า
ไมเถ่ือนจ ํานวนไมนอย หากไดไปสังเกตบริเวณปาแควระบม-สียัด จะพบวาพื้นที่ที่ถูกบุกรางถางปา
เพือ่ใชปลูกพชืไรนัน้ เมือ่เทยีบกบัจ ํานวนราษฎรทีอ่าศยัอยู ผลผลิตทีไ่ดไมนาจะพอเพยีงกบัการเลีย้งชพี
ของราษฎรเหลานั้น แตถาจะพิจารณาชีวิตความเปนอยู จะพบวาหลายครอบครัวมีโทรทัศนดู         
มีรถจักรยานยนต ผูมีอิทธิพลมีรถยนตขับ หากเปนการทํ าไรตามปกติ ส่ิงอํ านวยความสะดวก         
ทีม่รีาคาสงูเชนนีค้งจะหาซือ้มาไดยาก ค ําตอบของแหลงเงนิกค็งจะไมพนเรือ่งการคาไมเถ่ือนกบันายทนุ  
โดยมากการทํ าไมเถ่ือนมักจะทํ าในฤดูฝน เพราะเจาหนาที่ไมคอยเขามาตรวจ สวนฤดูอ่ืนก็จะพัก  
ทํ าไรบาง การทํ าไรเปนเพียงฉากบังหนาของชาวบานแถบนี้ไป หากราษฎรสวนมากยังยึดอาชีพ  
การท ําไมโดยมนีายทนุเปนผูรับซ้ือไมเถ่ือน การบกุรกุท ําลายปาไมกค็งจะไมอาจแกไขได แมวารัฐบาล
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จะยกเลกิสัมปทานปาไมทั่วประเทศแลวก็ตาม  ในทางตรงกันขามจะเกิดผลที่เปนการเรงการทํ าลาย
ปาไมมากขึ้น เพราะเมื่อรัฐบาลออกกฎหมายยกเลิกการใหสัมปทานการทํ าไมทั่วประเทศ ไมจะเกิด
การขาดแคลน และไมที่นํ าเขาจากตางประเทศราคาสูงแลวจะทํ าใหไมในประเทศมีราคาสูงขึ้นและ
เมื่อราคาไมสูงขึ้นก็จะเปนส่ิงจูงใจใหนายทุนและราษฎรลักลอบตัดไมเพิ่มมากขึ้น การบุกรุก     
กลับจะรวดเร็วกวาเดิมปาก็จะถูกทํ าลายมากขึ้น

ความตองการพื้นที่เพื่อการลงทุน ในกรณีนี้จะเปนนายทุนที่ตองการพื้นที่
เพือ่ท ําการปลกูพชืไร หรือนายทนุตองการพืน้ทีเ่พือ่ลงทนุปลูกยคูาลิปตสั สํ าหรับพืน้ทีเ่พือ่การลงทนุนัน้
สวนมากจะทํ าเปนพื้นที่กวางนับหมื่นไร โดยจะใชพื้นที่ในปาสงวนที่เปนปาเสื่อมโทรม เพราะ
ราคาทีด่นิถูก แตละแปลงจะตองการเนือ้ทีจ่ ํานวนมากจงึจะคุมกบัการลงทนุความตองการพืน้ทีม่ากๆ นี้
นายทุนไดใชวิธีการสงนายหนาออกไปกวานซื้อที่ดินที่เปนปาเสื่อมโทรมหรือหมดสภาพแลว    
จากราษฎรทีบ่กุลางถางปาสงวน นายทนุบางรายขาดความรบัผดิชอบเมือ่ตองการพืน้ทีป่าเสือ่มโทรม
แตพืน้ทีม่ไีมมากหรอืราษฎรทีบ่กุรุกขายราคาสงู นายทนุเหลานีก้ห็นัไปจางราษฎรหรอืใชคนงานของตน
เขาไปบุกแผวถางปา หรือใชแทรกเตอรบุกลางถางปาใหปาหมดสภาพหรือเปนปาเสื่อมโทรม    
หลังจากนั้นจึงจะเขาขายพื้นที่ที่ทางกรมปาไมจะอนุญาตใหสัมปทานปลูกปา หากหมดสภาพหรือ
เสือ่มโทรม กจ็ะอนญุาตปลกูปายคูาลิปตสั การเรงขยายพืน้ทีป่ลูกปา โดยการกวานซือ้หรือการจางราษฎร
ถางปา นบัวาเปนตัวเรงการทํ าลายปาธรรมชาติใหหมดเร็วขึ้น

การกวานซื้อที่ดินเก็งราคาของนายทุน เมื่อราคาที่ดินสูงขึ้น ชาวไร ชาวนา 
สวนหนึง่ยอมขายทีด่นิไปเพราะราคาดแีลวหาทีด่นิท ํากนิใหม ราษฎรเหลานีก้ลายเปนกลุมคนทีเ่ดนิหนา
เขาปาบุกรุกถางปาเพื่อสรางที่ทํ ากินใหม การบุกรุกปาสงวนนับวาเปนวิธีที่งายและมักจะไดผล    
ในการยดึครองมากที่สุด เมื่อราษฎรบุกรางถางปาแลวขายใหกับนายทุนไดราคาสูง ดวยเหตุนี้จึงเปน
ส่ิงลอใจใหผูแสวงโชคเดินทางมาบุกรุกจับจองบุกแผวถางปามากขึ้น บางคนอางการหาที่ทํ ากิน 
ปลูกพืชไรเล็กๆ นอยๆ ในขณะเดียวกันก็แอบตัดไมขายเปนรายไดอีกทางหนึ่ง นายทุนบางคน       
มีความละโมบอยากไดที่ดินเปนจํ านวนมากๆ ถึงกับขนเอาลูกจางและบริวารมาจับจองพื้นที่ในปา
กนัอยางคกึคกั จากความโลภของนายทนุทีห่วงัแตประโยชนสวนตนและความไมรูกฎหมายของราษฎร
ผูรับเคราะหกรรม คือ ราษฎรผูยากไรและราษฎรที่เปนเครื่องมือของนายทุนที่เขาไปยึดที่ทํ ากินกอน
แลวบกุแผวถางปาขายใหนายทนุทีต่องการทีด่นิ การเพิม่จ ํานวนประชากรทีบ่กุรกุมากขึน้อยางรวดเรว็
ราคาทีด่นิแพงขึ้น ชาวบานตื่นตัวตอการกวานซื้อที่ดินและเก็งราคาที่ดินขาย เร่ืองนี้กลายเปนเหตุผล
ในสวนลึกทีร่าษฎรคัดคานดื้อดึงตอการใหอพยพออกจากพื้นที่ ทั้งนี้เพราะจะทํ าใหแตละคนสูญเสีย
ประโยชนจากที่ดินที่ถือครองไวเปนจํ านวนไมนอย และผูที่สนับสนุนใหราษฎรในปาสงวนคัดคาน
การอพยพเคลือ่นยายไปอยูทีใ่หม ไดแก กลุมผูมอิีทธพิลและนายทนุ เพราะผูมอิีทธพิลถือครองพืน้ที่
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เคยขายและก ําลังจะขายเปนจ ํานวนนบัพนันบัหมืน่ไรซ่ึงจะไดผลประโยชนมหาศาล และกลุมนายทนุ
ที่ไดลงทุนซื้อที่ในบริเวณนี้แบบมือเปลาไปแลวเปนเงินจํ านวนมาก ถาราษฎรอพยพไปก็เทากับ  
ทุกคนหมดสิทธิถือครองปาสงวนมาเปนเจาของ ฉะนั้นวิธีการใดก็ตามที่จะทํ าใหราษฎรไมตอง
อพยพ ทั้งผูมีอิทธิพลและนายทุนจะตองใหการสนับสนุนการเรียกรองของราษฎร นอกจากนี้ยังมี
นกัการเมอืงสงคนเขามาซื้อ ซ่ึงการซื้อไมมีเอกสารเปนลายลักษณอักษรเปนหลักฐาน จะเห็นไดวา
ผูมอิีทธพิลหรือนายทนุใชราษฎรเปนแนวหนาในการบกุแผวถางปาแลวนายทนุกต็ามไปซือ้ ซ่ึงราษฎร
มกัจะถูกหลอกใชเปนเครื่องมือโดยไมรูตัว

2.2.3 เจาหนาท่ีของรัฐเปนผูกระทํ าผิด

2.2.3.1 เจาหนาท่ีปาไม
เจาหนาที่ปาไม เปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตอการอนุรักษปาไมโดยตรง

โดยมหีนาทีป่องกนัและปราบปรามผูบกุรุกแผวถางปา แมเจาหนาทีป่าไมจะไมไดเปนผูกระท ําความผดิเอง
โดยตรงแตที่ไดรับการวิพากวิจารณอยางมาก คือ พฤติกรรมของเจาหนาที่ปาไมกับผลประโยชน   
ทีไ่ดรับมกัมกีารกลาววา ถาเจาหนาทีป่าไมเขมงวดปาคงไมถูกท ําลายมากขนาดนี ้ แมจะไมมหีลักฐาน
แนชัดเกีย่วกับการประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชั่นของเจาหนาที่ปาไม แตมีผูบอกเลาวา เจาหนาที่
ปาไมบางคนขมขูราษฎรที่บุกรุกปาสงวนฯ ราษฎรตองจายเงินใหเจาหนาที่ปาไมเพื่อผอนผันใหมี
การอาศยัอยูหรือสรางบานในบรเิวณปาสงวนจนกระทัง่ราษฎรเพิม่มากขึน้ทกุป ในทีสุ่ดจ ํานวนราษฎร
กม็มีากเกนิกวาจะจดัได หรือเมือ่พบผูกระท ําผิดก ําลังตดัไมหรือเล่ือยไมแปรรปูอาจงดเวนการจบักมุ
ถามปีระโยชนแลกเปลีย่น หรือการรูเหน็เปนใจกบัผูมอิีทธพิลหรือนายทนุทีต่ดัไมเถ่ือนใหมกีารแอบตดั
ขนไมกันเปนล่ํ าเปนสันแลวแบงผลประโยชนกัน ลักษณะนี้พบทั่วไปในบริเวณปาสงวนแหงชาติ 
พฤตกิรรมเหลานีจ้ะมมีากเพยีงใดจะสงัเกตไดจากจ ํานวนปาทีล่ดลงไปอยางรวดเรว็ แตคดกีารจบักมุ
มีนอย

2.2.3.2 ตํ ารวจ
ตํ ารวจนับวาเปนเจาหนาที่ที่มีความสํ าคัญตอการควบคุมการบุกรุกและ

การท ําลายปา เพราะผูอยูเบือ้งหลังการบกุรกุปามกัจะเปนผูมอิีทธพิลมอีาวธุสงครามหากการปราบปราม
เขมงวด ผูมีอิทธิพลไมมีอาวุธการดํ าเนินการทํ าลายปาก็จะชะงักไป แตประเด็นสํ าคัญที่เกี่ยวกับ
ตํ ารวจ คือ การไมจับกุมการลักลอบขนสงไมไปสูโรงเล่ือยโดยมีการแบงปนผลประโยชนกัน     
เมือ่เปนเชนนี้ การตัดไมก็เปนไปโดยราบรื่น
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2.2.3.3 เจาหนาท่ีฝายปกครอง
เจ าหนาที่ฝ ายปกครองเกี่ยวของกับการที่ราษฎรบุกรุกเข ามาอยู            

ในปาสงวนแหงชาติ โดยเมื่อประชาชนบุกรุกเขาไปอยูในปาสงวนอยางหนาแนนก็ตั้งเปนชุมชนขึ้น 
เมื่อราษฎรเขาไปอาศัยอยูมากแลวก็จะมีการประกาศเพิกถอนปาสงวน แลวทางราชการก็จะเขาไป
จดัระเบยีบการปกครอง โดยสงเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ เขาไปบริการประชาชน

2.2.3.4 ทหาร
เทาทีผ่านมาทหารเขามาเกีย่วของกบัเรือ่งปาไม 2 เร่ือง คอื การปราบปราม

ผูกอการรายที่ใชปาเปนที่หลบซอน กบัอีกกรณีหนึ่ง คือ การตัดเสนทางยุทธศาสตรหรือเสนทาง
ความมัน่คง บางครัง้การตดัเสนทางผานปาสงวนแหงชาตจิะมอัีตราการบกุรกุเขายดึครองพืน้ทีป่าสงวน
เพิม่มากขึ้นอยางรวดเร็ว

2.2.3.5 นักการเมือง
ปกตแิลวนกัการเมอืงจะแสดงบทบาทเปนตวัแทนของประชาชนในการพทิกัษ

ผลประโยชนของประชาชน หรือเปนปากเสียงแทนประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ดวยบทบาท
เหลานี้ยังผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับคะแนนเสียง ช่ือเสียง ความชื่นชมจากประชาชน   
ซ่ึงเปนส่ิงจ ําเปนและส ําคญัของนกัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย แตในขณะเดยีวกนันกัการเมอืง
จะตองคํ านึงถึงความรับผิดชอบตอการบริหารประเทศ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอประเทศชาติสวนรวม   
ในกรณีที่ราษฎรบุกรุกแผวถางปาสงวนและไดมีการดํ าเนินการตามกฎหมาย คือ จับกุมผูบุกรุก   
เพือ่ทีรั่กษาปาตนนํ ้าลํ าธารไว การด ําเนนิการดงักลาวสวนราชการถกูโจมตอียางรนุแรงและนกัการเมอืง
เขามามีบทบาทโดยแสดงความคิดเห็นตางๆ ในลักษณะที่เห็นใจราษฎรที่บุกรุกปาสงวน บทบาท
ของนักการเมืองที่แสดงออกโดยเปนตัวแทนผูพิทักษผลประโยชนของราษฎรที่บุกรุกปาสงวนและ
ใหราษฎรอยูในปาสงวนตอไป หากพจิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตอสวนรวม การยนิยอมดงักลาว
ก็เทากับเรายอมสูญเสียปาสงวนแหงนั้นไป ประเด็นนี้นักการเมืองควรจะพิจารณาใหรอบคอบวา  
จะกอใหเกดิปญหาใหญในภายหลงัการกระท ําดงักลาวเปนการสนบัสนนุใหราษฎรหรอืผูทีอ่ยูเบือ้งหลัง
ไดผลประโยชนจากการบุกรุกปาสงวนทั้งยังคิดวาการกระทํ าของตนถูกตอง หากรัฐบาลยิ่งยอม     
กก็ลายเปนมูลเหตุการบุกรุกปาสงวนตอไป12

                                                       
12 กิตติ ประทุมแกว. (2532). การบุกรุกปาสงวนแหงชาติ (รายงานการวิจัย). หนา 42-61.
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2.3  ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

การที่กฎหมายเกี่ยวกับปาไมไมสามารถเอาผิดกับผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมได  
จึงทํ าใหการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมเพิ่มขึ้น ผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายปาไมก็ไมเกิด   
ความเกรงกลัวตอโทษตามกฎหมาย คือ การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมเปนเรื่องธรรมดา ปริมาณ
การกระท ําความผิดเกี่ยวกับปาไมจึงเพิ่มสูงขึ้นและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผูกระทํ าความผิดเดิม
เปนประชาชนผูยากไรขาดแคลนที่ทํ ากิน กระทํ าผิดในปริมาณเล็กนอย พื้นที่ทํ าลายเล็กนอยเพียง    
4 – 5 ไร แตเนื่องจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ความตองการพื้นที่ในการทํ าเกษตรเพื่อการคา 
ความตองการของประชาชนทีจ่ะไปพกัผอนหยอนใจ จงึมกีารกระท ําความผดิบกุรุกเขาไปในพืน้ทีป่า
ในปรมิาณสูงมาก นับ 100 ไร หรือ 1,000 ไร ผูกระทํ าผิดก็ลวนเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและ        
ผูมอิีทธิพลท ําใหพืน้ทีป่าลดลงอยางรวดเรว็เมือ่เปนเชนนีย้อมมผีลกระทบตอเศรษฐกจิและสิง่แวดลอม
ดังนี้

2.3.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในทางเศรษฐศาสตร ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรปาไม ถือเปนทนุประเภทหนึง่

เปรยีบเสมอืนสตอ็กของแรธาตทุีม่อียูในดนิ13 การลดลงของพืน้ทีป่าธรรมชาตทิีป่รากฏอยูในปจจบุนั
ไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากขึ้นเปนลํ าดับ ทั้งนี้เพราะสินคาและบริการทางออมที่เกิดจาก
พืน้ทีป่า นอกจากจะมจี ํากดัแลวยงัหาไดยากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจากการขาดแคลนทรพัยากรนํ ้าในบางพืน้ที่
และบางฤดูกาล การเพิ่มขึ้นของการชะลางพังทลายของดิน เปนตน แมวาสินคาบริการทางออม   
จากปาธรรมชาตจิะมลัีกษณะเปนสินคาสาธารณะและไมมตีลาดหรอืราคาปรากฏ เพือ่ใหค ํานวณมลูคาได
แตเปนทีย่อมรับกันวาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ปาดังกลาวมีประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน 
การมีทรัพยากรนํ้ าที่อุดมสมบูรณจะชวยใหเกิดประโยชนตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานอื่นๆ ไดแก 
การเกษตร การคมนาคมขนสง และการอตุสาหกรรม เปนตน14

                                                       
13 ณรงคศักดิ์ ธนวิบูลยชัย. (2544). เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ. หนา 129.
14 สมพร อัศวิลานนท. (2540). เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: หลักและทฤษฎี.

หนา 166.
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ทรัพยากรปาไมนับวามีความสํ าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้
1) เปนสิ่งจํ าเปนขั้นมูลฐานในการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากหากเกษตรกร

ตองพึ่งพาธรรมชาติ เชน ดิน นํ้ า อากาศ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดผลผลิตหรือผลผลิตที่มีคุณภาพ            
ในภาคเกษตรกรรม และเปนทีท่ราบกนัดวีาผลผลิตของภาคเกษตรกรรมจะเปนปจจยัสํ าคญัในการผลติ
ปจจัยส่ี

2) เปนวัตถุดิบสํ าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด  
ตองอาศยัวตัถุดบิจากทรพัยากรธรรมชาต ิ ดงันัน้ถาขาดวตัถุดบิแลวอุตสาหกรรมจ ํานวนมากจะเกดิขึน้
ไมได ผลกระทบการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมที่มีตอภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่ง 
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่จํ าเปน      
ตอการทํ าอุตสาหกรรม เพราะวา เมื่อมีการทํ าลายปามากขึ้น ปริมาณนํ้ าในดินก็จะลดนอยลง        
ไมเพียงพอที่จะหลอเล้ียงภาคอุตสาหกรรมไดอยางตอเนื่อง จึงเปนเหตุใหโรงงานอุตสาหกรรม     
จํ าตองปดลงมีผลกระทบตอแรงงานไทยที่เขาไปทํ างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ      
กไ็มไดตามเปาหมายทีต่ัง้ไว ไมสามารถจดัสงมอบใหกบัคูสัญญาตามก ําหนดเวลาได ซ่ึงประเทศไทย
เคยประสบเหตุการณดังกลาวมาแลว ที่นิคมอตุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

3) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณมีแนวโนมที่จะทํ าใหประชาชนในประเทศ
มีโอกาสยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น ปาไมกอใหเกิดอาหารและการผลิตปจจัยส่ีสํ าหรับมนุษย
เปนปจจัยที่กอใหเกิดการผลิตในภาคการผลิตตางๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ
กจิกรรมการผลิตตางๆ ตามมา เกิดการวางงานและกอใหเกิดรายไดที่จะนํ าไปใชจายและพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูตอไป เชน ยกตัวอยางมาแลวในขอ 2 นํ้ าเปนทรัพยากรที่มีความสํ าคัญตออุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม หากพื้นที่ปาถูกทํ าลายไปมาก พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณขาดการหลากหลาย     
ทางนิเวศวิทยา จึงไมสามารถจะดูดซับนํ้ าไวในปริมาณที่เพียงพอได จึงไมมีนํ้ าไหลหลอเล้ียง      
ภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมตลอดทัง้ปดงัเดมิได จงึสงผลตอภาคเกษตรกรรม ไมมนีํ ้าหลอเล้ียง
พืชพันธุที่ปลูกไวได ทํ าใหเสียหายไปจํ านวนมากมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน     
สวนภาคอตุสาหกรรมนั้นก็เชนเดียวกัน กอใหเกิดการลดอัตราการจางหรือเลิกจาง และไมสามารถ
จะสงสินคาออกไปขายยังตางประเทศ ทํ าใหประเทศขาดรายได15  

                                                       
15 ณรงคศักดิ์ ธนวิบูลยชัย. เลมเดิม. หนา 31.
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4) ทํ าใหตนทุนผลิตสูงขึ้น การที่พื้นที่ปาถูกทํ าลายไปมาก จึงสงผลกระทบ   
ตอวัตถุดิบที่มีความจํ าเปนตอการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หากไมไดสงวัตถุดิบ 
ใหกบัภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมไดอยางตอเนือ่งหรือขาดแคลน ท ําใหภาคการผลติตองสัง่ซ้ือ
วตัถุดบิจากแหลงอ่ืนหรือส่ังจากตางประเทศ ทํ าใหตนทุนผลผลิตสูงขึ้น เชน การขาดนํ้ าในการผลิต
ไฟฟา การขาดนํ้ าในการทํ าเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม เปนตน

2.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
เมื่อคนในประเทศไทยมีแนวคิดเห็นแกตัวมากกวาสวนรวมยกยองคนที่ร่ํ ารวย 

นยิมกนิของปา มคีานยิมในการใชเครือ่งเรือนทีท่ ําจากไม จงึท ําใหมกีารกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไม
อยางตอเนื่อง เพื่อแสวงหาที่ดินทํ ากิน สํ าหรับประชาชนผูยากไร แสวงหาที่ดินที่อุดมสมบูรณได
พื้นที่ปาเขาเพื่อทํ ารีสอรท หรือไรปศุสัตวขนาดใหญ เพื่อทํ าการคาเพื่อแสวงหาเงินทองเพื่อ      
ความรํ ่ารวยของตน การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม ไมวาการบุกรุกหรือทํ าลายปา การทํ าไมหรือ
อันตรายแกไมหวงหามโดยมชิอบดวยกฎหมาย การท ําไมโดยไมมรีอยตราการยดึถือครอบครองทีด่นิ
ในปาสงวนแหงชาติ การกนสราง แผวถาง หรือเผาปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย       
การยดึถือครอบครองทีด่นิในเขตอทุยานแหงชาต ิ กนสราง แผวถาง หรือเผาปาในเขตอทุยานแหงชาติ
การยดึถือ ครอบครองทีด่นิเพือ่ปลูก หรือกอสรางสิง่ใดในเขตรกัษาพนัธุสัตวปา โดยมชิอบดวยกฎหมาย
เปนตน ทุกขอกลาวหาดังกลาว ลวนแตเปนความผิดที่มีอัตราโทษสูงทั้งนั้น แตผูกระทํ าความผิด
กลับไมเกรงกลัวบทลงโทษ ยังคงกระทํ าความผิดอยางตอเนื่องเสมอมา นับวันยิ่งจะรุนแรงยิ่งขึ้น
เมือ่พื้นที่ปาลดลงยอมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนี้

1) สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา
ระบบนเิวศวทิยา (Ecosystem) หมายถงึ ระบบความสมัพนัธระหวางสิง่มชีีวติตางๆ

กับบริเวณสิ่งแวดลอมที่มีชีวิตดํ ารงอยู16 ระบบนิเวศหนึ่งจะมีความสัมพันธกับอีกระบบนิเวศหนึ่ง  
ทีอ่ยูใกลเคยีง เชน ระบบนเิวศปะการงัสมัพนัธกบัระบบนเิวศทะเลและมหาสมทุร ระบบนเิวศสตัวปา
สัมพันธกับระบบนิเวศปาไม เปนตน เมื่อปาไมสูญเสียตนไมอันเปนทรัพยากรหลักของปา       
ความอุดมสมบูรณของหนาดินก็ขาดหายไป ดินไมสามารถอุมนํ้ าไวได เมื่อฝนตกลงมาก็จะไหล   
ลงสูทีลุ่มจนหมดเกิดความแหงแลว ระบบนิเวศที่ใกลเคียงปวยไมสามารถที่จะดํ ารงอยูได สัตวปา
ไมมอีาหารกนิกพ็ากนัลมตายหรอือพยพไปอยูทีอ่ื่น สงผลกระทบตอความเจรญิเตบิโตของทัง้พชืและสตัว
ในบริเวณปาดวย

                                                       
16 ยุพดี เสตพรรณ. (2537). ชีวิตกับสิ่งแวดลอม. หนา 418–419.
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2) ทํ าใหปริมาณนํ้ าในดินลดลง เนื่องจากการตัดไมทํ าลายปา จึงไมมีวัชพืช
หรือรากพชื จะอุมนํ ้าฝนทีต่กลงมาได นํ ้าฝนทีต่กลงมากจ็ะไหลไปตามหนาดนิ  ไมซึมผานลงไปในดนิ
ท ําใหปริมาณนํ้ าไมเพียงพอตอการบริโภคของทั้งพืชและสัตว ทํ าใหพื้นดินบริเวณนั้นแหงแลวลง

3) เกดิพายลุมแรง เปนทีท่ราบกนัดวีา พืน้ทีป่าไมเปนแนวปองกนัลมใหกบัมนษุย
และสัตวปาเปนอยางดี เมื่อพื้นที่ปาถูกทํ าลายลง เมื่อเกิดลมพายุก็จะไมมีแนวกันลม ทํ าใหลม       
ทวคีวามรุนแรงขึ้น ทํ าลายลางที่อยูอาศัยและชีวิตของพื้นที่มนุษยและสัตว

4) ท ําใหปริมาณนํ ้าฝนลดลง กลาวคอื พืน้ทีป่าไมคอยบดบงัแสงอาทติยทีจ่ะสอง
มายงัพื้นดิน ใบไมจะคอยปกปองความรอนของแสงอัลตราไวโอเลตทีส่องมาทํ าลายทั้งพืชและสัตว
ขนาดเลก็ได พื้นผิวหนาดินก็ชุมชื้น รากของตนไมก็อุมนํ้ าไว ทํ าใหมีนํ้ าไหลตลอดทั้งป จึงทํ าให
อุณหภมูิบรเิวณพืน้ทีป่าจงึแตกตางจากทีอ่ื่น มสีภาพอากาศทีเ่ยน็ชืน้ เมือ่ลมพดัหอบเอาไอนํ ้าจากแมนํ ้า
ทะเล พดัผานมายงับรเิวณปากจ็ะกระทบกบัความเยน็จนกลัน่ตวัเปนหยาดฝน จงึท ําใหพืน้ทีบ่ริเวณปา
มปีริมาณฝนตกชกุ จงึเพิม่ความอดุมสมบรูณใหกบัพืน้ทีบ่ริเวณปาและสงผลตอพืน้ทีบ่ริเวณตะเขบ็รอยตอ
ระหวางปากับที่อยูอาศัยของคนในชุมชนดวย

2.4  สภาพบังคับตอผูกระทํ าความผิดเก่ียวกับปาไม

กฎหมายเกี่ยวกับปาไม ประกอบดวย พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ในสารนิพนธฉบับนี้ จะศึกษาเฉพาะโทษปรับทางอาญาในความผิด
เกีย่วกบัปาไมโดยตรงเทานั้น เชน การเก็บหาหรือทํ าอันตรายแกของปา หวงหามในปา โดยมิไดรับ
อนญุาต การแปรรูปไมในเวลากลางคืนโดยมิไดรับอนุญาต การบุกรุกหรือทํ าลายปา การทํ าใหหรือ
อันตรายแกไมหวงหามโดยมชิอบดวยกฎหมาย การท ําไมทีไ่มมรีอยตราอนญุาตของพนกังานเจาหนาที่
ประทับไวโดยมิชอบ การทํ าไมที่มีขนาดตํ่ ากวาขนาดจํ ากัดโดยมิชอบดวยกฎหมาย การตัดโคน   
ตนยวงผึง้โดยมชิอบดวยกฎหมายตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 การยดึถือหรือครอบครองทีด่นิ
ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย การกนสราง แผวถาง หรือเผาปาสงวนแหงชาติ
โดยมชิอบดวยกฎหมาย การทํ าไม การเก็บหาของปา การกระทํ าการอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพ
ปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 การยึดถือครอบครอง
ทีด่นิในเขตอทุยานแหงชาต ิหรือกนสราง แผวถาง หรือเผาปาในเขตอทุยานแหงชาตติามพระราชบญัญตัิ
อุทยานแหงชาต ิพ.ศ. 2507 การยดึถือ ครอบครองทีด่นิเพือ่ปลูกหรือกอสรางสิง่ใดในเขตรกัษาพนัธุสัตวปา
โดยมชิอบดวยกฎหมาย การยดึถือครอบครองทีด่นิ ตดั โคน แผวถาง เผา ท ําลายตนไมหรือพฤกษชาตอ่ืิน
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ในเขตหามลาสัตวปา การขุดแร ดิน หิน เล้ียงสัตวในเขตหามลาสัตวปา การเปลี่ยนแปลงทางนํ้ า 
หรือท ําใหนํ ้าในลํ านํ้ า ลํ าหวย หนองบึง ทวมทนหรือเหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายแกสัตวปา
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535 ในพระราชบญัญตัดิงักลาว ก ําหนดขอหาม
และบทลงโทษทางอาญาไว ดังนี้

2.4.1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มสีาระส ําคญัครอบคลมุเรือ่งปาไมไวอยางกวางขวาง

มเีจตนารมณเพือ่ควบคมุ ดแูล จดัการรกัษาปาไม เปนการวางระบบการควบคมุ การใชประโยชนจากปา
และทรัพยากรทั้งหลายจากปา โดยมีบทบังคับทางอาญา ดังนี้

1) การบุกรุกหรือทํ าลายปา มาตรา 72 ทวิ บัญญัติวา “ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม
มาตรา 54 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทํ าจํ าทั้งปรับ

ในกรณคีวามผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทํ าในเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร ผูกระทํ า
ความผิด ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

มาตรา 54 หามมใิหผูใดกนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระท ําดวยประการใดๆ
อันเปนการท ําลายปาหรือเขายดึถือหรือครอบครองปาเพือ่ตนเองหรอืผูอ่ืน เวนแตจะกระท ําภายในเขต
ทีไ่ดจ ําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม หรือรัฐมนตรไีดประกาศในราชกจิจานเุบกษา หรือโดยไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

2) ท ําไมหรืออันตรายแกไมหวงหามโดยมชิอบดวยกฎหมาย มาตรา 73 ผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 31 หรือมาตรา 48 ตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ในกรณคีวามผิดตามมาตรานี้ ถาการกระทํ าความผิดนั้นเกี่ยวกับ
1. ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข หรือ
2. ไมอ่ืนทีเ่ปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน

เกนิยีสิ่บตนหรอืทอน หรือรอมปรมิาตรไมเกนิส่ีลูกบาศกเมตร หรือไมทีแ่ปรรปูรวมปรมิาตรไมเกนิ
สองลูกบาศกเมตร

ผูกระท ําตองระวางโทษจ ําคกุตัง้แตหนึง่ปถึงยีสิ่บป และปรบัตัง้แตหาพนับาท
ถึงสองแสนบาท

มาตรา 11 ผูใดท ําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือท ําอนัตรายดวยประการใดๆ
แกไมหวงหาม ตองไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบญัญตันิี้
หรือตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต
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3) ทํ าไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับไวโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย มาตรา 12 และมาตรา 73

มาตรา 12 บัญญัติวา “หามมิใหผูรับอนุญาตทํ าไมที่ไมมีรอยตราอนุญาต
ของพนกังาน เจาหนาที่ประทับไว  เวนแตจะไดมีขอความระบุอนุญาตไวในใบอนุญาต”

4) ท ําไมทีม่ขีนาดตํ ่ากวาขนาดจ ํากดัโดยมชิอบดวยกฎหมาย มาตรา 13 มาตรา 73
มาตรา 13 บญัญตัวิา “หามมใิหผูไดรับอนญุาตท ําไมทีม่ขีนาดตํ ่ากวาขนาดจ ํากดั”

5) ตดัโคนตนยวงผ้ึง โดยมิชอบดวยกฎหมาย มาตรา 31 มาตรา 73
มาตรา 31 บญัญตัวิา “ในทองทีใ่ดทีไ่ดก ําหนดยวงผึง้เปนของหวงหาม หามมใิห

ผูใด แมจะเปนผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานเก็บหาของปาก็ตาม ตัดหรือโคนตนยวงผึ้ง หรือ     
ตนไมทีผ้ึ่งจบัท ํารังอยู หรือท ําอนัตรายดวยประการใดแกตนไมทีก่ลาวแลวโดยไมจ ําเปนแกการเกบ็หา
ยวงผึ้ง”

6) เกบ็หาหรอืท ําอันตรายแกของปาหวงหามในปาโดยมไิดรับอนญุาต มาตรา 71 ทวิ   
“ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 มาตรา 29 ทวิ มาตรา 39 มาตรา 39 ตรี มาตรา 40 วรรคหนึ่ง  
มาตรา 43 วรรคสอง หรือมาตรา 53 ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหนึง่ป หรือปรับไมเกนิหนึง่หมืน่บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”

มาตรา 29 บญัญตัวิา “ผูใดเกบ็หาของปาหวงหามหรอืท ําอนัตรายดวยประการใดๆ
แกของปาหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่และตองเสียคาภาคหลวง กับตอง
ปฏิบตัติามขอกํ าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

2.4.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
เนื่องจากพื้นที่ปาไมมีประโยชนอันสํ าคัญยิ่งตอคนในประเทศ กลาวคือ ปาไม

เปนแหลงทีป่ระชาชนไดรับประโยชนในทางเศรษฐกจิจากผลผลติของปา โดยน ํามาใชเปนเครือ่งอปุโภค
บริโภค และในขณะเดียวกันปายังเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา แมลง ตนไมตางๆ และเปนแหลงตนนํ้ า
ลํ าธาร การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การเพิม่จ ํานวนประชากรทีสู่งขึน้และการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
และการเมือง มีผลทํ าใหจํ านวนพื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง รัฐบาลจึงบัญญัติ
กฎหมายฉบับนี้ขึ้นโดยมีสภาพบังคับทางอาญา ดังนี้

1) ยดึถือ ครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ กนสราง แผวถาง หรือเผา
ปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย มาตรา 31 “ผูใดฝาฝนมาตรา 14 ตองระวางโทษจํ าคุก    
ตัง้แตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาพันถึงหาหมื่นบาท
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ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี ้ ถาไดกระท ําเปนเนือ้ทีเ่กนิยีสิ่บหาไรหรือกอใหเกดิ
ความเสียหายแก

1. ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข ตามกฎหมายวาดวย
ปาไม หรือ

2) ไมอ่ืนทีเ่ปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน
เกนิยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไดเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ

3) ตนนํ้ าลํ าธาร
ผูกระทํ าความผิดตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแต

สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท”
มาตรา 14 บัญญัติวา “ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด ยึดถือ 

ครอบครองทํ าประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กนสราง แผวถาง เผาปา ทํ าไม เก็บหาของปา หรือ
กระท ําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ”

2.4.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกํ าหนดบริเวณที่ดินใดๆ ที่มีสภาพธรรมชาติ

เปนทีน่าสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาตเิดมิ เพือ่สงวนไวใหเปนประโยชนแกการศกึษาและรืน่รมย
ของประชาชน เพื่อคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา ตลอดจน
ทวิทัศน ปา และภเูขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาตเิดมิมใิหถูกท ําลายหรือเปลีย่นแปลงไป โดยมมีาตรการ
บงัคบัทางอาญาความผิดเกี่ยวกับปาไม ดังนี้

1) ยดึถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ หรือกนสราง แผวถาง หรือ
เผาปา ในเขตอุทยานแหงชาติ มาตรา 24 “ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตองระวาง
โทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(1) ยึดถือ หรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึง กนสราง แผวถาง หรือเผาปา
(2) เกบ็หา น ําออกไป ท ําดวยประการใดๆ ใหเปนอนัตราย หรือท ําใหเส่ือมสภาพ

ซ่ึงไม ยางไม นํ้ ามันยาง นํ้ ามันสน แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
(3) น ําสตัวออกไป หรือทํ าดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
(4) ท ําดวยประการใดๆ ใหเปนอนัตรายหรอืท ําใหเส่ือมเสยีสภาพแกดนิ หนิ

กรวด หรือทราย
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(5) เปลีย่นแปลงทางนํ้ า หรือทํ าใหนํ้ าในลํ านํ้ า ลํ าหวย หนอง บึง ทวมทน 
หรือเหือดแหง

2) ปด หรือทํ าใหกีดขวางแกทางนํ้ า หรือทางบกในเขตอุทยานแหงชาติ
มาตรา 25  ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11)  มาตรา 17 หรือ มาตรา 18

ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(6) ปด หรือทํ าใหกีดขวางแกทางนํ้ าหรือทางบก

3) เกบ็หา นํ าออกไป หรือ กระทํ าดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทํ าให
เสือ่มสภาพซึ่งกลวยไม นํ้ าผ้ึง คร่ัง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาวในเขตอุทยานแหงชาติ

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(7) เกบ็หา น ําออกไป ท ําดวยประการใดๆ ใหเปนอนัตราย หรือท ําใหเส่ือมสภาพ

ซ่ึงกลวยไม นํ้ าผ้ึง คร่ัง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
4) น ําหรือปลอยปศุสัตวเขาไปในอุทยานแหงชาติ มาตรา 16 (11) มาตรา 25

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(11) น ํา หรือปลอยปศุสัตวเขาไป
มาตรา 25 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18

ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
5) เกบ็หรอืทํ าดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม 

ภายในเขตอุทยานแหงชาติ มาตรา 27 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (8) (12) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ 
(19)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(8) เกบ็หรือท ําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม

6) เขาไปด ําเนินกิจการหาประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติโดยมิไดรับอนุญาต
มาตรา 27 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ 

(19) ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(13) เขาไปดํ าเนินกิจการใดเพื่อหาผลประโยชน เวนแตจะไดปฏิบัติตาม

ระเบียบที่อธิบดีกํ าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

DPU



28

2.4.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มีโทษทางอาญา ดังนี้
1) ยดึถือ ครอบครองที่ดินเพื่อปลูกหรือกอสรางสิ่งใดในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

โดยมิชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 54 ผูใดฝาฝนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสอง ตองระวางโทษ   

จ ําคกุไมเกิน 7 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 38 ในเขตรักษาพันธุปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน 

หรือปลูก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งส่ิงใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทํ าลายตนไม พฤกษชาติอ่ืน 
หรือขดุหาแร ดนิ หนิ หรือเล้ียงสตัว หรือปลอยสัตว หรือสัตวปา หรือเปลีย่นแปลงทางนํ ้า หรือท ําให
นํ ้าในล ํานํ้ า ลํ าหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา

2) ตดั โคน แผวถาง เผา หรือ ทํ าลายตนไม หรือพฤกษชาติอ่ืนในเขตรักษา
พนัธุสัตวปาโดยมชิอบดวยกฎหมาย มาตรา 38 มาตรา 54 อัตราโทษจ ําคกุไมเกนิเจด็ป หรือปรบัไมเกนิ
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

3) ขดุหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือปลอยสัตว หรือสัตวปาในเขตรักษา
พันธุสัตวปาโดยมิชอบดวยกฎหมาย อัตราโทษจํ าคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

4) เปลีย่นแปลงทางนํ้ า หรือทํ าใหนํ้ าในลํ านํ้ า ลํ าหวย หนอง บึง ทวมทน หรือ
เหอืดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายแกสัตวปาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระวางโทษจํ าคุกไมเกินเจ็ดป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

5) ยดึถือ ครอบครองทีด่นิ ตดั โคน แผวถาง เผา ท ําลายตนไมหรือพฤกษชาตอ่ืิน
ในเขตหามลาสัตวปา มาตรา 54 ผูใดฝาฝนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสอง ตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 42 วรรคสอง เมือ่ไดมปีระกาศของรฐัมนตรกี ําหนดเขนหามลาสัตวปา
ชนดิหรือประเภทใดแลว หามมิใหผูใดกระทํ าการดังตอไปนี้

(1) ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น
(2) เกบ็ หรือทํ าอันตรายแกรังของสัตวปา ซ่ึงหามมิใหลานั้น
(3) ยึดถือ ครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทํ าลายตนไม 

หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้ า หรือทํ าใหนํ้ า     
ในล ํานํ ้า ลํ าหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับ
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อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลา    
แหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ

อัตราโทษทางอาญาตามกฎหมายเกีย่วกบัปาไมดงักลาวจะพบวา กฎหมายเกีย่วกบั
ปาไมไดบญัญตัโิทษทางอาญาไว 2 อยางดวยกนั คอื โทษจ ําคกุและโทษปรบั ทัง้นีม้าตรการทางอาญา
ดงักลาวเพื่อปกปองคุมครองปาใหยังคงอยูคูแผนดินไทยในประเทศที่เหมาะสมกับจํ านวนประชากร 
โทษทางอาญาดังกลาวเพื่อขมขู ยับยั้ง (deterrence) ใหผูกระทํ าความผิดตลอดจนบุคคลโดยทั่วไป
เกิดความเกรงกลัว จะไดไมตองกระทํ าความผิดอีกตอไป การทีก่ฎหมายกํ าหนดบทลงโทษปรับ   
ลงไปดวย เพื่อเพิ่มโทษทางอาญาใหรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะโทษปรับเปนการลงโทษตอตัวทรัพยสิน
ของผูกระท ําความผดิ โดยทีส่มมตฐิานวาตามธรรมชาตขิองมนษุยยอมหวงแหนในทรพัยสินของตน
หากไดกระท ําความผดิลงไป และถูกด ําเนนิคดจีนศาลมคี ําพพิากษาใหปรับตามอตัราทีก่ฎหมายก ําหนด
ทํ าใหผูกระทํ าความผิดคิดวาทรัพยสินของตนที่เสาะแสวงหาดวยนํ้ าพักนํ้ าแรงของตนใชระยะเวลา
สะสมมาเปนเวลานาน หากพลาดพลัง้ถูกจบัด ําเนนิคดแีละถูกศาลพพิากษาใหปรับกจ็ะท ําใหทรัพยสิน
ที่เสาะแสวงหาเก็บสะสมมานานสูญหายไปพรอมกับการกระทํ าความผิดครั้งเดียว เมื่อจะตัดสินใจ
กระท ําความผดิกฎหมายเกีย่วกบัปาไม บคุคลเหลานัน้ตองคดิพจิารณาอยางถีถ่วน ค ํานวณผลดผีลเสยี
อยางละเอียดรอบคอบ หากเห็นวาการกระทํ าความผิดของตนสงผลเสี่ยงตอการลงโทษอยางรุนแรง
ทัง้จ ําคกุและปรับแลว อาจจะตัดสินใจไมกระทํ าความผิดตามที่คิดไวตั้งแตตนได

แตอยางไรก็ตาม แมกฎหมายเกี่ยวกับปาไมบัญญัติโทษไวทั้งจํ าคุกและปรับ    
ในอตัราทีสู่งพอสมควร แตเนื่องจากแรงจูงใจในผลประโยชนตอบแทนจากการกระทํ าความผิดนั้น 
มากกวาโทษปรับตามกฎหมายหลายเทาตัว จึงทํ าใหผูกระทํ าความผิดตัดสินใจกระทํ าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับปาไม จึงสงผลใหพื้นที่ปาถูกทํ าลายไดอยางตอเนื่อง สูญเสียพื้นที่ปาในแตละป  
ในปรมิาณมหาศาล เมื่อคิดคํ านวณเปนจํ านวนเงินแลว พบวาปหนึ่งๆ ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปา
คดิเปนมูลคาประมาณ 80,818 ลานบาทตอป17

 สํ าหรับโทษปรับตามกฎหมายปาไมทั้ง 4 ฉบับ พบวา อัตราโทษปรับที่กฎหมาย
บญัญัติไวสูงที่สุด ไดแก

1) กระท ําความผดิฐานท ําไมหรืออันตรายแกไมหวงหาม โดยมชิอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา 11 วรรคหนึง่ มาตรา 73 การท ําไมทีไ่มมรีอยตราอนญุาตของพนกังานเจาหนาทีป่ระทบัไว
โดยมชิอบดวยกฎหมายตามมาตรา 12 มาตรา 73 ท ําไมทีม่ขีนาดตํ ่ากวาขนาดจ ํากดัโดยมชิอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา 13 มาตรา 73 และตดั โคนตนยวงผึง้โดยมชิอบดวยกฎหมายตามมาตรา 31 และมาตรา 73  

                                                       
17 อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2550, 5 กุมภาพันธ). “กลไกเยียวยาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ.” ไทยรัฐ.
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ตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ก ําหนดอตัราโทษจ ําคกุไมเกนิ 5 ป หรือปรบัไมเกนิหาหมืน่บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ถาเปนการกระทํ าเกี่ยวกับไมสัก ไมยาง ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืน
เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือ        
รวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร
ก ําหนดอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท

2) ยดึถือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ กนสราง แผวถาง หรือเผา
ปาสงวนแหงชาตโิดยมชิอบดวยกฎหมายตามมาตรา 14 มาตรา 31 แหงพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 กํ าหนดอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาพันถึงหนึ่งหมื่นบาท  
ถาไดกระทํ าเปนเนื้อที่ยี่สิบหาไรหรือกอใหเกิดความเสียหายแกไมสัก ไมสนเขา หรือไมหวงหาม
ประเภท ข ตามกฎหมายปาไม หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง
รวมกนัเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือเสียหายแกตนนํ้ า ลํ าธาร 
จ ําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท

3) สํ าหรับอัตราโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 38 มาตรา 54 ฐานความผิดยึดถือ ครอบครองที่ดินเพื่อปลูกหรือกอสรางสิ่งใด
ในเขตรกัษาพนัธุสัตวปาโดยมชิอบดวยกฎหมาย ตดัโคน แผวถาง เผา หรือท ําลายตนไมหรือพฤกษชาตอ่ืิน
ในเขตรกัษาพันธุสัตวปาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขุดหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือปลอยสัตวปา 
ในเขตรกัษาพันธุสัตวปาโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปลี่ยนแปลงทางนํ้ า หรือทํ าใหนํ้ าในลํ านํ้ า ลํ าหวย 
หนอง บงึ ทวมทน หรือเหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายแกสัตวปาโดยมิชอบดวยกฎหมาย และ
ยดึถือครอบครองที่ดิน ตัดโคน แผวถาง เผา ทํ าลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืนในเขตหามลาสัตวปา 
ตามมาตรา 42 วรรคสอง มาตรา 54 มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

4) อัตราโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 (1) (2) 
(3) (4) (5) มาตรา 24 ขอหา ยึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ กนสราง แผวถาง หรือ
เผาปาในเขตอุทยานแหงชาติ อัตราโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ       
ทัง้จ ําทัง้ปรบั ขอหาปดหรือท ําใหกดีขวางแกทางนํ ้าหรือทางบกในเขตอทุยานแหงชาต ิ มาตรา 16 (6)  
มาตรา 25 เก็บหา นํ าออกไป หรือกระทํ าดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทํ าใหเสื่อมสภาพ
ซ่ึงกลวยไม นํ ้าผ้ึง คร่ัง ตนไม เปลอืกไม มลูคางคาวในเขตอทุยานแหงชาต ิเกบ็หรือกระท ําดวยประการใดๆ
ใหเปนอนัตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไมภายในเขตอทุยานแหงชาต ิ อัตราโทษจ ําคกุไมเกนิหนึง่เดอืน
หรือปรับไมเกิน 1 พันบาท
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จากอัตราโทษปรับตามกฎหมายปาไมทั้ง 4 ฉบับ พบวา อัตราโทษปรับสูงสุด 
ไดแก โทษปรับตั้งแต 5 พันบาทถึงสองแสนบาท ในความผิดฐานทํ าไมหรืออันตรายแกไมหวงหาม
โดยมชิอบดวยกฎหมาย โดยกระทํ าเกี่ยวกับไมสัก ไมยาง ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตน 
หรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไม
เกนิสีลู่กบาศกเมตร หรือไมที่แปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร จากอัตราโทษปรับ
ตามกฎหมายปาไมดังกลาว พบวา การกํ าหนดโทษปรับตามกฎหมายปาไมของไทยกํ าหนดตาม
ระบบตายตัว (Fixed Sum System) หมายความวา กฎหมายเปดชองใหผูพิพากษาใชดุลยพินิจ        
ในการก ําหนดโทษปรบัได โทษปรบัตามกฎหมายปาไมดงักลาว ถาดอูยางผวิเผินกอ็าจจะเขาใจไดวา
โทษปรบัรุนแรงเพียงพอที่จะกํ าราบปราบปรามผูกระทํ าความผิดได แตเมื่อพิจารณาอยางถ่ีถวนแลว
จะพบวา กรณทีีศ่าลจะก ําหนดโทษปรบัตัง้แตหาพนับาทถงึสองแสนบาทได เมือ่ปรากฏขอความจรงิวา
ผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับไมสัก ไมยาง ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอน 
อยางใดอยางหนึง่หรือทัง้สองอยางรวมกนัเกนิยีสิ่บตนหรือทอน หรือรวมปรมิาตรไมเกนิสีลู่กบาศกเมตร
หรือไมทีแ่ปรรปูแลวรวมปรมิาตรไมเกนิสองลกูบาศกเมตร หมายความวา จะลงโทษปรบัผูกระท ําผิดได
ผูกระทํ าผิดตองทํ าความผิดรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร 
หรือที่แปรรูปแลวรวมกันเกินสองลูกบาศกเมตร และการลงโทษปรับ กฎหมายใหปรับไดตั้งแต   
หาพันบาทถึงสองแสนบาท หมายความวา ศาลจะกํ าหนดโทษปรับอยางไร เทาใดก็ได แตทั้งนี้   
ตองไมตํ ่ากวาหาพันบาทและสูงสุดไมเกินสองแสนบาท มีประเด็นสมควรพิจารณาเพิ่มเติมเกินกวา
กฎหมายบญัญัติวา หากผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิดฐานทํ าไม หรือไมหวงหามโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย มปีริมาตรเปนทอนหรือเปนตนมจี ํานวนมากถงึ 1,000 ตนหรือทอน จ ํานวน 10,000 ทอน
หรือตน ศาลจะก ําหนดโทษปรบัอยางไรจะก ําหนดโทษปรบัใหสูงกวาทีก่ฎหมายบญัญตัไิวไดหรือไม
ในเรือ่งนีก้ฎหมายปาไมมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น แมผูกระทํ าความผิดจะกระทํ าความผิดตอตนไม
รวมกนัแลวจํ านวน 1,000 ทอน 10,000 ตนหรือทอน หรือ 100,000 ตนหรือทอนก็ตาม ศาลก็จะตอง
พิจารณาพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดเสียคาปรับไมเกินสองแสนบาทไดเทานั้น ทั้งนี้สอดคลอง  
กบัมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อ
ไดกระท ําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํ านั้น บัญญัติเปนความผิดและกํ าหนดโทษไว และโทษ
ที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดนั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” หมายความวา ผูกระทํ า      
ไมตองรับผิดในทางอาญา หากการกระทํ านั้นไมมีกฎหมายบัญญัติไวในขณะกระทํ าวาเปนความผิด
และกํ าหนดโทษไวและจะมีผลยอนหลังใหเปนผลรายตอผูกระทํ าความผิดมิได18 เพราะฉะนั้น     

                                                       
18 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2542). คํ าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. หนา 13 – 20.
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แมผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมเกินกวากฎหมายกํ าหนดมากมหาศาลเชนใด ศาลก็คงจะตอง
พพิากษาใหลงโทษปรับ ตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาทไดเทานั้น

หากเปรยีบเทยีบผลประโยชนตอบแทนทีผู่กระท ําความผดิจะไดรับจากการกระท ํา
ความผดิแลว พบวา เนื่องจากในปจจุบันความตองการบริโภคไมของคนในสังคมสูงมาก เพราะวา 
ปจจบุนัพืน้ทีป่าลดลงไปมากไมที่จะนํ ามาจํ าหนายหรือนํ ามาทํ าแปรรูปจํ าหนายหายาก นอกจากนั้น 
ตัง้แตป พ.ศ. 2532 เปนตนมา รัฐบาลไดประกาศใชพระราชก ําหนดแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิาไม
พ.ศ. 2484 มผีลท ําใหการน ําไมออกจากปาโดยอาศยัสัญญาสมัปทานสิน้สดุลง เมือ่ปริมาณไมทีน่ ําออกจากปา
ลดนอยลง แตความตองการใชไมของประชาชนในสงัคมกลบัเพิม่สูงขึน้ จงึท ําใหราคาไมในทองตลาด
สูงขึน้อยางตอเนื่อง จึงเปนแรงจูงใจใหผูกระทํ าความผิดพยายามกระทํ าความผิดเพิ่มขึ้น คดีความผิด
เกีย่วกบัปาไมเพิม่ขึน้ แตอยางไรกต็ามแมกฎหมายจะมบีทลงโทษรนุแรงเพยีงใด แตผูกระท ําความผดิ
กลับไมเกรงกลวัตอโทษทีก่ฎหมายก ําหนดไว ทัง้นีเ้นือ่งมาจากกระบวนการยตุธิรรมไมอาจจะเอาผดิ
ผูกระทํ าผิดไดอยางเต็มที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมปีญหาการดํ าเนินการทางกฎหมายแกผูกระทํ า
ความผิดปรากฏในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เร่ิมตั้งแตขั้นตอนของการปองกันและปราบปราม
การกระทํ าความผิด การสอบสวนหรือส่ังคดีและกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงดํ าเนินการ
โดยศาล กลาวคอื ในขัน้ตอนของการปองกนัและปราบปรามการกระท ําความผดินัน้ พบวา ประสทิธิภาพ
ของเจาหนาที่ไมเพียงพอ เปนเหตุใหผูกระทํ าผิดจํ านวนมากรอดพนจากการจับกุมของเจาหนาที่     
ผูกระท ําความผดิจงึสามารถบกุรกุหรือตดัไมในเขตปาสงวนไดโดยปราศจากการตรวจตราของเจาหนาที่
เกดิปญหาในการประสานงานระหวางหนวยงานทีท่ ําหนาทีป่องกนัและปราบปราม ขัน้ตอนการสอบสวน
และการสั่งคดี การสอบสวนและสั่งคดีความผิดเกี่ยวกับปาไมกระทํ าโดยเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาดงัเชนคดอีาญาโดยทัว่ไป ในทางปฏบิตัปิรากฏขอเทจ็จรงิวา มบีางคดี
ผูตองหาหลุดพนจากการเปนผูกระทํ าผิด เพราะเหตุที่การสอบสวนโดยมิชอบหรือมีผูชวยเหลือ      
ผูกระทํ าผิด เชน19

1) เจาหนาทีป่าไมจับไมผิดกฎหมายได และยึดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะไว
เปนของกลางในคดอีาญา แตผูตองหาหลบหน ีพนกังานสอบสวนจงึไมสามารถน ําตวัผูกระท ําความผดิ
เขาสูกระบวนการสอบสวนและกระบวนการพิจารณาของศาลได เพราะไมมีตัวผูกระทํ าความผิด
สงฟองศาลได

2) พนักงานสอบสวนมักจะไมยอมรับการรองทุกขจากเจาหนาที่ปาไม ซ่ึงจับ
หรือยดึของกลางมายังสถานีตํ ารวจ โดยอางวายังไมไดตรวจสถานที่เกิดเหตุ

                                                       
19 ณรงค ใจหาญ. เลมเดิม. หนา 187 – 190.
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3) การสอบสวนมไิดสืบสวนขอเทจ็จรงิไปถงึผูบงการหรอืนายทนุทีอ่ยูเบือ้งหลัง
สวนใหญจะไดแตลูกนองหรือลูกจางที่รับวาเปนผูกระทํ าผิด

4) พนกังานสอบสวนบิดเบือนขอเท็จจริงโดยจงใจใหการชวยเหลือผูกระทํ าผิด
ใหไดรับโทษนอยกวาความเปนจริง เชน ผูตองหาบุกรุกปาสงวน 25ไร แตพนักงานสอบสวน    
กลับรายงานวา พบการบุกรุกจริงเพียง 2 ไร เปนตน

จากสถติิคดีของอัยการ สรุปวา คดีที่พนักงานสอบสวนสงมายังพนักงานอัยการ  
พนักงานอัยการไมอาจฟองคดีเปนจํ านวนเกือบรอยละ 50 เพราะไมปรากฏตัวผูกระทํ าผิดและ
พยานหลักฐานไมพอฟอง หรือผูตองหาหลบหนี

ขัน้ตอนการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับปาไม ไมคอยมีปญหายุงยากมากนัก ทั้งนี้
เพราะคดทีีพ่นกังานอยัการยืน่ฟองตอศาลมกัจะเปนคดทีีจ่ ําเลยใหการรบัสารภาพมาตัง้แตช้ันสอบสวน
และในชัน้พจิารณาและจ ําเลยจะขอความกรณุาจากศาลใหรอการลงโทษ เมือ่ขึน้สูช้ันพจิารณาของศาล
ศาลจะใชดุลยพินิจในการลงโทษเปนปญหาที่นาพิจารณาคดีที่ขึ้นสูศาล ศาลมักจะพิพากษาลงโทษ
จ ําเลยเพราะจ ําเลยใหการรบัสารภาพ  แตจะลงโทษจ ําคกุและปรบัจ ํานวนเทาใด และจะใหรอการลงโทษ
หรือไม ขึน้กบัดลุยพนิจิของศาล เมือ่จ ําเลยใหการรบัสารภาพตลอดตัง้แตช้ันสอบสวนจนถงึชัน้พจิารณา
ของศาล ยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ซ่ึงบญัญตัวิา “เมือ่ปรากฏวามเีหตบุรรเทาโทษ
ไมวาจะไดมกีารเพิม่หรือลดโทษตามบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายนีห้รือกฎหมายอืน่แลวหรือไม
ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดนั้นก็ได” ดังนั้น 
เมื่อจํ าเลยใหการรับสารภาพศาลก็จะลดโทษใหกึ่งหนึ่งเสมอ โดยเฉพาะโทษปรับเมื่อจํ าเลยใหการ
รับสารภาพและแถลงตอศาลวา จ ําเลยเปนผูมฐีานะยากจน หาเขากนิคํ ่า การกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไม
เนือ่งจากความรูเทาไมถึงการณกระท ําผิดดวยความจ ําเปน อยูในสภาพบงัคบัทีไ่มอาจจะหลบเลีย่งได
เพือ่ใหศาลใชดุลยพินิจลดคาปรับให จะเห็นไดวา แมกฎหมายปาไมจะบัญญัติโทษสูงเพียงใดก็ตาม
แตกไ็มสามารถจะลงโทษจ ําเลยเตม็ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายได ท ําใหกฎหมายปาไมไมมผีลบงัคบั
ในทางปฏบิตัิ จากปญหาดังกลาวจะไดศึกษาถึงแนวทางแกไขปญหาพรอมขอเสนอในบทตอไป
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บทที่ 3
การกํ าหนดโทษปรับในการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม

3.1  หลักเกณฑในการกํ าหนดโทษปรับ

การลงโทษปรบัเปนการลงโทษตอทรัพยสินของผูกระท ําความผดิ โดยเชือ่วาเปนการลงโทษ
ตามวัตถุประสงค  เพื่อการปองปรามหรือการขมขู  (Deterrence)  กลาวคือ  เปนการลงโทษเพื่อมิให
ผูถูกลงโทษนั้นเองกระทํ าความผิดนั้นขึ้นอีก และเพื่อใหผูอ่ืนเห็นตัวอยางและเกิดความยํ าเกรง     
ไมกระทํ าความผิดเชนนั้นขึ้นในภายหนา1 โดยถือวาโทษปรับมีขึ้นเพื่อทํ าใหเกิดความเสียหายหรือ
กระทบตอความเปนอยูทางเศรษฐกิจของผูกระทํ าความผิดซ่ึงอาจจะนํ าไปสูการกระทบกระเทือน
ตอชีวิตความเปนอยู หรือทํ าใหบุคคลตองลดความมั่งมี ความมั่งคั่ง หรือความสามารถในการมี    
โภคทรัพยลงได2 คาปรับ จึงมีความหมายถึง การลงโทษใดๆ ที่เกี่ยวกับเงินตรา หรือการชดเชย 
ความเสียหายใดๆ แกผูเสียหายเปนเงินตรา ซ่ึงในที่นี้ หมายความถึง คาปรับที่เปนการลงโทษ       
แกผูกระทํ าความผิดที่เปนเงินตราเทานั้นอันเปนความหมายอยางแคบ3 ในปจจุบันเปนที่เขาใจกันวา
โทษปรบั คอื โทษทีบ่งัคบัเอาแกทรัพยสิน อันไดแก ตวัเงนิของผูกระท ําความผดิเพือ่ตกไดแกแผนดนิ  
เปนโทษทางอาญาทีแ่ยกออกมาจากการชดใชคาเสยีหาย (compensation) ซ่ึงเปนเรือ่งทางแพงทีผู่เสยีหาย
จะไดรับการชดเชยคาเสียหายจากการถูกกระทํ าผิด

3.1.1 ทฤษฎีและวัตถุประสงคของการลงโทษปรับ
การลงโทษปรับแกผูกระทํ าความผิด เปนแนวความคิดที่สอดคลองกับทฤษฎี 

การลงโทษเพือ่การขมขู ยบัยัง้ (deterrence) กลาวคอื เปนการลงโทษตอทรัพยสินของผูกระท ําความผดิ
เพื่อใหผูกระทํ าความผิดหวาดกลัวไมกระทํ าความผิดอีก ตามธรรมชาติมนุษยยอมมีความหวงแหน
ในทรพัยสินของตน การลงโทษปรบัจงึเปนแนวทางการลงโทษแนวทางหนึง่ทีม่ปีระสิทธภิาพในการลงโทษ

                                                       
1 วีรพล ปานะบุตร. (2522). โทษปรับในสวีเดน. หนา 27.
2 พิรุฬห โตศุกลวรรณ. (2532). การลงโทษปรับทางอาญา. หนา 62.
3 J.D.Mc Clean and J.C.WOOD. (1969). Fines and Monetary Penalties, Criminal Justice and

the Treatment of Offenders. pp. 152-159.
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การลงโทษปรับยังเปนการลงโทษที่รัฐไมตองมีภาระคาใชจายตางๆ แตกลับมีรายไดจากคาปรับ    
ทีส่ามารถนํ ามาใชในการพัฒนาประเทศชาติซ่ึงแตกตางจากการลงโทษโดยวิธีอ่ืน4

1) เปนโทษทีบ่งัคบัเอาแกทรัพยสินของผูกระท ําความผดิ และทรพัยสินนัน้ กค็อื
เงนิ การบังคับเอาทรัพยสินอื่น เชน ขาวของเครื่องประดับ หรือทรัพยมีคาอยางอื่น ไมใชโทษปรับ  
ถาทรพัยนัน้เกีย่วของกบัการกระท ําความผดิ กถื็อวาเปนโทษเกีย่วกบัการรบิทรพัยสิน (Confiscation)5

2) เงนิทีบ่ังคับไดมาหรือคาปรับ ตองตกเปนของแผนดินหรือตกเปนของหลวง  
ลักษณะขอนี้ตองใชเวลานานพอสมควรกวาจะแยกโทษปรับออกจากเรื่องคาเสียหายในทางแพงได
อาจกลาวไดวาลักษณะขอนีเ้ร่ิมชดัเจนขึน้เมือ่ไดเปลีย่นความคดิจาก “ระบบความยตุธิรรมโดยเอกชน”
มาเปน “ระบบความยตุธิรรมโดยรัฐ” กลาวคอื รัฐเขามาเปนผูเสยีหายหรอืรัฐเขามาเปนผูจดัการยตุธิรรม
แทนผูเสียหายและเมื่อมีการแยกกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาชัดเจนขึ้น ความคิดเรื่องโทษปรับ
กบัคาเสยีหายยอมเห็นความแตกตางไดชัดเจน เมื่อ พ.ศ. 2479 ไดมีผูพยายามอธิบายความแตกตาง
ระหวางโทษปรับในทางอาญากับคาปรับในทางแพงตามกฎหมายไทย ดังนี้

เงนิคาปรับอันเปนโทษในทางอาญานั้นตางกับเงินคาปรับในทางแพง ดังนี้
(1) การปรบัในทางแพงเพือ่ชดใชความเสยีหายแกเอกชนผูไดรับความเสยีหาย  

แตการปรับในทางอาญาเพื่อเปนการลงโทษผูกระทํ าความผิด
(2) เงนิคาปรับทางแพง คูกรณีเปนผูตกลงกันไว แตเงินคาปรับในทางอาญา

กฎหมายกํ าหนดไว
(3) เงินคาปรับทางแพงจะบังคับใหผูถูกปรับจํ าแทนไมได แตเงินคาปรับ

ทางอาญาใหผูถูกปรับจํ าแทนได
(4) การปรับทางอาญาเปนโทษยอมเปนการเสื่อมเสียเกียรติยศแกผูถูกปรับ

อยูในตวั  แตการปรับในทางแพงไมใชโทษ จึงไมเปนการเสื่อมเสียเกียรติยศแกผูถูกปรับ
ตามกฎหมายเกาบัญญัติถึงโทษปรับไวมาก แตกฎหมายเกาใชคํ าวา ไหม 

และการไหมมักมีการไหมเปนสินไหมกึ่ง พินัยกึ่ง สินไหมนั้น ไดแกผูเสียหาย เปนการชดใช   
ความเสียหาย พินัยตกเปนของหลวง

                                                       
4 พิชยนต นิพาสพงษ. (2542). โทษปรับโดยกํ าหนดตามวันและรายได (Day Fine). หนา 4.
5 การริบทรัพยสินอาจเปนการริบทั้งหมด (general confiscation) ดังที่ในสมัยอยุธยา เรียกวา ริบราชบาท

หรืออาจเปนการเรียกทรัพยเฉพาะสวน (special  confiscation ) ซึ่งตรงกับการริบทรัพยสินในปจจุบัน
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โทษปรบัโดยมากเปนโทษทีคู่เคยีงไปกบัโทษจ ําคกุเสมอ ความผดิทีไ่มมโีทษปรบั
คูเคยีงไปกับโทษจํ าคุกเฉพาะความผิดชนิดอุกฉกรรจ สวนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวโดยไมมี
โทษจํ าคุกคูเคียงไปดวยก็เฉพาะแตความผิดชนิดที่ไมรายแรง เมื่อพิจารณาถึงความแพรหลาย      
ของโทษแลว โทษปรบัมมีากยิง่กวาโทษชนดิอ่ืนๆ ทัง้สิน้ และมมีากกวาโทษจ ําคกุดวย แตในทางปฏบิตัิ
ศาลใชโทษจ ําคกุมากกวาโทษปรบั ทัง้นีเ้นือ่งจากวาโทษปรบัเปนการบงัคบัเอาจากทรพัยสินของผูถูกปรบั
ถาจ ําเลยเปนคนยากจน ยอมทํ าใหเดือดรอนแกการเงิน การอยูของผูนั้น และเดือดรอนไปถึงลูกเมีย
ครอบครัวของผูนั้นดวย6

3) โทษปรบัเปนโทษที่อาจใชเปนเอกเทศโดยไมมีโทษอื่นดวยก็ได หรืออาจใช
ควบคูกบัโทษอาญาสถานอื่นก็ได กฎหมายตางประเทศนิยมใชโทษปรับสถานเดียวสํ าหรับความผิด
เล็กนอย ตามกฎหมายไทย โทษปรบัสถานเดยีวจะใชในความผดิทีส่มควรมโีทษเลก็นอย หรือมฉิะนัน้
ก็มักนิยมใชกับความผิดใหมๆ ซ่ึงเพิ่งสรางขึ้นใหเปนความผิดอาญา ตัวอยางจะเห็นไดชัดในกรณี
ความผิดอาญาทางเศรษฐกิจ การคุมครองผูบริโภค การคาที่ไมเปนธรรม ความผิดของกรรมการ   
ในกรณีนิติบุคคลควรรับโทษทางอาญา7 นํ ามาใชในความผิดใหมๆ มักเปนโทษปรับที่รุนแรง         
มปีริมาณมาก ในทํ านองวา ถาจะลงโทษจํ าคุกก็เห็นวาอาจเปนโทษหนักเกินไป จึงลงโทษปรับแทน
แตเมือ่มกีารก ําหนดโทษปรบัแลวกก็ ําหนดโทษปรับใหสูงสมความผิดนั้นเปนความผิดทางเศรษฐกิจ
เรยีกไดวา เปนการลงโทษแกเศรษฐกิจผูกระทํ าความผิดก็วาได8

สวนการใชโทษปรับควบคูกับความผิดอาญาสถานอื่น เชน จํ าคุกและปรับ  
ก็เพื่อใหผูกระทํ าผิดรับโทษหนักขึ้น รุนแรงขึ้น อันจะมีผลเปนการขมขูไดดีกวาโทษใดโทษหนึ่ง
เพียงสถานเดียว

ตามกฎหมายลกัษณะอาญาของไทย โทษปรบัมคีวามหนกัเบาอยูในอนัดบัสาม
รองลงมาจากโทษประหารชีวิตและจํ าคุก แตก็ถือวาหนักกวาการกักบริเวณ การยึดทรัพยและเรียก
ประกนัทณัฑบน ตามประมวลกฎหมายอาญาในปจจบุนัโทษปรบัอยูในอนัดบัทีส่ี่ ถือวาหนกัรองลงมา
จากโทษประหารชีวิต โทษจํ าคุก และโทษกักขัง แตถือวาหนักกวาริบทรัพยสิน มีผูใหความเห็นวา
โทษปรบัเหมอืนกบัเปนโทษใชแทนโทษทีเ่กีย่วกบัเสรภีาพของผูกระท ําความผดิ โดยกฎหมายเหน็วา
ถาผูกระท ําความผดิไมควรลงโทษถงึขนาดตดัรอนเสรภีาพ กใ็หลงโทษตอทรพัยสิน คอื โทษปรบัแทน9

                                                       
6 เนติบัณฑิต. (2479). “โทษปรับ.” นิติสาสนแผนกสามัญ, 9, 12. หนา 1006 - 1008.
7 รองพล เจริญพันธ. (2521). การใชโทษปรับเปนมาตรการคุมครองผูบริโภคในเรื่องคํ าพรรณา

คุณภาพสินคาหรือการโฆษณาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค. หนา 316 - 319.
8 พิรุฬห โตศุกลวรรณ. เลมเดิม. หนา 18 - 21.
9 สมพร พรหมหิตาธาร. (2512). โทษปรับ. หนา 443.
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ดงันัน้ ถาหากจะท ําใหการลงโทษปรบัเปนไปตามวตัถุประสงคของการลงโทษ
โทษปรบัจะตองก ําหนดใหไดสัดสวนกบัผูกระท ําความผดิแตละคน ถาหากไมไดค ํานงึถึงตวัผูกระท ํา
ความผดิแตละคน โทษปรบัหรือจ ํานวนคาปรบัยอมไมมผีลกระทบตอสภาวะเศรษฐกจิ หรือความเปนอยู
ของบุคคลนั้นๆ สมดังเจตนารมยของกฎหมาย

3.1.2 หลักการกํ าหนดโทษปรับ
โทษปรบัเปนโทษทางอาญาอยางหนึ่ง การกํ าหนดโทษจึงตองพิจารณาตามหลัก

เกีย่วกับการลงโทษทางอาญาทั้งหลาย กลาวคือ

3.1.2.1 หลักความยุติธรรม
ในการที่จะลงโทษผูฝาฝนกฎหมาย ตองคํ านึงถึงหลักความยุติธรรมดวย

ไมวาจะเปนความยุติธรรมตอผูเสียหายหรือผูกระทํ าความผิดก็ตาม ในแงของหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 11 (2) กลาววา “จะถือวาบุคคลใดมีความผิดทางอาญา 
เพราะเหตกุารกระท ําหรืองดเวนการกระท ําใด อันยงัมไิดถือวาเปนความผดิอาญาตามกฎหมายแหงชาติ
หรือกฎหมายระหวางประเทศในขณะกระท ําการนัน้หาไดไม และจะลงโทษใหหนกัไปกวาโทษทีใ่ช
ในขณะกระท ําความผิดหาไดไม” จากหลักนี้เองยอมแสดงอยูในตัววา กฎหมายที่กํ าหนดโทษปรับ
เปนกฎหมายอาญาจึงไมอาจกํ าหนดความผิดและกํ าหนดโทษบุคคลใดในทางที่ขัดกับปฏิญญาสากล
ดงักลาว กลาวคอื จะออกกฎหมายทีม่โีทษปรบัยอนหลังไมได หลักทีว่ากฎหมายอาญาไมมผีลยอนหลัง
ไมไดหมายถงึแตเฉพาะไมไดยอนหลังไปลงโทษจ ําคกุหรอืประหารชวีติเทานัน้ แมยอนหลังไปลงโทษปรบั
ก็ทํ าไมได10 เพราะโทษปรับเปนโทษทางอาญายอมตกอยู ในหลักของการใชกฎหมายอาญา        
หลักความยตุธิรรมทีสํ่ าคญัอกีประการหนึง่ในการลงโทษ คอื โทษจะตองบงัคบัใชตอผูกระท ําความผดิ
โดยองคกรหรือกระบวนการทีเ่ปนกลางและไดรับมอบหมายไวโดยเฉพาะเทานัน้ ซ่ึงโดยปกตทิัว่ไป
ก็คือ ศาล นั่นเอง

3.1.2.2 หลักมนุษยธรรม
โทษทางอาญาตองสอดคลองกับหลักมนุษยธรรมดวย หลักมนุษยธรรม

ทีสํ่ าคญัในการลงโทษ คอื โทษตองไมทารณุโหดราย ไมวาประเภทของโทษหรอือัตราโทษ ในปจจบุนั
เปนที่ยอมรับกันแลววา การลงโทษที่ทารุณโหดราย เชน ตัดคอ ผาอก หรือเผาทั้งเปน เปนโทษ      

                                                       
10 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม. (2547). หนา 211.
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ทีผิ่ดมนษุยธรรม ขัดตอปฏิญญาสากลวาดวนสิทธิมนุษยชน ขอ 5 ประเทศใดที่ยังมีโทษดังกลาว   
จะถกูต ําหนอิยางมาก  การก ําหนดโทษทางอาญาของประเทศทัง้หลายจงึมกัจ ํากดัอยูในประเภทของโทษ
ไมกีช่นดิทีค่ลายคลึงกัน ผูรางกฎหมายจะระมัดระวังอยูเสมอวา เมื่อใดควรใชโทษประเภทใดและ
วธีิการลงโทษแตละชนิดก็จะไมใหรูสึกวาทารุณโหดรายเกินไป ในสวนโทษปรับ แมปฏิญญาสากล
จะไมไดถือเปนเรือ่งใหญ  คงปลอยใหตกอยูในหลักมนษุยธรรมทัว่ๆ ไป ทีว่า ตองไมทารณุโหดราย
แตรัฐธรรมนญูอเมรกิาไดแยกมาบญัญตัเิปนเรือ่งหนึง่ตางหากวา จะปรบัเกนิสมควรไมได (Excessive Fine)
ทีเ่ปนเชนนี้ เพราะถือวาแมการลงโทษปรับที่เกินสมควรจะถือเปนเรื่องทารุณโหดรายหรือไมก็ตาม 
แตถาก ําหนดเกนิสมควรเสยีแลว ยอมตดัโอกาสของผูกระท ําผิดไมใหตองรบัโทษชนดินี ้ ซ่ึงอาจเปนเหตุ
ใหตองไปรับโทษอื่นแทนและเปนการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกวางขวางทํ านองเกี่ยวกับ
การเรยีกประกนัเกนิสมควร (Excessive Bail) ซ่ึงเทากบัเปนการตดัโอกาสไมใหมทีางไดรับประกนัตวั
นั่นเอง

หลักการหามเรยีกคาปรบัเกนิสมควร (Excessive Fine) มทีีม่าจาก Magna Carta
ขององักฤษในสมัยศตวรรษที่ 13 และไดนํ ามากํ าหนดอีกครั้งใน Bill of Rights เมื่อศตวรรษที่ 17 
จนตอมาไดกลายมาเปนหลักในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ความมุงหมายของหลักนี้ คือ ตองการ
จ ํากดัอํ านาจของทกุฝายทีเ่กีย่วของในอนัทีจ่ะไมก ําหนดหรอืเรียกคาปรบัทีเ่กนิสมควรจนจะเปนภาระ
แกผูถูกกลาวหาหรือผูตองโทษ เมือ่แรกเริ่มตองการจํ ากัดอํ านาจศาลเทานั้นก็ได เพราะอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใชคอมมอนลอว  จงึเกรงวาศาลจะกํ าหนดโทษปรับตามอํ าเภอใจ ตอมา
กค็งจะตองการจ ํากดัอ ํานาจเจาหนาทีข่องรฐัดวย เพราะเจาหนาทีอ่าจก ําหนดคาปรบัไดเองในบางกรณี
โดยเฉพาะความผิดเล็กนอย

ในประเทศไทยและประเทศทีใ่ชประมวลกฎหมาย หลักนีไ้มมคีวามส ําคญันกั
เพราะกฎหมายที่กํ าหนดโทษปรับและโทษอื่นๆ ลวนมาจากความเห็นชอบของรัฐสภา ปญหานี้    
จงึมองใหเปนดุลพินิจของรัฐสภาวาควรวางอัตราโทษหรือระวางโทษปรับอยางไร หรือควรกํ าหนด
โทษชนดิใด ในประเทศไทยซึง่ใชระบบก ําหนดคาปรบัตายตวัในกฎหมาย (fixed-sum) ไมมขีอจ ํากดั
อํ านาจของรฐัสภาในเรือ่งนี ้ แตในการรางกฎหมายกม็สูีตรเปนนโยบายอาญาอยูวาความผดิสถานเบา 
ใหมโีทษปรบันอยเพือ่จะไดเปรยีบเทยีบได ถาความผดิหนกัขึน้กใ็หมโีทษปรบัเกนิอตัราทีจ่ะเปรยีบเทยีบได
ในบางกรณีก็ใหมีโทษจํ าคุกดวย โดยถืออัตราโทษจํ าคุก 1 ป จะถูกปรับ 2,000 บาท ซ่ึงมีขอตกลง
ในการรางกฎหมายเปนเกณฑอยูแลว
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หลักมนุษยธรรมตอไป คือ บุคคลจะถูกลงโทษ 2 ครัง้ ในกรรมเดียวกัน
ไมได ขอนี้เกิดจากหลักที่วา โทษทางอาญายอมทํ าใหบุคคลตกอยูในทุกขทรมาน (Jeopardy) ฉะนั้น 
หากจะฟองรองลงโทษใครก็ควรจะทํ าใหเสร็จในคราวเดียวกันไมวาจะลงโทษกี่สถานก็ตาม เมื่อคดี
เสร็จส้ินแลว ไมวาผูนั้นจะพนโทษหรือรับโทษอยู ยอมฟองรองลงโทษเปนครั้งที่ 2 เนื่องจาก     
การกระทํ าความผิดเดิมในครั้งกอนไมได หลักนี้ คือ หลักการฟองซํ้ าในคดีอาญานั่นเอง

3.1.2.3 หลกัความแนนอนแตยืดหยุน
ความแนนอน (certainty) ก็คือ ความแนชัด แตมักนํ าไปสูหลักเกณฑ   

ทีต่ายตวั ซ่ึงดูจะสวนทางกับความยืดหยุนหรือผอนปรน แตที่จริงหลักทั้งสองใชควบคูกันได เพราะ
ความแนนอนของโทษ กค็อื ความชดัเจน เมือ่บคุคลใดกระท ําความผดิ เขาควรไดรูวาตนจะตองรับโทษ
อะไร ไมใชวาอาจเปนโทษประหารชีวิตหรือโทษจํ าคุกก็ได ขอนี้เองที่ประมวลกฎหมายอาญา    
ของประเทศทัง้หลายจะบญัญตัโิทษไวชัดเจน แตกไ็มไดหมายความวาทกุคนทีก่ระท ําผิดอยางเดยีวกนั
ก็จะตองรับโทษเทากัน แตหมายความวา ทุกคนที่ทํ าผิดอยางเดียวกันจะตองรับโทษภายในกรอบ 
หรือระวางโทษในกฎหมายเหมือนกันไมมากไมนอยไปกวาระวางโทษดังกลาว สวนใครจะรับโทษ
จ ําคกุหรือปรับมากนอยเทาใดภายในกรอบหรือระวางโทษนั้น ยอมขึน้อยูกับปจจัยอีกหลายประการ  
การคํ านึงถึงปจจัยตางๆ นี้เอง ที่เรียกวา ความยืดหยุน เพราะถาลงโทษคนที่ลักรถจักรยานยนต   
บอยครั้งในชวงเวลาที่มีสถิติคดีประเภทนี้สูงขึ้น เทากับคนที่นานๆ กระทํ าผิดฐานนี้สักทีหนึ่ง     
อาจท ําใหเกิดความชัดเจนแนนอน แตขาดความยืดหยุน11

3.1.2.4 หลักการกํ าหนดโทษใหสมกับผูกระทํ าความผิด
ในการลงโทษไมวาสถานใดกต็าม ศาลตองค ํานงึถึงปจจยัตาง  ๆในทางปฏบิตัิ

ไมวาในประเทศใดๆ กต็าม ศาลมกัใชดลุพนิจิก ําหนดโทษความผดิทัว่ๆ ไป ในทางทีไ่มสูงเกนิไปนกั
ในประเทศไทยโทษทีศ่าลนยิมใชมากทีสุ่ด คอื โทษปรบัและจ ําคกุ สวนโทษอืน่ๆ อยูในล ําดบัรองลงมา
โดยเฉพาะโทษกักขังนั้นมีที่ใชนอยมาก สวนใหญเปนเรื่องกักขังแทนโทษปรับ เพราะไมมีกฎหมาย
ทีใ่หอํ านาจศาลใหลงโทษกักขังโดยตรง12

                                                       
11 พิรุฬห โตศุกลวรรณ. เลมเดิม. หนา 28-32.
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2527). การบริหารงานยุติธรรม. หนา 440.
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การกํ าหนดโทษปรับนอกจากจะตองคํ านึงถึงหลักการทั่วไปดังกลาว
ขางตนแลว ยังจะตองคํ านึงถึงขอเท็จจริงตามหัวขอ 2.3.1 นอกจากนั้นยังมีขอเท็จจริงที่จะตอง
พจิารณาประกอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการลงโทษปรับตามทฤษฎีการลงโทษ ดังนี้

1) สภาพความรุนแรงของการกระทํ าความผิด
2) ฐานะการเงินของผูกระทํ าผิด
3) การตดัมิใหผูกระทํ าผิดไดประโยชนจากการกระทํ าผิด
4) โอกาสที่จะผลักภาระคาปรับไปยังผูบริโภค
5) ขนาดของนติบิคุคลทีท่ ําผิดและมาตรการทีจ่ะใหพนกังานของนติบิคุคล

รับผิดชอบปองกันการกระทํ าผิดมาพิจารณารวมดวย
6) ถามกีารชดใชคาเสยีหายดวยกต็องระวงัไมปรับมากไปจนผูกระท ําผิด

ไมอาจชดใชคาเสียหายได13

3.1.3 ลักษณะการกํ าหนดโทษปรับตามกฎหมาย
ในเรื่องโทษปรับก็มีปญหาในเรื่องการกํ าหนดโทษปรับตามกฎหมายและ    

เร่ืองดุลพินิจในการกํ าหนดอัตราคาปรับของศาล ในหลายประเทศมีกฎหมายกํ าหนดอัตราคาปรับ
ตายตวั เชน ตองปรับเปนจํ านวนเงินเทานั้นเทานี้ เทากับเปนการไมใหศาลใชดุลพินิจ เวนแตจะมี
เหตุบรรเทาโทษ ในบางกรณีก็กํ าหนดอัตราคาปรับขั้นสูง บางครั้งกํ าหนดแตอัตราคาปรับขั้นตํ่ า  
หรือมขีัน้ตํ ่าและขัน้สงู หรืออาจก ําหนดเปนสดัสวนกบัปจจยัใดปจจยัหนึง่ เชน พระราชบญัญตัคิุมครอง
ผูบริโภคใหปรับเปน 2 เทา พระราชบญัญตักิารประมงของไทยใหปรับ 3 เทา ปญหาในเรือ่งการก ําหนด
อัตราคาปรับของศาลนั้นเปนเรื่องของการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติมาควบคุมดุลพินิจ      
การลงโทษปรับของศาลนั่นเอง ซ่ึงการกํ าหนดโทษปรับไวในกฎหมายอาจทํ าได 3 แนวทาง คือ

3.1.3.1 การก ําหนดไวอยางเดด็ขาด (definite) คอื ระบบตายตวั ศาลไมมโีอกาส
ใชดลุพินิจได เชน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ซ่ึงกํ าหนดใหปรับ 4 เทา ของราคาของและคาอากรรวมกัน

                                                       
13 ชัยวัฒน   วงศวัฒนศานต. (2536). โทษทางอาญาทางเศรษฐกิจ.  หนา 577.
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3.1.3.2 กํ าหนดไวอยางสมัพทัธ (Relative) หมายถงึ ก ําหนดกรอบของโทษปรบัไว
แลวใหศาลใชดุลพินิจภายในกรอบ เชน กํ าหนดขั้นสูงแตไมกํ าหนดขั้นตํ่ า หรือกํ าหนดขั้นตํ่ า       
แตไมกํ าหนดขั้นสูง ตลอดจนอาจกํ าหนดทั้งขั้นสูงและขั้นตํ่ าก็ได

3.1.3.3 กํ าหนดโทษแตไมระบอัุตราโทษทีแ่นนอน เชน ก ําหนดโทษปรบั แตไมระบุ
อัตราโทษไววาปรับเทาใด กฎหมายสมัยใหมที่จะกํ าหนดไวเชนนี้ มักจะเปนแตโทษสถานเบา    
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการลงโทษปรับ เชน ตามกฎหมายอาญาเยอรมันจะมีใชแตในกรณีนี้
กบัการกํ าหนดโทษปรับเทานั้น14

จากหลกัทัว่ไปที่สรุปไดวา ดวยความที่โทษปรับเปนสถานเบา จึงนาจะตกอยูใน
ความยดืหยุนไดงายทีสุ่ดกวาโทษอืน่ๆ เชนกนั แตกม็ไิดหมายความวา รัฐจะใชโทษปรบัอยางไรกไ็ด  
เพราะอยางนอยที่สุดก็ตกอยูในหลักเชนเดียวกับโทษอาญาชนิดอื่นๆ

3.1.4 ระบบการกํ าหนดโทษปรับ
สวนปญหาในเรือ่งการก ําหนดอตัราคาปรบัของศาลนัน้เปนเรือ่งของการออกกฎหมาย

ของฝายนติบิญัญตัมิาควบคมุดลุพนิจิการลงโทษปรบัของศาลนัน่เอง ซ่ึงมผูีท ําการวจิยัพบวามรีะบบ
การควบคุมการใชดุลพินิจของศาล ดังนี้

3.1.4.1 Fixed  Sum  System หรอื ระบบการกํ าหนดโทษปรับแบบตายตัว ซ่ึง
อาจเปนการระบุอัตราเดียว เชน 500 เหรียญ หรือระบุเฉพาะอัตราขั้นสูง เชน ไมเกิน 500 เหรียญ 
หรือเฉพาะอัตราคาปรับขั้นตํ่ า เชน ไมตํ่ ากวา 100 เหรียญ หรือมีทั้งอัตราขั้นสูง ขั้นตํ่ า เชน ไมตํ่ ากวา 
100 เหรียญ แตไมเกิน 500 เหรียญ

ในประเทศเดนมารคและในประเทศนอรเวย นบัตัง้แตป 1946 เปนตนมา
มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัโทษปรบัทีไ่มมกี ําหนดเพดานขัน้สูงและขัน้ตํ ่าของโทษปรบัไว ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะใหศาล
กํ าหนดโทษปรับไดตามที่เห็นสมควรใหไดสัดสวน และมีความสัมพันธกับสถานะทางการเงิน  
ของผูกระทํ าความผิด15 ในประเทศอังกฤษ Crown court หรือ ศาลแผนดิน ก็ไดใชหลักที่วา 
unlimited fining jurisdiction คอื การก ําหนดโทษปรบัโดยไมมเีพดานขัน้สงู ขัน้ตํ ่าไว แตอยางไรกต็าม
หลักทีว่ามานีก้ย็งัอยูภายใตขอจ ํากดัเรือ่ง excessive fine หรือการทีก่ ําหนดโทษปรบัสงูเกนิสมควรไมได

                                                       
14 หยุด แสงอุทัย. (2539). กฎหมายอาญา ภาค 1. หนา 305.
15 Scandinavian National Report. p. 911.
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อันเปนหลักที่มีมาตั้งแตใน Magna Carta และใน Bill of Rights ในประเทศอิตาลี โปแลนด ฮังการี 
เบลเบีย่ม ฝร่ังเศส กย็งัมกีารก ําหนดอตัราโทษ หรือระวางโทษปรบัขัน้ตํ ่าและขัน้สงูเอาไวในกฎหมาย
สวนในประเทศญีปุ่น เนเธอรแลนด นยิมก ําหนดโทษปรบัขัน้ตํ ่าเทานัน้ แตไมมขีัน้สงู ในหลายประเทศ
ศาลสามารถที่จะเดินออกนอกกรอบที่กํ าหนดไวในกฎหมายไดอันถือวาเปนขอยกเวนในหลายกรณี
ดวยกัน คือ ศาลสามารถที่จะกํ าหนดโทษใหสูงขึ้นไปได หรืออาจจะกํ าหนดโทษใหตํ่ ากวาก็ได  
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด

ระบบ Fixed Sum ชนิดที่มีอัตราโทษปรับขั้นตํ่ าและขั้นสูงหางกัน    
เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจไดเชนกัน แตขึ้นอยูกับวาในชวงอัตราคาปรับนั้นศาลจะใชประโยชน
จากการทีฝ่ายนิติบัญญัติเปดโอกาสใหใชดุลพินิจนี้โดยเอาปจจัยอ่ืนมาประกอบดวยเพียงใด

การก ําหนดโทษปรับในระบบนี้อาจไมไดสัดสวนกับภาวะเงินเฟอ หรือ 
inflation ภาวะเงนิเฟอทํ าใหเกิดปญหาทางเทคนิคขนวาควรจะกํ าหนด Fixed-sum หรือการกํ าหนด
อัตราโทษปรับตายตัวที่กํ าหนดไวแลวนั้นใหเขากับภาวะเงินเฟอหรือการตกตํ่ าของคาเงินไดอยางไร
โทษปรับนั้นตรงขามกับโทษจํ าคุกอยูตรงที่วา โทษจํ าคุกนั้น เมื่อลงแกบุคคลใดแลว แมจะลง       
ใหทัดเทียมกัน ก็ไมมีผลกระทบอยางอื่นมากนัก กลับจะดูเปนความยุติธรรม แตโทษปรับนั้น     
เปนเรือ่งของการเงนิการเงนิ จงึเปนเรือ่งของความสามารถแตละบคุคลในการมหีรือไมมเีงนิ จงึจ ําเปน
ตองมีการปรับปรุงโทษปรับในรูปแบบตางๆ กัน เชน ในรูปแบบที่เรียกวา day-fine system หรือ  
ในบางประเทศก็ยอมใหมีการผอนชํ าระโทษปรับไดดวย อยางไรก็ตามทั้งระบบ fixed sum และ 
day-fine ตางกจ็ะตองช ําระเปนเงนิกอนเดยีวเหมอืนกนั แตในหลายกรณอีาจจะยนิยอมใหมกีารผอนช ําระ
เปนงวดๆ ได ในบางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศสังคมนิยม เมื่อมีการกํ าหนดโทษปรับ
มกัจะมวีตัถุประสงคไปในทางทีว่าตองการใหโทษปรบัเปนโทษในเชงิปราม หรือท ําใหผูกระท ําความผดิ
เขด็หลาบ หวาดกลัว และเปนการใหการศึกษาสั่งสอนไปในตัว

การใชวธีิก ําหนดโทษปรบัตามสดัสวนอาจไมไดผลเสมอไป แตกเ็ปนทีน่ยิมใช
และคดิกนัวาอาจใหความเปนธรรมได ขึน้อยูกบัวาจะใชโทษปรบัโดยค ํานงึถึงสดัสวนหรือความสมัพนัธ
กบัเรื่องใด ซ่ึงปกติจะมีดังนี้

1) การก ําหนดสดัสวนหรอืการก ําหนดโทษปรบัใหไดสัดสวนกบัภยนัตราย
และความผดิ (Proportionment according to Harm and Guilt) เกณฑในการกํ าหนดโดยทั่วไปและ
หลักในการกํ าหนดโทษปรับใหไดสัดสวนกันนั้น อาจจะใชหลักเดียวกันในการกํ าหนดโทษจํ าคุก
ใหไดสัดสวนกันกับความรุนแรงของการกระทํ าความผิดก็ได อยางไรก็ตามบางครั้งการกระทํ า
ความผดิของผูกระท ําผิดหรือสถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ อาจน ํามาใชในการพจิารณาก ําหนดโทษปรบั
ไดอยางจรงิจงัมากยิง่กวาในกรณกีารก ําหนดโทษจ ําคกุเสยีอีก ในสวนของภยนัตรายหรอืความเสยีหาย
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ตอสังคม (social harm) นั้น ก็ยังมีปญหาวาจะยึดอะไรเปนเกณฑ เชน บริษัทผลิตวัตถุอันตราย    
อาจปลอยของเสียทางเคมีออกมาทั้งที่กํ าจัดไมดีพอ เมื่อปลอยออกมาแลวผลอาจเกิดเสียหาย        
ตอส่ิงแวดลอมและสังคมเปนจํ านวนลานบาทก็ได แลวความเสียหายตอส่ิงแวดลอมและสังคม     
จะค ํานวณโดยเอาอะไรเปนเกณฑ

2) การก ําหนดสดัสวนตามภาวะทางเศรษฐกจิและการเงนิ (Proportionment
According to Economy or Financial Circumstances) ฟแลนเจยีรี (Filangieri) และ เบนธมั (Bentham)
ไดเคยเสนอความคดิวา การปรบัตองไดสัดสวนกบัฐานะการเงนิของผูตองหา นกันติศิาสตรสองทานนี้
มคีวามเหน็วา บุคคลสองคนที่ทํ าความผิดรายแรงเทากันจะไดรับโทษเสมอภาคกันแมวาผูกระทํ าผิด
ทัง้สองจะถูกปรับในจํ านวนที่ไมเทากัน แตเมือ่เทียบในสัดสวนของทุนทรัพยที่มีอยูแลวเทากัน เชน  
โทษในการกระทํ าความผิดอาญาอาจถูกกํ าหนดใหเปนโทษปรับ 1 ใน 3  1 ใน 4  หรือ 1 ใน 10  
ของจํ านวนทรัพยสินที่ผูตองหามีอยู เปนตน แตอยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวก็ยังไมทํ าใหเกิด   
ความเสมอภาคในการลงโทษดวยเหตวุา 1 ใน 10 ของผูตองหาทีม่เีงนิหนึง่ลานยอมมคีาตางกบั 1 ใน 10
ของผูตองหาที่มีเงิน 1,000 บาท ความเห็นของนักนิติศาสตรผูนี้มีขอโตแยงวา การลงโทษเชนนี้มิใช
การลงโทษปรับ แตเปนการยึดทรัพยของผูตองหาและการลงโทษวิธีนี้นํ ามาใชไมไดกับผูตองหา    
ที่ไมมีเงิน

ตอมามนีกัอาชญาวทิยาผูเสนอวธีิการทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการลงโทษ
โดยยึดหลักสัดสวนในฐานะทางเศรษฐกิจของผูตองโทษ จึงมีการเสนอแนะใหคํ านวณโทษปรับ
โดยค ํานวณจากคาแรงในแตละวนัของผูตองหา แตหลักนีถู้กโตแยงโดย ออโตลาน (Ortolan) วาวธีิการนี้
น ํามาใชไมไดกับคนไมทํ างาน แตมีทรัพยสิน

ดวยเหตนุี้ ไดมนีกัอาชญาวทิยาหลายทานไดเสนอใหก ําหนดโทษปรบั
ตามอตัราสวนของรายไดของผูตองหา แตขอเสนอนีม้ปีญหาวาท ําอยางไรจงึจะสามารถค ํานวณรายได
ของผูตองหา แตละคนไดออโตลานเห็นวาวิธีนี้กระทํ าไดงายมากถากฎหมายอาญาใหอํ านาจศาล
ตรวจสอบรายไดของผูตองหาแตละคนและประเมินพยานหลักฐานในสวนที่เกี่ยวกับความเปนอยู
ของผูตองหาในสังคมนั้น การตรวจสอบคํ านวณรายไดของผูตองหาจะไมยุงยากสํ าหรับประเทศ    
ที่มีการเก็บภาษีรายไดที่ดี เพราะผูพิพากษาสามารถยึดหลักฐานการเก็บภาษีของสรรพากรมาใช
เปนเกณฑได ดวยเหตนุี้ Von Liszt จึงเสนอตอ Congres du Christiannia ใน ค.ศ. 1891 ใหกํ าหนด
อัตราโทษปรับโดยยึดถือเกณฑรายไดของผูตองหาตามที่ปรากฏในหลักฐานการเก็บภาษีประจํ าป
หรือโดยยึดถือเอาเงินเดือนของผูตองหาเปนเกณฑ และในความผิดแตละฐานใหผูพิพากษากํ าหนด
โทษปรับเปนสัดสวนของรายไดในกฎหมาย แตขอเสนอแนะนี้ถูกโจมตี เนื่องจากเห็นวาวิธีนี้       
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ไมสามารถใชไดและไมชัดเจน อีกประเด็นหนึ่ง คือ กฎหมายอาญาไมจํ าตองรับรูหรือมีสวนรวม  
ในความยุงยากของการเก็บภาษี

ในป ค.ศ. 1918 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝรั่งเศสบางทานไดเสนอ
ใหผูพิพากษาลงโทษปรับในระดับเทาเทียมกันตามความผิดของผูตองหาโดยไมตองคํ านึงถึงสภาวะ
ทางเศรษฐกจิของผูตองหานัน้ และหลงัจากนัน้ใหตรวจสอบไปยงักรมสรรพากร หากพบวาผูตองหา
เปนบุคคลที่อยูในขายตองเสียภาษี ใหผูตองหานั้นถูกปรับเพิ่มในจํ านวนเงินเปนกี่สวนของรายได  
ที่ตองนํ ามาคํ านวณภาษีแลวแตจะกํ าหนด แตขอเสนอนี้ไมไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
รางกฎหมายแพงและอาญา โดยใหเหตผุลวาผูพพิากษาตองรับรูลวงหนาถึงโทษทีจ่ะก ําหนดใหแกบคุคลอืน่
และจะตองเปนผูตัดสินที่เด็ดขาด นักอาชญาวิทยา ช่ือ Stooss มขีอโตแยงที่นํ ามาหักลางหลักการ  
ใหผูตองหาตองเสียคาปรับตามสัดสวนของภาษีเงินได โดยใหความเห็นวาวิธีนี้จะทํ าใหผูตองหา 
เขาใจผิดพลาดในสวนที่เกี่ยวกับโทษปรับทางอาญาวาเปนการหารายไดเขารัฐมากกวามุงลงโทษ    
ผูกระทํ าผิด

Thyren เหน็วาควรกํ าหนดสัดสวนคาปรับโดยไมคํ านึงถึงทรัพยสิน  
หรือรายไดของผูตองหา แตใหค ํานงึถึงความสามารถในการจายคาปรบัโดยยดึหลักฐานทางเศรษฐกจิ
ที่แทจริงที่สามารถตรวจสอบได

Seidler ไดเสนอความคดิเหน็วา ศาลตองค ํานงึถึงสิง่ตอไปนีใ้นการค ํานวณ
โทษปรับ

1. ค ํานงึถึงหลัก Progressivity คาปรบัตองแปรเปลีย่นไปตามฐานะ
ของผูตองหา

2. ค ํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ของผูตองหาดวย เชน จํ านวนบุตร
ที่ผูตองหาอุปการะ สุขภาพของผูตองหาและของสมาชิกในครอบครัว ภาระในการเลี้ยงดูบุคคลอื่น 
เปนตน

3. ค ํานงึถึงทีม่าของรายได หากรายไดมาจากทรพัยสินทีม่อียู การลงโทษ
ควรสงูกวาผูมีรายไดจากการทํ างาน เพราะคนเหลานี้ถือไดวาอยูในฐานะที่ไดเปรียบกวา

Seidler ยงัไดเสนอใหก ําหนดรายละเอยีดของวธีิการนีล้งในประมวล
กฎหมายอาญาเพื่อที่ผูพิพากษาจะนํ ามาใชได

Stooss ไดเสนอวธีิตดัสินปญหาโดยบอกวา ควรใชวธีิทีเ่หน็วางายทีสุ่ด
ตนรางประมวลกฎหมายอาญาสวสิ ค.ศ. 1893 บัญญัติวา โทษปรับจะตองเปนไปตามอัตราสวน 
ของทรพัยสินหรือรายไดของผูตองหา วิธีการนี้เปนผลงานซึ่งใหแนวทางแกผูพิพากษา เพื่อนํ ามาใช
วิธีการในประมวลกฎหมายอาญาสวิส สอดคลองกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดานกฎหมาย     
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ของเยอรมนั ครัง้ที ่ 22 ซ่ึงมมีตวิา ตวับทกฎหมายจะตองเขยีนใหชัดพอทีผู่พพิากษาจะน ํามาปรบัใชได
แตวิธีการนี้ตองไมผูกมัดใหผูพิพากษาตองปฏิบัติตาม

Magnol ยอมรับในประเด็นวา ไมมีใครสามารถคํ านวณโทษปรับ  
ทีถู่กตองทีสุ่ดจากหลกัฐานการเงนิของผูตองหา ดวยเหตนุีจ้งึไมตองการผกูมดัผูพพิากษาใหอยูในขอบเขต
ของกฎหมาย ผูพพิากษาควรค ํานงึถึงความเหมาะสมของแตละกรณแีละตดัสนิโดยเทีย่งธรรม (ex aequo
et bono) เพื่อกํ าหนดอัตราคาปรับ

Neymark ไดแสดงความคดิเหน็วา ตองใหอํ านาจผูพพิากษาในการใช
ดุลพินิจวิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจของผูตองหารวมทั้งสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอฐานะ   
ทางการเงนิของผูตองหา นอกจากนีผู้พพิากษาตองใหเหตผุลดวยวาเหตใุดจงึก ําหนดคาปรบัในอตัรา
เทานี้ ขอเสนอแนะดังกลาวเปนที่สนใจของนักอาชญาวิทยาทั่วไป เพราะถือวาเปนทางสายกลาง    
ทีร่วมความคิดเห็นที่แตกตางกันเขาดวยกัน

Craven ไดเสนอวธีิการทีเ่รียกวา “ความเสมอภาคโดยค ํานงึถึงโทษปรบั
กบัการกระท ําผิด” วธีิการนีก้ ําหนดวธีิใหผูพพิากษาก ําหนดคาปรบัโดยค ํานงึความสามารถในการจาย
คาปรบั จะตองพจิารณาเปนกรณไีปโดยคํ านงึถึงสถานภาพของบคุคล อาชพี และครอบครวัของผูตองหา
ทรัพยสิน รายได และภาระของผูตองหา อยางไรกต็ามหลกัเกณฑนีอ้าจแยกออกเปนสองระบบใหญๆ
ดังนี้

ระบบที ่1 ผูพพิากษาเปนผูก ําหนดโทษปรบัโดยค ํานงึถึงความหนกัเบา
ของโทษ และความสามารถในการจายคาปรับของผูตองหา องคประกอบที่ตองนํ ามาพิจารณาถึง
ความสามารถของผูตองหาในการเสียคาปรับ ไดแก รายได ทุนทรัพย สถานภาพของบุคคล ภาระ 
ตอครอบครัว อายุ และสุขภาพ

ระบบที ่2 ระบบนีแ้ตกตางจากระบบที ่1 ในลกัษณะการก ําหนดโทษปรบั 
ระบบนี้มีหลักการ 2 ขอ คือ

1. การคํ านวณความหนักเบาของโทษของผูตองหา
 2. ท ําใหเกดิดลุระหวางผลของคาปรบัทีต่องเสยีกบัโทษของผูตองหา
โดยพิจารณาถึงสถานภาพทางการเงินเปนเกณฑ

3.1.4.2 การลงโทษตามจํ านวนเทาของผลประโยชนไดรับ
การลงโทษปรับตามจํ านวนเทาของผลประโยชนที่ไดรับ จะพบไดมาก

ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติตางๆ ที่มุงคุมครองเศรษฐกิจหรือผลประโยชนของสาธารณะ  
เชน ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พุทธศักราช 2535 มาตรา 296 บัญญัติวา   
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“ผูใดฝาฝนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตองระวางโทษจํ าคุก   
ไมเกิน 2 ป หรือปรับเปนเงินไมเกิน 2 เทาของผลประโยชนที่บุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับ
เพราะการกระท ําฝาฝนดงักลาว แตทัง้นีค้าปรบัดงักลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาทหรอืทัง้จ ําทัง้ปรบั”  
จะเหน็ไดวาในพระราชบญัญตัหิลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พทุธศกัราช 2535 ก ําหนดบทลงโทษ
แกผูกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัดิงักลาว โดยก ําหนดคาปรบัเปนจ ํานวนเทาของผลประโยชน
ทีผู่กระท ําความผดิจะไดรับ เพือ่ทีมุ่งหมายคุมครองเศรษฐกจิ ความมัน่คงของประเทศชาตโิดยการก ําหนด
บทลงโทษปรับที่หนัก เพื่อใหผูกระทํ าความผิดเข็ดหลาบ ไมกลาที่จะกระทํ าความผิดหรือไมกระทํ า
ความผิดซํ้ าอีก ตามวัตถุประสงคของทฤษฎีการลงโทษเพื่อการปองปราม (deterrence) โดยทั้งนี้  
การก ําหนดอตัราโทษปรบัดงักลาวของพระราชบญัญตัหิลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พทุธศกัราช 2535
ยังไดกํ าหนดเพดานขั้นตํ่ าของคาปรับไวดวย ดังจะเห็นไดจากที่บัญญัติในมาตรา 296 ดังกลาว      
ไดก ําหนดจ ํานวนเงนิคาปรบัขัน้ตํ ่าไวไมนอยกวา 500,000 บาท ซ่ึงหมายความวา แมจ ํานวนเงนิคาปรบั
ทีก่ ําหนดไววาเปนจํ านวนเงินไมเกิน 2 เทาของผลประโยชนที่ผูกระทํ าความผิดนั้นไดรับไว หรือ 
พึงจะไดรับไวเปนจํ านวนเงินไมกี่หมื่นบาท แตบุคคลผูกระทํ าความผิดตามมาตราที่กํ าหนดไว     
ในมาตรา 296 ดงักลาว กย็งัตองเสยีคาปรบัเปนจ ํานวนเงนิตามเพดานขัน้ตํ ่าทีก่ ําหนดไว คอื ไมนอยกวา
500,000 บาท จงึเหน็ไดวาการลงโทษปรบัโดยก ําหนดตามจ ํานวนเทาของผลประโยชนทีไ่ดรับดงักลาว
จงึเปนการก ําหนดอตัราโทษปรบัเพือ่มุงคุมครองผลประโยชนของมหาชนเปนหลัก โดยมไิดค ํานงึถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูกระทํ าผิดแตอยางใดวาจะมีเงินเพียงพอชํ าระคาปรับหรือไม หรือในเรื่อง
การคุมครองประชาชนกม็กีารก ําหนดโทษปรบัส ําหรับการคุมครองผูบริโภค การคาทีไ่มเปนธรรม16

โดยเห็นวาความผิดดังกลาวเปนเรื่องการกระทํ าตอมหาชน เปนความผิดเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจ      
จงึตองมีการกํ าหนดอัตราโทษปรับที่คอนขางสูง

ในประเทศออสเตรเลีย ผูพิพากษาของ Tee Austailan Industrial Court  
คือ Sir Percy Emest Joske ไดกลาววา ความผิดที่มีโทษปรับสูงมาก แตไมมีหลักการคํ านวณคาปรับ
เขียนไวในตัวกฎหมายจะกอใหเกิดความลํ าบากใจแกผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดี
ดังกลาวซึ่งในปจจุบันนี้ มีทฤษฎีในการคํ านวณคาปรับเกีย่วกับความผิดที่กระทํ าตอผลประโยชน
ของประชาชนดังกลาวอยู 4 ทฤษฎี17 คือ

                                                       
16 รองพล เจริญพันธุ. เลมเดิม. หนา 316-319.
17 แหลงเดิม. หนา 322-323.
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1) ทฤษฎีใน Hartnell Case คอื ดลัูกษณะความรุนแรงของความผิด
และดวูาขัดตอศีลธรรมมากนอยเพียงใด (ทฤษฎีของ Sir Percy Emest Joske)

2) ทฤษฎตีามประมวลกฎหมายอาญาของสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงทฤษฎดีงักลาว
ค ํานวณคาเสียหาย โดยอาศัยปจจัยทางเศรษฐกิจเปนหลัก เชน ในมาตรา 1400 ของ Criminal Code 
Reform Act of 1973 ซ่ึงบญัญตัวิา ผูใดกระท ําความผดิและไดรับผลประโยชนทางการเงนิ (Pecuniary gain)
จากการกระทํ าผิดนั้นตองเสียคาปรับ 2 เทาของผลเสียกํ าไรที่ไดรับ หรือสองเทาของความเสียหาย 
ทีเ่กดิขึน้ ขึ้นอยูกับวาจํ านวนใดมากกวากัน

3) ทฤษฎีของ Breit และ Elizinga ซ่ึงเห็นวา การคํ านวณหาผลกํ าไร 
(profits) ที่จํ าเลยไดรับจากการกระทํ าผิดนั้นยอมทํ ามิไดเขาจึงเสนอทฤษฎีวา ใหคํ านวณคาปรับ  
โดยคดิเปน 25% จากผลก ําไรทัง้หมดประจ ําป (annual turn-over) ของจ ําเลย ทฤษฎนีีไ้ดรับการสนบัสนนุ
ในสหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก

4) ทฤษฎีนี้เทียบเคียงจากหลักการในเรื่องโทษปรับที่ใชในกฎหมาย
ปองกนัการผกูขาด หรือกฎหมายจ ํากดัเสรภีาพทางเศรษฐกจิสวนบคุคล (Anti-trust Law or Restrictive
Trade Practices)

ทฤษฎนีีจ้ะคํ านวณโทษปรับโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ 2 ประการ คือ
1. ผลก ําไรที่ไดจากการกระทํ าผิดซ่ึงคํ านวณไดอยางใกลเคียง
2. ผลทางศีลธรรมและความรุนแรงของการกระทํ าผิด

ดร.รองพล เจริญพันธุ18 เหน็วา ทฤษฎีที่ 4 เปนทฤษฎีที่เหมาะสมและ
ควรน ําไปใชในการคุมครองประชาชน ทัง้นีเ้พราะความผดิเหลานีเ้ปนความผดิทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจาก
พฤตกิรรมทางธุรกิจที่เอาเปรียบ (Aggressive business behavior)

สํ าหรับในประเทศไทยการกํ าหนดอัตราโทษปรับในความผิดเกี่ยวกับ
ทางเศรษฐกิจผลประโยชนของสาธารณชน ยังไมมีหลักเกณฑที่แนนอนเหมือนในตางประเทศ 
เพียงแตกํ าหนดอัตราโทษปรับในอัตราที่คอนขางสูง เพื่อมุงคุมครองผลประโยชนของมหาชน   
มากกวาจะพิจารณาสถานะของผูกระทํ าความผิด แตผูเขียนมีความเห็นวา บรรดาผูกระทํ าความผิด
สวนใหญทีก่ระท ําความผดิตางๆ เหลานี ้เชน ความผดิเกีย่วกบัการซือ้ขายหลักทรพัยตามพระราชบญัญตัิ
หลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย พุทธศักราช 2535 ยอมตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอที่จะสามารถ
ซ้ือขายหลักทรพัยในตลาดหลกัทรพัยได ดงันัน้ การก ําหนดอตัราโทษปรบัตามจ ํานวนเทาของผลประโยชน

                                                       
18 รองพล เจริญพันธุ. แหลงเดิม. หนา 324.
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ทีไ่ดรับดงักลาวจงึเปนเจตนารมณของผูบญัญตักิฎหมายทีมุ่งก ําหนดอตัราโทษปรบัดงักลาวใหเหมาะสม
กบัฐานะของผูกระทํ าความผิด ประกอบกับเพื่อคุมครองผลประโยชนของมหาชนพรอมกัน

สํ าหรับในประเทศไทย การกํ าหนดอัตราโทษปรับในความผิดเกี่ยวกับ
ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนของสาธารณชนซึ่งไมมีหลักเกณฑที่แนนอนเหมือนในตางประเทศ 
เพียงแตกํ าหนดอัตราโทษปรับในอัตราที่คอนขางสูง เพื่อมุงคุมครองผลประโยชนของมหาชน   
มากกวาจะพิจารณาสถานะของผูกระทํ าผิด

3.1.4.3 Day – fine System หรือระบบวัน - ปรับ (Jours - amends)19    

3.2  ลักษณะของการกระทํ าความผิดท่ีกํ าหนดโทษปรับ

ลักษณะของการกระท ําความผดิทีก่ ําหนดโทษปรบัเปนลักษณะความผดิ เพราะกฎหมายหาม
(Mala prohibita)20 เชน ความผดิฐานคาก ําไรเกนิควร ความผดิตามกฎหมายจราจร ความผดิตามกฎหมาย
ปาไม สํ าหรับความรับผิดที่สามารถกํ าหนดโทษปรับไดนั้น ไดแก ความผิดที่มีลักษณะ ดังนี้

3.2.1 ความผดิลหโุทษ ไดแก ความผดิทีม่โีทษสถานเบา หรือเปนความผดิทีม่โีทษนอย
ความผิดเชนนี้หากผูกระทํ าความผิดยอมชํ าระคาปรับตอพนักงานเจาหนาที่แลว ก็ทํ าใหคดีอาญา  
ในการกระท ําผิดลักษณะเชนนี้เลิกกันไป ซ่ึงบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 367 ถึง
มาตรา 398 นอกจากนี้ก็ยังมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอ่ืนที่กํ าหนดโทษทางอาญาไว สวนใหญ
มักจะเปนความผิดที่รัฐบัญญัติไวใหประชาชนในสังคมทุกคนปฏิบัติตามเพื่อความสงบเรียบรอย
ของสังคม เชน ความผิดในพระราชบัญญัติจราจรทางบก เปนตน

3.2.2 ความผิดไมสูงกวาความผิดลหุโทษ
ไดแก ความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ ก็คือ ความผิดลหุโทษ

นั่นเอง

                                                       
19 พิรุฬห โตศุกลวรรณ. เลมเดิม. หนา 69-73.
20 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา 58.
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3.2.3 ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกิน 10,000 บาท
คดปีระเภทนีม้ใิชความผดิลหโุทษ เพราะปรบัเกนิ 1,000 บาท แตโดยทีม่โีทษปรบั

สถานเดยีวและอตัราคาปรบักไ็มสูงจนเกนิไปนกั จงึไมใชเร่ืองรายแรง จงึใหเจาหนาทีเ่ปรยีบเทยีบได

3.2.4 ความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
ความผดิตามประมวลรษัฎากร กฎหมายศลุกากรและกฎหมายเกีย่วกบัภาษบี ํารุงทองที่

ภาษโีรงเรือน ซ่ึงมีอัตราโทษปรับอยางสูงไมเกิน 10,000 บาท นั้น ทั้งนี้ไมวาจะมีโทษจํ าคุกหรือไม

3.3  กรณตีัวอยางความผิดท่ีเก่ียวกับปาไม

3.3.1 ลักษณะของการกระทํ าความผิด
การคํ านึงถึงลักษณะของผูกระทํ าความผิดเพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ

ถือวาเปนสิง่ส ําคญัทีสุ่ดตามทฤษฎกีารลงโทษ เพราะหากจ ําเลยมสีภาพแวดลอมหรือขอเทจ็จรงิอยางไร
จะทํ าใหศาลกํ าหนดโทษไดถูกตองตามทฤษฎีการลงโทษจากสภาพแวดลอมหรือขอเท็จจริงนั้น21

และเปนสิง่ทีท่ ําใหรัฐสามารถก ําหนดนโยบายแนวทางในการปองกนัปราบปรามการกระทํ าความผิด
ใหไดผลอยางแทจริง

การกระท ําความผดิผูกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไมมผูีกระท ําหลายลักษณะ ไมวา
จะเปนราษฎรผูยากไรไมมทีีด่นิท ํากนิเพือ่หาเลีย้งชพี22 หรือกลุมผูทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดเีปนผูมอิีทธพิล
หรือนายทนุ ทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะไดประโยชนในทางเศรษฐกจิหรอืการคาโดยไมไดค ํานงึถึงความปลอดภยั
สาธารณะ23 ผูกระท ําผิดบางรายเปนผูมอิีทธพิลบางรายมสีายสืบซึง่เปนราษฎรโดยจะคอยสงสัญญาณ
เพือ่ใหผูกระท ําผิดรูตวัโดยการยงิปนหรือจดุพลุสัญญาณเพือ่ใหผูกระท ําความผดิหลบหนกีอนทีเ่จาหนาที่
จะไปถงึในบางกรณเีมือ่จบัไดแลวอาจมกีารขดัขวางโดยมรีาษฎรมาลอมเจาหนาทีแ่ละจะขอใหปลอย
หรือเดินขบวนไปหารัฐบาล ผูวาราชการ หรือขอใหเจาพนักงานระงับการดํ าเนินคดี24 ผูบงการหรือ
นายทุนที่อยู เบื้องหลังการจับกุมจะจับได แตลูกนองหรือลูกจางที่รับวาเปนผูกระทํ าความผิด           
ผูกระทํ าความผิดมีอิทธิพลขมขูหรือใหสินบนเจาพนักงาน25 การบังคับโทษไมกระทบถึงนายทุน
                                                       

21 นพพร โพธิรังสิยากร. เลมเดิม. หนา 150.
22 พัฒพงษ พงษนิกร และสายทิพย สุคติพันธ. เลมเดิม. หนา 734.
23 ณรงค ใจหาญ. เลมเดิม. หนา 194.
24 แหลงเดิม. หนาเดิม.
25 แหลงเดิม. หนา 197.
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หรือผูกระทํ าความผิดอยางแทจริง26 บางครั้งมีการใชกฎหมูโดยการเดินขบวนเรียกรองใหรัฐบาล
หรือเจาหนาทีร่ะงบัยบัยัง้การด ําเนนิคดแีกราษฎรหรอืผูน ําชมุชนในการบกุรกุปา27 บางครัง้เจาพนกังาน
ทีม่หีนาที่เปนผูกระทํ าผิดเอง หรือมีสวนสนับสนุน หรือละเวนโดยมิชอบจากลักษณะของผูกระทํ า
ความผดิทีม่สีภาพและฐานะตางกันนี้ การจะกํ าหนดโทษหรือการลงโทษเพื่อกอใหเกิดผลในการลด
การกระท ําความผดินัน้ มคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองก ําหนดโทษทีแ่ตกตางกนัในแตละลักษณะของผูกระท ํา
ความผดิ กลาวคอื ถาเปนผูทีม่ฐีานะดกีารปรบัมคีวามจ ําเปนตองเปนการปรบัทีม่อัีตราสงูจนถงึขนาด
ที่ทํ าใหผูนั้นมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของเขา แตหากการปรับเปนจํ านวนสูงกับผูที่มีฐานะยากจน 
คนเหลานีก้ไ็มอาจช ําระคาปรบัไดและมผีลใหตองบงัคบัโทษกกัขงัแทนคาปรบัแทน บางกรณผูีกระท ํา
ความผิดอาจเปนนิติบุคคล

3.3.2 กรณตีัวอยางความผิดท่ีเก่ียวกับปาไม

3.3.2.1 กรณีท่ี 1 คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2311/2543
คดีนี้โจทกฟองและแกไขคํ าฟอง มีใจความวา เมื่อประมาณเดือน

ธันวาคม 2540 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2541 เจาหนาที่ของจํ าเลยที่ 2 ไดตรวจคนและอายัดไมสักทอน
จ ํานวน 13,215 ทอน ของโจทกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตอมาจ ําเลยที ่1 ซ่ึงเปนเจาหนาทีข่องจ ําเลยที ่2
ไดรองทกุขตอพนกังานสอบสวน สถานตี ํารวจภธูรอ ําเภอบานตาก จงัหวดัตาก ใหด ําเนนิคดแีกโจทก
ในขอหามีไมสักทอนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต อันความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 และท ําไมสักทอนจ ํานวน 13,215 ทอน ของโจทกไวโดยไมชอบดวยกฎหมายอนัเปนการละเมดิ
ตอโจทก ขอใหจํ าเลยทั้งสองมีคํ าส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดไมสักทอนและไมสักแปรรูปดังกลาว
ของโจทกกอนที่จํ าเลยทั้งสองจะยื่นคํ าใหการ โจทกยื่นคํ ารองขอคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษา   
ขอใหศาลมคี ําสัง่เพกิถอนค ําสัง่ยดึหรืออายดัไมจ ํานวนดงักลาวของโจทก โดยโจทกขอวางหลกัประกนั
เปนเงิน 150,000,000 บาท

                                                       
26 ณรงค ใจหาญ. แหลงเดิม. หนา 194.
27 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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จํ าเลยที่ 2 ยืน่ค ําคดัคานวา ไมสักทอนจํ านวนดังกลาวเปนไมที่เจาหนาที่
ของจ ําเลยที ่ 2 ตรวจสอบพบวา ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยมกีารแจงหลักฐานออกใบเบกิทาง
น ําไมเคล่ือนที่อันเปนเท็จ จึงทํ าการยึดไว และจํ าเลยที่ 2 ไดมอบใหจํ าเลยที่ 1 ไปรองทุกขตอ
พนกังานสอบสวนสถานีตํ ารวจภูธรอํ าเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อดํ าเนินคดีอาญาแกผูกระทํ าผิด
ฐานรวมกันมีไมสักทอนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
มาตรา 69 พนกังานสอบสวนรบัค ํารองทกุขและยดึไมสักทอน จ ํานวน 13,215 ทอน ไวเปนของกลาง
ในคดอีาญา ขณะนี้คดีอาญาอยูในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไมสักทอนดังกลาว
จงึตกอยูในอ ํานาจพนกังานสอบสวนซึง่ยดึไวเปนของกลาง เพือ่ใชเปนพยานหลกัฐานอนัส ําคญัแหงคดี
ในการด ําเนินคดีแกผูกระทํ าความผิด ทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของศาล หากศาลสั่งถอน
การอายดัและโจทกรับไมสักทอนของกลางไปท ําการแปรรปู จ ําหนาย จายโอน กจ็ะไมมพียานหลักฐาน
พิสูจนการกระทํ าผิดของผูกระทํ าผิด และถาศาลมีคํ าพิพากษาใหรับไมสักทอนของกลางในที่สุด    
ก็ยอมไมมีไมสักทอนของกลางใหริบหลักทรัพยหรือหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารที่โจทกจะวาง
ตอศาล ไมใชของกลางที่ศาลจะริบได ขอใหยกคํ ารอง

ศาลชัน้ตนไตสวนคํ ารองแลว มีคํ าส่ังใหเพิกถอนการยึดของจํ าเลยที่ 2 
โดยใหโจทกวางหลักประกันจํ านวน 150,000,000 บาท

จํ าเลยที่ 2 อุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 2 พิพากษากลับ ใหยกคํ ารองขอคุมครองชั่วคราว  

กอนพิพากษาของโจทก
โจทกฎีกา
ศาลฎกีาวนิจิฉยัวา เมือ่พนกังานสอบสวนสถานตี ํารวจภธูรอ ําเภอบานตาก

รับค ํารองทุกขจากจํ าเลยที่ 2 และมีคํ าส่ังใหยึดไมสักทอน จํ านวน 13,215 ทอน เปนของกลาง       
ในการสอบสวนคดีอาญาแลว ก็ถือไดวาไมสักทอนของกลางดังกลาวเปนพยานหลักฐานที่พนักงาน
สอบสวนรวบรวมไวเพื่อดํ าเนินคดีอาญาแกผูกระทํ าผิด การที่จํ าเลยที่ 2 ดูแลรักษาไมของกลาง    
ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน จึงเปนการกระทํ าแทนพนักงานสอบสวน กรณี   
ยงัไมเปนทีพ่อใจวา ค ําฟองโจทกทีข่อใหบงัคบัจ ําเลยที ่ 2 เพกิถอนค ําสัง่ยดึหรืออายดัไมสักของกลาง
มีมูล จึงไมอาจอนุญาตใหนํ าวิธีคุมครองชั่วคราวกอนมีคํ าพิพากษาตามที่โจทกขอมาใชบังคับได
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 255 ทีศ่าลอทุธรณภาค 2 ใหยกค ําขอคุมครองชัว่คราว
กอนพิพากษาของโจทกนั้น ชอบแลว ฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น
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กรณนีีข้อเทจ็จรงิฟงไดวา เจาหนาทีก่รมปาไมไดเขาตรวจสอบไมสักทอน
ที่กองอยูบริเวณหมอนไมของโจทกที่ตั้งอยูหมูที่ 5 ตํ าบลตากออก อํ าเภอบานตาก จังหวัดตาก     
จากการตรวจสอบนาเชื่อวา ใบเบิกทางนํ าไมเคล่ือนที่ของไมสักทอนเหลานั้นเปนเท็จ จึงไดอายัด
ไมสักจ ํานวน 15,085.83 ลูกบาศกเมตร และไดมอบหมายใหจ ําเลยที ่1 ไปรองทกุขตอพนกังานสอบสวน
สถานตี ํารวจภูธรอํ าเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อใหดํ าเนินคดีอาญาแกผูกระทํ าความผิด พนักงาน
สอบสวนรบัค ํารองทกุและยดึไมสักทอนจ ํานวนดงักลาวเปนของกลางในคด ี คดอียูในระหวางสอบสวน
ในระหวางการอายัดกอนที่จะมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน โจทกไดขออนุญาตนํ าไมสัก     
ทีถู่กอายดัไปแปรรูป จํ านวน 5,576 ทอน คงเหลือไมสักจํ านวน 9,302 ทอน เมื่อพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จไดเสนอฟองตอศาล คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล   
โจทกไดมีคํ ารองตอศาลขอคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาขอใหศาลสั่งเพิกถอนคํ าสั่งยึดหรืออายัด
ไมจํ านวนดังกลาวของโจทกพรอมทั้งขอวางหลักประกันเปนเงิน 150,000,000 บาท ศาลชั้นตน    
ไตสวนค ํารองแลว มีคํ าส่ังใหเพิกถอนการยึดของจํ าเลยที่ 2 โดยใหโอกาสวางหลักประกันจํ านวน 
150,000,000 บาท จ ําเลยที ่2 อุทธรณศาลอทุธรณภาค 2 พพิากษากลบัใหยกค ํารองขอคุมครองชัว่คราว
กอนพิพากษาของโจทก โจทกฎีกา และศาลฎีกามีคํ าพิพากษายืนตามศาลอุทธรณภาค 2

คดนีีไ้มไดเกีย่วของกบัโทษปรบัทางอาญาตามความผดิเกี่ยวกับกฎหมาย
ปาไมโดยตรง ที่ยกตัวอยางเพื่อแสดงใหเห็นวา การกระทํ าความผิดกฎหมายปาไมมีจํ านวนมากมาย
มหาศาล ซ่ึงตอนทีบ่ญัญตักิฎหมายในเรือ่งโทษปรบั คงคาดไมถึงวา จะพบการกระท ําความผดิมากมาย
ขนาดนี้มากอน จึงบัญญัติโทษฐานความผิดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป 
โดยมไิดรับอนุญาต มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  
ถาเปนการกระทํ าเกี่ยวกับไมสัก ไมยาง ไมหวงหาม ประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอน  
เกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกิน 4 ลูกบาศกเมตร จํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบปและ
ปรับตัง้แตหาพนับาทถงึสองแสนบาท จะเหน็ไดวา กฎหมายบญัญตัอัิตราโทษปรบัไวจ ํานวนหาพนับาท
ถึงสองแสนบาท ในกรณีที่มีไวในครอบครองไมเกินกวา 20 ตนหรือทอน แตในความผิดในคดีนี้
พบไมสักอยูในครอบครองโดยผิดกฎหมายถึง 13,215 ทอน ในขณะที่ผูกระทํ าความผิดยื่นคํ ารองขอ
ใหศาลส่ังเพิกถอนการอายัดไมของกลาง วางหลักประกันถึง 150,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบ   
กบัอตัราโทษปรบัตามกฎหมายปาไมแลว นบัวานอยมาก อัตราโทษปรบัตามกฎหมายไมอาจจะปองกนั
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมได
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3.3.2.2 กรณีท่ี 2 คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6007/2546
โจทกฟองขอใหลงโทษจ ําเลยทัง้สองตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาติ

พ.ศ. 2507 มาตรา 4 6 7 8 9 14 31 35 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 5 6 7 11 73 74      
74 ทว ิ74 จตัวา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ริบของกลาง และจายเงนิสินบนน ําจบัตามกฎหมาย

จ ําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ
ศาลชัน้ตนพพิากษาวา จ ําเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาติ

พ.ศ. 2507 มาตรา 14 31 วรรคหนึง่ พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึง่ 73 วรรคหนึง่
ประกอบประมวลกฎหมาย มาตรา 83 เปนความผิดกรรมเดียว ผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษ  
ฐานท ําไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิ ซ่ึงเปนกฎหมายบททีม่โีทษหนกัทีสุ่ดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จ ําคกุคนละ 1 ป และปรบัคนละ 10,000 บาท จ ําเลยทัง้สองใหการรบัสารภาพเปนประโยชน
แกการพิจารณา มเีหตบุรรเทาโทษ ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 78  คนละกึ่งหนึ่ง 
คงจ ําคกุคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท โทษจํ าคุกใหรอการลงโทษไวมีกํ าหนด 2 ป     
ไมชํ าระคาปรับ ใหจดัการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบไมของกลาง สวนที่ขอให
ริบรถจักรยานยนตและรถเข็นลอยางของกลาง ใหยกคํ าขอจายเงินสินบนนํ าจับตามกฎหมาย

โจทกอุทธรณ ขอใหริบรถจักรยานยนตและรถเข็นลอยางของกลาง
ศาลอุทธรณพิพากษา ใหริบรถจักรยานยนตและรถเข็นลอยางของกลาง 

แตไมจายสินบนนํ าจับ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคํ าพิพากษาศาลชั้นตน
โจทกฎีกา
ศาลฎกีาวินิจฉัยวา คดีนี้ศาลชั้นตนพิพากษาวา จํ าเลยทั้งสองมีความผิด

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83         
เปนความผิดกรรมเดียว ผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานทํ าไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึง   
เปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย มาตรา 90 จํ าคุกคนละ 1 ป และปรับ
คนละ 10,000 บาท จ ําเลยทัง้สองใหการรบัสารภาพเปนประโยชนตอการพจิารณา มเีหตบุรรเทาโทษ
ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่ง คงจํ าคุกคนละ 6 เดือน และปรับ
คนละ 5,000 บาท โทษจ ําคกุใหรอการลงโทษมกี ําหนด 2 ป เมือ่ศาลชัน้ตนมไิดลงโทษจ ําเลยทัง้สอง
ตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคหนึง่ แตลงโทษจ ําเลยทัง้สองตามพระราชบญัญตัิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง อันเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด และ    
พระราชบัญญัติดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหจายสินบนนํ าจับ ดังนั้นศาลชั้นตนพิพากษาใหจายเงิน
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สินบนนํ าจับตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จัตวา หาไดไม ที่ศาลอุทธรณภาค 6 
พพิากษาไมจายสินบนนํ าจับ จงึชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายืน

3.3.2.3 กรณีท่ี 3 คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5350/2545
โจทกฟองวา จํ าเลยทั้งหากับพวกอีก 5 คน ที่ยังไมไดตัวมาฟองรวมกัน

บกุรุกเขาไปแผวถางและทํ าไมในปาไรดอก โดยตัด ฟนเลื่อยไมยาง ไมสัก ไมคง ไมแสนบาน 
ไมแดงควน ไมนากบุก และไมเลือดควาย ซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก จํ านวน 27 ตน ปริมาตร 
28.83 ลูกบาศกเมตร แลวยดึถือครอบครองทีด่นิประมาณ 5 ไร โดยไมไดรับอนญุาต และจ ําเลยทัง้หา
กบัพวกรวมกนัมไีมหวงหามประเภท ก อันยังมิไดแปรรูปจํ านวนดังกลาวไวในครอบครองโดยไมมี
รอยตราคาภาคหลวงหรอืรอยตรารฐับาลขาย และจ ําเลยทัง้หากบัพวกซือ้หรือรับไวซ่ึงเครือ่งเล่ือยยนต
1 เครือ่ง ราคา 3,000 บาท ซ่ึงเปนของทีม่ถ่ิีนก ําเนดิและผลติในประเทศเยอรมนั อันเปนของตองหาม
ตองจ ํากดั และมผูีน ําเขามาในราชอาณาจกัร โดยหลีกเลีย่งการเสยีภาษศีลุกากรอนัเปนการฉอคาภาษี
ของรฐับาลที่จะตองเสียคาภาษีขาเขา โดยจํ าเลยทั้งหากับพวกรูแลววาเปนของที่ผูอ่ืนลักลอบนํ าและ
พาหนีศุลกากรเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรขอหามขอจํ ากัดที่ตองเสีย 900 บาท      
รวมราคาของและอากรเขาดวยกันจํ านวน 3,900 บาท เจาพนักงานยึดไดไมหวงหามดังกลาว    
เครือ่งเล่ือยยนต 1 เครือ่ง และรถจกัรยานยนต 1 คนั ทีไ่ดมาจากการกระท ําความผดิ ใชในการกระท ํา
ความผิด และไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทํ าความผิดเปนของกลางขอใหลงโทษตาม
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 5 6 7 11 54 69 73 74 74 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติใหบํ าเหน็จการปราบปรามผูกระทํ าความผิด พ.ศ. 2489 
มาตรา 4 5 6 7 8 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 33 63 91 ริบของกลาง และจายเงินรางวัล     
แกเจาพนักงานผูจับตามกฎหมาย

จ ําเลยทั้งหาใหการปฏิเสธ
ศาลชัน้ตนพิพากษาวา จํ าเลยทั้งหามีความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ. 2484 มาตรา 11 73 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จ ําคกุคนละ 6 ป และจ ําเลยที ่5
มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทว ิปรับ 15,600 บาท รวมจ ําคกุจ ําเลยที ่5
มกี ําหนด 6 ป และปรับ 15,600 บาท จํ าเลยทั้งหาใหการรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
เปนประโยชนแกการพจิารณา มเีหตบุรรเทาโทษ ลดโทษใหหนึง่ในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 79 คงจํ าคุกจํ าเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คนละ 4 ป จํ าเลยที่ 5 จํ าคุก 4  ปและปรับ 10,400 บาท ไมชํ าระ
คาปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 รับไมและเครื่องเล่ือยยนตของกลาง      
จายเงนิรางวัลแกเจาพนักงานผูจับตามกฎหมาย คํ าขอและขอหาอื่นใหยก
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จํ าเลยทั้งหาอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษายืน
จํ าเลยทั้งหาฎีกา โดยผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคํ าพิพากษา

ศาลชั้นตนอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ศาลฎกีาวนิจิฉัย พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา ในวัน เวลา 

และสถานที่เกิดเหตุตามฟอง นายดาบตํ ารวจพีระ ศริิมงัดะโล กับพวก จับกุมจํ าเลยทั้งหาและยึดได
ไมยาง ไมสัก ไมคง ไมแคนบาน ไมแดงควน ไมนากบกุ ไมชวด และไมเลือดควาย ซ่ึงเปนไมหวงหาม
ประเภท ก 27 ตน ปริมาตร 28.83 ลูกบาศกเมตร กบัเครือ่งเลือ่ยยนต 1 เครือ่ง ซ่ึงเปนของทีม่ถ่ิีนก ําเนดิ
และผลติในประเทศเยอรมนัอนัเปนของตองหามตองจ ํากดัและมผูีน ําเขามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่ง
ภาษศีลุกากรและจํ าเลยที่ 5 ริบไวโดยรูอยูแลววาเปนของผูอ่ืนลักลอบนํ าและพาหนีศุลกากรเขามา
ในราชอาณาจักรดังกลาวเปนของกลาง ที่จํ าเลยทั้งหาฎีกาวา โจทกไมไดบรรยายฟองและนํ าสืบวา
ไดคัดสํ าเนาพระราชกฤษฎีกากํ าหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ไวตามสถานที่ตางๆ ที่ระบุไว           
ในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 5 ซ่ึงเปนองคประกอบความผิด ทํ าใหจํ าเลยทั้งหา       
ไมทราบวาไมของกลางเปนไมหวงหามนัน้ เหน็วาการคดัส ําเนาพระราชกฤษฎกีาไวตามสถานทีต่างๆ
ดังกลาว ไมใชองคประกอบขอหาทํ าไมโดยไมไดรับอนุญาต หากแตเปนเพียงวิธีการใหพนักงาน
เจาหนาที่กระทํ าเพื่อมิใหผูหนึ่งผูใดโตแยงวา ยังไมทราบพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาในฟองดวย  
และการที่โจทกมิไดบรรยายฟองและนํ าสืบเกี่ยวกับขอเท็จจริงนี้ หาไดมีผลทํ าใหจํ าเลยทั้งหา       
ไมทราบวาไมของกลางเปนไมหวงหามไม พยานหลักฐานของจํ าเลยทั้งหาไมมีนํ้ าหนักหักลาง
พยานหลกัฐานโจทก  ศาลฎีกาเชื่อวาจํ าเลยทั้งหารวมกับพวกตัด ฟน เล่ือยไมของกลางโดยไมไดรับ
อนญุาต จึงมีความผิดขอหาทํ าไมโดยไมไดรับอนุญาต ฎีกาของจํ าเลยทั้งหาฟงไมขึ้น แตขอเท็จจริง
นาเชือ่วาจ ําเลยทัง้หากบัพวกกระท ําการดงักลาวเพือ่ท ําถนนใชเปนทางสญัจรใหสะดวก โทษทีศ่าลลาง
ทัง้สองกํ าหนดมานั้น หนกัเกนิไป สมควรกํ าหนดเสียใหมใหเหมาะสมกับการกระทํ าความผิด

พิพากษาแกเปนวา สํ าหรับขอหาความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคสอง ใหลงโทษจํ าคุกคนละ 3 ป เมื่อลดโทษใหตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละหนึง่ในสามแลว คงจ ําคกุคนละ 2 ป นอกจากทีแ่กใหเปนไป
ตามคํ าพิพากษาศาลอุทธรณภาค 8
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3.3.2.4 กรณีท่ี 4 คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 960/2539
โจทกฟองวา เมือ่ระหวางวนัที ่1 มกราคม 2531 ถึงวนัที ่12 ตลุาคม 2533

เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน จํ าเลยบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครอง แผวถางปา ภายใน     
เขตปาสงวนแหงชาตหิวยปอ จ ํานวน 131 ไร และจ ําเลยเขาไปท ําไมโดยตดัฟนไมหวงหามประเภท ก  
มไีมยาง 3 ตน ไมพลวง 8 ตน ไมเขวา 2 ตน และไมมะคาแต 1 ตน เปนการทํ าใหเสื่อมเสียแกสภาพ
ปาสงวนแหงชาตโิดยไมไดรับอนญุาตและมไิดรับยกเวนตามกฎหมาย ภายหลังจากกระท ําผิดขางตน
จ ําเลยแปรรปูไมเขวาภายในเขตควบคมุการแปรรปูไมโดยมไิดรับอนญุาต จ ําเลยมไีมแปรรปูตามจ ํานวน
และปรมิาตรดังกลาวไวในครอบครองเกินกวา 0.20 ลูกบาศกเมตร ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม
โดยไมไดรับอนญุาต และจ ําเลยมไีมมะคาแตซ่ึงยงัมไิดแปรรูป 1 ทอน ปรมิาตร 2 – 12 ลูกบาศกเมตร
ไวในครอบครองโดยไมมีรอยตราคาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย และจ ําเลยพิสูจนไมไดวา 
ไดไมดงักลาวมาโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุเกิดที่ตํ าบลหนองหิน อํ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
เจาพนักงานยึดไมเขวาแปรรูป 3 แผน/เหล่ียม ปริมาตร 0.40 ลูกบาศกเมตร ไมมะคาแต 1 ทอน 
ปริมาตร 2.12 ลูกบาศกเมตร เปนของกลาง ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  
พ.ศ. 2484 มาตรา 4 6 9 14 31 35 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 7 11 48 69 73 74 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 33 71 ริบของกลาง ใหจํ าเลย คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวาร 
ของจ ําเลยออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ และจายสินบนนํ าจับตามกฎหมาย

จ ําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชัน้ตนพจิารณาแลวพพิากษาวา จ ําเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัิ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคแรก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 11,
48, 73 ลงโทษตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคแรก จํ าคุก 2 ป  
ฐานทํ าไมยางตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง จํ าคุก 1 ป ฐานแปรรูป     
ไมหวงหามในเขตควบคุม และฐานมีไมแปรรูปหวงหามไวในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตร 
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 71 วรรคแรก จํ าคุกกระทงละ 1 ป รวมจํ าคุก 5 ป      
ริบของกลาง ใหจ ําเลย คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของจํ าเลยอกจากเขตปาสงวนแหงชาติ
และจายสินบนนํ าจับแกผูนํ าจับกึ่งหนึ่ง

จํ าเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 1 พพิากษาแกเปนวา ใหยกฟองโจทกสํ าหรับความผิด

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคแรก และพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484  มาตรา 11, 48, 73 เสียดวย ไมริบของกลาง ไมจายสินบนนํ าจับ และไมส่ังใหจํ าเลย     
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คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของจํ าเลยออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ นอกจากที่แกใหเปนไป
ตามคํ าพิพากษาศาลชั้นตน

โจทกฎีกา
ศาลฎกีาวินิจฉัยวา ปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาของโจทกในขอตอไปวา 

จ ําเลยท ําไมยาง ไมพลวง ไมเขวา ไมมะคาแต อันเปนไมหวงหามประเภท ก หรือไม สํ าหรับไมพลวง
ไมเขวาและไมมะคาแตนั้น เนื่องจากโจทกนํ าสืบไมไดความชัดวา ไมดังกลาวขึ้นอยูในหรือนอก
เขตที่ดินตามหนังสือแจงการครอบครองที่ดินเอกสารหมาย ล.2 และ ล.3 จึงตองยกประโยชน    
แหงความสงสยัแกจ ําเลย โดยฟงขอเทจ็จรงิวาไมดงักลาวขึน้อยูในทีด่นิตามหนงัสอืแจงการครอบครอง
ทีด่ินเอกสารหมาย ล.2 และ ล.3 จงึไมใชไมในปา เพราะปาหมายถึง ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมา
ตามกฎหมายที่ดิน ดังนั้นไมพลวง ไมเขวา และไมมะคาแตที่โจทกจับวา จํ าเลยตัด ฟน ทํ าไมนั้น  
จงึมใิชไมหวงหาม เพราะไมชนิดอื่นนอกจากไมสัก และไมยางแลว จะเปนไมหวงหามประเภท ก 
ไดโดยพระราชกฤษฎีกาจะตองเปนไมในปา เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ไมดังกลาวมิใชไมหวงหาม
ประเภท ก แลว แมจํ าเลยจะตัด ฟนไมดังกลาว จํ าเลยก็ไมมีความผิด สวนไมยางนั้น ไมวาจะขึ้นอยู 
ณ ทีใ่ดในราชอาณาจักร ก็เปนไมหวงหามประเภท ก ทั้งส้ิน จึงมีปญหาวาจํ าเลยไดตัดฟนไมยาว
จ ํานวน  8 ตน ตามฟองหรือไม เหน็วา โจทกไมมพียานรูเหน็วา จ ําเลยตดั ฟนไมยางหรอืรวมกบัผูอ่ืน
ตดัไมยาง จํ านวน 8 ตนดังกลาว จึงยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจํ าเลย ที่ศาลอุทธรณภาค 1  
พพิากษายกฟองโจทกในขอหานี้ ศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาโจทกฟงไมขึ้น

ปญหาตองวนิจิฉยัในขอหาทีส่าม มวีา จ ําเลยแปรรปูไมเขวาและมไีมเขวา
แปรรปูไวในครอบครองเกินกวา 0.20 ลูกบาศกเมตร ในเขตควบคุมการแปรรูปไมหรือไม เห็นวา 
โจทกน ําสบืพสูิจนไมไดวาไมเขวาดงักลาวเปนไมทีข่ึน้อยูในปามใิชในทีด่นิตามหนงัสือแจงการครอบครอง
ทีด่นิเอกสารหมาย ล.2 และ ล.3 ที่นายพัว นายชู ไดมาตามกฎหมายที่ดินและโอนการครอบครอง
แกจ ําเลยโดยชอบดงัไดวนิจิฉยัไวแลวในปญหาขอ 2 ตอนตน ขอเทจ็จรงิจงึฟงไมไดวา ไมเขวาดงักลาว
เปนไมหวงหามประเภท ก ดังนั้นแมจะฟงไดวา จํ าเลยแปรรูปไมเขวาและมีไมเขวาจํ านวนเกินกวา 
0.20 ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครองในเขตควบคมุการแปรรปูไม จ ําเลยกไ็มมคีวามผดิ ทีศ่าลอทุธรณภาค 1
พพิากษายกฟองขอหานี้ จึงชอบแลว ฎกีาของโจทกฟงไมขึ้น

พพิากษาแกเปนวา จ ําเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง จํ าคุกจํ าเลย 2 ป และปรับ 50,000 บาท จํ าเลยประกอบอาชีพ
ขายนํ ้ามนัเปนหลักฐานมัน่คง มคีวามประพฤตดิ ี บ ําเพญ็ประโยชนตอสังคมตามกจิกรรมในภาพถาย
ซ่ีงแนบทายค ําแถลงการณช้ันอุทธรณ หลังเกดิเหตจุ ําเลยไดรับเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาจงัหวดัยโสธร
ทั้งไมปรากฏวาจํ าเลยเคยตองโทษจํ าคุกมากอน เพื่อใหโอกาสที่จํ าเลยจะกลับตัวเปนพลเมืองดี      
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จงึใหรอการลงโทษจ ําคกุจ ําเลยไวมกี ําหนด 3 ป ไมชํ าระคาปรบั ใหจดัการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 ในการกักขังจํ าเลยแทนคาปรับ ใหกักขังเปนระยะเวลาเกินกวา 1 ป ได ใหจํ าเลย    
คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของจํ าเลย ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ ไมของกลางไมริบ    
ค ําขอใหจายสินบนนํ าจับใหยก นอกจากที่แกใหเปนไปตามคํ าพิพากษาศาลอุทธรณภาค 1

3.4  การก ําหนดโทษปรับท่ีไมสอดคลองกับการกระทํ าความผิดเก่ียวกับปาไม

สาเหตุการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งที่นับวาเปนปจจัยสํ าคัญ
ทีท่ ําใหจ ํานวนคดีการกระทํ าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไมเพิ่มขึ้น นั่นก็คือ อัตราโทษที่กํ าหนดไว
ในกฎหมายปาไม นับวาตํ่ ามากในยุคปจจุบัน ทั้งโทษจํ าคุกและปรับ เนื่องจากผลทางเศรษฐกิจ   
ของประเทศไทย นับตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540 เปนตนมา ท ําใหคาเงินบาท
ออนคาลงมากเมื่อเทียบกับอัตราแลกเงินของตางประเทศ จึงทํ าใหเงินคาปรับที่กฎหมายกํ าหนดไว  
ซ่ึงคิดวาสูงแลวในขณะบัญญัติกฎหมาย ไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอัตราโทษปรับ
ตามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายปาไม จงึไมสอดรับกบัวตัถุประสงคการลงโทษปรบั นบัวาเปนปจจยัหนึง่
ทีม่ผีลตอการกํ าหนดโทษปรับไมสอดคลองกับการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม โดยมีหลายสาเหตุ
ดวยกัน คือ

3.4.1 อัตราโทษปรับตามกฎหมายปาไมไมสอดคลองกับความเปนจริง
ดงัทีก่ลาวนํ ามาตั้งแตตนวา สาเหตุของการกํ าหนดโทษปรับในความผิดเกี่ยวกับ

กฎหมายปาไม ไมสอดคลองกับการกระทํ าความผิด ประการหนึ่งก็คือ อัตราโทษปรับตามกฎหมาย
ปาไม ไมสอดคลองกบัสภาพความเปนจรงิ กลาวคอื แมสถานการณการกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไม
ของไทย มผีลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมมากมายเพียงใด การพิจารณากํ าหนด
โทษปรบัของศาลจะตองเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย ศาลไมอาจจะก ําหนดโทษปรบัใหแตกตาง
ไปจากที่กฎหมายกํ าหนดได เชน

1) ความผดิฐานมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหาม อันยังมิไดแปรรูปโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 69 กํ าหนดอัตราโทษไวใหจํ าคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิหาหมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั หากการกระท ํานัน้เปนการกระท ําเกีย่วกบัไมสัก ไมยาง
ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไม
เกิน 4 ลูกบาศกเมตร จํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท         
จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา กฎหมายบัญญัติเอาโทษผูกระทํ าความผิดฐานดังกลาว   
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เพยีงจ ําคกุไมเกนิ 5 ป หรือปรับไมเกนิ 5 หมืน่บาท หากผูกระท ําความผดิท ําความผดิกบัไมสัก ไมยาง
ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืนเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรเกิน 4 ลูกบาศกเมตร     
ใหจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต 5 พันบาทถึงสองแสนบาทเทานั้น ถาขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูกระท ําความผดิมไีวในครอบครองซึง่ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข เปนจ ํานวน
10,000 ทอน ปญหาวาศาลจะพิพากษาใหลงโทษปรับผูกระทํ าความผิดเกินกวาสองแสนไดหรือไม 
ทั้งนี้ตองเปนไปตามมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษ     
ในทางอาญาตอเมื่อไดกระทํ าการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํ านั้นบัญญัติเปนความผิดและ
กํ าหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดนั้นตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” 
ปญหาประการตอมามีอยูวา โทษปรับเปนโทษทางอาญาหรือไม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 
บัญญัติวา

โทษสํ าหรับลงแกผูกระทํ าความผิด มดีังนี้
1. ประหารชีวิต
2. จํ าคุก
3. กักขัง
4. ปรับ
5. ริบทรัพยสิน
เพราะฉะนัน้ โทษปรบั คอื โทษทางอาญาชนดิหนึง่ การพจิารณาลงโทษปรบั

ในความผิดเกี่ยวกับปาไม ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 2 ดังนั้น ศาลจะพิจารณาลงโทษผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมตามที่กฎหมายกํ าหนดไว   
ในกฎหมายปาไมเทานั้น ไมอาจจะกํ าหนดโทษรุนแรงตามผลการกระทํ าได

2) ความผดิฐานยดึถือ ครอบครองทีด่นิในเขตปาสงวนแหงชาต ิกนสราง แผวถาง
หรือเผาปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 14 มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ     
ปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 ก ําหนดอตัราโทษจ ําคกุตัง้แตหกเดอืนถึงหาป และปรบัตัง้แตหาพนับาท
ถึงหนึง่หมืน่บาท ถาการกระท ํานัน้ไดกระท ําเปนเนือ้ทีย่ีสิ่บหาไร หรือกอใหเกดิความเสยีหายแกไมสัก
ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข ตามกฎหมายปาไม หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใด
อยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร 
หรือเสียหายแกตนนํ ้าลํ าธาร จ ําคกุตัง้แตสองปถึงสบิหาปและปรบัตัง้แตสองหมืน่บาทถงึหนึง่แสนบาท
มีปญหาอยูวา หากผูกระทํ าความผิดไดเขาไปกระทํ าการกนสราง แผวถาง เผา ยึดถือครอบครอง     
ทีด่นิในเขตปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนเนื้อที่ 1,000 ไร ศาลจะกํ าหนดโทษปรับ
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ผูกระทํ าความผิดเกินกวาอัตราตามที่กฎหมายกํ าหนดไวไดหรือไม ก็คงเปนไปตามที่วิเคราะหไว  
ในขอ 1 ศาลไมอาจจะกํ าหนดโทษปรับผูกระทํ าสูงกวาที่กฎหมายกํ าหนดไวได

3.4.2 ดุลพินิจของศาล
การใชดุลพินิจในการกํ าหนดโทษปรับของศาลก็นับวาเปนปจจัยหนึ่งที่ทํ าให

การกํ าหนดโทษปรับในการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมไมสอดคลองกับการกระทํ าความผิด 
เพราะดลุพนิจิการก ําหนดโทษปรบัของศาลยอมเปนไปตามกฎหมาย กลาวคอื เมือ่จ ําเลยในคดอีาญา
ใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวนหรือช้ันพิจารณา ก็ถือวามีเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78       
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติวา “เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่ม
หรือการลดโทษตามบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายนี ้หรือกฎหมายอืน่แลวหรือไม ถาศาลเหน็สมควร
จะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดนั้นก็ได” ตามบทบัญญัติดังกลาว     
ในความผดิเกีย่วกบัปาไม เมือ่เจาพนกังานจบักมุผูกระท ําผิดได ผูตองหามกัจะใหการรบัสารภาพเสมอ
เมื่อขึ้นสูกระบวนพิจารณาศาลมักจะใชดุลพินิจลดโทษปรับใหกับผูกระทํ าความผิดกึ่งหนึ่ง ดังนั้น 
จึงทํ าใหการกํ าหนดโทษปรับจึงไมสอดคลองกับการกระทํ าความผิด เชน คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6007/2546 ศาลฎกีาวนิจิฉยัวา คดนีีศ้าลชัน้ตนพพิากษาวา จ ําเลยทัง้สองมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง 73 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 
เปนความผิดกรรมเดียวตอกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานทํ าไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงเปน
กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จํ าคุกคนละ 1 ป และปรับคนละ  
10,000 บาท จํ าเลยทั้งสองใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ     
ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่ง คงจํ าคุกคนละ 6 เดือน และปรับ
คนละ 5,000 บาท โทษจ ําคกุใหรอการลงโทษมกี ําหนด 2 ป เมือ่ศาลชัน้ตนมไิดลงโทษจ ําเลยทัง้สอง
ตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคหนึง่ แตลงโทษจ ําเลยทัง้สองตามพระราชบญัญตัิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง อันเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด และ    
พระราชบญัญตัิดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหจายสินบนนํ าจับ ดังนั้น ศาลชั้นตนพิพากษาใหจายเงิน
สินบนนํ าจับตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จัตวา หาไดไม ที่ศาลอุทธรณภาค 6 
พพิากษาไมจายเงินสินบนนํ าจับ จงึชอบดวยกฎหมายแลว ฎีกาของโจทกยังไมขึ้น พิพากษายืน
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บทที่ 4
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับตางประเทศ
ในการกํ าหนดโทษปรับในการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม

4.1  กฎหมายที่เก่ียวของ

การด ําเนนิคดคีวามผดิเกีย่วกบัปาไมของไทย นอกจากตองน ําบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวกับปาไมมาใชบังคับแลว ยังตองใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถ    
น ําตวัผูกระท ําความผดิมาสูกระบวนการพจิารณาได กฎหมายทีเ่กีย่วของเกีย่วกบักระบวนการด ําเนนิคดี
กบัผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม มีดังนี้

4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา
เนือ่งจากโทษทีก่ ําหนดไวในกฎหมายปาไมของไทย ก ําหนดโทษไวและโทษนัน้

กเ็ปนโทษทางอาญา เชน จ ําคกุ ปรับ หรือริบทรพัย ดงันัน้จงึตองอาศยัอํ านาจตามประมวลกฎหมายอาญา
เปนหลักในการพิจารณาดํ าเนินการดวย เชน

มาตรา 17 บญัญตัวิา “บทบญัญตัใินภาค 1 แหงประมวลกฎหมายนี ้ใหใชในกรณี
แหงความผดิตามกฎหมายอื่นดวย เวนแตกฎหมายนั้นๆ จะไดบัญญัติใชเปนอยางอื่น”

นอกจากนัน้ ยงัน ําบทบญัญตัใินหมวด 4 ความรบัผิดในทางอาญา ตัง้แตมาตรา 59
ซ่ึงบญัญัติวา บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํ าโดยเจตนา มาตรา 72 มาตรา 76 
เร่ืองอายขุองผูกระท ําความผดิ มาตรา 78 เหตบุรรเทาโทษ มาตรา 83 การกระท ําความผดิตัง้แตสองคน
ขึน้ไป มาตรา 86 ผูสนับสนุนการกระทํ าความผิด มาตรา 90 ความผิดกรรมเดียว มาตรา 91 ความผิด
หลายกรรม เปนตน

4.1.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เนือ่งจากพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัปาไมเปนกฎหมายทีม่โีทษทางอาญา การทีจ่ะเอา

ผูกระทํ าความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อลงโทษผูกระทํ าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติได  
ตองด ําเนนิการตามกฎหมายทีเ่รียกวา ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ซ่ึงพนกังานเจาหนาที่
พนกังานสอบสวนจะตองด ําเนนิการตามกฎหมายฉบบันีโ้ดยเครงครดั หากไมด ําเนนิการตามกฎหมาย
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กจ็ะท ําใหผลการด ําเนนิการเสยีไป หรือไมมผีลทีจ่ะด ําเนนิการตอไปไดเลย ตามหลกัผลไมจากตนไม
อันมพีษิ Fruit of the poisonous tree doctrine เชน เร่ืองอ ํานาจสบืสวนและสอบสวนตามมาตรา 17 – 21
อํ านาจการสอบสวน มาตรา 22 – 27 บุคคลผูมีอํ านาจฟองคดีอาญาตอศาลตามมาตรา 28 การดํ าเนิน
คดอีาญาซํ ้า มาตรา 39 (4) การออกหมายจบั มาตรา 66 การปลอยช่ัวคราวตามมาตรา 106 การสอบสวน
ตามมาตรา 120 การแจงขอกลาวหาและสทิธใิหกบัผูถูกกลาวหาตามมาตรา 134 การฟองตามมาตรา 158
โจทกขาดนดัพจิารณาตามมาตรา 166 การพจิารณาและสบืพยานในศาลตามมาตรา 172 การพพิากษาคดี
ตามมาตรา 185 การท ําค ําพพิากษาตามมาตรา 192 การอทุธรณตามมาตรา 193 การฎกีาตามมาตรา 216
พยานหลักฐานตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 244 การบังคับคดีตามมาตรา 245 – 251 เปนตน

4.2  ความผิดเก่ียวกับปาไม

กฎหมายเกี่ยวกับปาไมเปนกฎหมายหลักในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม 
โดยมีจุดมุงหมายคุมครองทรัพยากรปาไม พื้นที่อันเปนตนนํ้ าลํ าธาร เขตอนุรักษพันธุสัตวปาและ
พนัธุพชื เพื่อใหมีพื้นที่ปา พื้นที่ตนนํ้ าลํ าธาร พื้นที่ริมนํ้ า มีเพียงพอสมดุลกับพื้นที่ของประเทศและ
ความเปนอยูของประชาชน เพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีมีมาตรฐานตามสมควรเทาที่รัฐจะจัดให 
กฎหมายเกีย่วกับปาไมของไทยมี 4 ฉบับ กฎหมายแตละฉบับกํ าหนดบทลงโทษผูกระทํ าความผิด
ดังนี้

4.2.1 ความผิดเก่ียวกับการปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
1. ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหาม อันยังมิไดแปรรูปโดยไมมีรอยตรา

คาภาคหลวงหรอืรอยตรารฐับาลขาย เวนแตพสูิจนไดวาไมนัน้ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษ
จ ําคกุไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ1

2. กรณตีามขอ 1. ถาไมทีม่ไีวในครอบครองเปนไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหาม
ประเภท ข2 หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน

                                                       
1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 69.
2 ไมหวงหาม มีสองประเภท คือ
ประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา ไดแก ไมซึ่งการทํ าไมจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือ

ไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข ไมหวงหามพิเศษ  ไดแก ไมหายาก หรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํ าไม

เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ
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หรือทอน หรือรวมปรมิาตรไมเกนิสีลู่กบาศกเมตร ผูกระท ําตองระวางโทษจ ําคกุตัง้แตหนึง่ปถึงยีสิ่บป
และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท3

3. ผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระท ําดวยประการใด  ๆ อันเปนการท ําลายปา
หรือเขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่      
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ4

 4. กรณตีามขอ 3. ถาไดกระท ําเปนเนือ้ทีเ่กนิยีสิ่บหาไร ผูกระท ําตองระวางโทษ
จ ําคกุตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท5

5. ผูใดทํ าไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทํ าอันตรายดวยประการใดๆ     
แกไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทาน ตองระวางโทษ     
จ ําคกุไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ6

6. ผูรับอนุญาต ทํ าไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ประทับไว  
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ7

7. กรณตีามขอ 5. ขอ 6. ถาการกระท ํานัน้เกีย่วกบัไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหาม
ประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน  
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินส่ีลูกบาศกเมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไม         
เกนิสองลกูบาศกเมตร ผูกระท ําตองระวางโทษจ ําคกุตัง้แตหนึง่ปถึงยีสิ่บป และปรบัตัง้แตหาพนับาท
ถึงสองแสนบาท8

4.2.2 ความผดิเกี่ยวกับการปาไมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
ในเขตปาสงวนแหงชาต ิหามมใิหผูใดยดึถือครอบครอง ท ําประโยชนหรืออยูอาศยั

ในทีด่นิ กอสราง แผวถาง เผาปา ท ําไม เกบ็หาของปา หรือกระท ําดวยประการใดๆ อันเปนการเสือ่มเสยี
แกสภาพปาสงวนแหงชาติ ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแตหาพันบาท  
ถึงหาแสนบาท9 ถาไดกระทํ าเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไรหรือกอใหเกิดความเสียหายแกไมสัก ไมยาง 

                                                       
3 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 69 วรรคสอง.
4 แหลงเดิม. มาตรา 54 โทษตามมาตรา 72 ตรี.
5 แหลงเดิม. มาตรา 72 ตรี วรรคสอง.
6 แหลงเดิม. มาตรา 11 โทษตามมาตรา 73.
7 แหลงเดิม. มาตรา 12 โทษตามมาตรา 73.
8 แหลงเดิม. มาตรา 73 วรรคสอง.
9 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 14 โทษตามมาตรา 31.
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ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข ตามกฎหมายปาไม หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอน หรือ    
ทัง้สองอยางรวมกนัเกนิยีสิ่บตนหรือทอน หรือรวมปรมิาตรไมเกนิส่ีลูกบาศกเมตร หรือตนนํ ้าลํ าธาร
ตองระวางโทษจ ําคกุตัง้แตสอบปถึงสบิหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท10

4.2.3 ความผดิเกีย่วกับการปาไมตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2535
1. ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือ

กอสรางสิ่งหนึ่งส่ิงใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทํ าลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร 
ดนิ หนิ หรือเล้ียงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้ า หรือทํ าใหนํ้ าในลํ านํ้ า  
ลํ าหวย หนอง บึง ทวม เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษ  
จ ําคกุไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ11

2. เมือ่ไดมปีระกาศของรฐัมนตรกี ําหนดเขตหามลาสตัวปาชนดิหรือประเภทใดแลว  
หามมิใหผูใดยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทํ าลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน หรือ
ขดุหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้ า หรือทํ าใหนํ้ าในลํ านํ้ า ลํ าหวย หนอง บึง 
ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินเจ็ดป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ12

4.2.4 ความผดิเก่ียวกับการปาไมตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ภายในเขตอทุยานแหงชาต ิหามมใิหบคุคลใดยดึถือหรือครอบครองทีด่นิ รวมตลอดถงึ

กนสราง แผวถาง หรือเผาปา เก็บหา นํ าออกไป ทํ าดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทํ าให
เสือ่มสภาพซึ่งไม ยางไม นํ้ ามันยาง นํ้ ามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ทํ าดวยประการใดๆ 
ใหเปนอันตรายหรือทํ าใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุก 
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ13

ความผดิฐานตางๆ ดงักลาวขางตนนัน้ ผูวจิยัมคีวามเหน็วาเปนความผดิทีเ่กีย่วกบั
การปาไมจริงๆ แมจะเปนกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้เพือ่ความมุงหมายใหเปนมาตรการเสรมิ มไิดมุงประสงค
ใหการกระท ําเกีย่วกบัการปาไมเปนความผดิอาญาโดยตรงและไมตองการที่จะนํ ามาตรการทางอาญา
มาใชในการอนุรักษสภาพแวดลอมหรือรักษาระบบนิเวศนอยางเปนระบบ ซ่ึงความผิดเหลานี้แมมี
                                                       

10 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 14 โทษตามมาตรา 31 วรรคสอง.
11 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 38 โทษตามมาตรา 45.
12 แหลงเดิม. มาตรา 42 วรรคสอง โทษตามมาตรา 45.
13 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16 (1) (2) (4) โทษตามมาตรา 24.
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โทษทางอาญา แตเปนโทษทางอาญาทีม่ลัีกษณะเปนบทลงโทษผูทีไ่มปฏิบตัติามค ําสัง่ของเจาพนกังาน
หรือไมด ําเนนิการตามกฎเกณฑขัน้ตอนทีรั่ฐก ําหนดหรอือนญุาตใหด ําเนนิการ ความผดิอาญาในลกัษณะนี้
เรียกในเชงิวชิาการวา “Regulatory Offence”14 แตอยางนอยทีสุ่ดกเ็ปนการบญัญตัเิพือ่คุมครองตนไม
ปาไม และพื้นที่ปา ไมใหถูกกระทํ าโดยปราศจากการควบคุม การตรวจสอบจากเจาหนาที่ของรัฐ

4.3  The proceeds of crime  act  (cwth)  หรือ  เรียกวา  The proceeds  Act

ความผดิเกีย่วกบัปาไมเขาขายเปนความผดิทีก่ระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิ นาจะน ํา
มาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาเปนมาตรการเสริม เพื่อให  
การบังคับใชกฎหมายปาไมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส ไดอธิบายไววา “ความผิดมูลฐาน” คือ ตองมี
การกระทํ าความผิดในลักษณะเปนขบวนการ เปนความผิดที่ยากจะสาวไปถึงบุคคลที่อยูเบื้องหลัง
และเปนความผิดที่ใหเงินไดเปนมูลคาสูง15

4.4  วเิคราะหคํ าพิพากษาศาลฎีกาโทษปรับเกี่ยวกับปาไม

4.4.1 ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2311/2543
คดนีี ้โจทกฟองและแกไขคํ าฟอง มีใจความวา  เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2540

ถึงเดอืนกมุภาพนัธ 2541 เจาหนาทีข่องจ ําเลยที ่2 ไดตรวจคนและอายดัไมสักทอนจ ํานวน 13,215 ทอน  
ของโจทกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตอมาจํ าเลยที่ 1 ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของจํ าเลยที่ 2 ไดรองทุกข    
ตอพนกังานสอบสวน สถานีอํ าเภอภูธรอํ าเภอบานตาก จังหวัดตาก ใหดํ าเนินคดีแกโจทกในขอหา
มไีมสักทอนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตอันความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
และทํ าไมสักทอนจํ านวน 13,215 ทอน ของโจทกไวโดยไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการละเมิด  
ตอโจทก ขอใหจํ าเลยทั้งสองมีคํ าส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดไมสักทอนและไมสักแปรรูปดังกลาว
ของโจทก กอนที่จํ าเลยทั้งสองจะยื่นคํ าใหการ โจทกยื่นคํ ารองขอคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษา 

                                                       
14 กิตติพงษ กิตยารักษ. (2543). กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปลี่ยนแปลง เร่ือง บทบาท

อัยการในการพิทักษสิ่งแวดลอม. หนา 255.
15 วีระพงษ บญุโญภาส. (2545). “ความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญติัปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

พ.ศ. 2542 กับความจํ าเปนในการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย.” วารสารกฎหมาย. หนา 333.
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ขอใหศาลมคี ําสัง่เพกิถอนค ําสัง่ยดึหรืออายดัไมจ ํานวนดงักลาวของโจทก โดยโจทกขอวางหลกัประกนั
เปนเงิน 150,000,000 บาท

จ ําเลยที2่ ยืน่ค ําคดัคานวา ไมสักทอนจ ํานวนดงักลาวเปนไมทีเ่จาหนาทีข่องจ ําเลยที ่2 
ตรวจสอบพบวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยมกีารแจงหลักฐานออกใบเบกิทางน ําไมเคล่ือนที่
อันเปนเท็จ จึงทํ าการยึดไว และจํ าเลยที่ 2 ไดมอบใหจํ าเลยที่ 1 ไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานตี ํารวจภูธรบานตาก จังหวัดตาก เพื่อดํ าเนินคดีอาญาแกผูกระทํ าผิดฐานรวมกันมีไมสักทอน
ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนญุาตตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 69 พนกังานสอบสวน
รับค ํารองทุกขและยึดไมสักทอน จํ านวน 13,215 ทอน ไวเปนของกลางในคดีอาญา ขณะนี้คดีอาญา
อยูในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไมสักทอนดังกลาวจึงตกอยูในอํ านาจพนักงาน
สอบสวนซึง่ยดึไวเปนของกลาง เพือ่ใชเปนพยานหลกัฐานอนัส ําคญัแหงคดใีนการด ําเนนิคดแีกผูกระท ํา
ความผดิ ทัง้ในชัน้สอบสวนและชัน้พจิารณาของศาล หากศาลสัง่ถอนการอายดัและโจทกรับไมสักทอน
ของกลางไปท ําการแปรรปู จ ําหนาย จายโอน กจ็ะไมมพียานหลักฐานพสูิจนการกระท ําผิดของผูกระท ําผิด
และถาศาลมีคํ าพิพากษาใหรับไมสักทอนของกลางในที่สุด ก็ยอมไมมีไมสักทอนของกลางใหริบ
หลักทรัพยหรือหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารที่โจทกจะวางตอศาล ไมใชของกลางที่ศาลจะริบได 
ขอใหยกคํ ารอง

ศาลชัน้ตนไตสวนคํ ารองแลว มีคํ าส่ังใหเพิกถอนการยึดของจํ าเลยที่ 2 โดยให
โจทกวางหลักประกันจํ านวน 150,000,000 บาท

จํ าเลยที่ 2 อุทธรณ
ศาลอทุธรณภาค 2 พิพากษากลับใหยกคํ ารองขอคุมครองชั่วคราวกอน พิพากษา

ของโจทก
โจทกฎีกาวินิจฉัยวา เมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตํ ารวจภูธรอํ าเภอบานตาก   

รับค ํารองทุกขจากจํ าเลยที่ 2 และมีคํ าส่ังใหยึดไมสักทอน จํ านวน 13,215 ทอน เปนของกลาง       
ในการสอบสวนคดีอาญาแลว ก็ถือไดวาไมสักทอนของกลางดังกลาวเปนพยานหลักฐานที่พนักงาน
สอบสวนรวบรวมไวเพื่อดํ าเนินคดีอาญาแกผูกระทํ าผิด การที่จํ าเลยที่ 2 ดูแลรักษาไมของกลาง    
ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน จึงเปนการกระทํ าแทนพนักงานสอบสวน กรณี   
ยงัไมเปนทีพ่อใจวา ค ําฟองโจทกทีข่อใหบงัคบัจ ําเลยที ่ 2 เพกิถอนค ําสัง่ยดึหรืออายดัไมสักของกลาง
มีมูล จึงไมอาจอนุญาตใหนํ าวิธีคุมครองชั่วคราวกอนมีคํ าพิพากษาตามที่โจทกขอมาใชบังคับได
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 255 ทีศ่าลอทุธรณภาค 2 ใหยกค ําขอคุมครองชัว่คราว
กอนพิพากษาของโจทกนั้น ชอบแลว ฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น
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กรณนีี ้ ขอเทจ็จรงิฟงไดวา เจาหนาทีก่รมปาไมไดเขาตรวจสอบไมสักทอนทีก่องอยู
บริเวณหมอนไมของโจทกทีต่ัง้อยูหมูที ่5 ต ําบลตากออก อํ าเภอบานตาก จงัหวดัตาก จากการตรวจสอบ
นาเชื่อวาใบเบิกทางนํ าไมเคล่ือนที่ของไมสักทอนเหลานั้นเปนเท็จ จึงไดอายัดไมสักจํ านวน  
15,085.83 ลูกบาศกเมตร และไดมอบหมายใหจ ําเลยที ่1 ไปรองทกุขตอพนกังานสอบสวนสถานตี ํารวจภธูร
อํ าเภอบานตาก จงัหวดัตาก เพือ่ใหด ําเนนิคดอีาญาแกผูกระท ําความผดิ พนกังานสอบสวนรบัค ํารองทกุข
และยดึไมสักทอนจ ํานวนดงักลาวเปนของกลางในคด ี คดอียูในระหวางสอบสวนในระหวางการอายดั
กอนที่จะมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน โจทกไดขออนุญาตนํ าไมสักที่ถูกอายัดไปแปรรูป 
จ ํานวน 5,576 ทอน คงเหลอืไมสักจ ํานวน 9,302 ทอน เมือ่พนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน
แลวเสร็จไดเสนอฟองตอศาล คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล โจทกไดมีคํ ารองตอศาล       
ขอคุมครองชัว่คราวกอนพพิากษาขอใหศาลสัง่เพกิถอนค ําสัง่ยดึหรืออายดัไมจ ํานวนดงักลาวของโจทก
พรอมทัง้ขอวางหลกัประกนัเปนเงนิ 150,000,000 บาท ศาลชัน้ตนไตสวนค ํารองแลว มคี ําสัง่ใหเพกิถอน
การยดึของจํ าเลยที่ 2 โดยใหโอกาสวางหลักประกัน จํ านวน 150,000,000 บาท จํ าเลยที่ 2 อุทธรณ
ศาลอทุธรณภาค 2 พพิากษากลบัใหยกค ํารองขอคุมครองชัว่คราวกอนพพิากษาของโจทก โจทกฎกีา
และศาลฎีกามีคํ าพิพากษายืนตามศาลอุทธรณภาค 2

คดนีีไ้มไดเกีย่วของกบัโทษปรบัทางอาญาตามความผดิเกีย่วกบักฎหมายปาไมโดยตรง
ที่ยกตัวอยางเพื่อแสดงใหเห็นวา การกระทํ าความผิดกฎหมายปาไมมีจํ านวนมากมายมหาศาล       
ซ่ึงตอนทีบ่ญัญตักิฎหมายในเรือ่งโทษปรบั คงคาดไมถึงวาจะพบการกระท ําความผดิมากมายขนาดนี้
มากอน จงึบญัญตัโิทษฐานความผดิมไีวในครอบครองซึง่ไมหวงหามอนัยงัมไิดแปรรปูโดยมไิดรับอนญุาต
มอัีตราโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ถาเปนการกระทํ า
เกีย่วกบัไมสัก ไมยาง ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนเกินยี่สิบตนหรือทอน
หรือรวมปริมาตรไมเกิน 4 ลูกบาศกเมตร จํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหาพันบาท     
ถึงสองแสนบาท จะเห็นไดวากฎหมายบัญญัติอัตราโทษปรับไวจํ านวนหาพันบาทถึงสองแสนบาท  
ในกรณทีีม่ไีวในครอบครองไมเกนิกวา 20 ตนหรอืทอน แตในความผดิในคดนีีพ้บไมสักอยูในครอบครอง
โดยผิดกฎหมายถงึ 13,215 ทอน ในขณะทีผู่กระท ําความผดิยืน่ค ํารองขอใหศาลสัง่เพกิถอนการอายดั
ไมของกลาง วางหลักประกันถึง 150,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราโทษปรับตามกฎหมาย
ปาไมแลว นับวานอยมาก อัตราโทษปรับตามกฎหมายไมอาจจะปองกันการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับ
ปาไมได
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4.4.2 ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6007/2546
โจทกฟองขอใหลงโทษจ ําเลยทัง้สองตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507

มาตรา 4 6 7 8 9 14 31 35 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 5 6 7 11 73 74 74 ทวิ 74 จัตวา 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ริบของกลาง และจายเงินสินบนนํ าจับตามกฎหมาย

จ ําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จํ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 มาตรา 14 31 วรรคหนึง่ พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึง่ 73 วรรคหนึง่
ประกอบประมวลกฎหมาย มาตรา 83 เปนความผิดกรรมเดียว ผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษ  
ฐานท ําไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิ ซ่ึงเปนกฎหมายบททีม่โีทษหนกัทีสุ่ดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จ ําคกุคนละ 1 ป และปรบัคนละ 10,000 บาท จ ําเลยทัง้สองใหการรบัสารภาพเปนประโยชน
แกการพิจารณา มเีหตบุรรเทาโทษ ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่ง 
คงจ ําคกุคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท โทษจํ าคุกใหรอการลงโทษไวมีกํ าหนด 2 ป     
ไมชํ าระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบไมของกลาง สวนที่ขอให
ริบรถจักรยานยนตและรถเข็นลอยางของกลาง ใหยกคํ าขอจายเงินสินบนนํ าจับตามกฎหมาย

โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คดีนี้ศาลชั้นตนพิพากษาวา จํ าเลยทั้งสองมีความผิด          

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83         
เปนความผิดกรรมเดียว ผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานทํ าไมในเขตปาสงวนแหงชาติ          
ซ่ึงเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย มาตรา 90 จํ าคุกคนละ 1 ป และปรับ
คนละ 10,000 บาท จ ําเลยทัง้สองใหการรบัสารภาพเปนประโยชนตอการพจิารณา มเีหตบุรรเทาโทษ
ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่ง คงจํ าคุกคนละ 6 เดือน และปรับ
คนละ 5,000 บาท โทษจํ าคุกใหรอการลงโทษมีกํ าหนด 2 ป เมื่อศาลชั้นตนมิไดลงโทษจํ าเลยทั้งสอง
ตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคหนึง่ แตลงโทษจ ําเลยทัง้สองตามพระราชบญัญตัิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง อันเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด และ    
พระราชบญัญตัิดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหจายสินบนนํ าจับ ดังนั้น ศาลชั้นตนพิพากษาใหจายเงิน
สินบนนํ าจับตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จัตวา หาไดไม ที่ศาลอุทธรณภาค 6 
พพิากษาไมจายสินบนนํ าจับ จงึชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายืน

DPU



69

วเิคราะห
คดนีี ้โจทกฟองวา จํ าเลยไดกระทํ าความผิดขอหายึดถือ ครอบครองที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย กนสราง แผวถาง หรือเผา ปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 และมาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวกํ าหนดอัตราโทษไวใหมีโทษจํ าคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแต
หาพนับาทถงึหนึง่หมืน่บาท จ ําเลยทัง้สองใหการรบัสารภาพ ศาลชัน้ตนพพิากษาใหจ ําคกุคนละ 1 ป
และปรบัคนละ 10,000 บาท จํ าเลยทั้งสองใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษใหคนละกึ่งหนึ่ง คงจํ าคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท โทษจํ าคุก
ใหรอการลงโทษไวมีกํ าหนด 2 ป โจทกขอใหริบจักรยานยนตและรถเข็นรถยางของกลาง

ศาลอทุธรณภาค 6 พพิากษาใหริบของกลาง นอกจากนัน้ใหเปนไปตามค ําพพิากษา
ศาลชัน้ตน โจทกฎกีา ศาลฎกีายนื เพราะฉะนัน้คดนีีจ้ ําเลยถูกศาลพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุคนละ 6 เดอืน
ปรับคนละ 5,000 บาท โทษจํ าคุกใหรอการลงโทษมีกํ าหนด 2 ป

ขอเท็จจริงตามคํ าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จะเห็นไดวาศาลไดนํ าบททั่วไป    
ของประมวลกฎหมายอาญามาใชบงัคบัในความผดิเกีย่วกบัปาไมดวยโดยเฉพาะมาตรา 74 เพราะเหตวุา
ในความผดิเกี่ยวกับปาไม จํ าเลยมักจะใหการรับสารภาพเสมอ และผูกระทํ าผิดก็ทราบวา เมื่อใหการ
รับสารภาพ ศาลจะลดโทษใหกึ่งหนึ่งเสมอ จึงทํ าใหบทลงโทษตามกฎหมายปาไมที่กํ าหนดไว  
เพยีงเลก็นอย กย็งัไมอาจจะเอาผดิกบัผูกระท ําความผดิได สงผลกระทบตอหลักการลงโทษทางอาญา
กฎหมายปาไมใหไดรับการกระทบกระเทือน ไมอาจจะปองกันและปราบปรามผูกระทํ าผิดดาน
หลัก Deterrence ได จงึท ําใหผูกระทํ าความผิดไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับตามกฎหมาย สรุปแลว
คดนีีจ้ ําเลยไมถูกลงโทษจํ าคุก เนื่องจากศาลใหรอการลงโทษไวมีกํ าหนด 2 ป แตไดรับโทษเพียง
เสยีคาปรบัเพียง 5,000 บาท เมื่อเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับจากการกระทํ าความผิดแลวแทน
จะไมมีผลกระทบตอผูกระทํ าผิดเลย

เมือ่เทยีบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากผลของการกระท ําความผดิแลว จะเหน็ไดวา
โจทกฟองวา จ ําเลยกระท ําความผดิฐานยดึถือ ครอบครองทีด่นิ กนสราง แผวถาง หรือเผา ปาสงวนแหงชาติ
โดยมชิอบดวยกฎหมาย โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวา ไดบุกรุก กนสราง แผวถาง ปาสงวนแหงชาติ 
เปนเนื้อที่เทาใด แตเปนที่ทราบโดยทั่วไปแลววา เขตปาสงวนแหงชาติเปนแหลงตนนํ้ าลํ าธาร  
ความอุดมสมบูรณของพันธุไม พันธุสัตว คอนขางสูง การบุกรุกเขาไปทํ ากิจกรรมใดๆ ในเขต      
ปาสงวนแหงชาติของมนุษย ยอมเปนการทํ าลายระบบนิเวศวิทยา สูญเสียพันธุพืช พันธุสัตว ไป   
ไมมากกน็อย โดยเฉพาะเมื่อกระทํ าความผิดเขาไปกนสราง แผวถาง เผาปา ในเขตอุทยานแหงชาติ 
ยอมเปนการท ําลายปาไป ในขณะเดยีวกนัแมจะจบัตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษได แตกไ็มสามารถ
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ที่จะพลิกฟนระบบนิเวศวิทยาที่สูญเสียไป พันธุพืช พันธุสัตวที่สูญเสียไป ไมสามารถจะฟนฟู      
ใหกลับคนืสภาพเดมิภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ได ตองใชระยะเวลาอยางนอย 20 – 30 ป จงึพลิกฟน
สภาพปาใหกลับคนืมาดงัเดมิได หากไมสามารถจะเอาตวัผูกระท ําความผดิไดหรือเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ
ปลอยปละละเลย ยอมท ําใหพืน้ทีป่าในเขตอทุยานแหงชาตสูิญเสยีเพิม่มากยิง่ขึน้ หากปลอยปละละเลย
นานออกไป ผูบุกรุกก็จะเพิ่มสมาชิกในครอบครัวสูงขึ้น ยอมสงผลตอการกระทํ าความผิด บุกรุก
พื้นที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น กินเนื้อที่บริเวณกวางยิ่งขึ้น ซ่ึงสภาพดังกลาว
ประเทศไทยกํ าลังประสบปญหาอยูในปจจุบัน กลาวคือ ผูที่อาศัยอยูตามตะเข็บรอยตอระหวางเขต
ปาสงวนแหงชาตทิีจ่ะบกุรุก คบืคลานเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาตทิลีะเลก็ทลีะนอย เมือ่ทกุครอบครวั
ทํ าเชนเดียวกัน พื้นที่ปาสงวนยอมลดนอยลงไปจนไมเหลือสภาพเปนปาสงวนแหงชาติอีกตอไป 
กลายเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เปนขออางของประชาชนขอเขาไปทํ ากินในเขตปาสงวนแหงชาติ    
ค ําพพิากษาศาลฎกีาในคดนีีช้ี้ใหเหน็วา อัตราโทษปรบัตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายไมอาจจะปราบปราม
ผูกระทํ าความผิดได

เมือ่เทยีบโทษปรบัทีศ่าลมคี ําพพิากษาใหลงโทษปรบัจ ําเลยคนละ 5,000 บาท นัน้
นบัวาเปนปรมิาณเลก็นอยเมือ่เทยีบกบัผลประโยชนทีไ่ดรับจากการกระท ําความผดิ เนือ่งจากเมือ่บกุรกุ
แผวถาง กนสราง เขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ ยอมไดรับผลพลอยไดจากการกระทํ าความผิดนั้น 
คือ ไม ตามที่กลาวอางไวตั้งแตตนแลววา ปาสงวนแหงชาติเปนพื้นที่อุดมสมบูรณดวยพันธุไม 
พนัธุสัตว  หากทํ าการบุกรุกเขาไปเนื้อที่ประมาณ 1 ไร นาจะตัดตนไมออกไปเกือบ 100 ตน       
หากเปนไมสัก ไมยาง ไมประดู ซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ข ยอมมีราคาสูง ยอมขายไดเปนเงิน  
ในจ ํานวนทีม่ากเพยีงพอ คุมคากบัความเสีย่งในการกระท ําความผดิ การทีศ่าลมคี ําพพิากษาใหลงโทษ
ปรับจ ําเลยคนละ 5,000 บาท นบัวานอยมาก ไมอาจจะเปรยีบเทยีบกบัผลประโยชนทีผู่กระท ําความผดิ
ไดรับจากการกระทํ าผิดไดเลย

4.4.3 ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5350/2545
โจทกฟองวา จ ําเลยทัง้หากบัพวกอกี 5 คน ทีย่งัไมไดตวัมาฟองรวมกนับกุรุกเขาไป

แผวถางและทํ าไมในปาไรดอก โดยตัด ฟนเลื่อยไมยาง ไมสัก ไมคง ไมแสนบาน ไมแดงควน      
ไมนากบกุ และไมเลือดควาย ซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก จ ํานวน 27 ตน ปริมาตร 28.83 ลูกบาศกเมตร
แลวยดึถือครอบครองที่ดินประมาณ 5 ไร โดยไมไดรับอนุญาต และจํ าเลยทั้งหากับพวกรวมกัน     
มีไมหวงหามประเภท ก อันยังมิไดแปรรูป จํ านวนดังกลาวไวในครอบครองโดยไมมีรอยตรา        
คาภาคหลวงหรอืรอยตรารฐับาลขาย และจ ําเลยทัง้หากบัพวกซือ้หรือรับไวซ่ึงเครือ่งเล่ือยยนต 1 เครือ่ง
ราคา 3,000 บาท ซ่ึงเปนของทีม่ถ่ิีนก ําเนดิและผลติในประเทศเยอรมนั อันเปนของตองหามตองจ ํากดั
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และมผูีน ําเขามาในราชอาณาจกัร โดยหลีกเลีย่งการเสยีภาษศีลุกากรอนัเปนการฉอคาภาษขีองรฐับาล
ทีจ่ะตองเสยีคาภาษขีาเขา โดยจ ําเลยทัง้หากบัพวกรูแลววาเปนของทีผู่อ่ืนลักลอบน ําและพาหนศีลุกากร
เขามาในราชอาณาจกัร โดยหลีกเลีย่งอากรขอหามขอจ ํากดัทีต่องเสยี 900 บาท รวมราคาของและอากร
เขาดวยกนัจํ านวน 3,900 บาท เจาพนักงานยึดไดไมหวงหามดังกลาว เครื่องเลื่อยยนต 1 เครื่อง และ
รถจกัรยานยนต 1 คนั ทีไ่ดมาจากการกระท ําความผดิ ใชในการกระท ําความผดิ และไดใชเปนอุปกรณ
ใหไดรับผลในการกระทํ าความผิดเปนของกลาง ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
มาตรา 4 5 6 7 11 54 69 73 74 74 ทว ิพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทว ิพระราชบญัญตัิ
ใหบํ าเหน็จการปราบปรามผูกระทํ าความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4 5 6 7 8 9 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 32 33 63 91 ริบของกลาง และจายเงินรางวัลแกเจาพนักงานผูจับตามกฎหมาย

จ ําเลยทั้งหาใหการปฏิเสธ
ศาลชัน้ตนพพิากษาวา จ ําเลยทัง้หามคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484

มาตรา 11 73 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จ ําคกุคนละ 6 ป และจ ําเลยที ่5 มคีวามผดิ
ตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทว ิปรับ 15,600 บาท รวมจ ําคกุจ ําเลยที ่5 มกี ําหนด  
6 ป และปรบั 15,600 บาท จ ําเลยทัง้หาใหการรบัสารภาพในชัน้จบักมุและชัน้สอบสวนเปนประโยชน
แกการพจิารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 79 
คงจํ าคุกจํ าเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คนละ 4 ป จํ าเลยที่ 5 จํ าคุก 4  ปและปรับ 10,400 บาท ไมชํ าระคาปรับ   
จดัการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 รับไมและเครื่องเลื่อยยนตของกลางจายเงินรางวัล
แกเจาพนักงานผูจับตามกฎหมาย คํ าขอและขอหาอื่นใหยก

จํ าเลยทั้งหาอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษายืน
จํ าเลยทั้งหาฎีกา โดยผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคํ าพิพากษาศาลชั้นตน

อนญุาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ศาลฎกีาวนิจิฉัย พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา ในวัน เวลา และ

สถานทีเ่กดิเหตตุามฟอง นายดาบต ํารวจพรีะ ศริิมงักรโอ กบัพวก จบักมุจ ําเลยทัง้หาและยดึไดไมยาง
ไมสัก ไมคง ไมแคนบาน ไมแดงควน ไมบากบุก ไมชวด และไมเลือดควาย ซ่ึงเปนไมหวงหาม
ประเภท ก 27 ตน ปริมาตร 28.83 ลูกบาศกเมตร กบัเครือ่งเล่ือยยนต 1 เครือ่ง ซ่ึงเปนของทีม่ถ่ิีนก ําเนดิ
และผลติในประเทศเยอรมนัอนัเปนของตองหามตองจ ํากดัและมผูีน ําเขามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่ง
ภาษีศุลกากร และจ ําเลยที่ 5 ริบไวโดยรูอยูแลววาเปนของผูอ่ืนลักลอบนํ าและพาหนีศุลกากรเขามา
ในราชอาณาจักรดังกลาวเปนของกลาง ที่จํ าเลยทั้งหาฎีกาวา โจทกไมไดบรรยายฟองและนํ าสืบวา
ไดคัดสํ าเนาพระราชกฤษฎีกากํ าหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ไวตามสถานที่ตางๆ ที่ระบุไว           
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ในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 5 ซ่ึงเปนองคประกอบความผิด ทํ าใหจํ าเลยทั้งหา        
ไมทราบวาไมของกลางเปนไมหวงหามนัน้ เหน็วาการคดัส ําเนาพระราชกฤษฎกีาไวตามสถานทีต่างๆ
ดงักลาว ไมใชองคประกอบขอหาท ําไมโดยไมไดรับอนญุาต หากแตเปนเพยีงวธีิการใหพนกังานเจาหนาที่
กระท ําเพือ่มใิหผูหนึง่ผูใดโตแยงวา ยงัไมทราบพระราชกฤษฎกีาดงักลาวมาในฟองดวย และการทีโ่จทก
มไิดบรรยายฟองและน ําสืบเกีย่วกบัขอเทจ็จรงินี ้ หาไดมผีลท ําใหจ ําเลยทัง้หาไมทราบวาไมของกลาง
เปนไมหวงหามไม พยานหลกัฐานของจ ําเลยทัง้หาไมมนีํ ้าหนกัหกัลางพยานหลกัฐานโจทก ศาลฎกีา
เชือ่วาจ ําเลยทัง้หารวมกบัพวกตดั ฟน เล่ือยไมของกลางโดยไมไดรับอนญุาต จงึมคีวามผดิขอหาท ําไม
โดยไมไดรับอนุญาต ฎีกาของจํ าเลยทั้งหาฟงไมขึ้น แตขอเท็จจริงนาเชื่อวาจํ าเลยทั้งหากับพวก
กระทํ าการดังกลาวเพื่อทํ าถนนใชเปนทางสัญจรใหสะดวก โทษที่ศาลลางทั้งสองกํ าหนดมานั้น
หนกัเกนิไป สมควรกํ าหนดเสียใหมใหเหมาะสมกับการกระทํ าความผิด

พพิากษาแกเปนวา สํ าหรับขอหาความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
มาตรา 11 วรรคหนึง่ 73 วรรคสอง ใหลงโทษจ ําคกุคนละ 3 ป เมือ่ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คนละหนึ่งในสามแลว คงจํ าคุกคนละ 2 ป นอกจากที่แกใหเปนไปตามคํ าพิพากษา     
ศาลอุทธรณภาค 8

วเิคราะห
คดนีี ้โจทกฟองวา จํ าเลยทั้งหากับพวกอีก 5 คน บุกรุกเขาไปแผวถางและทํ าไม

ในปาไรดอก โดยตัด ฟน เล่ือย ไมยาง ไมสัก ไมกอ ไมแสนบาน ไมแดงควบ ไมบากบุก และ       
ไมเลือดควาย ซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก จํ านวน 27 ตน ปริมาตร 28.83 ลูกบาศกเมตร แลวยึดถือ
ครอบครองทีด่นิประมาณ 5 ไร โดยไมไดรับอนญุาตโดยใชเครือ่งเล่ือยยนต

จ ําเลยทัง้หาใหการปฏเิสธ
ศาลชั้นตนพิพากษา ใหลงโทษจํ าคุกจํ าเลยทั้ง 5 คนละ 6 ป ปรับ 15,600 บาท 

จ ําเลยทัง้หาใหการรบัสารภาพในชัน้จบักมุและชัน้สอบสวน มเีหตบุรรเทาโทษ ลดโทษใหหนึง่ในสาม
คงจํ าคุกจํ าเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คนละ 4 ป จํ าเลยที่ 5 จํ าคุก 4 ป และปรับ 10,400 บาท

จํ าเลยทั้งหาอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษายืน
จ ําเลยทั้งหาฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษาแกเปนวา สํ าหรับขอหาความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึง่ 73 วรรคสอง ใหลงโทษจ ําคกุคนละ 3 ป ลดโทษใหคนละหนึง่ในสาม
คงจํ าคุกคนละ 2 ป นอกจากที่แก ใหเปนไปตามคํ าพิพากษาศาลอุทธรณภาค 8
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ผลของคํ าพิพากษาของศาลในคดีนี้ กค็อื ลงโทษจํ าคุกคนละ 2 ป และปรับ  
10,400 บาท ผลการกระทํ าความผิดในคดีนี้ ไดแก บุกรุก แผวถาง และทํ าไม จํ านวน 27 ตน 
ปริมาตร 28.83 ลูกบาศกเมตร และยดึถือครอบครองทีด่นิประมาณ 5 ไร ซ่ึงตามพระราชบญัญตัิปาไม
พ.ศ. 2484 มาตรา 73 กํ าหนดใหจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
ถาการกระทํ านั้นกระทํ ากับไมสัก ไมยาง ไมหวงหาม ประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอน
อยางใดอยางหนึง่หรือทัง้สองอยางรวมกนัเกนิยีสิ่บตนหรือทอน หรือรวมปรมิาตรไมเกนิสีลู่กบาศกเมตร
หรือไมที่ไดแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร จํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับ
ตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท แตขอเท็จจริงในคดีนี้ จํ าเลยไดบุกรุกทํ าไมถึง 27 ตน รวม
ปริมาตรได 28.83 ลูกบาศกเมตร ตามกฎหมายตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับ
ตัง้แตหาพันบาทถึงสองแสนบาท แตโทษที่จํ าเลยในคดีนี้ไดรับ คือ จํ าคุกคนละ 2 ป ปรับเพียง 
10,400 บาท จะเหน็ไดวาโทษปรับเปนโทษปรับเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับผลประโยชนตอบแทน
จากการกระท ําความผดิ พบวาเทยีบกนัไมได โทษทีไ่ดรับจงึไมเพยีงพอทีร่ะงบัยบัยัง้การกระท ําความผดิ
ของผูกระทํ าความผิดของผูกระทํ าความผิดได

4.4.4 ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 960/2539
โจทกฟองวา เมื่อระหวางวันที่ 1 มกราคม 2531 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2533 เวลา

กลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน จํ าเลยบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครอง แผวถางปา ภายในเขต       
ปาสงวนแหงชาติหวยปอ จํ านวน 131 ไร และจํ าเลยเขาไปทํ าไมโดยตัดฟนไมหวงหามประเภท ก 
มไีมยาง 3 ตน ไมพลวง 8 ตน ไมเขวา 2 ตน และไมมะคาแต 1 ตน เปนการทํ าใหเสื่อมเสียแกสภาพ
ปาสงวนแหงชาตโิดยไมไดรับอนญุาตและมไิดรับยกเวนตามกฎหมาย ภายหลังจากกระท ําผิดขางตน
จ ําเลยแปรรปูไมเขวาภายในเขตควบคมุการแปรรปูไมโดยมไิดรับอนญุาต จ ําเลยมไีมแปรรปูตามจ ํานวน
และปรมิาตรดังกลาวไวในครอบครองเกินกวา 0.20 ลูกบาศกเมตร ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม
โดยไมไดรับอนญุาต และจ ําเลยมไีมมะคาแตซ่ึงยงัมไิดแปรรูป 1 ทอน ปรมิาตร 2 – 12 ลูกบาศกเมตร
ไวในครอบครองโดยไมมีรอยตราคาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย และจํ าเลยพิสูจนไมไดวา 
ไดไมดงักลาวมาโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุเกิดที่ตํ าบลหนองหิน อํ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   
เจาพนักงานยึดไมเขวาแปรรูป 3 แผน/เหล่ียม ปริมาตร 0.40 ลูกบาศกเมตร ไมมะคาแต 1 ทอน 
ปริมาตร 2.12 ลูกบาศกเมตร เปนของกลาง ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  
พ.ศ. 2484 มาตรา 4 6 9 14 31 35 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 7 11 48 69 73 74 
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 33 71 ริบของกลาง ใหจํ าเลยคนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวาร
ของจ ําเลยออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ และจายสินบนนํ าจับตามกฎหมาย

จ ําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชั้นตนพิจารณาแลว พิพากษาวา จํ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ        

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคแรก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 11,
48, 73 ลงโทษตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคแรก จํ าคุก 2 ป  
ฐานทํ าไมยางตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง จํ าคุก 1 ป ฐานแปรรูป     
ไมหวงหามในเขตควบคุมและฐานมีไมแปรรูปหวงหามไวในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตร 
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 71 วรรคแรก จํ าคุกกระทงละ 1 ป รวมจํ าคุก 5 ป       
ริบของกลาง ใหจํ าเลย คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของจํ าเลยออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ
และจายสินบนนํ าจับแกผูนํ าจับกึ่งหนึ่ง

จํ าเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษาแกเปนวา ใหยกฟองโจทกสํ าหรับความผิด         

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 31 วรรคแรก และพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 มาตรา 11 48 73 เสยีดวย ไมริบของกลาง ไมจายสินบนนํ าจับ และไมส่ังใหจํ าเลย คนงาน 
ผูรับจาง ผูแทนและบรวิารของจ ําเลยออกจากเขตปาสงวนแหงชาต ินอกจากทีแ่กใหเปนไปตามค ําพพิากษา
ศาลชั้นตน

โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาของโจทกในขอตอไปวา จํ าเลย

ท ําไมยาง ไมพลวง ไมเขวา ไมมะคาแต อันเปนไมหวงหามประเภท ก หรือไม สํ าหรับไมพลวง    
ไมเขวาและไมมะคาแตนั้น เนื่องจากโจทกนํ าสืบไมไดความชัดวา ไมดังกลาวขึ้นอยูในหรือนอก
เขตที่ดินตามหนังสือแจงการครอบครองที่ดินเอกสารหมาย ว.2 และ ว.3 จึงตองยกประโยชน     
แหงความสงสยัแกจ ําเลย โดยฟงขอเทจ็จรงิวา ไมดงักลาวขึน้อยูในทีด่นิตามหนงัสอืแจงการครอบครอง
ทีด่ินเอกสารหมาย ว.2  และ ว.3 จงึไมใชไมในปา เพราะปาหมายถึงที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมา
ตามกฎหมายที่ดิน ดังนั้นไมพลวง ไมเขวา และไมมะคาแตที่โจทกจับวา จํ าเลยตัด ฟน ทํ าไมนั้น  
จงึมใิชไมหวงหาม เพราะไมชนดิอืน่นอกจากไมสักและไมยางแลว จะเปนไมหวงหามประเภท ก ได
โดยพระราชกฤษฎีกา จะตองเปนไมในปา เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ไมดังกลาวมิใชไมหวงหาม
ประเภท ก แลว แมจํ าเลยจะตัด ฟน ไมดังกลาว จํ าเลยก็ไมมีความผิด สวนไมยางนั้น ไมวาจะขึ้นอยู 
ณ ทีใ่ดในราชอาณาจักร ก็เปนไมหวงหามประเภท ก ทั้งส้ิน จึงมีปญหาวา จํ าเลยไดตัดฟนไมยาง
จ ํานวน 8 ตนตามฟองหรือไม เหน็วา โจทกไมมพียานรูเหน็วา จ ําเลยตดั ฟนไมยาง หรือรวมกบัผูอ่ืน
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ตดัไมยาง จํ านวน 8 ตนดังกลาว จึงยกประโยชนแหงความสงสัยแกจํ าเลย ที่ศาลอุทธรณภาค 1 
พพิากษายกฟองโจทกในขอหานี้ ศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาโจทกฟงไมขึ้น

ปญหาตองวินิจฉัยในขอหาที่สามมีวา จํ าเลยแปรรูปไมเขวาและมีไมเขวาแปรรูป
ไวในครอบครองเกนิกวา 0.20 ลูกบาศกเมตร ในเขตควบคมุการแปรรปูไมหรือไม เหน็วา โจทกน ําสืบ
พสูิจนไมไดวา ไมเขวาดงักลาวเปนไมทีข่ึน้อยูในปามใิชในทีด่นิตามหนงัสือแจงการครอบครองทีด่นิ
เอกสารหมาย อ2 และ อ.3 ที่นายพัว นายชูไดมาตามกฎหมายที่ดินและโอนการครอบครองแกจํ าเลย
โดยชอบดงัไดวนิจิฉยัไวแลว ในปญหาขอ 2 ตอนตน ขอเท็จจริงจึงฟงไมไดวา ไมเขวาดังกลาว  
เปนไมหวงหามประเภท ก ดังนั้นแมจะฟงไดวา จํ าเลยแปรรูปไมเขวา และมีไมเขวาจํ านวนเกินกวา 
0.20 ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครองในเขตควบคมุการแปรรปูไม จ ําเลยกไ็มมคีวามผดิทีศ่าลอทุธรณภาค 1
พพิากษายกฟองขอหานี้ จึงชอบแลวฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น

พพิากษาแกเปนวา จ ําเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507
มาตรา 14, 31 วรรคสอง จํ าคุกจํ าเลย 2 ป และปรับ 50,000 บาท จํ าเลยประกอบอาชีพขายนํ้ ามัน  
เปนหลักฐานมั่นคง มีความประพฤติดี บํ าเพ็ญประโยชนตอสังคมตามกิจกรรมในภาพถาย ซ่ีงแนบ
ทายคํ าแถลงการณช้ันอุทธรณ หลังเกิดเหตุจํ าเลยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดยโสธร       
ทั้งไมปรากฏวาจํ าเลยเคยตองโทษจํ าคุกมากอน เพื่อใหโอกาสที่จํ าเลยจะกลับตัวเปนพลเมืองดี      
จงึใหรอการลงโทษจ ําคกุจ ําเลยไวมกี ําหนด 3 ป ไมชํ าระคาปรบั ใหจดัการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 ในการกักขังจํ าเลยแทนคาปรับ ใหกักขังเปนระยะเวลาเกินกวา 1 ปได ใหจํ าเลย     
คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของจํ าเลย ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ ไมของกลางไมริบ    
ค ําขอใหจายสินบนนํ าจับใหยก นอกจากที่แก ใหเปนไปตามคํ าพิพากษาศาลอุทธรณภาค 1

วเิคราะห
ขอเท็จจริงฟงไดวา โจทกฟองวา จํ าเลยบุกรุกเขาไปยึดถือ ครอบครอง แผวถาง

ปาสงวนแหงชาติหวยปอ จํ านวน 181 ไร เขาทํ าไมหวงหามประเภท ก ไดแก ไมยาง 8 ตน ไมพลวง 
8 ตน ไมเขวา 2 ตน และไมมะคาแต 1 ตน และแปรรูปไมเขวาโดยไมไดรับอนุญาต

จ ําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลช้ันตนพิพากษาใหจํ าคุก 5 ป ริบของกลาง ใหจํ าเลย คนงาน ผูรับจาง ผูแทน  

และบรวิารของจํ าเลยออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ และจายสินบนนํ าจับแกผูนํ าจับกึ่งหนึ่ง
จํ าเลยอุทธรณ
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ศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษาแกเปนวา ใหยกฟองโจทก สํ าหรับความผิด        
ตามพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 และพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ไมริบของกลาง
ไมจายสินบนนํ าจับ และไมส่ังใหจํ าเลย คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของจํ าเลยออกจากเขต
ปาสงวนแหงชาติ นอกจากที่แก ใหเปนไปตามคํ าพิพากษาศาลชั้นตน

โจทกฎีกา
ศาลฎกีาพิพากษาแกเปนวา ใหจํ าคุกจํ าเลย 2 ป และปรับ 50,000 บาท จํ าเลย

ประกอบอาชีพขายนํ้ ามันเปนหลักฐานมั่นคง ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาจังหวัดยโสธร จึงให
รอการลงโทษจํ าคุกไวมีกํ าหนด 3 ป

จากคํ าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ พบวา จํ าเลยบุกรุก แผวถาง ครอบครอง         
เขตปาสงวนแหงชาติ จํ านวนถึง 181 ไร และทํ าไมในเขตปาสงวนแหงชาติ รวมจํ านวน 21 ตน       
ทีสุ่ดแลวศาลพิพากษาใหจํ าคุก 2 ป ปรับ 50,000 บาท โทษจํ าคุกใหรอการลงโทษไวมีกํ าหนด 3 ป 
เทากบัวาจ ําเลยไดรับโทษช ําระคาปรบัเพยีง 5 หมืน่บาท จากค ําพพิากษาศาลฎกีา พบวา ผูกระท ําความผดิ
เปนผูมีฐานะทางการเงิน เปนเจาของธุรกิจนํ้ ามัน เปนสมาชิกสภาจังหวัด

4.5  ปญหาการลงโทษปรับในความผิดเก่ียวกับปาไม

ปญหาการลงโทษปรบัตามกฎหมายปาไมไมบรรลุวตัถุประสงคตามหลกัการขมขู ปราบปราม
Deterrence เกิดขึ้น ดวยสาเหตุหลายประการดวยกัน ดังนี้

4.5.1 ปญหาที่เกิดจากกฎหมายปาไมโดยตรง
จากการศึกษาพบวา ปญหาที่ทํ าใหการลงโทษปรับในความผิดเกี่ยวกับปาไม   

ไมบรรลุวตัถุประสงคเทาที่ควร เนื่องมาจากโทษปรับในกฎหมายเกี่ยวกับปาไม กํ าหนดแบบตายตัว
และอัตราโทษปรับที่กํ าหนดไวในกฎหมายก็ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
นอกจากนัน้กฎหมายยังกํ าหนดจํ านวนไมหรือพื้นที่ในการกระทํ าความผิด ยกตัวอยางเชน

1. ความผดิฐานมีไวในครอบครอง ซ่ึงไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 69 กํ าหนดอัตราโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือ
ปรับไมเกนิหาหมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั ถาการกระท ําเกีย่วกบัไมสัก ไมยาง ไมหวงหาม ประเภท ข
หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกิน 4 ลูกบาศกเมตร    
จํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท จะเห็นไดวา กฎหมาย
ก ําหนดผลของการกระท ําทีจ่ะตองรบัโทษสงูขึน้ไวตํ ่าเกนิไป เมือ่เทยีบกบัสถานการณการกระท ําความผดิ
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เกีย่วกบัปาไมในปจจุบัน กลาวคือ กฎหมายปาไม กํ าหนดใหผลของการกระทํ าความผิดไวเพียงมีไว
ในครอบครองซึ่งไมหวงหามเปนตนหรือเปนทอนเกินยี่สิบตนหรือทอนขึ้นไป วางอัตราโทษไว  
ใหไดรับโทษจ ําคกุตัง้แตหนึง่ปถึงยีสิ่บปและปรบัตัง้แตหาพนับาทถงึสองแสนบาท จากกรณตีวัอยาง
ในบทที ่ 3 พบวา การกระท ําผิดในคดนีัน้ จ ําเลยมไีวในครอบครองไมสักถึง 13,215 ตน จ ําเลยยนิยอม
วางเงินสดเปนหลักประกันถึง 150,000,000 บาท ยื่นคํ ารองเพื่อขอใหศาลคุมครองชั่วคราวมีคํ าส่ัง 
เพกิถอนค ําสัง่ยดึหรอือายดัไมของกลางของพนกังานเจาหนาที ่ กรณดีงักลาวจะเหน็ไดวา สถานการณ
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมในปจจุบันรุนแรงผลของการกระทํ าความผิดมากมายมหาศาล 
เมื่อเทียบโทษปรับทางอาญาในกฎหมายปาไม ซ่ึงกํ าหนดอัตราปรับไวสูงสุดเพียงสองแสนบาท   
ไมอาจจะเทียบกันไดเลยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติที่สํ าคัญของประเทศ

2. ความผดิฐานยดึถือครอบครองทีด่นิในเขตปาสงวนแหงชาต ิกนสราง แผวถาง
หรือเผาปาสงวนแหงชาตโิดยมชิอบดวยกฎหมายตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัปิาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 ก ําหนดอตัราโทษไวใหจ ําคกุตัง้แตหกเดอืนถึงหาปและปรบัตัง้แตหาพนับาทถงึหนึง่หมืน่บาท  
ถาการกระท ําเปนเนื้อที่ยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิดความเสียหายแกไมสัก ไมสนเขา หรือไมหวงหาม 
ประเภท ข ตามกฎหมายปาไม หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง
รวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือเสียหายแกตนนํ้ า ลํ าธาร  
จ ําคกุตัง้แตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท ความผิดฐานนี้วางโทษจํ าคุก
ตัง้แต 6 เดือนถึงหาป กรณีกระทํ าความผิดโดยทั่วไป หากการกระทํ านั้นเปนเนื้อที่ถึงยี่สิบหาไร 
หรือท ําความเสยีหายแกไมหวงหามประเภท ข มจี ํานวนรวมกนัเกนิกวายีสิ่บตนหรือทอน ปริมาตรไม
เกนิสีลู่กบาศกเมตร หรือทํ าความเสียหายแกตนนํ้ า ลํ าธาร ระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท

4.5.2 ปญหาการนํ าหลักการในประมวลกฎหมายอาญา มาบังคับใชกับการกระทํ าผิด
กฎหมายปาไม

1. การลดโทษใหกับผูกระทํ าความผิดตามมาตรา 78
เนื่องจากโทษทางอาญา มีจุดมุงหมายเพื่อลงโทษกับการกระทํ าที่ฝาฝน     

ตอบทบญัญตัขิองกฎหมายและการกระท ําความผดินัน้เปนการฝาฝนคณุธรรม ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
หรือเปนความผิดในตัวของมันเอง (MALA IN SE) เมือ่ระงับยับยั้งการกระทํ าความผิด ดับตอความสุข
รวมของสังคม เชน การฆาการตาย การลักทรัพย การปลนทรัพย การขมขืน การพรากผูเยาว เปนตน 
เมือ่ผูกระทํ าความผิดถูกจับกุมได มีความสํ านึกถึงการกระทํ าของตนวา เปนความผิด ก็จะใหการ  
รับสารภาพวา ตนเองไดกระท ําความผดิตามขอกลาวหาจรงิ กแ็สดงใหศาลและคนในสงัคมใหเหน็วา
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แมไดกระทํ าความผิดทางอาญาลงไปแลว เมื่อจับไดก็สํ านึกถึงการกระทํ าความผิดวา ส่ิงที่ไดกระทํ า
ลงไปนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ขัดกับประเพณี ศีลธรรมอันดีของคนในชุมชน ซ่ึงปฏิบัติตอๆ กันมา
หลายชั่วอายุคน บุคคลเชนนี้ สังคมนาจะใหอภัยการกระทํ าผิดของเขาโดยลงโทษในอัตราโทษ    
พอสมควร เพื่อใหโอกาสผูกระทํ าความผิดกลับเขาสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง กฎหมายอาญาของไทยจึงได
บัญญัติใหศาลพิพากษาลดโทษใหกับผูกระทํ าความผิด ถาผูกระทํ าความผิดใหการรับสารภาพ     
เปนประโยชนตอการพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

แตการกระทํ าความผิดตามกฎหมายปาไมไมไดเปนความผิดที่มีผลกระทบ
ตอความเปนอยูของสงัคม ความผดิเกีย่วกบักฎหมายปาไมไมไดเปนการฝาฝนคณุคาของความเปนมนษุย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด แตที่มีความผิดทางอาญาเพราะกฎหมายบัญญัติไววา 
เปนความผดิและก ําหนดโทษทางอาญาไว เพราะความผดิในลกัษณะนีเ้รียกวา ความผดิตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิหรือทีเ่รียกวา “MALA PHOHIBITA” กอปรกบัการกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไมเปนการกระท ํา
ความผิดที่สงผลตอความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปา อันเปนแหลงทรัพยากรที่สํ าคัญของประเทศ   
แมจะไมใชความผิดในตัวของมันเอง แตก็มีผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคมในวงกวาง 
มผีลกระทบตอสภาพดิน ฟา อากาศ ความอุดมสมบูรณของพื้นดิน อันเปนแหลงเพาะปลูกธัญพืช 
เพื่อหลอเล้ียงทั้งมนุษยและสัตว เมื่อผูกระทํ าผิดถูกจับไดก็จะใหการรับสารภาพโดยตลอด เพราะ    
ผูกระทํ าความผิดมองทะลุแลววา ผลของการรับสารภาพ ผูกระทํ าความผิดจะไดรับโทษเพียงใด 
เปนผลดตีอตนกบัคนในครอบครวัมากกวาทีจ่ะตอสูคด ี ทีจ่ะสญูเสยีทัง้เวลาและเงนิทอง โดยไมทราบ
ผลในอนาคตวาเปนประการใด ผูใหการรับสารภาพใหเสร็จไป การพิจารณาคดีก็จะรวดเร็วข้ึน  
หากศาลจะพิพากษาก็จะลดโทษใหตามหลักการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ผลก็คือ 
ศาลจะพพิากษาใหลดโทษใหทัง้จ ําทัง้ปรบัจ ํานวนกึง่หนึง่เสมอ สํ าหรับโทษจ ําคกุกจ็ะรอการลงอาญา
มรีะยะเวลาตามทีศ่าลก ําหนด เพราะฉะนัน้การใหการรบัสารภาพของผูกระท ําความผดิกฎหมายปาไม
ไมใชผูที่สํ านึกถึงผลของการกระทํ าความผิดของตนแตอยางใด แตที่รับสารภาพเพราะตองการ     
ใหศาลลดโทษทั้งจํ าและปรับ สวนโทษจ ําคุกก็จะไดรับการพิจารณาใหรอการลงโทษตามระยะเวลา
ตามที่ศาลกํ าหนด

4.5.3 ปญหากระบวนการพิจารณาและการกํ าหนดโทษ
กระบวนการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับปาไมไมคอยจะมีปญหายุงยากมากนัก 

เพราะเปนคดีที่จํ าเลยใหการรับสารภาพตั้งแตช้ันสอบสวนถึงชั้นพิจารณาแกจํ าเลย ก็จะขอความ
กรุณาตอศาลใหรอการลงโทษ แตจะมีปญหาในเรื่องการกํ าหนดโทษปรับของศาล เนื่องจาก
กฎหมายปาไมของไทยเปนระบบการก ําหนดโทษปรบัแบบตายตวั การลงโทษปรบัจะมากมายเพยีงใด
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กข็ึน้อยูกบัความรายแรงของการกระท ําความผดิ ตลอดจนผลกระทบตอสภาพการท ําลายวามากขนาดไหน  
ทัง้นีก้ค็งเปนไปตามแนวคํ าพิพากษาของศาลฎีกาดวย แตอยางไรก็ตามก็ตองไมเกินกวาอัตราสูงสุด
ทีก่ฎหมายกํ าหนดไวได

จากการศึกษา โทษปรบัทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับปาไมนาจะเปนไปในอัตรา
กาวหนาตามจ ํานวนเทาของผลประโยชนจะไดรับ คงจะเหมาะสมกบัสถานการณการกระท ําความผดิ
เกีย่วกบัปาไมในประเทศไทย เพราะเหน็วา การกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไมเปนความผดิทีม่ผีลกระทบ
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะพื้นที่ปาเปนแหลงสะสมทรัพยากรที่สํ าคัญของประเทศ  
เมื่อมีการกระทํ าความผิดมาก ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศที่รุนแรง  
หากจะฟนฟูกลับสูสภาพเดิมไดตองใชงบประมาณมหาศาล และใชระยะเวลานานถึงจะกลับฟนคืน
มาไดดงัเดมิทัง้หมดได เชน พนัธุพชื พนัธุสัตวบางชนดิทีสู่ญพนัธุจากการบกุรกุท ําลายของมนษุยไป
แลวไมอาจจะฟนฟูใหกลับมาสูระบบนิเวศใหมได การลงโทษตามจํ านวนเทาของผลประโยชน    
ไดรับมหีลักอยูวา ผูใดกระท ําผิดโดยหวงัผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกจิและจะไดรับผลประโยชน
ตอบแทนเทาใด ก็จะตองไดรับผลรายตามจํ านวนเทาผลประโยชนที่ไดรับตามที่กฎหมายกํ าหนด 
เชน หากคนบกุรุกท ําลายปา หรือท ําไมประเภท ข โดยมชิอบดวยกฎหมาย หากผลตอบแทนจากการกระท ํา
ความผดิคดิเปนเงินจํ านวน  100,000 บาท  อาจจะกํ าหนดโทษปรับไว จํ านวน 2 เทา หรือ 3 เทา  
ของผลประโยชนตอบแทนจะไดรับ ผูกระทํ าความผิดจะตองไดรับโทษปรับเปนเงิน 200,000 บาท 
หรือ 300,000 บาท เปนตน นาจะมีผลระงับยับยั้งการกระทํ าความผิดของผูกระทํ าความผิดได      
เชนเดียวกับโทษปรับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 296 
ซ่ึงบญัญตัวิา “ผูใดฝาฝนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตองระวางโทษ
จ ําคกุไมเกนิ 2 ป หรือปรับเปนเงนิไมเกนิ 2 เทาของผลประโยชนทีบ่คุคลนัน้ไดรับไว หรือพงึจะไดรับ
เพราะการกระท ําฝาฝนดงักลาว แตทัง้นีค้าปรบัดงักลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั”
เปนตน

อีกประการหนึ่ง ลักษณะของการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไม นาจะเขาขาย
เปนภัยตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเจริญทางเทคโนโลยีทํ าใหทุนตางชาติหล่ังไหล
เขามาในประเทศไทยทั้งทุนที่มาโดยชอบดวยกฎหมายและทุนที่ไดจากการกระทํ าความผิดฐานอื่น  
บางครัง้กจ็ะเขามาทัง้เงนิทนุและผูกอการรายขามชาต ิ ผูทรงอทิธิพล เจาพอ หรือผูกระทํ าผิดคดรีายแรง
เขามาอยู มาลงทนุในประเทศไทย ทัง้มาหลบหนคีวามผดิ ทัง้มาเพือ่ฟอกเงนิทีไ่ดมาจากการกระท ําผิดดวย
นายทุนเหลานี้ เมื่อเขามากระทํ าผิดกฎหมายปาไมของไทยมักจะไมลงมือดวยตนเองมักจะทํ าผิด
โดยผานคนในพืน้ที ่ทัง้ชาวบาน ผูน ําชมุชน ก ํานนั ผูใหญบาน โดยใหบคุคลเหลานีเ้ปนผูด ําเนนิการให
เมือ่เจาหนาทีท่ ําการจบักมุกม็กัจะไมถูกจบัด ําเนนิคด ี ผูทีถู่กจบั กค็อื ชาวบาน ผูรับจางนายทนุมาท ําผิด
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เมือ่ถูกด ําเนนิคดกีจ็ะคอยใหความชวยเหลือทัง้คาจางทนายความในการแกตางคด ี คาใชจายในระหวาง
ถูกด ําเนินคดี เมื่อคดีส้ินสุดลงแลวบุคคลเหลานั้นก็จะบุกรุกเขาไปครอบครองใหม การบุกรุกทํ าลาย
ก็จะทํ าเปนบริเวณกวาง ความเสียหายตอทรัพยากรปาไมเปนจํ านวนมาก กระบวนการดังกลาว     
เขาขายเปนความผดิมลูฐาน ซ่ึงศาสตราจารยวรีะพงษ บญุโญภาส ไดอธิบายไววา การกระท ําความผดิ
ในลกัษณะเปนกระบวนการยากที่จะสาวไปถึงตัวบุคคลที่อยูเบื้องหลัง และเปนความผิดที่ใหเงินได
เปนมลูคาสงู นาจะน ํามาตรการตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิมาเสรมิ เพือ่จะระงบั
ยับยั้งการกระทํ าความผิดลงได สอดคลองหลักการตาม THE PROCEED OF CRIME ACT 1987           
ของประเทศแคนาดา ทั้งนี้โดยเพิ่มความผิดเกี่ยวกับปาไมเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินลงไปดวย เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาไมของไทย 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

โทษทางอาญาตามกฎหมายปาไมของไทยเปนความผิด เพราะกฎหมายบัญญัติหาม
(mala prohibita) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อขมขูผูกระทํ าผิดใหเข็ดหลาบไมกลากระทํ าความผิดขึ้นอีก 
ในขณะเดียวกันเพื่อเปนตัวอยางใหคนทั่วไปเปนวาเมื่อกระทํ าความผิดแลวจะตองรับโทษ เพื่อให
คนทัว่ไปทีไ่ดทราบจะไดเกรงกลวัไมกลากระท ําผิดขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ปกปองคุมครองรกัษาพืน้ทีป่าใหเพยีงพอ
เอื้อตอการเปนอยูของสมาชิกภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อใหรักษาสภาพธรรมชาติเดิม   
ใหคงอยูเพื่อสงวนไวเปนประโยชนเพื่อการศึกษาและรื่นรมยของประชาชน เพื่อปองกันการตัดไม
ท ําลายปา เพือ่สงวนรกัษาและอนรัุกษทรัพยากรและสตัวปา โดยก ําหนดอตัราโทษปรบัไวในลกัษณะ
ตายตวั Fixed sum system แตการกระท ําความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัปาไมทีก่ ําหนดไวในกฎหมายปาไมนัน้  
นบัวาตํ ่ามากไมสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกจิสังคมในปจจบุนั จงึท ําใหการลงโทษปรบัตามกฎหมาย
ไมอาจจะบรรลุผลตามเจตนารมณของกฎหมาย เชน ความผิดฐานมีไวในครอบครองซึ่งไมหวงหาม
อันยงัมไิดแปรรปูโดยมชิอบดวยกฎหมาย ก ําหนดอตัราจ ําคกุไมเกนิหาป หรือปรับไมเกนิหาหมืน่บาท
หรือทัง้จ ําทั้งปรับ แตถาเปนการกระทํ ากับไมสัก ไมยาง ไมหวงหาม ประเภท ข หรือไมอ่ืนเปนตน
หรือเปนทอนเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกิน 4 ลูกบาศกเมตร จํ าคุกตั้งแตหนึ่งป   
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท มีปญหาวา หากผูกระทํ าความผิดฐานนี้        
กบัไมหวงหามประเภท ข รวมเปนจํ านวน 10,000 ทอนหรือตน หรือ 100,000 ทอนหรือตน        
ศาลจะพจิารณาพพิากษาใหลงโทษปรบัจ ํานวนเกนิกวา 200,000 บาท ไดหรือไม ตามหลกัตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 2  ศาลไมอาจจะลงโทษปรับจํ านวนเกินกวา 200,000 บาทได เมื่อเปรียบเทียบ
กบัผลประโยชนทีจ่ ําเลยจะไดรับจากการกระท ําความผดิแลว ไมอาจจะเทยีบกนัไดเลย ปญหาผูกระท ํา
ความผิดสามารถกระทํ าความผิดในจํ านวนมากตามที่ยกตัวอยางไดหรือไม พิจารณาแลวเห็นวา 
เนือ่งจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี ผูกระทํ าความผิดสามารถนํ าเครื่องไม เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช
ในการกระท ําความผิดได และกระทํ าไดอยางรวดเร็ว ไดผลงานเปนจํ านวนมาก ซ่ึงมีกรณีความผิด
มาแลว กรณีการกระทํ าผิดลักลอบตัดไมทํ าลายปาในปาสาละวิน พบวา มีการอายัดไมของกลาง
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จ ํานวนถึง 103,379 ทอน1 ความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กเ็ชนเดียวกัน  
การกระทํ าความผิดฐานครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ กนสราง แผวถาง หรือเผา         
ปาสงวนแหงชาติโดยมิชอบดวยกฎหมาย กํ าหนดอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับ  
ตัง้แตหาพนับาทถงึหนึง่หมืน่บาท ถากระท ําเปนเนือ้ทีย่ีสิ่บหาไรหรือกอใหเกดิความเสยีหายแกไมสัก
ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข ตามกฎหมายปาไม หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใด
อยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร 
หรือเสียหายแกตนนํ ้าลํ าธาร จ ําคกุตัง้แตสองปถึงสบิหาปและปรบัตัง้แตสองหมืน่บาทถงึหนึง่แสนบาท
จากผลการศึกษากรณีตัวอยาง พบวามกีารกระทํ าความผิดฐานยึดครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
เปนเนือ้ทีก่วารอยไร แตกฎหมายไมสามารถทีจ่ะลงโทษปรบัผูกระท ําความผดิเกนิกวาหนึง่แสนบาท

นอกจากขอจ ํากดัในเรือ่งอตัราโทษปรบัทีก่ ําหนดไวในกฎหมายเกีย่วกบัปาไมแลว พบวา
ยังมีปจจัยอ่ืนที่ทํ าใหมาตรการลงโทษปรับทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับปาไมไมบรรลุผลเทาที่ควร 
กค็อื การน ําหลักการในประมวลกฎหมายอาญามาบงัคบัใชกบัความผดิในกฎหมายปาไม โดยเฉพาะ
เหตบุรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เนือ่งจากเหตบุรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
น ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิกเ็นือ่งมาจากในความผดิในตวัเอง mala in se เชน ความผดิฐานฆาคนตาย
ลักทรัพย ทํ ารายรางกาย ฯลฯ หากจํ าเลยใหการรับสารภาพทางกฎหมายถือวาผูกระทํ าความผิด
สํ านึกในการกระทํ าความผิดของตนรับสารภาพการกระทํ าความผิดของตนตอพนักงานสอบสวน 
หรือศาลทราบเชนนี้ ถือวาผูกระทํ าความผิด รูผิดชอบชั่วดี เมื่อรับสารภาพสมควรที่สังคมจะให
โอกาสบุคคลคนนั้นกลับเนื้อกลับตัวกลับเขาสูสังคม กฎหมายจึงกํ าหนดใหลดโทษใหผูกระทํ าผิด
กึง่หนึง่ของโทษที่ศาลวางไว แตในความผิดเกี่ยวกับปาไมเปนความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว ถึงแม
จะมอัีตราโทษทัง้จ ําคกุและปรบั การรบัสารภาพของผูกระท ําผิดมไิดเกดิขึน้เพราะส ํานกึในการกระท ํา
ความผดิแตประการใด การรับสารภาพผูกระทํ าความผิดก็เพราะทราบวาศาลจะตองพิจารณาลดโทษ
ใหกับตนโดยแนแท การรับสารภาพก็เพื่อประโยชนที่จะไดรับจากคํ ารับสารภาพของตนมากกวา  
มาตรการโทษปรับในความผิดกฎหมายปาไม จงึไมบรรลุผลเทาที่ควร

                                                          
1 ยอดยิ่งยวด. (ม.ป.ป.). ปาสาละวินกอนจะสิ้นผืนปา (สุดทาย). หนา 70 – 73.
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5.2  ขอเสนอแนะ

จากสรปุปญหาการบงัคบัใชโทษปรบัตามกฎหมายปาไมดงักลาวมาแลวขางตน มขีอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้

5.2.1 จากสถติกิารบกุรกุท ําลายปาในประเทศไทยในชวง 15 ปทีผ่านมา ท ําใหพืน้ทีป่าไม
ของประเทศไทยลดนอยลงทุกป เห็นวาการสูญเสียทรัพยากรปาไมเปนปญหาสํ าคัญที่ตองไดรับ
การแกไขเปนอันดับแรก ปญหาการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมเปนสาเหตุสํ าคัญของการสูญเสีย
พืน้ทีป่า จากการศกึษาพบวา การกระท ําความผดิเกีย่วกบัปาไมมผีลกระทบตอเศรษฐกจิและสิง่แวดลอม
นบัวันยิ่งรุนแรงขึ้น โดยไมอาจจะคํ านวณคาเสียหายได การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมจึงนับวา
เปนความผดิทีม่ผีลกระท ําตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ มาตรการทีจ่ะชวยระงบั
ยับยั้งปญหาการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะกํ าหนด     
อัตราโทษปรบัในความผดิเกีย่วกบัปาไม เปนไปในอตัรากาวหนาตามจ ํานวนเทาของผลประโยชนทีไ่ดรับ
กลาวคอื หากผูกระทํ าความผิดจะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการกระทํ าความผิดจํ านวนเทาใด
ตองก ําหนดโทษปรับในความผิดนั้นๆ ตามจํ านวนเทาผลประโยชนที่ผูนั้นจะไดรับ อาจจะกํ าหนด
อัตราโทษปรบัขัน้สงูไวเปน 2 เทา หรือ 3 เทา ของผลประโยชนทีผู่กระท ําความผดิจะไดรับ มาตรการ
ดังกลาวจะชวยปองกันและปราบปรามผูกระทํ าความผิดใหมีประสิทธิภาพ เพราะวาหากกฎหมาย
เกี่ยวกับปาไมกํ าหนดอัตราโทษปรับตามจํ านวนเทาของผลประโยชนที่จะไดรับ ผูกระทํ าความผิด  
กจ็ะตองพจิารณาไตรตรองชัง่นํ ้าหนักระหวางผลไดและผลเสียที่ตนจะไดรับจากการกระทํ าความผิด
อยางละเอยีดรอบคอบ หากพบวาการกระท ําความผดิของตนจะถกูปรบัตามจ ํานวนเทาของผลประโยชน
ทีต่นจะไดรับแทนทีต่นจะไดรับผลประโยชนตอบแทนทีน่าพอใจ แตกลับถูกศาลลงโทษปรบั 2 – 3 เทา
ของผลประโยชนที่ตนจะไดรับ ผูกระทํ าความผิดก็จะระงับยับยั้งการกระทํ าความผิดนั้นลงได  
ปริมาณคดคีวามผดิเกีย่วกบัปาไมกจ็ะลดลง สงผลตอการตดัไมท ําลายปาลดลงได เหตผุลอีกประการหนึง่
กค็อื เนือ่งจากราคาไมในปจจุบันคอนขางสูง ถาผูกระทํ าความผิดจับกุมดํ าเนินคดีโทษที่จะพึงไดรับ
ทั้งจํ าคุกและปรับ หากโทษปรับเปนไปตามจํ านวนเทาของผลประโยชนจะไดรับแลว โทษปรับ
ยอมสงูมากเกนิความสามารถทีผู่กระท ําความผดิจะรบัผิดได เมือ่ถูกจบักมุด ําเนนิคดกีจ็ะถูกลงโทษปรบั
จนกระทั่งทรัพยสินเงินทองที่เก็บสะสมไวมาเปนเวลานานสูญหายไปในคราวเดียวกัน ยอมสงผล
ตอการตดัสนิใจในการกระท ําความผดิของผูกระท ําความผดิได อยางเชน ความผดิตามพระราชบญัญตัิ
หลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 มาตรา 296 ซ่ึงบญัญตัวิา “ผูใดฝาฝนมาตรา 238 มาตรา 239
มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 2 ป หรือปรบัเปนเงนิไมเกนิ 2 เทา
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ของผลประโยชนที่บุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทํ าฝาฝนดังกลาว แตทั้งนี้ 
คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ” เปนตน

5.2.2 นาจะมกีารทบทวนการน ําเหตบุรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78  
มาบงัคบัใชกบัความผดิเกีย่วกบัปาไมเพราะไมสอดคลองกบัวตัถุประสงคการบรรเทาโทษ โดยเฉพาะ
การรับสารภาพของผูกระทํ าความผิดจากการศึกษาการดํ าเนินคดีกับผูกระทํ าความผิดกฎหมายปาไม 
สวนใหญจะรบัสารภาพ เหตผุลในการรบัสารภาพหาใชการส ํานกึถึงการกระท ําความผดิของผูกระท ํา
ความผดิไม แตเพือ่ผลประโยชนทีผู่กระท ําผิดจะพงึไดรับจากค ําพพิากษา เชน ลดโทษจ ําคกุลงกึง่หนึง่
และรอการลงโทษ หรือลดโทษปรบัลงเหลอืกึง่หนึง่ เปนตน เพือ่จะไดมโีอกาสกลบัมากระท ําผิดซํ ้าอีก

5.2.3 น ํามาตรการตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิมาเสรมิในความผดิ
เกีย่วกบักฎหมายปาไม จากผลการศึกษาพบวา การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับปาไมไมเคยจับผูบงการ 
นายทนุ ผูทรงอทิธิพล ผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดได การกระท ําความผดิมกัจะกนิอาณาบรเิวณกวาง
ท ําลายนํ ้า พันธุพืช พันธุสัตว ในพื้นที่ปาไปจํ านวนมหาศาล ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํ าพื้นที่ 
ไปท ําธรุกจิขนาดใหญ ไมวาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สงออกไปจํ าหนายยังตางประเทศ หรือปอน
โรงงานอตุสาหกรรมในประเทศ เชน บุกรุกเพื่อเปนพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ ามันสงโรงงานอุตสาหกรรม  
เพื่อปลูกยางพารา หรือทํ าเปนรีสอรท เพื่อบริการใหกับนักทองเที่ยว เปนตน ตามที่ยกตัวอยาง      
จะเห็นไดวา การกระทํ าตองใชทุนสูงมาก เพราะตองใชทั้งเครื่องจักร เครื่องยนต และแรงงาน
จํ านวนมาก แตเมื่อเจาหนาที่ตรวจพบเขาทํ าการจับกุมก็จะจับไดเฉพาะลูกจางและเครื่องมือเทานั้น 
จะเห็นไดวา การกระทํ าความผิดปาไมในปจจุบันไดพัฒนาไปมากตามกระแสโลกาภิวัฒนไดนํ า
เทคโนโลยแีละทุนสูง ทุนเหลานั้นอาจจะมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปนทุนที่มาจากการกระทํ า
ความผิดฐานอื่นก็เปนไดซ่ึงตางจากการกระทํ าความผิดในอดีตที่ผานมา เทาที่จับไดก็เปนชาวบาน  
ผูยากไร การกระทํ าผิดก็เปนปริมาณเพียงเล็กนอยทั้งพื้นที่และปริมาณตนไม เพราะใชแรงงานคน
ในการกระทํ าความผิดการที่ศาลในอดีตจะใหความปราณีกับบุคคลเหลานั้นก็นาจะเหมาะสมแลว  
แตการกระทํ าผิดในปจจุบันมีความรุนแรงขึ้นมาหลายเทาตัว นาจะนํ ามาตรการตามที่บัญญัติไว    
ในพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิมาใชกบัความผิดเกีย่วกบัปาไม เพือ่ใหการบงัคบั
ใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.2.4 สมควรที่จะนํ าหลักเกณฑความรับผิดโดยเครงครัด Strict Liability ในกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคมาใชกับความผิดเกี่ยวกับปาไมดวย เนื่องจากการพิจารณาดํ าเนินคดีกับผูกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับปาไม นํ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับในกฎหมายฉบับนี้ 
ไดกํ าหนดไววาการพิสูจนความผิดของผูกระทํ าความผิดจะตองพิสูจนใหศาลเห็นจนสิ้นความสงสัย 
หรือ (Proof beyond a reasonable doubt) มาตรา 227 บญัญตัวิา “ใหศาลใชดลุพนิจิวนิจิฉยัช่ังนํ ้าหนกั
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พยานหลักฐานทัง้ปวง อยาพพิากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามกีารกระท ําผิดจรงิและจ ําเลยเปนผูกระท ํา
ความผิดนั้น

วรรคสอง เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจํ าเลยไดกระทํ าผิดหรือไม ใหยก
ประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจํ าเลย”

ดังนั้น เมื่อโจทกฟองวาจํ าเลยกระทํ าความผิด ก็เปนหนาที่ของโจทกจะตอง    
นํ าพยานหลักฐานทั้งหมดเขาสืบพิสูจนใหประจักษชัดตอศาลวา จํ าเลยกระทํ าผิดเชนนั้นจริง         
จึงจะสามารถพิจารณาลงโทษผูกระทํ าความผิดได หากโจทกไมสามารถจะพิสูจนใหศาลเชื่อ      
โดยส้ินสงสัยวา จํ าเลยกระทํ าผิดจริงศาลจะตองยกประโยชนในความสงสัยนั้นใหจํ าเลย กลาวคือ 
ศาลจะตองพิพากษายกฟองโจทกไป คดีก็จะสิ้นสุดไมสามารถจะฟองจํ าเลยเปนคดีตอศาลพิจารณา
อีกตอไปได หากนํ าหลักความรับผิดโดยเครงครัด Strict Liability มาใชแลว จะเปนประโยชน      
ตอการพิจารณามาก โดยหลักการนี้มีอยูวาเมื่อจํ าเลยถูกจับกุมดํ าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับปาไม  
จงึเขาขอสันนษิฐานของศาลวา จ ําเลยเปนผูกระท ําผิดตามทีถู่กกลาวหาจรงิ โดยไมตองน ําพยานหลกัฐาน
สืบพสูิจนความผดิของผูกระท ําความผดิตอศาล หากผูกระท ําความผดิอางวาตนไมไดกระท ําความผดิ
ตามทีถู่กกลาวหานัน้ เปนหนาทีข่องผูกระท ําความผดิหรือจ ําเลยจะตองน ําพยานหลกัฐานเขาสืบพสูิจน
ตอศาลวา ตนไมไดมพีฤตกิารณตามทีถู่กกลาวหาแตอยางใด หากสามารถพสูิจนได ศาลกจ็ะพพิากษา
ยกฟองไป หากไมสามารถน ําพยานหลกัฐานเขาสืบพสูิจนตอศาลเพือ่หกัลางขอกลาวหาของโจทกได
จ ําเลยกจ็ะตองรับผิดตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิเหน็วา นาจะเปนมาตรการหนึง่ทีจ่ะปองกนัและปราบปราม
การกระทํ าความผิดใหลดลงได

ดวยมาตรการดงักลาว เหน็วาหากไดมกีารแกไขกฎหมายเกีย่วกบัปาไมใหมโีทษปรบั
ตามจ ํานวนเทาของผลประโยชนทีไ่ดรับน ํามาตรการตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
มาเปนมาตรการเสริม ปรับปรุงเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายอาญาใหสอดคลองกับคดีปาไม และ
น ําหลักความรับผิดโดยเครงครัด Strict Liability เขามาเสริมในสวนกระบวนการพิจารณาความผิด
เกีย่วกบัปาไม นาจะชวยลดความบกพรองการบงัคบัใชกฎหมายเกีย่วกบัปาไมลงได สงผลตอประสทิธภิาพ
ในการบงัคบัใชกฎหมายปาไม ลดปริมาณคดีการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมลง รักษาสงวนทรัพยากร
ปาไมใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนภายในประเทศตอไป
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