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บทคัดย่อ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัญหาของการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยมี “ไม้” เป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิต ซึ่งไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลานาน จึงก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
และปัญหาการท าไม้เถื่อนที่ผิดกฎหมาย เพื่อน ามาผลิตเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ จึงเกิดแนวคิด
การใช้มาตรการทางการตลาด เพื่อส่งเสริมสินค้าไม้ถูกกฎหมายที่มาจากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
และปิดกั้นสินค้าไม้ที่ได้มาจากไม้ผิดกฎหมาย โดยประเทศที่พัฒนาแล้วได้เข้ามามีบทบาทและ
ผลักดันให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 ผลจากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยที่ใช้บังคับการควบคุมการผลิตและการค้า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยป่าไม้  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 4440 (พ.ศ. 2555) เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน : ข้อก าหนด และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
เล่ม 1 ข้อก าหนด เป็นต้น พบว่ามาตรการในควบคุมการจัดการไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดการปัญหาการลักลอบการตัดไม้
ท าลายป่า การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญที่มีลักษณะเป็นการควบคุมมากกว่า
ส่งเสริม ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อการผลิตและการค้า ซึ่งมีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสม 
เช่น ด้านการจัดการป่าไม้และการควบคุมการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ มาตรการลงโทษ และการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น 
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 ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะโดยให้มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ 
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ในด้านต่าง  ๆ กล่าวคือ ก าหนดให้มีค านิยาม ค าว่า  
“ไม้ถูกกฎหมาย” และ “ไม้ผิดกฎหมาย” มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและยืนยันในทุก
ขั้นตอนของการผลิต มาตรการกฎหมายในระบบประกันไม้ถูกกฎหมาย เพื่อน าไปสู่การจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน การก าหนดให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและท ารายงาน
การจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ในที่ดินของเอกชนเช่นเดียวกับที่ดินของรัฐ  การยกเลิก
ข้อก าหนดไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน การก าหนดให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร หรือสหกรณ์ของ
ผู้ประกอบการผู้ผลิตไม้ และเกษตรกรรายย่อยผู้ท าสวนป่า  ในการขอค ารับรองการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนจากองค์กรอิสระที่ประเทศคู่ค้าให้การยอมรับ การลดอุปสรรคการแปรรูปไม้ในระหว่าง
เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น การก าหนดมาตรฐานทั่วไปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
ไม้ยางพารา และการก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของสวนยางพารา  
การปรับปรุงแก้ไขมาตรการลงโทษทางอาญา โดยน าหลักนิติเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์
ให้แก่สังคมสูงสุด และเพิ่มเติมมาตรการทางปกครองที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่บังคับเอากับผู้ฝ่าฝืน 
หรือบังคับเอากับตัวทรัพย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการ 
ปลูกต้นไม้และการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน โดยตราเป็นพระราชบัญญัต ิ
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ABSTRACT 
 

 This thesis has objective to study on the problems concerning of producing and 
trading of timber furniture products which has timber as the main material. Timber is natural 
resource which is renewable. However, since the renewable period takes long time, it causes 
occurrence of illegal harvest in order to supply the production of timber products. The marketing 
concept was brought about to support legally harvest timber from sustainable forest management, 
and to block out the products derived from illegal harvest. The developed countries also stepped 
in to support the Sustainable Forest Management.  
 The result of the study shows that Thai Law controlling the producing and trading 
timber furniture products recently; e.g. the Forest Act B.E. 2484, the National Parks Act B.E. 
2504, the National Reserved Forests Act B.E. 2507, Forest Plantation Act B.E. 2535 and 
Amendment of Forest Plantation Act, Agricultural Standards Act B.E. 2551, Induatrial Products 
Standards Act. B.E. 2511, Announcement of National Council for Peace and Order 106/2557: 
Amendment to the law of Forestry, Announcement of Ministry of Industry 4440 (B.E. 2555) on 
the cancellation of industrial products standard, Sustainable Forest Management System Book 1, 
and so on. These regulations are not fully efficient and are not able to prevent illegal timber 
harvest.  To grow the economic forest to be the source of raw materials in this industry is only the 
control not the support, which affects the production and trade. There are issues that should be 
approved to make these regulations more practical, such as forest management and control of the 
trading of illegal timber, Law Enforcement, timber furniture products standard, sanctions, 
promotion and support from the government, and so on.  
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 The specific law concerning the producing and trading of timber furniture products 
should be specified such as; defying the clear definition of "legal timber" and "illegal timber", 
legal measures to monitor and to verify every step in timber production, the due diligence system 
assuring the legal timber which will lead to the Sustainable Forest Management, the competent 
authorities assigned to order officers to site-visit and make a report showing the list of types and 
amount of timber in private land and also the land belongs to the government, cancelling of 
forbidden timber in private land, grouping together into organization or cooperative the operators 
in timber producing industry and retail agriculturist of forestry plantations in order to be able to 
apply for the certification of sustainable forest management from an independent organization 
which are accepted by partner countries, reducing the problems in processing timber in the 
daytime, defining rubber timber furniture products standard and to define common standards for 
sustainable forest management of rubber plantations, and rectifying the criminal sanction. All 
these suggestions are to bring Law and Economics to be at its most advantage for the society and 
to increase administrative measurement which can empowers authorities to force the violators or 
expropriate the property faster. And also to establish the Fund supporting tree planting and 
sustainable plantation management which should be stated as an Act to be practically effective. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์
จากรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนสละเวลาในการตรวจแก้ไข และแนวทางในการเขียน
วิทยานิพนธ์แก่ผู้เขียนมาโดยตลอด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่ได้กรุณาให้เกียรติ
รับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และ อาจารย์ ดร.มณทิชา 
ภักดีคง ที่ได้กรุณาให้เกียรติรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า  
ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เคารพและภรรยาที่เป็นที่รักของผู้เขียน  
ที่ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เขียนตลอดมาจนประสบความส าเร็จ และเป็นก าลังใจ
ส าคัญในการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ รวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา จนเป็น
ผลให้การศึกษาของผู้เขียนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณ คุณชินเชาวน์ เอ้ืออารีตระกูล 
และกลุ่มพี่ เพื่อนปริญญาโท ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการศึกษาปริญญาโททุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมื่อกล่าวถึงป่าไม้สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ต้นไม้และพรรณพืชนานาพันธุ์ในปัจจุบันนี้ 
ไม่ค่อยมีให้ได้พบเห็นป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ หรือระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์เท่าใดนัก 
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ได้ และเป็นแหล่งของปัจจัยสี่ที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมวลมนุษย์  คือ อาหาร
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
อ่ืน ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

เมื่อเห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ว่าต้นไม้นั้นมีประโยชน์มากมาย ทั้งในเร่ือง ระบบ
นิเวศ และเป็นแหล่งปัจจัยสี่ดังกล่าว ที่ส าคัญต้นไม้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม
ไม้ และเคร่ืองเรือน ในการสร้างบ้านเรือนเพื่อใช้อยู่อาศัย และน ามาประกอบเป็นเคร่ืองเรือนต่าง ๆ 
เช่น เก้าอี ้โต๊ะ เตียง เป็นต้น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ปัญหามีว่า หากมี
การน าเอาต้นไม้มาท าเคร่ืองเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น ตามความต้องการของประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นเชน่นี ้ความต้องการผลิตภัณฑ์จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็จะมากขึ้นตามล าดับต้นไม้ที่ส าคัญจึงถูก
น ามาแปรรูปเพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทันตามความต้องการที่จะ
ใช้ของประชากร แม้ว่ารัฐจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการทางการเงินให้มีการปลูกสวนป่าไม้
เศรษฐกิจเพื่อให้มีไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ตาม  แต่ต้นไม้เศรษฐกิจที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกสวนป่านั้น แต่ละชนิดใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน และ 
เป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งต้องใช้เงินทุนอันเป็นต้นทุนส าคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่า แต่หาก
มีต้นไม้บางประเภทที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปี  เช่น ไม้ยูคาลิปตัส  
แต่ไม้ประเภทนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนและไม่เหมาะสมที่จะน ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ที่นิยมน ามาผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของผู้บริโภคนั้น เป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความสวยงามของลายเนื้อไม้
และสีของเนื้อไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้หลงใหลในความสวยงาม ท าให้ผู้ผลิต
ได้รับค่าตอบแทนที่สูงตามมาด้วย ยกตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก เป็นต้น นอกจากไม้สักที่
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เป็นไม้เศรษฐกิจส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นนิยมแล้ว  ยังมีไม้อีกชนิดหนึ่งที่
เป็นไม้เศรษฐกิจส าคัญและนิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค คือ ไม้พะยูง 
ซึ่งทั้งไม้สักและไม้พะยูงไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร จะเป็นไม้หวงห้ามตามพระราช 
บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งไม้พะยูงนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งและมีความสวยงาม สีของไม้จะ 
ไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ เพราะไม้พะยูงจะมีสีที่เข้มและมีลายของไม้ที่สวยงามและดูเด่นกว่า
ต้นไม้ประเภทอื่น ซึ่งต่างกับไม้สัก เพราะไม้สักจะมีสีเหลืองนวลไม้พะยูงเป็นไม้ที่อยู่ในป่าและเป็น
ไม้ที่หายากและระยะเวลาในเจริญการเติบโตนั้นยาวนานกว่าที่ส าคัญไม้พะยูงเป็นไม้เนื้อแข็งที่
ทนทานมาก เมื่อน าไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็จะท าให้มีมูลค่ามาก เพราะความทนทาน ความสวยงาม
ของสีและลายไม้ประกอบกันและเป็นไม้ที่หายากขึ้น จึงท าให้ไม้พะยูงเป็นไม้ที่ต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ท าสวนป่าไม้พะยูง
ที่จังหวัดตราด จ านวน 25,000 ต้น และอยู่ในระยะตัดฟันเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ไม้พะยูงเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกในขณะนี้และเหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้คือ 
ประเทศไทย แหล่งสุดท้ายของโลก ไม้พะยูงไทยใกล้สูญพันธุ์ อีกไม่เกิน 2 ปี มีโอกาสหมดไปจาก
ประเทศไทย เนื่องจากการปั่นราคาจนกลายเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกในขณะนี้  ลูกบาศก์เมตรละ 
250,000 -300,000 บาท ถึงขนาดแค่การชี้จุดว่ามีไม้พะยูงอยู่บริเวณใดก็ท ารายได้ถึง ต้นละ 5,000 บาท 
สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้ เพราะประเทศจีนมีความต้องการสูงโดยการเอาไปท าเป็นวัตถุมงคลและ 
เคร่ืองเรือน1 ขณะนี้สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ท าลายป่ายังคงวิกฤตมากขึ้น โดยเฉพาะไม้พะยูง 
ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ที่มีการลักลอบตัดมากที่สุดในตอนนี้ จากในอดีตที่เคยเป็นไม้สัก ไม้กฤษณา 
ถึงแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้สนธิก าลังร่วมกับทหาร ต ารวจ ปราบปรามอย่างการลักลอบการตัดไม้
ท าลายป่า และการท าไม้เถื่อนอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังปรากฏว่ายังคงมีไม้จ านวนมากถูกตัดออกไปจากป่า
เช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและน ายึดไม้พะยูงของกลางไว้คิดเป็นมูลค่ามากถึง 1.9 หมื่น
ล้านบาท สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ไม้ในป่าถูกลักลอบตัดไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากผลประโยชน์
คาดหมายที่อาชญากรประเภทนี้จะได้รับนั้นสูงกว่าการลงโทษที่คาดหมายว่าจะได้รับ รัฐจึงต้องหา
มาตรการเพิ่มต้นทุนของอาชญากรโดยการเพิ่มโทษ โดยเฉพาะโทษปรับให้สูงขึ้น และรัฐต้องลด
ผลประโยชน์ที่อาชญากรได้รับลง 

นอกจากไม้พะยูง ไม้สัก ที่ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีความ
ต้องการเป็นอย่างสูงแล้ว ยังมีไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ไม้  คือ ไม้ยางพารา  
                                                           

1  ไม้พะยูง ไม้ที่แพงที่สุดในโลก และเหลือเพียงแห่งเดียวคือประเทศไทย. สืบค้น 7 ตุลาคม 2556, จาก 
http://www.thaicontractors.com/content/cmenu/5/116/574.html. 
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โดยมีไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในประเทศที่ส าคัญ  ในอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน  
คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 60 ของวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งไม้ยางพาราของประเทศไทย สีของเนื้อไม้
จะมีสีขาวอมเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ต้องการของตลาด เพราะมีความเป็นธรรมชาติ และสามารถน ามาย้อม
และอบไม้เพื่อให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ ได้ง่าย โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น จากการที่ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติมาก โดยเฉพาะ 
ไม้ยางพาราที่มีคุณภาพ และสีเนื้อไม้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงมี
สัดส่วนการผลิต เพื่อการส่งออกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น  
เหล็ก พลาสติก เป็นต้น โดยมีคู่แข่งการตลาดที่ส าคัญ คือ ประเทศเวียดนาม จีน และมาเลเซีย โดย
อุตสาหกรรมไม้ และเคร่ืองเรือน ซึ่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไม้และ
เคร่ืองเรือน เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง สามารถท ารายได้ปีละไม่น้อยกว่า 
2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ2 

แต่เนื่องจากไม้ยางพาราของไทยที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรรมเฟอร์นิเจอร์  จะเป็นของที่
เหลือจากอุตสาหกรรมยาง หรือเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมยาง กล่าวคือ เกสรกรหรือ 
ผู้ปลูกสวนยางพารา จะมุ่งผลประโยชน์จากน้ ายางโดยการกรีดยาง  ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญใน
อุตสาหกรรมยางเป็นส าคัญ จนกระทั่งเมื่อครบอายุการกรีดยาง หรือต้นไม้ยางพาราให้ผลผลิตจาก
น้ ายางลดน้อยลง หรือมีเหตุการณ์อ่ืนแทรกแซง เช่น ราคาน้ ายางตกต่ า เกษตรกรผู้ปลูกสวน
ยางพาราก็จะท าการตัดโค่นไม้ยางพารา และปลูกไม้ยางพาราใหม่ขึ้นทดแทน หรือปลูกต้นไม้อ่ืนที่
ทดแทน ไม้ยางพาราที่ถูกตัดโค่น ล าต้นที่ได้ขนาดก็จะน าเข้าสู่ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์  
ส่วนไม้ยางพาราที่ไม่ได้ขนาด หรือกิ่งไม้ หรือเศษไม้ จากการตัดโค่น ก็จะน าไปใช้ในอุตสาหกรรม
อ่ืนที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นส่วนประกอบส าคัญ เช่น ไฟเบอร์บอร์ด ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เป็นต้น จึงเป็นผล
ให้ไม้ยางพาราถูกมองว่าเป็นผลพลอยได้จากการเกษตร หรือผลผลิตสุดท้าย หรือของเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมยาง โดยประเทศไทยถือว่ายางพาราเป็นไม้พืชสวน เป็นผลที่เหลือจากอุตสาหกรรมยาง 
ท าให้การรับรองที่มาของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราถูกกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อท าได้ยาก 
เนื่องจากกฎหมายหรือข้อก าหนดประเทศผู้ซื้อไม่ได้มีการแยกประเภทระหว่างไม้พืชสวนที่เป็น
ของเหลือภาคเกษตร กับไม้จากป่าไม้หรือสวนป่า ที่มีการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง
การก าหนดมาตรฐานสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อันเกิดจากการป่าไม้เพื่อการค้าของไทย  
ยังไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในส่วนของมาตรฐานรับรอง และมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  
                                                           

2  อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาทไทย 1 ดอลล่าร์ เท่ากับ 33.55 บาท ณ วันที่ 10 
กรกฎาคม 2558 เวลา 16.14 น. ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 
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จากปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า การท าไม้เถื่อนผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาเร้ือรังที่ยัง 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากประเทศที่เป็นต้นก าเนิดไม้ส่วนใหญ่ จะเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา หรือก าลังพัฒนา ประชากรยังมีรายได้น้อย ไม่มีที่ดินท ากินจึงต้องบุกรุกป่า ท าลายป่า 
รวมทั้งการลักลอบตัดไม้ตามความต้องการของนายทุน ประกอบกับความไม่มีประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายรวมทั้งปัญหาคอรัปชั่น ท าให้เกิดแนวคิดการใช้มาตรการทางการตลาด เพื่อ
ส่งเสริมสินค้าไม้ที่มาจากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และปิดกั้นสินค้าไม้ที่ได้มาจากการลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า หรือการท าไม้เถื่อนที่ผิดกฎหมาย โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว น าโดยสหภาพยุโรปได้
เข้ามามีบทบาท ผลักดัน ให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในประเทศต้นก าเนิดไม้  โดยออก
มาตรการระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อปิดกั้นการตลาดของสินค้าไม้ที่ได้มาโดยมิชอบ และ
สนับสนุนการค้าสินค้าไม้ที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย มาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรการการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า หรือ FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade) โดยแผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรปจะใช้เสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ นิติศาสตร์ (Enforcement) 
รัฐศาสตร์ (Governance) และเศรษฐศาสตร์ (Trade) ในการจัดการป่าไม้ ซึ่งแผนปฏิบัติการ FLEGT 
ของสหภาพยุโรป ก าหนดโครงการของปฏิบัติการต่อปัญหาการท าไม้เถื่อน หรือการท าไม้ที่ผิด
กฎหมาย และการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว สหภาพยุโรปจะออก
กฎระเบียบเกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยล่าสุดสหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบ EU Timber 
Regulation (995/2010) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งกฎระเบียบ EU 
Timber Regulation (995/2010) ว่าด้วยการห้ามการจ าหน่ายไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมายใน
ตลาดอียู จะท าให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า หรือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้เกือบทุกชนิดของไทยที่ส่งออก
มายังอียูได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้  กรอบรูปไม้ ชิ้นส่วนที่ท าจากไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้เกือบทุกประเภทจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้มาจาก
สวนป่าเพื่อการพาณิชย์ เช่น ไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเศษไม้อัด ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากขี้เลื่อย
และเศษไม้ ไม่ว่าจะอัดออกมาในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงไม้เอ็มดีเอฟ (MDF: medium-density 
fiberboard) ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด (particle board)ไม้ลามิเนต (Laminated wood) กระดาษและเยื่อ
กระดาษด้วย โดยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยอาจถูกเรียกตรวจสอบโดยฝ่ายอียู และหากพบว่าเป็นไม้ 
หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการยุโรปจะถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย  ดังนั้น 
ผู้ประกอบการของยุโรปจะต้องสามารถแสดงเอกสารรับรองให้เจ้าหน้าที่ อียูเห็นว่า  ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้น าเข้าจากประเทศไทยที่น ามาขายนั้นถูกต้องตามกฎหมาย แม้กฎระเบียบ EU 
Timber Regulation จะไม่ได้ก าหนดภาระหน้าที่ของภาครัฐ หรือผู้ประกอบการจากประเทศที่สาม 
ผู้ส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้มายังอียูไว้โดยตรงตามกฎหมาย แต่ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกจาก
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ประเทศที่สามในเชิงปฏิบัตินั้นชัดเจน เน่ืองจากกฎระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดภาระความรับผิดชอบ
ให้ผู้ประกอบการในยุโรปว่า จะต้องมีระบบรับรองความถูกต้องของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นั้น  ๆ  
ทั้งห่วงโซ่ (supply chain) นั่นหมายถึงผลกระทบและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการไทยที่
เกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ประกอบการผู้น าเข้ายุโรปอาจร้องขอให้ผู้ผลิต หรือ 
ผู้ส่งออกของไทยเตรียมและสามารถแสดงเอกสารรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งออกมายังอียูได้ว่าไม่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงไม้น าเข้ามา
จากประเทศที่สามอื่น ๆ ที่ผู้ผลิตไทยน าเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ก็ต้องมีเอกสารรับรอง
ความถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศแหล่งก าเนิดไม้นั้น  ๆ ด้วย โดยแผนปฏิบัติการ FLEGT  
ได้ก าหนดให้มีการเจรจาการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ หรือ VPA (Voluntary Partnership 
Agreement) กับประเทศที่เป็นต้นก าเนิดไม้ กับ สหภาพยุโรป และเมื่อการเจรจาส าเร็จ ประเทศที่
เป็นต้นก าเนิดไม้จะได้รับใบอนุญาต  FLEGT หรือเอกสารรับรองสถานะความถูกต้องตามกฎหมาย
ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้นั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศที่เป็นต้นก าเนิดไม้เข้า
ไปสู่ตลาดในสหภาพยุโรปได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างเจรจาการเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจ การเตรียมปรับตัวและหามาตรการทางออกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกเจรจาในการเป็นประเทศหุ้นส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต FLEGT การเลือกใช้
ระบบของไทยที่สามารถออกใบรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้  หรือการเลือกใช้ระบบ
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์กรอิสระภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
แต่มีปัญหาส าคัญในเร่ืองของต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับรองการจัดการป่าไม้และก าหนด
ระยะเวลาในการขอออกใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  จึงเป็นเร่ืองส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อหายุทธศาสตร์ 
ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจไทยในสหภาพยุโรป 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
1.2   วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และความเป็นมาเกี่ยวกับการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ตาม
กฎหมายของประเทศไทย เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
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 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบัญญัติกฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิต และ
การค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 
1.3   สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้นั้น มีลักษณะแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ปัญหาที่
ส าคัญคือ วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์นั้น เป็นต้นไม้จากธรรมชาติที่ได้ผ่านกระบวนการ
แปรรูป ย่อมส่งผลกระทบที่ส าคัญยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าต้นไม้จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ โดยรัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ก็ตาม 
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผลให้ขาดแคลน
วัตถุดิบที่ส าคัญ จึงก่อให้เกิดการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและการท าไม้เถื่อนที่ผิดกฎหมาย มาตรการ
บังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ของสหภาพยุโรป มาตรการในการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนโดยการรับรองขององค์กรระดับนานาชาติ จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่เข้ามาควบคุมดูแลการ
จัดการไม้ถูกกฎหมาย ในการใช้ไม้ที่ถูกกฎหมายในการแปรรูปไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการค้า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไปยังต่างประเทศได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการป้องกันการลักลอบการตัดไม้ การท าไม้เถื่อนที่ผิดกฎหมาย 
ตลอดจนการน าเข้าและส่งไม้ออกไปยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมายด้วย 
 
1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า  ฉบับแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 106/2557 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยป่าไม้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4440 
พ.ศ. 2555 รวมทั้งกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศญ่ีปุ่น 
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1.5   วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษาหลักกฎหมาย 

และค้นคว้าจากต าราในส่วนของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยป่าไม้ 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4440 พ.ศ. 2555 รวมทั้งกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงทฤษฎี แนวความคิด และความเป็นมาเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหา และผลการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 4. ท าให้สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางการบัญญัติกฎหมาย 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
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บทที ่2 
ทฤษฎีแนวความคิด และความเป็นมาของการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย 
 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางส าหรับการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหา
การท าเคร่ืองเรือนจากไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจน
แนวความคิดและความเป็นมาของการท าเคร่ืองเรือนจากไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย ซึ่ง
มีหัวข้อดังที่จะศึกษาดังต่อไปนี ้
 
2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้  

ทฤษฎีที่มีส่วนส าคัญและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผลิตและการท าเคร่ืองเรือน
จากไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีดังนี ้
 2.1.1 ทฤษฎีว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 เนื่องจากยังไม่มีการให้ค าจ ากัดความความหมายของค าว่า  “Conflict of Interest”  
ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” จึงมีผู้ให้ค านิยามไว้
อย่างหลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี ้
 แซนดร้า วิลเลียม (Sandra William) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ หมายถึง การที่ข้าราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้ปล่อยให้สถานะ
ทางการเงินเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าที่  และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ3เคนเนท เคอร์นักฮาน 
(Kenneth Kernaghan) ได้ให้ค าจ ากัดความ “ข้อขัดแย้งกันในผลประโยชน์” หมายถึงสถานการณ์ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่  ความรับผิดชอบทาง
สาธารณะไปขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัว4 
 ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
“ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจ

                                                           
3  From Conflict of interest: The Ethics Dilemma in Politics (p. 6), by Sandra William, 1983. 
4  From The Responsible Administration Approuch to Ethics for the Administrative Role (p. 114), by 

Terry L.Cooper, 1990. (อ้างถึงใน มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขผลประโยชน์ขัดกันของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงในประเทศไทย (น. 87), โดย กมล กอบกัยกิจ, 2543, กรุงเทพฯ: 
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หน้าที่ที่ต้องตัดสินใจท างานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ
เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)5 
 รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต อดีตรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า “ผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน” คือ “สถานการณ์ที่บุคคล เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร 
หรือผู้อ านวยการของบริษัท มีผลประโยชน์ทางวิชาชีพหรือส่วนตัวแข่งกับต าแหน่งที่ได้รับความ
ไว้วางใจ ซึ่งการมีผลประโยชน์แข่งกันเช่นว่า ท าให้การท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียงท าได้ยาก แม้ว่าจะ
ไม่มีหลักฐานการกระท าที่ไม่เหมาะสม”6 
 โดยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนย่อมท าให้เกิดภาพของความไม่เหมาะสมที่อาจบ่อน
ท าลายความไว้วางใจในความสามารถของบุคคลที่จะกระท าอย่างเหมาะสม เช่น ในวิชาชีพกฎหมาย 
ทนายความ หรือส านักกฎหมายที่มีผลประโยชน์ได้เสียกับลูกความจะถูกต้องห้ามมิให้เข้าท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของลูกความในคดี เป็นต้น 
 ส าหรับผลประโยชน์ขัดกัน โดยสภาพไม่ได้หมายความว่ามีการกระท าผิดเกิดขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดกรณีการขัดกันทางผลประโยชน์ขึ้น ซึ่งสภาพการณ์ที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นว่านั้นอาจเป็นปัญหาทางกฎหมายถ้าบุคคลพยายามที่จะใช้อิทธิพลโน้มน้าว
การตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจในงานที่ตัวเองมีผลประโยชน์ 
ได้เสีย การท างานภายนอกโดยงานนั้นมีผลประโยชน์ขัดกับงานปกติที่ท าอยู่ และการจัดซื้อจัดจ้าง
จากบริษัทที่เป็นเครือญาติหรือตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น”  
 ดอกเตอร์ไมเคิล แมคโดนัลด์ (Dr.Michael McDonald) นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่ง
มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย (British Columbia University) และผู้อ านวยการ Centre for Applied Ethics 
ได้ให้ค านิยามของค าว่า “Conflict of Interest” หมายถึง “สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ 
ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง)” โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ7 
คือ 
  
  

                                                           
5  จาก นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ: การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest) 

(บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร), โดย วิทยากร เชียงกูล, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.  
6  จาก “กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest,” โดย เพลินตา ตันรังสรรค์, 2552, กันยายน – ตุลาคม, 

จุลนิติ, 6(5), น. 54-57. 
7  แหล่งเดิม. 
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ประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรืออย่างอ่ืนก็ได้  ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้ว 
ไม่เสียหายอะไร เพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มี
รายได้ที่ดีกว่าเก่า เป็นต้น แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ องค์ประกอบที่สอง
นั้นคือ การปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ เกิดจากการมีต าแหน่ง  หรือการเป็น
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และองค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง
นั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่ง 
 ในฐานะของนักวิชาชีพ ผู้ใช้บริการ หรือผู้จ้างวานย่อมคาดหวังในความเป็นกลางและ
ความเป็นอิสระ ดังนั้น การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น (potential) หรือเห็นได้
ชัดเจนว่าต้องเกิดขึ้น (apparent) หรือได้เกิดขึ้นจริง ๆ (actual) จึงเป็นเร่ืองส าคัญ 
 ซึ่งความหมายของผลประโยชน์ขัดแย้งที่เห็นได้ชัดเจนว่าต้องเกิดขึ้น  (apparent) คือ  
ในกรณีที่ใครก็ตามที่มีเหตุมีผลย่อมต้องคิดว่าการวินิจฉัยตัดสินที่ เกิดขึ้นแล้วน่าจะไม่เป็นไปตามที่
ควรจะเป็น ส่วนผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น (potential) นั้น คือ สถานการณ์ที่อาจพัฒนาไปสู่
ผลประโยชน์ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ”  
 จอหน์ แลงฟอร์ด (John Langford)และเคนเนท เคอร์นักฮาน (Kenneth Kernaghan)  
ได้แบ่งประเภทต่าง ๆ ของลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็น 7 ประเภท8 ดังนี ้
 1)  การรับประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ 
บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุม เร่ือง
อาหารและยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจ หรือ
บริษัทธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงานหรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 
แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน เป็นต้น 
 2)  การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด  เช่น 
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของ
ตนเป็นที่ปรึกษาหรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่
ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

                                                           
8  From The Responsible Public Servant. IRRP (pp. 114-118) ,  by Langford John and Kenneth 

Kernaghan, 1990. 
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 3)  การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน เช่น เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาลาออกจากงานราชการ
และไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างาน
เป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสารเป็นต้น 
 4)  การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย
ลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือ
องค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการ
สร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงาน 
ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา
หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 
 5)  การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนน
ตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ซื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการจัดซื้อที่ดิน เพื่อท าโครงการของรัฐ
ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 
 6)  การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using Your Employer’s 
Property for Private Advantage) เช่น การน าเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน า
รถยนต์ในราชการไปใช้งานส่วนตัว 
 7)  การน าโครงการสาธารณะลงไปเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง  (Pork-
Barrelling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง 

 
ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิประโยชน์ขัดแย้ง (Conflict of Interest) 

ก) พื้นที่สีขาวและสีด าอยู่  
 แยกส่วนกัน 

ข) พื้นที่สีเทาที่เกิดจากการซ้อนทับ  
 ของสีขาวและสีด า 
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 จากนิยามความหมายและลักษณะของ Conflict of Interest ดังกล่าวข้างต้น ในมุมมอง
ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะพบว่า หลัก “Conflict of Interest” เป็นรากฐาน
ของจริยธรรมโดยทั่วไป และเป็นแนวความคิดของความถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกฎหมายจะเป็นผู้ก าหนดบทบาทส าคัญในการวางมาตรฐานในการ
ควบคุมมิให้คนในสังคมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปจนไปก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของคนอ่ืนในสังคม และขณะเดียวกันก็ต้องป้องกัน
ไม่ให้ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวด้วย 
 2.1.2  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarianism) 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์โดยทั่วไปอาจเรียกว่า  ประโยชน์นิยม สุขนิยม หรือผลวาท  
เป็นปรัชญาเชิงจริยธรรมที่เชื่อว่าสิ่งซึ่งจะถือว่าเป็นความดีหรือความชั่วอันแท้จริงในโลกนี้อยู่ที่ว่า
สิ่งนั้นสร้างความทุกข์หรือความสุขให้เกิดแก่มนุษย์ การกระท าใด ๆ ที่จะเรียกได้ว่า ถูกต้องหรือดีงาม
ต้องเป็นการกระท าที่ส าเร็จประโยชน์ในการก่อให้เกิดความสุขขึ้นมา ส่วนความสุขก็คือบรรดา
ความพึงพอใจทั้งมวล ความพึงพอใจนั้นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ส่วนความทุกข์ ความเจ็บปวด หรือ
ความคับข้องไม่สมหวังทั้งหลายต้องจัดเป็นสิ่งเลวร้าย เมื่อน าเอาหลักดังกล่าวมาปรับใช้ในทาง
ทฤษฎีกฎหมาย จึงย่อมให้ผลลัพธ์ที่เน้นบทบาทของรัฐในการออกกฎหมายที่จะสร้างหรือส่งเสริม
ความสุขให้เกิดแก่สังคมอย่างมากที่สุดดังนั้น สิ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของลัทธิอรรถประโยชน์ก็คือ
ความสุข (Happiness) และความสุขนี้ เองจึงน าไปสู่การตีความลัทธิอรรถประโยชน์ออกเป็น  
สองแนวทางส าคัญ ๆ คือ ลัทธิอรรถประโยชน์แบบสุขนิยม (Hedonistic Utilitarianism) ของ 
เบนแธม (Jeremy Bentham) และลัทธิอรรถประโยชน์เชิงอุดมคติ (Ideal Utilitarianism) ของมิลล์ 
(John Stuart Mill) 

สาระส าคัญของหลักอรรถประโยชน์เบนแธม9 ด้วยการตีกรอบความหมาย  คือ 
“หลักการซึ่งใช้รับรองหรือปฏิเสธการกระท าใด ๆ โดยพิเคราะห์จากแนวโน้มแห่งผลลัพธ์  ซึ่ง
ปรากฎเป็นการเพิ่มหรือลดความสุขของบุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยกับการกระท านั้น  ๆ” 
หลักอรรถประโยชน์ถือเป็นรากฐานของความถูกต้องอันเดียวส าหรับหลักศีลธรรมและการ 
นิติบัญญัต ิในการน้ีเบนแธมได้ให้เหตุผลสนับสนุนการรวบลดความต้องการของมนุษย์ให้เป็นเร่ือง
การคาดค านวนความสุขด้วยการตั้งสมมุติฐานเชิงจิตวิทยาวิเคราะห์ถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า

                                                           
9  From An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, eds.J.H.Burns € H.L.A. Hart, 

Chapter 1 (p. 2), by Jeremy Bentham, 1970, London: Athlone Press. (อ้างถึงใน นิติปรัชญา (น. 202-215), โดย 
จรัญ โฆษณานันท์, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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ธรรมชาติได้ก าหนดให้การกระท าของมนุษย์อยู่ใต้นายเหนือหัวสูงสุดสองตัว (Two-sovereign masters) 
คือความสุขหรือความพึงพอใจ และความทุกข์ เบนแธมกล่าว่า นายเหนือหัวดัวกล่าวนี้เท่านั้น 
ที่จะเป็นตัวก าหนดหรือบอกกล่าวว่าเราควรจะท าอะไรและเราควรจะหลีกเลี่ยงการกระท าอะไร 
จากสมมติฐานเชิงประจักษ์เช่นนี้ท าให้เชื่อต่อไปว่า ความดีหรือความชั่วร้ายของการกระท าควรจะ
วัดได้จากปริมาณของความสุข หรือความทุกข์ที่ เกิดขึ้นอันเป็นผลการกระท านั้น  ๆ กล่าวคือ  
ความชั่วทั้งมวล คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความดีทั้งมวลคือสิ่งที่ให้ผลลัพธ์เป็นความสุข 

จากการที่เบนแธมก าหนดให้ผลลัพธ์ของ “ ความสุข” คือ ตัวตัดสินความถูกต้องหรือ
ความดีงาม รวมทั้งความเชื่อในเร่ืองความสุข หรือผลประโยชน์ของปัจเจกชนเป็นหลักใหญ่  
สิ่งเหล่านี้จึงน าไปสู่ความคิดในเชิงปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์  กล่าวคือ 
เป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดแก่บุคคลจ านวนมากที่สุด  

นอกจากนี้ เบนแธมเห็นว่า เพื่อที่จะประกันความสุขที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน กฎหมายต้อง
เขียนขึ้นเพื่อเป้าหมายส าคัญ 4 ประการ คือ10 
  1.  จัดหาปัจจัยส าหรับการด ารงอยู่ (Subsistence) 
  2.  สร้างสรรค์ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Abundance) 
  3.  ให้ความเสมอภาค (Equality) 
  4.  รักษาความมั่นคง (Security) 
  ลัทธิอรรถประโยชน์เชิงอุดมคติ (Ideal Utilitarianism) ของมิลล์ (John Stuart Mill) โดย
ทั่ว ๆ ไปสาระเนื้อหาเบื้องต้นคงคล้ายคลึงกับทฤษฎีของเบนแธม กล่าวคือ ยังเน้นเร่ืองความสุข
สูงสุดแก่คนจ านวนมากที่สุด และยังเห็นด้วยกับเบนแธมในเร่ืองความส าคัญของ “ผลลัพธ์” ซึ่ง 
ถือว่าความถูกผิดของการกระท าอยู่ที่ว่ามันส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความสุขหรือไม่11 
  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ของมิลล์ มีข้อแตกต่างที่ส าคัญจากเบนแธม ในเร่ืองการประเมิน
คุณค่า “ความสุข” หรือ “ความพึงพอใจ” ที่มีต่าง ๆ กัน ในขณะที่เบนแธมพิจารณาบรรดาความสุข
ทั้งหมดให้มีคุณค่าเท่ากันหมด มิลล์กลับจ าแนกความสุขของมนุษย์ออกเป็นหลายระดับ โดยเขาถือ
ว่ามนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและสติปัญญา ณ จุดนี้
เองที่ท าให้มนุษย์สามารถ “เข้าถึง” ความสุขที่มีความละเอียดอ่อนหรือลึกซึ้งมากกว่าความสุขจาก
ประสาทสัมผัสทั่วไปซึ่งเป็นความรู้สึกที่มี เสมอกันทั้งมนุษย์และสัตว์  ในแง่นี้มิลล์จึงเน้น
ความส าคัญของความพึงพอใจในเชิงปัญญาหรือสุนทรีศิลป์  (Asethetic Pleasure) อาทิ เช่น  
ความเพลิดเพลินซาบซึ้งในศิลปะ ในบทกวี วรรณคดี ดนตรี ความสุขจากการจินตนาการ หรือ 
                                                           

10  From The Theory of Legislation,” ed.C.K.Ogden (p. 96), by Jeremy Bentham, 1931, London. 
11  From “Utilitarianism,” ed.Mary Warnock (p. 257), by John Stuart Mill, 1970, The Fontana Library. 
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แม้อารมณ์ความรู้สึกที่ดื่มด่ าในธรรมะหรือศีลธรรม (Moral Sentiment) ซึ่งอาจกล่าวสรุปว่าเป็น
ความสุขอันเนื่องกับเร่ืองคุณธรรม ความรัก ความรู้และความงดงาม ความเพลิดเพลิน หรืออารมณ์ 
ความรู้สึกเหล่านี้  มิลล์ถือว่าเป็นความสุขอันแท้จริงที่มีคุณค่าหรือคุณภาพสูงกว่าความสุขแบบ
หยาบ ๆ ทางประสาทสัมผัสหรือความสุขแบบโลกีย์ทั่วไป12 การที่มิลล์เน้นเร่ืองโลกแห่งปัญญา
หรือโลกแห่งเหตุผลว่าสูงกว่าโลกแห่งความรู้สึกทางกายภาพทั่วไป ท าให้ทฤษฎีอรรถประโยชน์
ของมิลล์ถูกกล่าวขานว่าเป็นลัทธิอรรถประโยชน์เชิงอุดมคติ (Ideal Utilitarianism) ค ากล่าวนี้ยังนับ
ได้ว่าสอดคล้องกับความพยายามของมิลล์ที่ต้องการเน้นภาพลักษณ์ของลัทธิอรรถประโยชน์ในแง่
มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม (Alturistic) มากกว่ามุ่งแต่เร่ืองประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล ในจุดนี้มิลล์
สรุปอย่างน่าสนใจว่า “ความสุขซึ่งเป็นตัวก่อบรรทัดฐานแห่งอรรถประโยชน์ที่ใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการกระท า มิใช่หมายถึงความสุขของใครคนใดคนหนึ่ง แต่หากเป็นความสุขของทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง ดังกรณีให้ชี้ขาดระหว่างความสุขของชายคนหนึ่งและของผู้อ่ืน ลัทธิอรรถประโยชน์
ก าหนดให้เขาวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดประหนึ่งผู้ดูภายนอกที่มีความเมตตากรุณาและไม่มี
ส่วนได้เสียในบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูได้บรรจุไว้ด้วยหัวใจอันสมบูรณ์ของจริยธรรมใน
ลัทธิอรรถประโยชน์ ค ากล่าวที่ว่าขอให้เธอปฏิบัติต่อคนอ่ืนดังที่เธอประสงค์ให้กระท าต่อตัวเธอ
เช่นน้ัน และจงรักเพื่อนบ้านของธอประหนึ่งรักตัวเธอเอง ย่อมนับเป็นอุดมคติสมบูรณ์ของศีลธรรม
แบบอรรถประโยชน์ ในแง่นี้หลักอรรถประโยชน์จึงสนับสนุนต่อการจัดการสังคมและกฎหมายให้
ความสุขหรือผลประโยชน์ของเอกชนทุกคนมีความกลมกลืนมากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้กับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม13 

ดังนั้น อรรถประโยชน์จึงหมายถึง ระดับความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อสามารถบ าบัด
ความต้องการของตนได้ด้วยการบริโภคสินค้าและบริการอรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจะมาก
หรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าและบริการนั้น ๆ ในการบ าบัดความต้องการ 
แต่ละคน 

1)  คุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์อาจแบ่งออกได้เป็น  
3 ลักษณะคือ 

 (1)  อรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการจะมากหรือ
น้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคแต่ละคน ดังนั้นในการบริโภคสินค้าและบริการ 
ชนิดเดียวกัน อรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคแต่ละคนจะได้จากการบริโภคสินค้าและบริการชนิดนั้น ๆ  
จะไม่เท่ากันถ้าผู้บริโภคสองคนบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันในปริมาณเท่ากันและ  
                                                           

12  Ibid. 
13  Ibid.  
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ถ้าผู้บริโภคคนแรกได้รับอรรถประโยชน์มากกว่าผู้บริโภคคนที่สอง แสดงความผู้บริโภคคนแรก 
มีความพอใจหรือความชอบบริโภคสินค้าชนิดน้ันมากกว่าผู้บริโภคคนที่สอง 

 (2)  กรณีของผู้บริโภคคนใดคนหนึ่ง การที่เขาต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการ
อย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง  ก็ย่อมอธิบายว่าสินค้าที่ เขาต้องการบริโภคมากกว่านั้นให้
อรรถประโยชน์แก่เขามากกว่าสินค้าอีกอย่างหนึ่ง 

 (3)  สินค้าและบริการที่ให้อรรถประโยชน์แก่ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมีคุณประโยชน์
ในความหมายทั่วไปก็ได้ ดังนั้น สินค้าประเภทยาเสพติดและผิดกฎหมาย เช่น เฮโรอีน กัญชา หรือ
ยาบ้า และสินค้าที่เป็นพวกอบายมุข เช่น สุรา จึงเป็นสินค้าที่มีอรรถประโยชน์แก่กลุ่มที่พอใจ
บริโภคสินค้าดังกล่าว ซึ่งสามารถบ าบัดความต้องการของพวกเขาได้ แม้ว่าในทางสุขอนามัยแล้ว 
สินค้าเหล่านั้นมีโทษต่อสุขภาพร่างกายก็ตาม แต่อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าและบริการ
ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม กฎหมาย หรือประโยชน์ด้านสุขภาพแต่อย่างใด 

2)  การวัดอรรถประโยชน์ 
ในการวัดอรรถประโยชน์สามารถท าได้ด้วยกันสองทาง คือ 
(1)  การวัดเป็นตัวเลขที่แน่นอน แนวทางการวัดอรรถประโยชน์แบบนี้ สามารถบอก

ได้ว่าความพอใจที่มีต่อสินค้าต่าง ๆ มีปริมาณแตกต่างกันเท่าใด โดยเปรียบเทียบในทางตัวเลข ซึ่ง
การวัดอรรถประโยชน์เป็นตัวเลขที่แน่นอนนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขสองอย่างเป็นความจริง 
โดยเงื่อนไขส าหรับผู้บริโภคคนใดคนหนึ่ง เราต้องสามารถรวมความพอใจที่มีต่อสินค้าแต่ละอย่างได้ 
หมายความว่า เราสามารถรวมปริมาณอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภค เช่น การบริโภคก๋วยเตี๋ยว
กับการบริโภคขนมหวานอย่างปลากิมไข่เต่าเข้าด้วยกันได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะอรรถประโยชน์ของ
สินค้าชนิดใด ๆ ขึ้นอยู่กับการบริโภคสินค้าชนิดนั้นอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณการบริโภค
สินค้าชนิดอ่ืน ๆ จึงไม่เกิดปัญหาในการจัดอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละชนิด และในการรวม
อรรถประโยชน์ของสินค้าชนิดต่าง ๆ ส่วนเงื่อนไขที่สอง คือ เราสามารถเปรียบเทียบระดับความ
พอใจต่อสินค้าของแต่ละคนได้  โดยมีสมมติฐานว่าผู้บ ริโภคแต่ละคนมีรสนิยมเช่นเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

(2)  การวัดความพอใจเป็นล าดับมากน้อย โดยวัดล าดับความชอบที่มีต่อสินค้าว่า  
ชอบอันไหนมากกว่ากัน แต่ไม่ได้วัดว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่าใด เพราะความพอใจเป็นเร่ืองของ
จิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่อาจวัดออกมาเป็นปริมาณหรือหน่วยที่แน่นอนได้  เพียงแต่รู้ว่า 
ชอบอะไรมากกว่ากันเท่านั้น เช่น ถ้าเรามีสินค้าอยู่ 3 อย่าง คือ กาแฟ ชา โอวัลติน ผู้บริโภคสามารถ
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บอกได้ว่า เขาชอบโอวัลตินมากกว่าชา หรือมากกว่ากาแฟ แต่ไม่สนใจว่าอรรถประโยชน์ที่ได้จาก
การบริโภคโอวัลตินมากกว่าการบริโภคชาเท่าใด และมากกว่าการบริโภคกาแฟเท่าใด14 
 
2.2  กฎหมายการคุ้มครองผูบ้ริโภคกับการประกอบธุรกิจ15 

การประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อความคุ้มครองก ากับให้เกิด
ความเป็นธรรมทางการค้าและความปลอดภัยในการบริโภคนอกเหนือจากกฎหมายที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม เช่น การจัดตั้งองค์การธุรกิจ การหาแหล่งลงทุน การบริหารงานบุคคล  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ค านึงถึงตั้งแต่กระบวนการผลิต สินค้าหรือบริการบางชนิด บางประเภทก็อาจต้องขออนุญาตตาม
กฎหมาย การก าหนดราคาอาจมีกฎหมายจ ากัดเสรีภาพในการก าหนดราคา การจัดจ าหน่ายอาจถูก
ก ากับโดยต้องขออนุญาตและในท้ายที่สุด การโฆษณาสินค้าหรือการมีกฎหมายควบคุมก ากับการใช้
ข้อความ วิธีการโฆษณา หรือจ ากัดเวลาที่อนุญาตให้โฆษณา รวมตลอดถึงการอนุญาตก่อนท าเป็น
งานโฆษณาในสินค้าบางชนิด 

ในท้ายที่สุด เมื่อมีการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการไปแล้วเกิดความเสียหายจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าในฐานะผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก อาจต้องรับผิด
ตามหลักเร่ืองความรับผิดในผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการนั้นโดย
ผิดวิธี 

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในกรณีข้างต้นล้วนเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสิ้น ดังนั้นในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้อง
ค านึงถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ชอบด้วย
กฎหมาย และไม่มีการกระท าที่ต้องถูกยับยั้งห้ามปรามโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในคณะวิชาที่มีการ
สอนวิชาการตลาดจ าเป็นต้องมีหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจตั้งแต่ผลิต ก าหนดราคา 
จัดจ าหน่าย และโฆษณาเพื่อให้นักวางแผนการผลิต และการตลาดได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ประเด็นกฎหมายเหล่านี้ ในการใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นกรอบด าเนินการทางธุรกิจที่ชอบธรรม 

ในปัจจุบันเวทีการค้ากลายเป็นเวทีระดับโลก เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปสงคราม
การเมืองกลายสภาพเป็นสงครามทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้ามีความเข้มข้น การกีดกันทาง

                                                           
14  จาก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 14-16), โดย กิตติพัฒน์ แสงภกัดิ์โยธิน, 2554, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
15  จาก ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (น. 18 – 20), โดย สุษม ศุภนิตย์, 2552, กรุงเทพฯ. 
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การค้าเป็นอาวุธที่แต่ละประเทศใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน ในที่สุดความพยายามที่จะลด
สภาวะการปกป้องผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นจากความตกลงให้มีองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization) หรือเรียกชื่อย่อว่า “WTO” เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ก าหนดแนวทางที่เป็นธรรมทาง
การค้าร่วมกัน อันเป็นผลให้กฎเกณฑ์ทางการค้าที่ก าหนดขึ้นภายใต้องค์การการค้าโลก WTO นี ้
เป็นเกณฑ์สากลที่ใช้ร่วมกันมากขึ้น ดังนั้น การประกอบธุรกิจก็จะมีโอกาสขยายอาณาเขตมากขึ้น
ภายใต้หลักการค้าเสรีมากขึ้นและเท่าเทียมกัน การท าธุรกิจทั้งภายในประเทศและธุรกิจส่งออกต่าง
ต้องปรับสภาพและแผนการด าเนินการ ต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์สากลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สากล
มากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมีมาตรฐานในการผลิต คุณภาพ  
การรับรองคุณภาพ เช่น มาตรฐาน ISO 9000-9004 หรือการด าเนินการผลิตที่คุ้มครองพิทักษ์สภาวะ
แวดล้อมที่ดี ISO 14000 เป็นต้น กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นเร่ืองที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งมวล 
ไม่จ ากัดเชื้อชาติ สัญชาติ และเป็นมิติใหม่ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องระมัดระวังและรับรู้ แล้วน ามา
ปฏิบัติเพื่อให้ด ารงอยู่ในธุรกิจในโลกยุคไร้พรมแดนได้ 

จึงอาจสรุปได้ว่า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น
ในมิติใหม่ยุคการค้าเสรีในเวทีโลก การวางแผนทางธุรกิจหากปราศจากการค านึงถึงกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค ธุรกิจจะประสบอุปสรรคในอนาคต การเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจส่งออก 
 
2.3  นิติเศรษฐศาสตร์ 

นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) หรือเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมาย 
(Economic Analysis of Law) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาประเด็นส าคัญทางกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย 
การตีความกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย การประเมินคุณค่าของกฎหมายและผลกระทบของ
กฎหมายต่อพฤติกรรมของตัวละครที่เกี่ยวข้องและสังคม โดยใช้ระเบียบวิธีหรือวิธีวิทยา (Methodology) 
ทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (Neoclassical Economics) ซึ่งสร้างทฤษฎีขึ้นจากข้อสมมุติตั้งต้นว่า 
คนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ (Homo Economicus) มีพฤติกรรมในทางแสวงหาประโยชน์ส่วนตนสูงสุด
ภายใต้ความจ ากัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตนเผชิญ มีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Rationality) 
และตอบสนองต่อสิ่งจูงใจ (Incentives) มาเป็นกรอบและเคร่ืองมือมาตรฐานในการวิเคราะห์ โดย
กฎหมายและระบบกฎหมายที่พึงปรารถนาของนักเศรษฐศาสตร์ คือ กฎหมายและระบบกฎหมายที่
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มีประสิทธิภาพ กล่าวคือใช้ทรัพยากรของสังคมอย่างคุ้มค่า สามารถบรรลุความยุติธรรมตาม
มาตรฐานที่พึงปรารถนาโดยมีต้นทุนต่อสังคมต่ าที่สุด16 
 2.3.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตร์ 

นิติ เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการที่ให้ความส าคัญกับมิติด้าน
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม และมีเป้าหมาย
เพื่อบรรลุสวัสดิการสังคม (Social Welfare) สูงสุด โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสิ่งจูงใจ (Incentive Structure) หรือกฎกติกา (Rule of the Game) ต่อพฤติกรรมของคน 
(Individual Behavior) ทั้งผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย รวมถึงการ
ออกแบบกฎหมายให้สามารถใช้ก ากับควบคุมพฤติกรรมของคนในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้ความส าคัญกับมิติด้าน “ประสิทธิภาพ” ของนิติเศรษฐศาสตร์ในที่นี้เป็น 
“ประสิทธิภาพ ภายใต้/ควบคุม ความยุติธรรม” กล่าวคือ ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่ายเป็นหลัก ยึดมั่นส าคัญ แล้วจึงพิจารณาว่า 
ภายใต้ระดับมาตรฐานแห่งความยุติธรรมที่สังคมพึงปรารถนาจะออกแบบกฎหมาย ระบบกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  หัวใจของนิติเศรษฐศาสตร์ คือ  
การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “กฎหมาย” ในฐานะเคร่ืองมือในการปรับเปลี่ยนและป้องปราม
พฤติกรรมของคน โดยเฉพาะในแง่ผลกระทบของกฎหมายต่อพฤติกรรมของคน องค์กร และ 
สังคม นิติ เศรษฐศาสตร์มองว่า  กฎหมายเป็นตัวก าหนดโครงสร้างสิ่งจูงใจหรือโครงสร้าง
ผลประโยชน์และต้นทุนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของคน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่งจูงใจที่คนเผชิญ ยังผลให้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและ
ผลลัพธ์ (Performance) ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลเปลี่ยนแปลงไปด้วย  แรงจูงใจที่ 
ถูกก าหนดโดยระบบกฎหมายส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องปรามพฤติกรรมของคน
ผ่านกรอบกติกาและบทลงโทษ กฎหมายจึงมีหน้าที่ทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ไปสู่แนวทางที่สังคมพึงปรารถนา และป้อมปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมผ่านการลงโทษ
ที่เป็นตัวเงิน (Monetary Sanction) ได้แก่ ค่าปรับ และการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary 
Sanction) เช่น การจ าคุก การภาคทัณฑ์ การกักบริเวณ การประหารชีวิต การประจานต่อสาธารณะ 
เป็นต้น การวิเคราะห์กฎหมายด้วยนิติเศรษฐศาสตร์นั้น มีประเด็นส าคัญที่จะต้องศึกษา 3 ประเด็น 
ได้แก่ 

                                                           
16  ปกป้อง จนัวิทย์. (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์: ตัวอย่างของการใช้เครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายศาสตร์อืน่. สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2558, จาก 
http://xa.yimg.com/kq/groups/18955247/919736825/name/into_lawandecon_draft.doc 
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1.  เหตุผลเบื้องหลังของกฎหมาย ซึ่งเป็นการพยายามอธิบายระบบเหตุผลที่อยู่
เบื้องหลังของกฎหมายฉบับนั้น ๆ รวมถึงความจ าเป็นในการมีอยู่ของกฎหมาย และกระบวนการ
ได้มาซึ่งกฎหมาย 

2.  ผลกระทบของกฎหมายต่อพฤติกรรมของตัวละครที่เกี่ยวข้องและสังคม ซึ่งเป็นการ
พยายามอธิบายและคาดการณ์ผลกระทบของกฎหมายต่อพฤติกรรมของผู้คน องค์กร และสังคม 
และจากการศึกษาในประเด็นนี้ท าให้พบว่า กฎหมายบางฉบับแม้จะถูกร่างขึ้นด้วยเจตนาที่ดีเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่พึ่งปรารถนาบางประการ แต่เมื่อถูกน ามาใช้ในทางปฏิบัติมักมีโอกาสที่จะ
เกิดผลพวงที่ไม่ได้คาดหวังหรือตั้งใจไว้ (Unintended Consequences) เสมอ 

3.  การออกแบบกฎหมายที่พึงปรารถนา ซึ่งเป็นการพยายามออกแบบกฎหมายเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับพฤติกรรมของผู้คนให้ดีขึ้น โดย 
หลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ คือ ต้องเพิ่มต้นทุนของการกระท าความผิดให้สูงขึ้น เช่น เพิ่มบทลงโทษ
ให้หนักขึ้น เพิ่มโอกาสในการจับคนผิดมาลงโทษ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้กระท าผิดซึ่งเป็นสัตว์
เศรษฐกิจและมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ เลือกที่จะไม่กระท าผิดเนื่องจากผลประโยชน์ที่อาจได้รับ
ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการกระท าความผิด 
 2.3.2  นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม17 

ตามแนวคิดของนิติเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายหลักของระบบยุติธรรมทางอาญา คือ  
การป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรม (Deterrence) ผ่านการก าหนดบทลงโทษ (Sanction) ทางกฎหมาย 
ทั้งบทลงโทษที่เป็นตัวเงิน (Monetary Sanction) และบทลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary 
Sanction) ประเด็นหลักที่นิติเศรษฐศาสตร์ให้ความส าคัญ คือ หลักคิดว่าด้วยบทลงโทษทางอาญาที่
เหมาะสม (Optimal Criminal Sanction) 

2.3.2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม 
การออกแบบระบบลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมจึงต้องเข้าใจลักษณะแบบแผนของ

พฤติกรรมของอาชญากร เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างสิ่งจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนและป้องปราม
พฤติกรรมของอาชญากรได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยจุดตั้งต้นของการศึกษา “เศรษฐศาสตร์
อาชญากรรม” (Economic of Crime) มาจากบทความวิชาการเร่ือง Crime and Punishment: An Economic 
Approach ของ Gary Becker (1968)18 เบคเคอร์ (Becker) ซึ่งบุกเบิกการศึกษานิติเศรษฐศาสตร์ด้วย

                                                           
17  แหล่งเดิม. 
18  From “Crime and Punishment: An Economic Approach,” by Becker, Gary, 1968, Journal of 

Political Economy 76, pp. 169-217. 
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การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์อย่างแบบจ าลองว่าด้วยการเลือกอย่างมีเหตุมีผล (Rational Choice 
Model) มาอธิบายโลกอาชญากรรม 

แบบจ าลองของ Becker อธิบายพฤติกรรมของอาชญากร โดยมีข้อสมมุติฐานตั้งต้นว่า
อาชญากรเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ และตอบสนองต่อสิ่งจูงใจ หรือเป็นนักคิด
ค านวณที่มีเหตุมีผล (Rational Calculator) เหมือนดังเช่นปัจเจกชนทั่วไป ดังนั้น อาชญากรจะ
ตัดสินใจก่ออาชญากรรมหากประเมินว่าผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรมสูงกว่าต้นทุนของ
การก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์และต้นทุนของการก่ออาชญากรรมอยู่บนฐานของ
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในอนาคต เช่น การได้รับผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรม
ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของปฏิบัติการซึ่งไม่แน่นอนว่าจะท าส าเร็จหรือไม่  ขณะที่ต้นทุนของการก่อ
อาชญากรรมขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมมาด าเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมาย 
ดังนั้น การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของอาชญากรจึงต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  
“ผลประโยชน์คาดคะเน” (Expected Benefits) กับ “ต้นทุนคาดคะเน” (Expected Costs) ตัวอย่างเช่น 
ในการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าโดยผิดกฎหมาย ผลประโยชน์คาดคะเน คือ มูลค่าของไม้ที่ตัดได้กับ
โอกาสหรือความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะกระท าผิดส าเร็จ ส่วนต้นทุนคาดคะเน คือ มูลค่าของ
โทษปรับ (หรือการประเมินต้นทุนจากการถูกจ าคุก)  คูณกับโอกาสที่จะถูกจับกุม  เป็นต้น  
หากอาชญากรประเมินว่าผลประโยชน์คาดคะเนสูงกว่าต้นทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรม 
อาชญากรจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมที่ให้ประโยชน์คาดคะเนแก่ตัวอาชญากรสูงที่สุด 

งานวิจัยด้านนิติเศรษฐศาสตร์จ านวนมากชี้ว่า  อาชญากรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะกระท า
ความผิดด้วยแรงจูงใจแบบใด มีฐานะการเงินเช่นใด มีระดับการศึกษาสูงต่ าเพียงใด ล้วนตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจ หรือโครงสร้างผลประโยชน์และต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความรุนแรงของ
บทลงโทษ และโอกาศในการถูกจับกุม เป็นต้น ดังนั้น ระบบการลงโทษทางอาญาที่เหมาะสม
จะต้องสามารถป้องปรามพฤติกรรมการกระท าความผิดของอาชญากรได้  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ต้นทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรม และลดผลประโยชน์คาดคะเนของการก่ออาชญากรรม
เป็นส าคัญ นอกจากนั้น ควรตั้งราคาของอาชญากรรมแต่ละประเภทให้สูงต่ าแตกต่างกัน  โดย
เปรียบเทียบตามระดับความรุนแรง เพื่อลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรมที่มีความรุนแรงสูง 
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 2.3.3  หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราโทษปรับที่เหมาะสมตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์19 
เป็นที่ยอมรับบทลงโทษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องปราม ข่มขู่ ยับยั้งอาชญากรรม 

มิให้เกิดขึ้น มีทั้งส่วนที่เป็นบทลงโทษทางการเงิน (Monetary Sanction) เช่น โทษปรับ และบทลงโทษ 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary Sanction) เช่น โทษจ าคุก งานวิจัยทางนิติเศรษฐศาสตร์ อธิบายว่า
ผู้กระท าจะต้องตอบสนองต่อแรงจูงใจ ผลประโยชน์และต้นทุนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ดังนั้น ระบบการลงโทษปรับที่เหมาะสมต้องสามารถป้องปราม
พฤติกรรมการกระท าความผิดโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มต้นทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรม และ
ลดผลประโยชน์คาดคะเนของการก่ออาชญากรรมเป็นส าคัญ เช่น การเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น
โทษปรับเป็นโทษสถานหนึ่งที่นิยมใช้ลงโทษผู้กระท าความผิด แต่ปัญหาที่พบคือ การก าหนดอัตรา
โทษปรับที่ เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละรายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ 
การลงโทษ นั่นคือ เพื่อการข่มขู่ยับยั้งทั้งจะต้องสอดคล้องกับความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่
ได้รับจากการกระท าความผิด ปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากเพราะข้อจ ากัดด้านตัวบทกฎหมาย
ที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน หรือดุลพินิจในการก าหนดโทษปรับของศาลก็ตาม จนน ามาสู่ 
ผลเป็นการป้องปรามน้อยเกินไป เช่น การก าหนดอัตราโทษปรับให้สูงกว่าความเสียหายหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

นักนิติเศรษฐศาสตร์ มองว่าโทษปรับเป็นเพียงการถ่ายโอน (Transfer) ทรัพย์สินระหว่าง
ผู้กระท าความผิดกับรัฐโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรสังคม ในทางตรงกันข้ามกลับท าให้รัฐมีรายได้
มากขึ้น แม้จะก่อต้นทุนทางสังคมและค่าบริการจัดการอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าต่ ากว่าโทษสถาน
อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าคุก ต้นทุนการบริหารทาปรับจะแปรผันตามอัตราโทษปรับ กล่าวคือ  
โทษปรับยิ่งสูง ต้นทุนการบริหารจัดการก็สูงตามไปด้วย การป้องปรามอาชญากรรมจะกระท าได้
โดยการเพิ่มต้นทุนคาดคะเนหรือลดประโยชน์คาดคะเน กล่าวคือ การเพิ่มบทลงโทษปรับให้
เหมาะสม ในทางนิติเศรษฐศาสตร์ มีหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราโทษปรับที่เหมาะสม (Optimal Fine) 
โดยอยู่บนสมมติฐานว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างสมบูรณ์  ซึ่งสามารถแยกพิจารณาภายใต้
หลักการก าหนดความผิด (Rule of Liability) เป็น 2 รูปแบบ 
  

                                                           
19  ปกป้อง ศรีสนทิ. (ม.ป.ป.). นิตเิศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายหมิ่นประมาท รายงานการศึกษาฉบับ

สมบูรณ์ในโครงการการวิเคราะหก์ฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ เลม่ที่ 3. 
(ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย) (สกว.). สืบค้น 3กรกฎาคม 2558, จาก http://tdri.or.th/research/s59/.  
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1.  ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) หลักความรับผิดเด็ดขาดมีหลักการที่ก าหนดให้ 
ผู้ก่อความเสียหายรับผิดในความเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้สามารถก าหนดเป็นมูลค่าและ
สามารถตีเป็นมูลค่าได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มากกว่าทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดที่ผู้กระท าความผิด
มีอยู่ 

2.  หลักความรับผิดบนฐานความผิด (Fault-based Liability) หลักความรับผิดบนฐาน
ความผิด อธิบายว่า ผู้ก่อความเสียหายไม่จ าเป็นต้องรับผิดทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกฎหมาย 
กล่าวคือ หากกรณีที่มูลค่าของผลประโยชน์คาดคะเนจากการกระท าผิด (Expected Benefits) สูงกว่า
ต้นทุนคาดคะเน (Expected Cost) หรืออันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

อย่างไรก็ตาม อัตราโทษปรับที่เหมาะสมภายใต้หลักความรับผิดทั้งสองกรณี หากโทษ
ปรับมีต้นทุนในการบริหารจัดการ ค่าปรับที่เหมาะสมจะต้องรวมต้นทุนในการบริหารจัดการเข้าไป
ด้วย ทั้งนี้ต้นทุนในการบริหารจัดการโทษปรับตามหลักความรับผิดฐานความผิดจะมีค่าน้อยกว่า
หลักความรับผิดเด็ดขาด เนื่องจากตามความหลักความรับผิดบนฐานความผิดไม่ได้เกิดการลงโทษ
ทุกกรณีเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น20 
 
2.4  ความเป็นมาของป่าไม้ในประเทศไทย 
 2.4.1 ประวัติวิวัฒนาการของป่าไม้ในประเทศไทย21 

ในที่นี่จะขอแบ่งประวัติวิวัฒนาการของการป่าไม้ในประเทศไทยออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงก่อนสถาปนากรมป่าไม้ พ.ศ. 2439 กับช่วงหลังสถาปนากรมป่าไม้ ส าหรับช่วงที่มีกรมป่าไม้แล้ว 
จะขอแบ่งตามกิจกรรมส าคัญ ๆ ในการจัดการป่าไม้ที่เกิดขึ้นในระยะนั้น ออกเป็น 4 ยุค คือ 

1.  ยุคการจัดการป่าไม้แบบดั้งเดิม (Classical/ traditional forestry) ในช่วงระหว่าง 
พ.ศ. 2439-2494 ซึ่งเน้นเร่ืองการท าไม้เป็นหลัก (timber exploitation management) 

2.  ยุคการจัดการป่าไม้แบบอเนกประโยชน์ (multiple-uses forestry) ในช่วงระหว่าง 
พ.ศ. 2495-2524 ซึ่งจะเน้นในเร่ืองการอนุรักษ์ดิน น้ า ต้นน้ าล าธาร สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ 
เป็นหลัก 

                                                           
20  จาก การก าหนดอัตราโทษปรับที่เหมาะสม:ศึกษากรณีผู้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามประมวลรัษฎากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 57-58), โดย สมภพ บุญยะ, 2557, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

21  จาก ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย  (น. 69-95), โดย นิวัติ เรืองพานิช, 2548, กรุงเทพฯ:  
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
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3.  ยุคการจัดการป่าไม้เพื่อชุมชน หรือวนศาสตร์ชุมชน (social/community forestry)
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2525-2543 ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าเป็นหลัก และ 

4.  ยุคการจัดการป่าไม้ในเมืองและการป่าไม้เอกชน (urban and private forestry)  
เป็นการจัดการป่าไม้ยุคใหม่ เป็นยุคของการป่าไม้ในศตวรรษที่  21 เร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  
(ค.ศ. 2001) เป็นต้นไป 
 2.4.2  การป่าไม้ช่วงก่อนสถาปนากรมป่าไม้ 

แต่เดิมมาประเทศไทยมีป่าไม้อยู่มากมายอย่างอุดมสมบูรณ์ คือ มองไปในทางใดก็จะ
พบเห็นแต่ป่าไม้ มีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมายเต็มไปหมด ประชากรมีอยู่น้อย มีธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์
งดงาม ประกอบไปด้วยพฤกษานานาพรรณ อีกทั้งมีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุม ดิน น้ า ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะสมดุล ประชาชนได้อาศัยป่าไม้เป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ จะเป็นอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ล้วนได้มาจากป่าโดยไม่ต้องซื้อหา การตัดไม้และเก็บหา
ของป่าเพื่อใช้สอยท าได้อย่างเสรีไม่ต้องขออนุญาต ปกติก็ไม่ได้ใช้ท าเป็นสินค้าแต่อย่างใด เพราะมี
ป่าอยู่มากมาย ใครใคร่ใช้ก็ใช้โดยไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปัจจุบัน ถึงจะมีป่า
มากมายกระนั้นก็ตาม ในสมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ก็ยังทรงชักน าให้ราษฎรปลูกป่า 
ปลูกไม้ ดังปรากฎในศิลาจารึกตอนหนึ่งรวมความว่า พวกชาวสุโขทัยได้มีการปลูกสร้าง ป่าหมาก 
ป่าพลู กันทั่วเมือง ป่าพร้าว ป่าลาน ป่าขนุน ป่ามะม่วง และป่ามะขาม ก็มีปลูกกันมากในเมืองนี้  
ใครปลูกสร้างได้ก็เป็นของคนนั้น เป็นต้น นับว่าเป็นพระราโชบายที่ต้องการให้พสกนิกรของ
พระองค์มีนิสัยรักสวน รักป่า รักการปลูกสร้าง พร้อมทั้งมีการอบรมศีลธรรมไปในตัว รวมทั้งได้
จารึกเป็นหลักฐานว่า ได้มีการปลูกสร้างสวนป่าในสมัยของพระองค์ด้วย 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ศตวรรษตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มาจนถึงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ พระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้น ไม่ได้ท าการควบคุมเร่ืองการป่าไม้แต่อย่างใด เพราะมอง
ไปทางไหนก็มีแต่ป่า และเชื่อกันว่าป่าไม้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
การตัดไม้และการเก็บหาของป่าของราษฎรจึงเป็นไปอย่างเสรี ถือว่าป่าดงเป็นของสาธารณะและ 
มีอยู่มากมาย ควรจะได้บุกเบิก โค่น ถาง เผา เปลี่ยนมาเป็นไร่นา เพื่อปลูกข้าวและพืชผลทางการ
เกษตรอ่ืน ๆ จะดีกว่า 

จะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นมิได้ทรงคิดเห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากไม้ที่
ตัดฟันมาใช้สอยหรือซื้อขายกันรายละเล็กละน้อย และไม้ก็มีอยู่ทั่วไปเต็มบ้าน เต็มเมือง จนกระทั่ง
ต่อมาเมื่ออังกฤษได้ครอบครองอินเดียและพม่า และได้รู้จักคุณค่าของไม้สัก (Tectonagrandis 
Linn.f.) ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณภาพดี มีราคา ชื่อเสียง และคุณสมบัติของไม้สักได้เป็นที่ทราบกันอย่าง
แพร่หลายในหมู่ชนชาติอังกฤษ จึงได้มีการตัดฟันไม้สักจากประเทศอินเดียและพม่าไปจ าหน่ายยัง
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ประเทศอังกฤษ ท าก าไรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย ขณะเดียวกันก็ท าให้สภาพป่าไม้ในประเทศ
อินเดีย และพม่า เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว และต่อมาอังกฤษได้ทราบว่ามีป่าไม้สักขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือของประเทศไทย จึงต้องการจะท าไม้สักจากประเทศไทย
ออกไปขายท าก าไร อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการตัดฟันท าไม้ในประเทศไทย และสร้างความเสียหาย
ให้แก่ประเทศไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีชาวอังกฤษ พม่า มอญ และจีน ในท้องถิ่นเป็นตัวการ
ส าคัญในด้านการท าไม้ 

ในปี พ.ศ. 2372 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงเห็นว่าสมควร 
ที่จะได้ควบคุมกิจการป่าไม้ให้เป็นกิจลักษณะ จึงได้ตั้งขุนจ าเริญรักษา ขึ้นเป็นเจ้าภาษีไม้ขอนสัก  
ตามจดหมายเหตุ ฉบับที่ 1 จุลศักราช 1191 ( พ.ศ. 2372) และจากจดหมายเหตุฉบับเดียวกันนี้ ท าให้
ทราบว่าได้มีการท าไม้กระยาเลยออกมาใช้ประโยชน์ด้วย เช่น ไม้ตะแบก ตะเคียน ยาง และอุโลก  

ในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงมีพระบรมราช
โองการ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งว่าด้วยการภาษีไม้ขอนสัก และไม้กระยาเลย จุลศักราช 1236 (พ.ศ. 2417) 
อีกฉบับหนึ่งเกี่ยวกับผู้รักษาเมือง หรือเจ้าผู้ครองนคร กระท ากับชาวต่างประเทศต้องได้รับสัตยาบัน
จากรัฐบาลก่อน จึงมีผลใช้บังคับได้ เป็นการวางรากฐานการจัดเก็บภาษี  และการควบคุมการ
อนุญาตในการท าไม้ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

พ.ศ. 2427 รัฐบาลได้ประกาศพระบรมราชโองการเร่ืองการซื้อไม้ขอนสักขึ้นฉบับหนึ่ง 
และได้ทรงเปลี่ยนแปลงการให้ข้อสัตยาบันสัญญา (ratify) ในการตัดฟันไม้ในป่า และเพิ่มค่าตอไม้ 
โดยเก็บเงินค่าตอที่เพิ่มขึ้นเป็นของรัฐบาลทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2430 ได้มีประกาศพระบรมราช
โองการเกี่ยวกับเร่ืองไม้ขอนสักขึ้นอีก 2 ฉบับ   
 2.4.3  การป่าไม้ช่วงหลังสถาปนากรมป่าไม้ 

วิวัฒนาการของการป่าไม้ หลังจากตั้งกรมป่าไม้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 ปีเศษ 
กิจการด้านวิชาการป่าไม้ได้เจริญก้าวหน้าไปเป็นอันมาก แต่เนื้อที่ป่าไม้ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากการพัฒนาประเทศและมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพิ่มมากขึ้นตามจ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการศึกษาจึงขอแบ่งตามกิจกรรมส าคัญ ๆ  
ในการจัดการป่าไม้ที่เกิดขึ้นในระยะนั้น ๆ ออกเป็น 4 ยุคด้วยกันคือ 

2.4.3.1  ยุคการจัดการป่าไม้แบบดั้งเดิม (classical/traditional forestry) เป็นยุคที่ค่อนข้างจะ
ยาวนาน อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2439-2494 รวมเป็นเวลา 55 ปี จัดเป็นยุคที่เน้นเร่ืองการตัดฟันและการท า
ไม้ออกจากป่า (timber exploitation) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นระยะเร่ิมงานใหม่ยังขาดความรู้และ
บุคลากร พื้นที่ป่ายังมีอยู่มากมายและอยู่ในการครอบครองดูแลของเจ้านายฝ่ายเหนือ ชาวต่างชาติได้
ย้ายการตัดฟันท าไม้จากประเทศอินเดียและพม่ามาตั้งบริษัทท าไม้ในประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหา
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ข้อพิพาทและเป็นผลร้ายต่อการป่าไม้ของไทยในเวลาต่อมา กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ได้ด าเนินไปในยุคนี้
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการท าไม้ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการป่าไม้ ดังนี ้

พ.ศ. 2442 ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักออกจากป่าที่ยัง
มิได้เสียค่าตอและภาษี รศ. 118 

พ.ศ. 2456 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช 2456 ขึ้น ส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมรักษาป่าไม้กระยาเลย และของป่าต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนมุ่งด าเนินการควบคุม
เฉพาะป่าไม้สักชนิดเดียวเท่านั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กรมป่าไม้มีอ านาจควบคุมกิจการป่าไม้ทั้งไม้สัก 
ไม้กระยาเลย และของป่าต่าง ๆ และเป็นหลักการที่ได้ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันน้ี 

พ.ศ. 2481 ได้ประกาศใช้กฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า 
พุทธศักราช 2481 นับว่าเป็นก้าวส าคัญในประวัติการป่าไม้ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2484 ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ซึ่งได้ใช้บังคับมา
จนกระทั่งทุกวันนี้ นับว่าเป็นประมวลกฎหมายป่าไม้ที่ส าคัญ โดยได้รวบรวมบรรดากฎหมายและ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ มารวมบัญญัติไว้ด้วยกัน แต่ไม่ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า 
พุทธศักราช 2481  

พ.ศ. 2490 ยุบกองกานไม้แล้วจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นแทน โดยอยู่ใน
สังกัดกรมป่าไม้ จนถึง พ.ศ. 2499 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นเป็น
อิสระพ้นจากกรมป่าไม้ 

พ.ศ. 2491 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2491 แก้ไข
เกี่ยวกับการยกเว้นค่าภาคหลวงไม้ที่ขออนุญาตใช้สอยส่วนตัว 

พ.ศ. 2494 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  3) พุทธศักราช 2494 
ก าหนดให้ไม้สักทั่วราชอาณาจักร เป็นไม้ประเภท ก. ถึงจะขึ้นอยู่ในที่ดินเอกชนก็เป็นไม้หวงห้าม 
บุคคลใดจะตัดฟันไม้สักไปใช้สอยจะต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้อ านาจรัฐมนตรี
ก าหนดอัตราค่าภาคหลวงได้  

ยุคการจัดการป่าไม้แบบดั้งเดิมที่เน้นการตัดฟันท าไม้ดังกล่าวมานี้ ปรากฎว่าได้มีการท า
ไม้สักออกจากป่าเป็นจ านวนมากมาย สามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นที่ 2 รองจากข้าว ท าให้ไม้
ในป่าลดลง และสภาพป่าได้เสื่อมด้อยถอยลงตามล าดับ 

2.4.3.2  ยุคการจัดการป่าไม้แบบอเนกประสงค์ (multiple uses foresty) เป็นระยะเร่ิม
การจัดการป่าไม้ยุคใหม่ อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2495-2524 เป็นเวลาเกือบ 30 ปี  

ในยุคนี้ถึงจะยังคงมีการท าไม้ออกจากป่าอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วงที่พื้นที่ป่าถูกบุกรุก
ท าลายมากที่สุด เฉลี่ยมากกว่า 3 ล้านไร่ต่อปีก็ตาม แต่การจัดการป่าไม้ได้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากร
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ป่าไม้ในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากไม้มากขึ้นเป็นล าดับ เช่น การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
การจัดการป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ในรูปของอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคการพัฒนาประเทศ ได้มีการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมอยู่ในยุคนี้ ถึง 4 ฉบับ ฉบับละ 5 ปี จาก พ.ศ. 2504-2524 
รวมเวลา 20 ปี โดยในแผนฯแรก ๆ นี้จะเน้นที่การสร้างงานและการเพิ่มรายได้  สนับสนุนการ
บุกเบิกที่ดินเพื่อผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก รวมทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น การก่อสร้างถนน การสร้างเขื่อนพลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การขยายเมือง และพัฒนาความ
เจริญไปสู่ชนบท ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ไปเป็นที่ดินเพื่อท าการเกษตร
และใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เป็นการใหญ่ ประกอบกับจ านวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายเกินกว่าที่จะป้องกันรักษาไว้ได้ 

กรมป่าไม้ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มากยิ่งกว่าปัญหาทางวิชาการ
ป่าไม้ รายได้และผลผลิตจากป่าลดลง กรมป่าไม้ได้เปลี่ยนจากกรมที่ท ารายได้เข้ารัฐมาเป็นกรมที่
ต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปีละนับพันล้านบาทส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันบ ารุงรักษาป่า 
กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ได้ด าเนินการไปในยุคนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นที่การป้องกันรักษาป่า การปลูกบ ารุงป่า 
การจัดการป่าไม้ในด้านการอนุรักษ์ ดังนี ้

พ.ศ. 2496 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  (ฉบับที่  2) 
พุทธศักราช 2496 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมให้อ านาจรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น
ด าเนินการพิจารณาสอบสวนเขตป่าแทนคณะกรรมการชุดเดิมได้ และให้อ านาจรัฐมนตรีอนุญาต
ให้บุคคลใดอาศัย หรือท าประโยชน์ในป่าคุ้มครองและป่าสงวนเป็นการชั่วคราวได้ 

พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2497 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศป่าคุ้มครองและป่าสงวน ตลอดจนการเพิกถอน 
หรือยกเลิก ให้จัดท าเป็นประกาศกฎกระทรวง โดยไม่ต้องจัดท าเป็นพระราชกฤษฎีกาอีกต่อไป 

พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้ให้กรมที่ดินร่วมกับกรมป่าไม้ ด าเนินการจ าแนกที่ดินทั่วประเทศ
โดยให้กันเนื้อที่ป่าไว้ในชั้นต้น 156 ล้านไร่ ได้เร่ิมด าเนินงานเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมชาติอุทยาน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยาน
แห่งชาติ) ขึ้น  

พ.ศ. 2504 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อคุ้มครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-
2509) โดยก าหนดจะสงวนป่าไม้ไว้เป็นสมบัติของชาติ เป็นเนื้อที่ 156 ล้านไร่ หรือร้อยละ 50 ของ
เน้ือที่ประเทศ ต่อไปเมื่อมีพลเมืองเพิ่มขึ้นก็จะลดเนื้อที่ป่าลงเหลือ 125 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40 ของ
เนื้อที่ประเทศ และแบ่งคร่ึงหนึ่งให้เป็นป่าต้นน้ า ล าธาร และอีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นป่าผลิตผลทางไม้
และของป่า  

พ.ศ. 2507 ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
พ.ศ. 2515 เร่ิมใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-

2519) เนื้อที่ป่าลดลงจากร้อยละ 53 ในระยะที่เร่ิมใช้แผนฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 มาเหลือร้อยละ 43 
ในปี พ.ศ. 2516 

พ.ศ. 2516 ให้สัมปทานแก่บริษัทป่าไม้ประจ าจังหวัด หรือบริษัทจังหวัดท าไม้  
รวม 194 สัมปทาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สัมปทาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
2 สัมปทาน บริษัทสงเคราะห์สหายร่วมรบเกาหลี 1 สัมปทาน และเอกชนอีก 1 สัมปทาน รวม 204 
สัมปทาน  

พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งคณะกรรมการป้องกันการบุกรุกท าลายป่าของชาติ 
ในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 
เน้ือที่ป่าไม้ของประเทศได้ลดลงเหลือร้อยละ 38 

พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับท าไม้  
เพื่อให้มีไม้ใช้ตามความต้องการทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

ในยุคนี้ป่าไม้ถูกท าลายอย่างหนัก ผลิตผลจากป่าลดลง รายได้ของรัฐที่ได้จากป่าลดลง 
ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้ส่งออกมาเป็นผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์จากไม้และของป่า โดยในปี 
พ.ศ. 2524 ประเทศไทยได้น าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากต่างประเทศ คือ ไม้ซุง 584,400 ม3  
ฟืน 780 ตัน และถ่าน 2,640 ตัน 

2.4.3.3 ยุคการจัดการป่าไม้เพื่อชุมชนหรือวนศาสตร์ชุมชน(social/community forestry) 
เป็นยุคที่อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2525-2543 รวมเป็นเวลา 18 ปี ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่
ใกล้ป่าเป็นหลัก 

กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ได้ด าเนินการในยุคนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่าไม้ การเรียกร้องในการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน การจัดการป่าไม้เพื่อการ
อนุรักษ์ การป้องกันรักษาป่า และการปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ และเอกชน ดังนี ้
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พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2525-2529) เน้ือที่ป่าไม้ลดลงเหลือร้อยละ 30 ของเนื้อที่ประเทศ ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจาก
การพัฒนาประเทศ ในแผนฯนี้ได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ก าหนดให้มี
การจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  เมื่อวันที่  
3 ธันวาคม 2528 ตามที่คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติเสนอ 

พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2530-2534)โดยเน้นเร่ืองผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เน้ือที่ป่าไม้ยังคงลดลงเหลือร้อยละ 28 ของเนื้อที่ประเทศ  

พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการให้สัมปทานการท าป่าไม้บก (ปิดป่า) ทั้งหมด 
พ.ศ. 2533 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มีมติแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการ

พิจารณาแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับป่าชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2533 จ านวน 21 คน 
คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการปฏิบัติงานเร่ืองแนวความคิดแนวทางปฏิบัติ  และแนวนโยบาย
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านป่าชุมชนต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2533 ในปี 2534 กรมป่าไม้ได้อาศัยรายงานนี้ประกอบในการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นเป็น
คร้ังแรก 

ในปีเดียวกันนี้ ได้มีการจัดรูปแบบการใช้ที่ดินในภาคอีสานใหม่ ตามโครงการจัดที่ดิน
ท ากินให้คนยากจนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
(ค.จ.ก.) 

พ.ศ. 2535 หลังเหตุการณ์จราจลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ท าให้โครงการ ค.จ.ก.  
ถูกยกเลิกไปในที่สุด รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 7  
(พ.ศ. 2535-2539) เนื้อที่ป่าไม้ลดลงเหลือร้อยละ 26 ของเนื้อที่ประเทศ ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

พ.ศ. 2540 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เรียกว่า มติ “วังน้ าเขียว” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 
โดยให้สิทธิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในที่ดินเดิมต่อไปจนกว่าจะท าการแบ่งเขตพื้นที่
อนุรักษ์เสร็จ โดยปีนี้เป็นปีที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
โดยเน้นให้ชุมชนมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขี้น ในปีนี้ได้มีการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยเน้นที่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งได้ระบุไว้ในแผนว่า การผ่านร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน ถือเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามเน้ือที่ป่าไม้ได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 ของเน้ือที่ประเทศ 
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พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกมติวังน้ าเขียว และมีมติให้ท าการแบ่งเขตใหม่ โดย
ใช้พื้นที่ล่อแหลมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนด ได้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนใหม่ 
โดยตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรรัฐบาล และนักวิชาการจัดเป็นฉบับคณะกรรมการที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

พ.ศ. 2543 ทุกพรรคการเมืองและคณะรัฐมนตรี ได้เสนอร่าง พรบ.ป่าชุมชนต่อรัฐสภา 
รวมทั้งเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชน เข้าสู่
การพิจารณาของสภาเช่นกัน นับตั้งแต่กรมป่าไม้ได้ร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับแรก เมื่อ 
พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2543 เป็นเวลา 10 ปี และแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะผ่านสภาผู้แทนราษฎร 
แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาในปี พ.ศ. 2545 กฎหมายฉบับนี้จึงยังไม่สามารถประกาศใช้
ออกมาได้ 

2.4.3.4  ยุคการจัดการป่าไม้ในเมืองและการป่าไม้เอกชน (urban and private forestry)  
 1.  ยุคการจัดการป่าไม้ในเมืองเป็นยุคของการจัดการป่าไม้ในศตวรรษที่  21 

โดยเร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เนื่องจากป่าไม้ได้ถูกท าลายมีเนื้อที่ป่าลดลงตามล าดับ 
แม้ว่าได้มีการยกเลิกสัมปทานการท าไม้แล้ว แต่ประเทศไทยยังต้องใช้ไม้ ใช้กระดาษอยู่ หากไม่ปลูกไม้
ไว้ใช้สอยก็ต้องซื้อไม้จากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ที่ยกเลิกสัมปทานการท าไม้เป็นต้นมา 
ประเทศไทยต้องซื้อไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เพิ่มขึ้นทุกปี  จาก 4 พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2532  
มาเป็น 6.6 หมื่นล้านบาทในปี พ.ศ. 2546 นอกจากนั้นเมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ของเมือง
ขยายออกไป ความต้องการต้นไม้และสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนมีมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้น  
การปลูกต้นไม้หรือการป่าไม้ในเมือง (urban forestry) จึงมีความจ าเป็นมากขึ้น  

 2.  การป่าไม้เอกชน หลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานการท าไม้ป่า
บกทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งส่วนปลูกป่าภาคเอกชน  
ในส านักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนโดยเฉพาะ โดยในปี 
พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณส าหรับด าเนินการโครงการที่ส าคัญอยู่   
2 โครงการ คือ  

  (1)  โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรโดยการส่งเสริม
การปลูกป่าไม้โตเร็วทดแทนการปลูกมันสัมปะหลัง และ 

  (2)  โครงการส่งเสริมเกษตรการปลูกป่า หรือโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าขึ้นโดย
สนับสนุนเงินลงทุน เพื่อการปลูกป่าให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 3,000 บาท แบ่งจ่ายในเวลา 5 ปี  
มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าเนื้อที่ 1 ล้านไร่ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 
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พ.ศ. 2537-2541 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และ 
ไม้มีค่าอ่ืน ๆ รายละ 5 ไร่ – 50 ไร่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เพื่อให้มีไม้ใช้สอยเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ 
และลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศเพื่อสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงแก่ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่า22 และต่อมากรมป่าไม้ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พ.ศ. 2542 ขึ้นมาบังคับใช้โดยเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าหลายประการ เช่น พื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมี
เนื้อที่  2 ไร่ ขึ้นไป แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 200 ไร่ ต่อราย เป็นต้น ปัจจุบันได้มีแนวทางปฏิบัติ
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 255823

โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าหลายประการ อาทิ  
   1)  ในการเข้าร่วมโครงการในส่วนของเนื้อที่ที่ดินที่จะขอเข้าร่วม

โครงการ ต้องมีขนาดตั้งแต่ 1 ไร ่แต่ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย  
   2)  การสนับสนุนจากภาครัฐ 
    1.  สนับสนุนกล้าไม้ จ านวนไร่ละ 400 ต้น กล้าไม้ส าหรับปลูก 

ร้อยละ 90 กล้าไม้ส าหรับปลูกซ่อมแซม ร้อยละ 10 
    2.  สนับสนุนเงินทุนไร่ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยแบ่ง

จ่าย 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     2.1  ปีที่ 1 จ่ายไร่ละ 1,500 บาท เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตรวจสอบผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
     2.2  ปีที่ 2 จ่ายไร่ละ 800 บาท เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตรวจสอบผลการบ ารุงรักษาต้นไม้ปีที่ 2 และมีอัตรารอดตายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     2.3 ปีที่ 3 จ่ายไร่ละ 700 บาท เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตรวจสอบผลการบ ารุงรักษาต้นไม้ปีที่ 3 และมีอัตรารอดตายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโดยภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผลท าให้มีสวนป่า

ไม้โตเร็ว โดยเฉพาะสวนป่ายูคาลิปตัสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ล้านไร ่และสวนป่าไม้สักและไม้ชนิดอ่ืน ๆ 
อีก มากกว่า 2 ล้านไร ่รวมทั้งมีผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่าเกิดขึ้นมากกว่า 120,000 ราย 

                                                           
22  จาก โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า พ.ศ. 2536 (น. 1-5), โดย กรมป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า, 

2536, กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
23  กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). แนวปฏิบัติโครงการ ศสส. ปี 58- กรมป่าไม้. สืบค้น 25 พฤษภาคม 2558, จาก 

http://www.forest.go.th/private/index.php?option=com...task... 
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2.5  นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2.5.1 นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ24 

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมและลงมติออกนโยบายการป่าไม้
แห่งชาต ิโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระท าโดยต่อเนื่อง
ในระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน จึงสมควรก าหนด
นโยบายการป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้
มีความเข้าใจร่วมกัน และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะท าให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบร่ืน
และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

1.  ให้มีการก าหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาวอัน
จะท าให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด โดยเน้นให้มีการประกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

2.  ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่าง  ๆ และภาคเอกชนให้มีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 

3.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติ ให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

4.  ก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างในน้อยในอัตราร้อยละ  40 ของพื้นที่
ประเทศ เพื่อประโยชน์ 2 ประการ ดังนี ้

 (1)  ป่าเพื่อการอนุรักษ์  ก าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ดิน น้ า  พันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้ง
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ 25 ของพื้นประเทศ 

 (2)  ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่า เพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 

5.  รัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ไปสู้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และจะจัดการ
พัฒนาให้อ านวยประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยสม่ าเสมอตลอดไป 

6.  ให้เพิ่มการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อลดการท าลายพื้นที่ป่าไม้ 

7.  เพื่อก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากร 
ธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ า และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชน
                                                           

24
  นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ. สืบคน้ 1 เมษายน 2558, จาก http://www.mhtml:file//k:\print\ 
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ในท้องถิ่น รัฐจะจัดให้มีแผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดย
จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

8.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไม้ด้วยการจัดการป่าไม้  ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบ
เลือกตัดและระบบวนวัฒน์แบบตัดหมดตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัดแล้ว
ให้ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที 

9.  เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม รัฐจะต้อง
เร่งรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและก าหนดพื้นที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประเภทชนบท และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดที่แน่นอน 
เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 

10.  ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติ โดยมีกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นการถาวร ให้มีหน้าที่วางนโยบายก าหนดดูแล การบริหารทรัพยากรป่าไม้ของชาติตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหนึ่งกฎหมายใดโดยเฉพาะ 

11.  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่า
ไม้อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความส านึก ความรู้สึกและทักษะแก่ประชาชน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้ และผลเสียจากการตัดไม้ท าลายป่า การใช้สอย
ไม้อย่างฟุ่มเฟือย จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม 

12.  ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อ
ใช้ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมและสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัว
ไร่ปลายนา หรือปลูกป่ารายย่อยเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน 

13.  สนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง และโรงงานเยื่อกระดาษ เพื่อน า
ทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอ่ืนทดแทนไม้ 

14.  ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่ออ านวยผลให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่า
ไม้และการตัดฟันไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15.  ให้มีการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ  เพื่อด าเนินการวิจัยด้านป่าไม้  แล้วน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

16.  เพื่อลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง จึงให้มีการใช้ไม้เพื่อพลังงาน โดยให้มีการปลูก
ป่าเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน 
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17.  ก าหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซนต์ขึ้นไปไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดย
ไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

18.  ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการท าลายป่า
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การท าลายป่าจากชนกลุ่มน้อย การรุกล้ า
พื้นที่ป่าจากเชิงเขา โดยให้มีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการ
ปราบปรามและลงโทษผู้กระท าผิด รวมทั้งการจัดต้ังศูนย์รวมการปราบปรามในแต่ละภาค และให้มี
มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพลและผู้กระท าผิด ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของ
หน่วยราชการและภาคเอกชน 

19.  ก าหนดให้มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน 
20. ก าหนดให้มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
จากนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ ทั้ง 20 ข้อ ข้างต้น มีนโยบายที่กล่าวถึงการปลูกสร้าง

สวนป่าอยู่ 3 ข้อ คือ ข้อ 12 ข้อ 16 และ ข้อ 19 ในส่วนข้อ 14 เป็นนโยบายในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกป่าของภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังพบปัญหาหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ  
1) การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 2) การขาดแคลนไม้เพื่อการใช้สอยและเพื่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ  
ไม่เพียงพอ 3) ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ จากการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้ 
 2.5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25 

ประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้วทั้งสิ้น 10 ฉบับ โดย
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมีการก าหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการป่าไม้  ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าไม้ 
ยกตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ได้ก าหนดการ
พัฒนาป่าไม้มีนโยบายหลัก 3 ประการ คือ การสงวนป่า การควบคุมดูแลรักษาป่า และการปลูกสร้าง
สวนป่า เป็นต้น และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
ก็ได้กล่าวถึง การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

                                                           
25

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). สรุปสาระส าคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สืบค้น 1 เมษายน 2558, จาก
http://www.nesdb.go.th/portals/0/news/plan/p11/Summeryplan11_thai.pdf 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ และวัตถุประสงค์ 1 ใน 4 ข้อนั้น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
    
2.6  โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้26 

อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน เป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้เข้าเข้าประเทศโดยเฉลี่ย 
ปีละประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้าหลัก ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (HS Code 44) 
ท ารายได้จากการส่งออกเป็นล าดับที่ 19 และเฟอร์นิเจอร์ (HS Code 94) ทีท ารายได้จากการส่งออก
เป็นอันดับที่ 24 ของการส่งออกสินค้าของไทย สินค้าส่งออกที่ท ารายได้สูงสุดในอุตสาหกรรมนี้ 
ได้แก่ ไม้แปรรูป (HS 4407) เฟอร์นิเจอร์ไม้ (HS 940360) ไม้ไฟเบอร์บอร์ด (HS 4411) พาติเคิล
บอร์ด (HS 4410) ที่นั่ง (HS 940169) และกรอบรูป (HS 4414) ตามล าดับ โดยในปัจจุบันไทย
ส่งออกสินค้าเหล่านี้สูงเป็นอันดับที่ 15, 19, 10, 7, 5 และ 3 ของโลกตามล าดับ 
 2.6.1  โครงสร้างอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยเร่ิมต้นจากวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ไม้ซุงและไม้ท่อน 
จากแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในประเทศที่
ส าคัญ คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของวัตถุดิบทั้งหมด ไม้ซุงและไม้ท่อนจะถูกน ามาแปรรูป  
โดยโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศ โดยสินค้าหลักจากโรงงานแปรรูปไม้ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดความ
หนาแน่นปานกลาง (ไฟเบอร์บอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัด (ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด) ไม้วีเนียร์ และไม้อัดสลับชั้น
จากไม้ยางพารา ไม้พื้นปาร์เก้ วงกบ บางประตู-หน้าต่างจากไม้ รวมถึงไม้เซาะร่อง สินค้าที่ผลิตได้
จากโรงงานแปรรูปสามารถส่งออกได้โดยตรง และมีบางส่วนถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้
และเคร่ืองเรือน ซึ่งสินค้าหลักจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ พาเลท เคร่ืองเรือน 
กรอบรูป และกรอบกระจก และเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช้จากไม้ พื้นไม้ปาร์เก้ 
  

                                                           
26  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). รายงานการศึกษา โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อมโลก.  สืบค้น 2 มีนาคม 2558, จาก 
http://www.oie.go.th/academic/ 
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 2.6.2  โครงสร้างการผลิต 
โครงสร้างการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน สามาถแบ่งตามลักษณะ

การผลิตและผลผลิตที่ได้เป็น 6 กลุ่มได้แก่ 
1) การผลิตไม้จริง (Solid woods) 
2) การผลิตไม้อัดประสาน (Solid Laminated wood panels) 
3) การผลิตแผ่นไม้อัด (Plywoods) และแผ่นไม้วีเนียร์ (Veneers) 
4) การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle Boards) 
5) การผลิตแผ่นใยไม้อัด (Fiber Board) 
6) การผลิตเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 

2.6.3  แหล่งวัตถุดิบ27 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการลดลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูล

สถิติของกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2504 มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 273,629 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็น 171,586 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ทั้งประเทศ สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้  
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  
ที่มีผลต่อการท าลายป่าไม้ อาทิ การให้สัมปทานป่าไม้โดยขาดการควบคุม การเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้ต้องลดปริมาณการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติใน
ประเทศ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่ก าลังลดลง ซึ่งในเดือนมกราคม 2532 รัฐบาลได้ประกาศ
ยกเลิกการท าไม้ในพื้นที่สัมปทานป่าบกทั่วประเทศ แต่ความต้องการใช้ไม้ในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เช่น ไม้ยูคาลิปตัส รวมถึงมีการ
น าไม้จากพื้นที่ปลูกทดแทน เช่น ไม้ยางพารา มาใช้เป็นวัสดุทดแทนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังได้มีการน าเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูปจากต่างประเทศมาทดแทน โดยไม้ท่อนที่น าเข้า
ส่วนใหญ่เป็นไม้สัก รองลงมา คือ ไม้สน และไม้ประดู่ ตามล าดับ โดยน าเข้าไม้ท่อนเชิงปริมาณจาก
ประเทศเยอรมนี พม่า มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี คองโก และนิวซีแลนด์ ส่วนในเชิงมูลค่าพบว่า  
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าการน าเข้าไม้ท่อนของไทย เป็นไม้ท่อนจากประเทศพม่า เปน็ต้น 
  

                                                           
27  แหล่งเดิม. 
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1.  ไม้ยางพารา (Heveabrasiliensis) 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก โดยพื้นที่

ปลูกยางพาราของไทยในปัจจุบันมีประมาณ 16.9 ล้านไร่ ซึ่งมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
ประเทศอินโดนิเซีย จากข้อมูลของสถาบันวิจัยการยาง พบว่า ในปี 2551 ประเทศไทยมีพื้นที่ 
ปลูกยางพาราทั้งหมด 16,889,686 ไร่ และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้อนุมัติโครงการ
ปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที่ 3 พ.ศ. 2554-2556 รวม 800,000 ไร่ แบ่งเป็นภาคเหนือ 150,000 ไร ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร ่ภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ 150,000 ไร่ ซึ่งจะท า
ให้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราเป็น 17,789,686 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศ 

ยางพาราที่มีอายุมาก 20-25 ปี ที่ให้ผลผลิตน้ ายางลดลงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จะถูกตัด
โค่นเพื่อปลูกต้นใหม่ทดแทน ซึ่งโดยปกติจะมีบริษัทผู้ค้าไม้ยางพาราท่อนเข้าไปประมูลซื้อไม้
ยางพาราจากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง จากนั้นจึงเข้าตัดต้นยางเพื่อน าออกจ าหน่าย โดยส่วนของ 
ล าต้นขนาดใหญ่จะจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตไม้แปรรูปและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนของล าต้นขนาดเล็ก
และกิ่งไม้ซึ่งมีราคาถูกกว่าจะจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัดและแผ่นชิ้นไม้อัด    

1.1 คุณสมบัติของไม้ยางพารา 
ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้สีขาวอมเหลืองเมื่อสด และเปลี่ยนเป็นสีขาวจางเมื่อแห่ง 

จัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้หยาบปานกลาง เสี้ยนตรง ไม่มีแก่น วงรอบปีไม่เห็นชัด 
โดยคุณสมบัติทางวิศวกรรมของไม้ยางพาราแปรผันตามสายพันธุ์ที่ปลูก  โดยสถาบันวิจัยยางได้
ศึกษาคุณสมบัติของไม้ยางพารา 4 พันธุ์ เปรียบเทียบกับไม้สัก พบว่า คุณสมบัติด้านความชื้น  
ความหนาแน่น ความถ่วงจ าเพาะ ความเค้นอัดต้ังฉากเสี้ยน ความเค้นอัดขนานเสี้ยน ความเค้นเฉือน
ขนานเสี้ยน MOR MOE และความแข็งแรง จะมีค่าใกล้เคียงกัน หากพิจารณาประเด็นของการใช้
งาน พบว่า ไม้สักเมื่อน าไปใช้งานจะดูดหรือคายความชื้นจากอากาศได้น้อยกว่า ส่งผลให้การคงรูป
ของไม้สักดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ยางพารา   

2.  ไม้สัก (Teak) 
ไม้สักเคยเป็นไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ท ารายได้จากการส่งออกสูงเป็นอันดับสอง

รองจากข้าว แต่ปริมาณป่าไม้สักของไทยได้ลดลงเร่ือย ๆ แม้จะมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ๆ  
เร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 และการปลูกทดแทนโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (ออป.) ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2511 พื้นที่ป่าไม้สักของไทย ลดลงจากประมาณ 14.5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2497 เหลือเพียง 
940,000 ไร่ในปี พ.ศ. 2543 
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ในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้บกทั้งหมด ท าให้ปริมาณไม้
สักในประเทศลดลงมาก โดยจะเหลือเพียงส่วนของไม้สักที่ตัดโค่นในพื้นที่ป่าปลูก ซึ่งก็มีขั้นตอน
การควบคุมที่ค่อนข้างซับซ้อน ไทยจึงเปลี่ยนจากประเทศผู้ส่งออกไม้สักรายใหญ่เป็นประเทศ  
ผู้น าเข้าไม้สัก  

แม้ว่าในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสวนป่า เพื่อส่งเสริมการปลูก
ป่าในพื้นที่เอกชน โดยกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการปลูกป่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง 2543 ท าให้
มีพื้นที่สวนไม้สักเพิ่มขึ้นประมาณ 625,000 ไร่ และได้มีการคาดการณ์ผลผลิตระยะยาวไว้ที่
ประมาณ 0.9-1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

นอกจากปัญหาในเชิงปริมาณแล้ว ไม้สักที่ได้จากป่าปลูกของไทยในปัจจุบัน ยังไม่เป็น
ที่นิยมของผู้ผลิตเพื่อการส่งออกเท่าที่ควร  เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จ าเป็นต้องใช้ไม้
คุณภาพสูง เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล แต่ไม้สักจากป่าปลูกที่มีในตลาด เป็นไม้
สักที่ถูกตัดโค่นต้ังแต่อายุยังน้อย (รอบการตัดฟันประมาณ 20-30 ปี) ที่แม้ความหนาแน่นและความ
แข็งแรงจะไม่ได้ด้อยกว่าไม้จากป่าธรรมชาติมากนัก แต่จากผลการวิจัย พบว่าไม้สักจากป่าปลูกมี
สัดส่วนแก่นไม้และน้ ามันน้อยกว่าไม้จากป่าธรรมชาติ ท าให้คุณสมบัติด้านความคงทนด้อยกว่า  
อีกทั้งไม้ที่ได้จะมีสีออกขาว ไม่เป็นสีเหลืองทองที่เป็นคุณสมบัติเด่นที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ในตลาดระดับสูง จึงจ าเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของไม้ที่ได้ รวมถึงการ
ปรับปรุงสายพันธ์ การปลูก การบ ารุงรักษา และการวางแผนระยะเวลาการตัดฟันที่เหมาะสม 
 2.6.4  ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้28 

จ าแนกตามชนิดของไม้ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเภท ดังนี้ 

2.6.4.1  เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง มีสัดส่วนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ประมาณร้อยละ 15 
ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมด เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ ไม้สัก ไม้แดง  
ไม้มะค่า และไม้โอ๊ค เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ส่วนหนึ่งน าเข้าวัตถุดิบไม้จากต่างประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยมีการประกาศปิดป่าตั้งแต่ปี 2532 โดยการผลิตจะเน้นเพื่อขายในประเทศเป็นหลัก 
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งยังแบ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งที่ท าจากไม้ที่มีคุณภาพในการผลิตที่ดี   
โดยเร่ิมตั้งแต่การคัดเลือกไม้ การอบไม้ การผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ จึงได้เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพดีและ
มีราคาแพง ส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งอีกประเภทหน่ึงจะท าจากไม้เนื้อแข็ง แต่ไม่มีการคัดคุณภาพ

                                                           
28  จาก การศึกษาสภาพและปัญหาในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 19-25), โดย วชิรภรณ์ สถิรยากร, 2546, กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ. 
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ไม่มีการอบที่ดีและไม่ได้ใช้แรงงานที่มีฝีมือในการผลิต จะท าให้ได้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีคุณภาพและ
ราคาถูก 

เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีก 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
ดังนี ้

ก)  ชนิดที่น ามาประกอบเข้ากับผนังอาคาร บ้านเรือนและส านักงาน โดยไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก (Built-In-Furniture) เช่น ตู ้เป็นต้น 

ข)  ชนิดที่ลอยตัว (Free Standing) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้  เช่น โต๊ะ  
ตู ้และเตียง เป็นต้น 

2.6.4.2  เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากหวาย ไม้ยางพารา 
ตลอดจน ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ และไม้แผ่นเรียบที่ตัดแปลงจากเศษไม้ยางพารา เช่น แผ่นปาร์ติเกิ้ล และ 
MDF เป็นต้น ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ท าจากไม้ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพารา จะผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีราคาไม่แพงและมีคุณภาพดี มีการอบไม้ยางพาราเพื่อถนอมเนื้อไม้ให้แข็งแรง
ทนทาน อีกทั้งคุณลักษณะเฉพาะของไม้ยางพารามีสีขาวนวล เนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม จึงท าให้
เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ และถือเป็นไม้สักขาว (White Teak) นอกจากนั้น ในปัจจุบันมี
การพัฒนารูปแบบการผลิต โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้น ท าให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป 

ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อน สามารถแบ่งย่อยออกได้อีก 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
ก) เฟอร์นิ เจอร์ชนิดถอดประกอบไม่ได้  (Finished Furniture of Stable Furniture)  

เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดที่ผู้ผลิตจะท าการผลิตและประกอบขึ้นหรือสานเข้าด้วยกันเป็นเฟอร์นิเจอร์  
โดยไม่สามารถถอดหรือแกะประกอบได้ จึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่วนใหญ่
ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ 

ข)  เฟอร์นิเจอร์ชนิดถอดประกอบได้ (Knock-Down Furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถอด
ชิ้นส่วนแยกเป็นส่วน ๆ ได้ เพื่อท าให้ผู้ซื้อสามารถน ามาประกอบเองได้ด้วยการใช้น๊อตตะปู หรือ
สกรูยึดติดกัน ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งออก เนื่องจากประหยัดเนื้อที่ในการขนส่งท าให้ต้นทุนค่า
ขนส่งลดลงเมื่อเทียบกับแบบประกอบไม่ได้  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน  เฟอร์นิ เจอร์ชนิด 
ถอดประกอบได้เร่ิมเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น 
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2.6.4.3  ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้จ าแนกตามพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  
(The harmonize eommodity description and coding system : HS) สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้

รหัสฮาร์โมไนซ์  ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
พิกัด 940161  ที่นั่งเป็นโครงไม้ชนิดมีเบอร์ ได้แก่ โซฟาและที่นั่งมีเบาะ 
พิกัด 940169  ที่นั่งเป็นโครงไม้ชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ ที่นั่งอื่น ๆ ที่ไม่มีเบาะ 
พิกัด 940330  เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชนิดที่ใช้ในส านักงาน 
พิกัด 940340  เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว 
พิกัด 940350  เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน 
พิกัด 940360  เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ ที่ท าด้วยไม้ 
พิกัด 940380  เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ ที่ท าด้วยหวาย ไม้ไผ่ 
2.6.4.4  ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ จ าแนกตามลักษณะการใช้งาน สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี ้
 ก)  เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ใช้ในส านักงาน 
 ข)  เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ใช้ในครัว 
 ค)  เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ใช้ในห้องนอน 
 ง)  เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้ในห้องน่ังเล่น 
 จ)  เฟอร์นิเจอร์ในสวน 
 ฉ)  เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ ที่ท าด้วยไม้ 

 
2.7  ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือนไทยในตลาดโลก29 

แม้ว่าตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรป  
จะมีการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไทยมากขึ้น เนื่องจากความช านาญและประณีตของแรงงานไทย
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีความละเอียดมากได้ และเฟอร์นิเจอร์จากจีนซึ่งเป็นคู่แข่งประสบปัญหา
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย แต่ข้อจ ากัดที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ต้องน าเข้าวัตถุดิบมูลค่าสูงบางส่วน
จากค่างประเทศ โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งที่ต้องน าเข้าจากสหภาพยุโรป หรือจากแหล่งที่ผลิตตามที่ 
ผู้ซื้อก าหนด 2) ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต พัฒนาการ ออกแบบ  
การใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยยังอยู่ในระดับต่ า 3) ขาดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งวัตถุดิบ อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมส าเร็จรูป เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณ
ไม้วัตถุดิบ และความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศและการส่งออก และ 4) ขาดการ
                                                           

29  แหล่งเดิม. 
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เตรียมความพร้อม โครงสร้างพื้นฐานและกลไกในการตอบสนองต่อกฎระเบียบด้านคุณภาพ  
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่ชัดเจนและเป็นระบบ ข้อจ ากัดเหล่านี้ ส่งผลให้แนวโน้มการ
น าเข้าสินค้าของไทยไปสู่ตลาดอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น ลดลง 

สถิติการส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้และเคร่ืองเรือนของไทยในรอบ  5 ปี  
(พ.ศ. 2547-2552) ที่ผ่านมา สินค้าที่มีการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไม้แผ่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
แผ่นใยไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด และที่นั่งไม้ตามล าดับ เมื่อพิจารณายอดการส่งออกเทียบกับขนาดตลาด  
จะพบว่าสินค้าของไทยส่วนใหญ่ยังมีส่วนแบ่งในตลาดไม่สูงนัก  โดยสินค้าที่ไทยมีส่วนแบ่ง 
ในตลาดโลก ในระดับสูงในปี พ.ศ. 2552 ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ร้อยละ 11.1) กรอบรูปไม้ (ร้อยละ 
8.9) และเคร่ืองครัวและเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร (ร้อยละ 5.0) โดยมีรายละเอียดสินค้าในกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ส่งออก ดังนี ้

1. เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน (HS 940330)  
ขนาดตลาดสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ส านักงานที่ท าจากไม้  (HS 940330) ในปี  

พ.ศ. 2552 มีมูลค่าประมาณ 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 36 โดย
สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้น าเข้าหลักด้วยสัดส่วนการน าเข้าร้อยละ 27.8 ตามด้วยประเทศในสหภาพ
ยุโรป ที่มีสัดส่วนไล่เลี่ยกันระหว่างร้อยละ 2.5-6.1 

ผู้ส่งออกหลักในสินค้าประเภทนี้ได้แก่  จีน แคนาดา อิตาลี เยอรมนี และสวีเดน 
ตามล าดับ ส่วนไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 33 มีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 8.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และลาว 

2. เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว (HS 940340)  
ในปี พ.ศ. 2552 ตลาดเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวที่ท าจากไม้มีมูลค่าประมาณ 4,900 ล้าน

เหรียญสหรัฐ มีสินค้าจากเยอรมนี อิตาลี และจีน เป็นผู้น าในตลาดด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 37.9, 16.0 
และ 12.5 ตามล าดับ ประเทศที่น าเข้าเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวจากไม้สูงสุด  5 อันดับแรก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส สวิทเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และเบลเยี่ยม ส่วนการส่งออกจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มีมาเลเซียเป็นผู้น า โดยส่งออกสูงสุดเป็นล าดับ 6 ในตลาดโลก ตามด้วยเวียดนาม 
ส่งออกสูงเป็นล าดับ 13 ในตลาดโลก ส่วนไทยส่งออกสูงสุดเป็นล าดับ 15 ในตลาดโลก และ
อินโดนเีซีย ล าดับที่ 22  

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวของไทยมีมูลค่าประมาณ 42.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 
พ.ศ. 2552 มีตลาดส าคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 79.5 ของการส่งออกของไทย ญ่ีปุ่น ร้อยละ 
12.7 และเม็กซิโก ร้อยละ 2  
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3. เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน (HS 940350)  
ในปี พ.ศ. 2552 เฟอร์นิเจอร์ห้องนนอนมีมูลค่าการน าเข้า-ส่งออกในตลาดโลกประมาณ 

7,593 ล้านเหรียญ มีจีน และเวียดนาม เป็นผู้ส่งออกหลัก ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 27.6 และ 13.9 
ตามล าดับ ส่วนผู้น าเข้าหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝร่ังเศส 
และแคนาดา ตามล าดับ  

ส่วนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนจากไทย มีการส่งออกสูงเป็นล าดับ 19 ด้วยมูลค่าการ
ส่งออก ในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 64.1 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น เป็นตลาด
ส่งออกหลัก 

4. เฟอร์นิเจอร์ไม้ (HS 940360) 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ (HS 940360) ในตลาดโลก ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จนถึงช่วงปี 

พ.ศ. 2551 ที่ตลาดหดตัวเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยสินค้าประเภทนี้มีจีน และประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป ได้แก่ อิตาลี โปแลนด์ เยอรมนี และฝร่ังเศส เป็นผู้ส่งออกหลัก ในขณะที่ในปีล่าสุด 
(พ.ศ. 2552) การส่งออกของเวียดนามได้ขยายตัวสูงถึงกว่าร้อยละ 60 ท าให้ยอดการส่งออกของ
เวียดนามสูงแซงประเทศฝรั่งเศส อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 5 ของโลก 

ในด้านแนวโน้มการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2547 และลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เหตุผลหลักเกิด
จากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยเป็นตลาดส่งออกล าดับแรกของไทย ได้ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง จนมีสัดส่วนเท่า ๆ กับการส่งออกไปยังญี่ปุ่น โดยไทยและประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืน สูญเสีย
ตลาดสหรัฐอเมริกาให้กับคู่แข่งส าคัญ คือ เวียดนาม ในขณะที่ประเทศอ่ืน เช่น มาเลเซีย และ
อินโดนเีซีย มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับไทย แต่สถานการณ์เร่ิมดีขึ้นเมื่อเทียบกับไทย 

ในตลาดญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นตลาดส่งออกล าดับ 2 การส่งออกของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในขณะที่คู่แข่งส าคัญในตลาดนี้  ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย มีการขยายตัวขึ้น ส่วนในตลาดสมาชิกสหภาพยุโรป ส่วนแบ่งของไทยในตลาดนี้ 
มีแนวโน้มคงที่มาตลอด 10 ปี และหากพิจารณาส่วนแบ่งของไทยในตลาดนี้  จะเห็นว่าสินค้าไทย 
ยังมีส่วนแบ่งค่อนข้างต่ า 
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2.8  ขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ของไทย 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)30 เป็นการพัฒนา
มาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (The Association of South East Asian 
Nations: ASEAN) โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่  9 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่  
7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ  

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
3. ประชาคมความมั่นคงอาเซยีน 
เดิมก าหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนก าหนดให้เร็วขึ้น

เป็นป ี2558 และก้าวส าคัญต่อมา คือการจัดท าปฎิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการ
สร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการด าเนินการเข้าสู่
เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558  

ส าหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 
อาเซียนได้จัดท าพิมพ์เขียว เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณา
การงานด้านเศรษฐกิจให้เป็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่  AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานในด้านต่าง ๆ 
พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้ง
การให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า เพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

ซึ่งขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของไทย31 เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 

                                                           
30  Thai –aec. (ม.ป.ป.). องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community; 

AEC). สืบค้น 23 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.thai –aec.com 
31  จาก ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) (โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs) (น. 1-6), โดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในแถบประเทศตะวันออก
เฉียงใต ้(Thailand is the Furniture Hub of Southeast Asia:) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการผลิต
และการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศตะวันออกเฉียงใต้  การขยายฐานการผลิต
ไปประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม (CLMV) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพื่อใช้ประโยชน์จาก
สถานะ Least Developed Countries : LDCs และต้นทุนแรงงานต่ า อีกทั้งการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในอาเซียนในการรับและแบ่งงานตามความถนัดในสายโซ่อุปทาน (Supply & Value Chain) ความ
ร่วมมือในการผลิตร่วมกันเพื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดโลก ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในอาเซียน จากความเชื่อถือในมาตรฐานการผลิต
และสิ่งแวดล้อมของไทย รวมทั้งการร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพื่อรับงานจากประเทศอ่ืน  
นอกอาเซียนผ่านไทยแล้วท าการกระจายงานต่อไปยังประเทศอื่น 

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้นจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ
แรงงานการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าการออกแบบและมีดีไซน์
ที่แตกต่าง/การสร้างตราสินค้า 

นอกจากนี้  การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์ (Industrial Cluster) เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เพราะเกิดความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาชิ้นส่วนประกอบ 
(Accessories) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ ประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จจากการรวมกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ญ่ีปุ่น ซึ่งมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบในด้าน
ต่าง ๆ  

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่อาศัยการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นส าคัญ  เน้นการจ้างงานช่างฝีมือ
ภายในประเทศ และประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการไทย ส่วนใหญ่ท าการผลิตเพื่อส่งออก 
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คือ ไม้ยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60 ของวัตถุดิบทั้งหมด 
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน  เช่น อุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อุตสาหกรรมเคร่ืองตกแต่งบ้าน เป็นต้น 
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 2.8.1 คลัสเตอร์ยาง ไม้ยางและเฟอร์นิเจอร์ 
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ปลูกยางพารามากที่สุดในโลก และมีการน าไม้ยางพารามา

ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของไม้ยางพาราเกิดขึ้นใน
ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้
ยางพาราอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย 3 ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ประโยชน์ของต้นยางพารา 
ท่ีมา: สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา 
 

1)  อุตสาหกรรมต้นน้ า (Primary Industry) เร่ิมต้นจากการปลูกสร้างสวนโดยเลือก
ปลูกพันธุ์ยางพาราที่ให้เนื้อไม้ได้ดี การโค่นต้นยางพาราในสวนยางพารา การเลื่อยไม้เป็นท่อน 
(Log) การชักลากไม้ออกจากสวน และการขนส่งไม้จากสวนไปยังโรงเลื่อยไม้  มูลค่าของ
อุตสาหกรรมต้นน้ าจะเร่ิมนับตั้งแต่ชาวสวนยางพาราขายไม้ในสวนยางพารา การโค่นไม้ยางพารา 
การชักลากไม้ การเลื่อยไม้เป็นท่อน และการขนไม้จากสวนยางพาราจนถึงโรงเลื่อยไม้ 

ไม้ท่อน 1.โรงเลื่อย 1.1ไม้
แปรรูป 

เฟอรินิเจอร์/
ของเล่น/ไม้พื้น
ปาร์เก้/Paller 

กิ่งก้าน 

ตอ/ราก 

เปลือกไม้ 

ขีเ้ลื่อย 

2.โรงสับไม้ 

3.โรงปอก/โรงฝาน 

4.โรงปุ๋ยชีวภาพ 

ถ่าน 

1.2ปีกไม้/
เศษไม้ 

ชิ้นไม้
สัก 

ไม้บาง/
ไม้อัด 

แผ่นไม้อัด 

แผ่นปิดผิว
ประตู/MDF/
แผ่นชิ้นไม้อัด 

ไม้แกะสลัก 
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2)  อุตสาหกรรมกลางน้ า (Secondary Industry) ประกอบด้วยโรงเลื่อยไม้ โรงอบไม้ 
โรงงานผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด เร่ิมต้นจากการแปรรูปไม้ท่อนให้เป็นไม้แผ่นตาม
ขนาดที่ต้องการ และการแปรรูปไม้ขนาดเล็ก เช่น ปีกไม้ ขี้ เลื่อย ขี้กบ ให้เป็นแผ่นชิ้นไม้อัด 
(particleboard) และแผ่นใยไม้อัด (Fiberboard)  

3)  อุตสาหกรรมปลายน้ า (tertiary Industry) ประกอบด้วยกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์และ
ชิ้นส่วนกับกลุ่มผลิตเคร่ืองเรือน อุตสาหกรรมปลายน้ าจะน าไม้ยางพาราแปรรูป แผ่นชิ้นไม้อัด และ
แผ่นใยไม้อัดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง 
กรอบรูป รูปแกะสลัก ของเล่น ฯลฯ เพื่อส่งขายทั้งภายในและต่างประเทศ 

จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส่งออกเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้จ าหน่าย
ทั่วโลก และมีมูลค่าการส่งออกต่อเนื่องเกือบทุกปี  เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์พบว่ามูลค่าการ
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ขณะที่มูลค่าการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ7 ต่อปี   

สาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย ยังประสบ
ปัญหาที่เป็นแรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมภายใน คือ ยังไม่มีจุดแข็งที่แข็งแกร่งและเด่นชัดที่จะ
สามารถพัฒนาเป็นความสามารถหลัก  (Core Competency) ในเชิงภาพรวมของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไทย จากการศึกษาวิจัยของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนยืนยันว่า เกิดจากปัจจัยภายใน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ประเทศไทยที่มีจุดอ่อนในด้าน ต้นทุนแรงงาน เทคโนโลยีการผลิตต่ า
มาตรฐานผลผลิตต่ า คุณภาพ รูปแบบและตราสินค้าที่ยังไม่เด่นชัด ขาดการท าการตลาดเชิงรุกใน
การพัฒนาตลาดและเจาะตลาดใหม่ ขาดแรงงานและบุคคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้าน
ฝีมือ และการออกแบบ มาตรการทางภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจาก
รายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยซึ่งมีสัดส่วนในการส่งออกมาก
ที่สุดนั้น คือ 70 เปอร์เซ็นต์ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย และนับเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการส่งออก ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นล าดับที่  21 ของโลก 
แต่เป็นอันดับที่  4 ในอาเซียน รองจาก จีน เวียดนาม และมาเลเซีย มีส่วนแบ่งในตลาดโลกที่
ประมาณร้อยละ 1.16 และมีอัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 3 ถึง 4 ในปี 2550 นอกจากนี้ อุปสงค์
ในตลาดโลกยังพอมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีบ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ อาทิ อินเดีย 
อาฟริกา ตะวันออกกลาง ข้อได้เปรียบประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งหลัก คือ 
คุณภาพ การบริการและส่งมอบตรงเวลา และมีวัตถุดิบภายในประเทศจ านวนมากเป็นอุตสาหกรรม
ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในระดับสูง แต่ระดับการแข่งขันในกลุ่มตลาดระดับล่างค่อนข้างรุนแรง โดย
มีจีนเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่เน้นการแข่งขันที่ราคา ส่วนในกลุ่มตลาดระดับบนกระจุกตัวอยู่ในแถบ
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ยุโรปเน้นการแข่งขันที่คุณภาพ และดีไซน์ ดังนั้นการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จึงเป็นอีก
เป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลไทยต้องการเพิ่มขีดความสามารถ เน่ืองจากประเทศไทยยังมีศักยภาพในด้าน
จ านวนวัตถุดิบที่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ยางพาราและพาร์ติเกิ้ลบอร์ด (Particle Board) 

 การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลดีกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดย
มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเปิดส านักงานในภูมิภาคมากขึ้น ก็จะท าให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ส านักงานเติบโต
ขึ้น ซึ่งตลาดเฟอร์นิเจอร์ส านักงานในเอเชียแปซิฟิก  เป็นตลาดที่เติบโตดี เนื่องจากยุโรปและ
สหรัฐอเมริกามีปัญหา ท าให้บริษัทข้ามชาติหันมาท าตลาดในภูมิภาคนี้มากขึ้น แต่ผู้ประกอบการไทย
นั้นต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา และไปมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพ และมาตรฐานในตัว
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักจึงจะสามารถพัฒนาธุรกิจนี้ให้แข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลกต่อไป
ในอนาคต 
 2.8.2  องค์ประกอบส าคัญของพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community Blueprint: AEC Blueprint) 
 
ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบส าคัญของ AEC Blueprint 
 

การเป็นตลาดเดียว/ 
ฐานการผลิตร่วมกัน 

ส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค 

การบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก 

-  เปิดเสรีการค้าสินค้า 
(AFTA) 

-  เปิดเสรีการค้าบริการ 
(AFAS) 

-  เ ปิ ด เ ส รี ก า ร ล ง ทุ น
(AIA) 

-  เ ค ลื่ อ น ย้ า ย เ งิ น ทุ น 
ระหว่างกันได้ดีขึ้น 

-  เปิดเสรีการคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือ 

-  รวมกลุ่มสาขาส าคัญ 

ส่งเสริมการสร้างความ 
สามารถในด้านต่าง ๆ  
-  นโยบายการแข่งขัน 
-  การคุ้มครองผู้บริโภค 
-  ทรัพย์สินทางปัญญา 
-  กฎ ระเบียบภาษีอากร 
-  การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
การ เ งิ น  ก า รขน ส่ ง  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
สมาชิกและลดช่องว่าง
ของระดับการพัฒนา
ระหว่างสมาชิกเก่าและ
ใหม ่เช่น 
-  การพัฒนา SMEs 
-  แผนงานการริ เ ริ่ ม
การรวมตัวอาเซียน 
(Initiative for ASEAN 
Integration : IAI) 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เข้ากับประชาคมโลกโดย
เน้นการปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของ
อ า เ ซี ย น กั บ ป ร ะ เ ท ศ
ภายนอกภูมิภาค เช่น 
-  การจัดท า เขตการค้า
เสร ี

-  การสร้างเครือข่ายใน
ด้านการผลิต/จ าหน่าย 
เป็นต้น 

 
ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
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พิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community 
Blueprint: AEC Blueprint) ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) 

(1)  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single market and production base) โดย
ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างเสรีมากขึ้น ได้แก่ การยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) 
ก าหนดมาตรฐานอาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า การอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การปรับประสานพิธีการศุลกากร การจัดตั้ง  ASEAN Single Window ปรับประสาน
มาตรฐานและลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและการเปิดเสรีภาคบริการ และการลงทุน 

(2)  การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive 
Economic Region) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านนโยบายอ่ืน ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น  
การมีกฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และความร่วมมือด้านพลังงาน มาตรการภาษีที่เหมาะสม (Taxation) 
การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ 
(Equitable Economic Development) สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) การลดช่องว่างระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า  ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการ Initiative for ASEAN Integration (IAI) และ ASEAN - help - ASEAN Programs 
เป็นต้น 

(4)  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into Global Economy) เน้นการ
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดท าเขตการค้า
เสรี การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) กับนักลงทุนภายนอก
อาเซียน และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ าหน่าย เป็นต้น 

ประเทศในอาเซียนมีความหลากหลายและความพร้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป  
มีทั้งกลุ่มที่มีความช านาญในด้านเทคโนโลยี กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต และกลุ่มที่มีทรัพยากรและ
แรงงานส าหรับการผลิต ดังนั้น ไทยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ของ
แต่ละประเทศให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีโอกาสการเป็นฐานการผลิตให้อุตสาหกรรมไทย ซึ่ง 
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาเร่ืองการย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน และแรงงานกึ่งฝีมือ 
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เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ หรือการร่วมลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 DPU



บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการผลติและการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้  

ตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
 

ระบบการผลิต และการคา้เฟอร์นิเจอร์ไมข้องประเทศไทยในปัจจุบนั มีกฎหมายหลาย
ฉบบัท่ีน ามาใชใ้นการควบคุม ก ากบัดูแล ซ่ึงขอบเขตของกฎหมายแต่ละฉบบันั้นมีการบงัคบัใชแ้ละ
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั โดยผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษามาตรการทางกฎหมายไทยท่ีมีผลบงัคบัใชใ้น
ปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ และเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาการผลิตและการคา้เฟอร์นิเจอร์ไมใ้ห้มีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนัใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการผลติและการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย 

ประเทศไทยมีกฎหมายจ านวนหลายฉบบัท่ีเก่ียวกบัป่าไม ้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการ
ผลิตผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไม ้โดยขอจ าแนกกลุ่มของกฎหมายท่ีศึกษา ดงัน้ี 

(1)  กฎหมายท่ีเ ก่ียวกับไม้ ซ่ึงเป็นวัตถุ ดิบหลักท่ีส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 และ 
ร่างพระราช บญัญติัสวนป่า (ฉบบัแกไ้ข) 

(2)  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐาน และระบบมาตรฐานอ่ืนไดแ้ก่ พระราช 
บัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511 ระบบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบั
ท่ี 4440 (พ.ศ. 2555) 
 3.1.1  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัไม ้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับไม้ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคัญในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ จ  านวน 5 ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญติั 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัสวน 
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ป่า พ.ศ. 2535 และร่างพระราชบญัญติัสวนป่า (ฉบบัแก้ไข) ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 3 แลว้     

1)  พระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มกราคม 

พุทธศกัราช 2485 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกกฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวม 19 ฉบบั ต่อมาได้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหลายคร้ัง คร้ังหลงัสุดโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 พ.ศ. 2532 และปัจจุบนัได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
106/2557 เ ร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ให้มีผลตั้ งแต่ว ันท่ีประกาศ ณ ว ันท่ี  
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับน้ีมีหลักการเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติรักษาป่า 
พทุธศกัราช 2456 คือ ควบคุมกิจกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้เช่น การท าไม ้การแผว้ถางป่า 
การแปรรูปไม ้การน าไมเ้คล่ือนท่ี เป็นตน้ ถือวา่เป็นแม่บทของกฎหมายป่าไมอ่ื้น 

(1)  สาระส าคญัของพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 
ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 มีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการควบคุมไม ้ 

การท าไม ้ตลอดจนผลิตภณัฑ์จากไม้ อนัเก่ียวกบัเฟอร์นิเจอร์ไม ้ซ่ึงจะขอท าการศึกษาเฉพาะราย
มาตราท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.  บทวเิคราะห์ศพัทก์ฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้32   
บทวิเคราะห์ศพัท์มีความส าคญัมาก เพราะเป็นการก าหนดขอบเขตของค าท่ีบญัญติัไว้

ในกฎหมายให้มีความหมายตามท่ีนิยามไว ้และโดยทัว่ไปมกัมีความหมายแตกต่างจากความหมาย
ของค านั้นตามท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไป ส าหรับพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 มีค าศพัท์รวม
ทั้งส้ิน 17 ค า คือ “ป่า” “ไม”้ “แปรรูป” “ไมแ้ปรรูป” “ท าไม”้ “ไมไ้หลลอย” “ของป่า” “ไมฟื้น”  
“ชักลาก” “น าเคล่ือนท่ี” “ขนาดจ ากดั” “ค่าภาคหลวง” “โรงานแปรรูปไม้” “โรงคา้ไม้แปรรูป”  
“ตราประทบัไม”้ “พนกังานเจา้หน้าท่ี” “รัฐมนตรี” ซ่ึงจะไดอ้ธิบายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม ้ดงัน้ี 

“ป่า” บทวิเคราะห์ศพัท์ ค  าว่า “ป่า” ให้ความหมายว่า หมายถึง ท่ีดินท่ียงัไม่มีบุคคล
ได้มาตามกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงตามมาตรา 1 ของประมวลกฎหมายท่ีดิน “ท่ีดิน” มีความหมายว่า  
พื้นท่ีดินทัว่ไปและใหห้มายความรวมถึง ภูเขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้า ทะเลสาบ เกาะ และ
ท่ีชายทะเลดว้ย  

                                                           
32  จาก เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยท่ี 1-7 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (น. 162 – 170), โดย ณรงค์ ใจหาญ, และวิสูตร สมนึก, 2556, นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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ส่วน “สิทธิในท่ีดิน” หมายถึง ท่ีดินท่ีบุคคลมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ท่ีดินท่ี
บุคคลมีกรรมสิทธ์ิ คือท่ีดินท่ีมีหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีดินเป็นโฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง 
และตราจองท่ีตราไวว้่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ส่วนท่ีดินท่ีบุคคลมีสิทธิครอบครอง คือท่ีดินมือ
เปล่าท่ีมีหนังสือส าคญัส าหรับท่ีดินเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 นส.3 ก.) แบบ
หมายเลข 3 ใบไต่สวน หรือใบน าเหยียบย  ่า ตราจอง รวมตลอดถึงท่ีดินท่ีมีหลกัฐานการแจง้การ
ครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 

ค าว่า “บุคคล” นั้น หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเอกชน ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ถ้าเป็น
หน่วยงานของรัฐตอ้งกระท าในฐานะเอกชน ฉะนั้นท่ีดินใดซ่ึงยงัไม่มีเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ท่ีกระท าในฐานะเอกชนใดไดม้าตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลว้ ท่ีดินดงักล่าวจะอยูใ่นความหมาย
ของค าวา่ “ป่า” 

“ไม”้บทวเิคราะห์ศพัท ์ค าวา่ “ไม”้ อาจแยกออกได ้4 ประการ คือ 
1. หมายถึง ไมทุ้กชนิด ไม่ว่าจะข้ึนอยู่ในป่า หรือในท่ีดินท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิหรือ

สิทธิครอบครอง ไม่วา่จะเป็นไมห้วงหา้มหรือไม่หวงหา้ม และไม่วา่จะอยูใ่นสภาพยืนตน้อยูเ่ด่ียว ๆ 
หรือเป็นกอ เป็นเถา หรือยนืตน้ตาย หรือลม้ตาย และเหตุท่ีระบุไมส้ักไวโ้ดยเฉพาะ เน่ืองจากเป็นไม้
ท่ีส าคญัและมีค่าทางเศรษฐกิจมาก 

2.  หมายถึง ไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัร ไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกนักบัไมท่ี้ข้ึนใน
ราชอาณาจกัรหรือไม่ 

3.  หมายถึง ไมไ้ผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย เหตุท่ีก าหนดให้ไมไ้ผ่ ปาล์ม หวาย ไวด้้วย 
คงถือจากหลักวิชาพฤกษศาสตร์ในแง่ลักษณะการเจริญเติบโตและมีเน้ือไม้แข็งเช่นเดียวกับ 
ไมย้นืตน้อ่ืน 

4.  หมายรวมถึง ราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกองของไมด้ว้ย ไม่วา่จะถูกตดั ทอน เล่ือย 
ผา่ ถาก ขดุหรือกระท าโดยประการอ่ืนใด 

จากบทบญัญติัดงักล่าว ไม่รวมถึงไมท่ี้อยู่ในสภาพเป็นส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้น ยุง้ฉาง 
เป็นตน้ หรืออยูใ่นสภาพของส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองใช ้เช่น ตู ้โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้ 

“แปรรูป” บทวเิคราะห์ศพัท ์ค าวา่ “แปรรูป” มีความหมายส าหรับการแปรรูปไมเ้ท่านั้น 
ไม่รวมถึงการแปรรูปส่ิงอ่ืน เช่น ของป่า เป็นต้น หลักเกณฑ์ท่ีจะถือว่าเป็นการแปรรูปไม ้
ประกอบดว้ย 2 ประการ คือ 

1.  การกระท าใด ๆ แก่ไมใ้หเ้ปล่ียนรูปหรือขนาดไปจากเดิม เช่น การเล่ือย ผา่ ถาก ขุด 
เป็นตน้ แต่มีขอ้ยกเวน้ว่า ถา้เป็นการลอกเปลือกหรือตบแต่งไมอ้นัจ าเป็นในการชกัลากแลว้ไม่ถือ
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เป็นการแปรรูป นอกจากน้ี การทอนไมซุ้งให้สั้นลงเพื่อประโยชน์ในการชกัลากหรือน าไมเ้คล่ือนท่ี
ก็ไม่น่าจะอยูใ่นความหมายของค าวา่แปรรูปไม ้

2.  การกระท าใด ๆ แก่ไมใ้ห้เปล่ียนแปลงสภาพไปจากเดิม เพื่อถือเอาวตัถุธาตุหรือ 
ผลพลอยไดจ้ากไมน้ั้น เช่น การเผาไมเ้ป็นถ่าน เป็นตน้ แต่ถา้เป็นการอบไมใ้ห้แห้ง หรืออาบน ้ ายาไม ้
ไม่ถือเป็นการแปรรูป เพราะไม่ไดท้  าใหเ้น้ือไมแ้ปรสภาพ 

“ไมแ้ปรรูป” บทวเิคราะห์ศพัท ์ค าวา่ “ไมแ้ปรรูป” อาจแยกออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ 
1.  ไมท่ี้ผา่นการแปรรูปมาแลว้ เช่น ไมก้ระดาน ไมเ้หล่ียม ช้ินไมส้ับ เป็นตน้ 
2.  ไม้ท่ีอยู่ในสภาพพรางว่าเป็นส่ิงปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 

อนัไม่ชอบดว้ยลกัษณะส่ิงปลูกสร้างทัว่ ๆ ไป หรือผิดปกติวิสัย โดยพิจารณาประกอบกนัหลาย
ประการ อาทิ ลกัษณะของส่ิงปลูกสร้าง ความนิยมของแต่ละทอ้งถ่ิน และพฤติการณ์อ่ืน ๆ เช่น 
ลกัษณะการตีฝาเรือน เพดานพื้น การตีตะปู สภาพไมเ้ก่าหรือไมใ้หม่ เป็นไมเ้ล่ือยด้วยมือหรือ
เคร่ืองจกัร ไสกบหรือไม่ มีทะเบียนบา้นหรือไม่ มีการอยูอ่าศยัเป็นประจ าหรือไม่ เพื่ออ าพรางแลว้
น าไปจ าหน่ายต่อไป 

3.  ไมท่ี้อยูใ่นสภาพเป็นเคร่ืองใชท่ี้ไม่ชอบดว้ยลกัษณะของเคร่ืองใช ้ในทอ้งท่ีนั้นหรือ
ท่ีผิดปกติวิสัย โดยมีหลกัในการวินิจฉยั ตอ้งพิจารณาเจตนาของผูป้ระดิษฐ์วา่มีเจตนาสุจริตท่ีจะท า
เคร่ืองใช้นั้นจริง ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองใช้ส าเร็จรูปและไปใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์ไม่อาจน าไป
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

4.  ไมท่ี้เคยเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้มาแลว้ แต่เป็นส่ิงปลูกสร้าง หรือ เคร่ืองใช้
ยงัไม่ครบ 2 ปี ส าหรับไมอ่ื้น และ 5 ปี ส าหรับไมส้ัก ไมแ้ปรรูปในลกัษณะน้ี หมายถึง ไมท่ี้เคยเป็น
ส่ิงปลูกสร้าง หรือเคร่ืองใชแ้ท ้ๆ มิใช่เป็นอยูใ่นสภาพพราง หรือไม่ชอบดว้ยลกัษณะของเคร่ืองใชท่ี้
ใชเ้ป็นปกติในทอ้งท่ี  

“ท าไม”้บทวิเคราะห์ศพัท์ค  าว่า “ท าไม”้ น้ี เป็นการกระท าต่อไมไ้ม่ว่าจะอยู่ในสภาพ
หรือลักษณะอย่างใด เช่น ยืนต้น หรือล้มลงแล้ว หรือถูกตดัทอน เปล่ียนรูปแล้ว ตลอดจนเศษ  
ปลาย ก่ิง กา้นของไมน้ั้น ๆ ถา้ไดก้ระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไมใ้นป่าหรือน าไมอ้อกจากป่า ถือว่า
เป็นการท าไม ้

ค าวา่ “ท าไม”้ มีการกระท าบางอยา่งทบัซอ้นกบัค าวา่ “แปรรูป” จึงอาจท าให้เกิดสับสน 
ท่ีจริงแลว้การท าไมเ้ป็นเร่ืองท่ีท าในป่าทัว่ไป ยกเวน้การท าไมส้ักและไมย้างท่ีข้ึนอยู่ในท่ีดินของ
เอกชน แต่เร่ืองการแปรรูปไม ้ตอ้งกระท าภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ซ่ึงอาจจะกระท าในป่า
หรือนอกป่าก็ได ้
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นอกจากน้ีการ “ท าไม”้ ยงัหมายความรวมถึง การกระท าต่าง ๆ ดงักล่าวกบัไมส้ัก หรือ
ไมย้างท่ีข้ึนอยู่ในท่ีดินของเอกชน (ท่ีดินท่ีไม่ใช่ป่า) หรือการน าไมส้ัก หรือไมย้าง ออกจากท่ีดินท่ี
ไมน้ั้น ๆ ข้ึนดว้ย 

“ชกัลาก”บทวเิคราะห์ศพัทค์  าวา่ “ชกัลาก” เป็นค าท่ีใชม้านานแลว้ในทางการป่าไม ้การ
ชกัลากไมน้ั้น ไม่เพียงแต่ฉุดดึงชกัลากเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการน าไมห้รือของป่าจากท่ีหน่ึงไปยงั
อีกท่ีหน่ึงดว้ยก าลงัในทางปฏิบติัแลว้ ค าว่า “ชกัลาก” จะใช้กบักรณีท่ีมีการอนุญาตท าไมห้วงห้าม 
หรือเก็บหาของป่าหวงหา้ม ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 โดยก่อนจะน าไมห้รือของ
ป่าท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท าหรือเก็บหาของป่าออกจากสถานท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตไปยงัสถานท่ีรวม
หมอนท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตให้ชกัลากจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อน ซ่ึงเป็นการควบคุมในขั้นตอน
หน่ึงของการท าไม้ แต่ถา้เป็นการลกัลอบการท าไมห้วงห้าม หรือลกัลอบเก็บหาของป่าหวงห้าม  
ค าวา่ “ชกัลาก” จะไปอยูใ่นความหมายของค าวา่ “ท าไม”้ 

“น าเคล่ือนท่ี”บทวิเคราะห์ศัพท์ค  าว่า “น าเคล่ือนท่ี” มีความหมายกวา้งกว่าค าว่า  
“ชกัลาก” คือ นอกจากจะหมายถึงการชกัลากแลว้ ยงัรวมถึงการท าให้ไม ้หรือของป่าเคล่ือนท่ีจากท่ี
ไปดว้ยประการใด ๆ ดว้ย การชกัลากเป็นการน าจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยมีจุดหมายปลายทาง 
แต่การน าเคล่ือนท่ีนั้นเพียงน าไปเพื่อเคล่ือนจากท่ีท่ีเคยอยูเ่ท่านั้น 

เหตุท่ีตอ้งมีค าวิเคราะห์ศพัท์น้ี เพื่อควบคุมการน าไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ี โดยเฉพาะ
การชกัลากไมน้ั้นควบคุมเฉพาะเบ้ืองตน้นบัแต่การท าไมใ้นป่า หรือเก็บหาของป่าแลว้น าหรือพา
ออกจากป่า ถึงสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตก็ส้ินสุดการชกัลากแล้ว ต่อจากนั้นจึงเขา้อยู่ในการ
บงัคบัการน าเคล่ือนท่ี  

“ค่าภาคหลวง”บทวิเคราะห์ศพัท์ ค  าว่า “ค่าภาคหลวง” ถือเป็นเงินค่าธรรมเนียมการท าไม ้
ซ่ึงตอ้งจ่ายให้แก่รัฐ แต่ไม่ใช่เป็นค่าภาษีอากร แต่อยา่งไรก็ตาม ในมาตรา 68 ของพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 ก าหนดให้หน้ีค่าภาคหลวงส าหรับไม้หรือของป่าท่ีค้างช าระถือเป็นหน้ีค่า 
ภาษีอากรท่ีคา้งช าระแก่รัฐบาล 

“โรงงานไมแ้ปรรูป” บทวิเคราะห์ศพัท์ค  าวา่ “โรงงานไมแ้ปรรูป” น้ี หมายถึง โรงงาน
หรือสถานท่ีท่ีจดัข้ึนเพื่อท าการแปรรูปไมอ้าจจะเป็นโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้เคร่ืองจกัร หรือโดย
ใชแ้รงงานคนก็ได ้ซ่ึงควรจะอยูใ่นรูปลกัษณะท่ีจะท าเป็นการถาวรมิใช่ตั้งเพียงชัว่คราว ส่วนค าว่า 
“รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานท่ีนั้น ๆ ด้วย” เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริเวณอนัอยู่ในเขตท่ีพอ
อนุมานไดว้า่เป็นพื้นท่ีร่วมกนัอยูโ่ดยมีวตัถุประสงคท่ี์ใชต่้อเน่ืองในกิจการเดียวกนั 

“โรงคา้ไมแ้ปรรูป”บทวิเคราะห์ศพัท์ค  าว่า “ โรงคา้ไมแ้ปรรูป” หมายถึงตวัโรงเรือน
หรือสถานท่ีคา้ไมแ้ปรรูป หรือสถานท่ีท่ีเก็บไมแ้ปรรูปไวเ้พื่อการคา้ไมน้ั้นต่อไป และหมายความ
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ครอบคลุมถึงบริเวณท่ีใช้ต่อเน่ืองของสถานท่ีนั้น ๆ ดว้ย นอกจากน้ี การท าเป็นการคา้ ตอ้งท าใน
ฐานะเป็นอาชีพ ถา้เป็นการกระท าเฉพาะคราวไม่ถือเป็นการคา้ 

“ตราประทบัไม”้บทวิเคราะห์ศพัท์ค  าว่า “ตราประทบัไม”้ น้ี หมายถึง วตัถุท่ีเรียกว่า 
ดวงตราฆอ้นเหล็ก หรือฆอ้นตรา ซ่ึงใชป้ระทบัให้ไมมี้รอยดวงตราลึกลงไปติดอยูท่ี่ไม ้และไมท่ี้จะ
ประทบัตอ้งเป็นไมท่ี้อยูใ่นความควบคุมแห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 

“พนักงานเจา้หน้าท่ี” บทวิเคราะห์ศพัท์ค  าว่า “พนักงานเจา้หน้าท่ี” น้ี หมายความถึง 
ขา้ราชการกรมป่าไม้ ผูไ้ด้รับแต่งตั้งเป็นเจา้พนักงานป่าไม ้และพนักงานป่าไม้ นอกจากน้ีอาจมี
บุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้ง เช่น ขา้ราชการ
ต ารวจ ขา้ราชการกรมการปกครอง หรือบุคคลทัว่ไป เพื่อให้ท าหนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย เม่ือ
ได้รับแต่งตั้ งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว เจ้าพนักงานดังกล่าวมีอ านาจเก่ียวกับการจับกุม 
ปราบปราม และอ านาจท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ระเบียบหรือค าสั่งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบงัคบั
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 

2.  การก าหนดไมห้วงหา้ม ไดก้  าหนดไวใ้นมาตรา 6 มี 2 ประเภท คือ 
 ก.  ไม้หวงห้ามประเภท ก. เป็นไม้หวงห้ามธรรมดา เป็นอ านาจของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีท่ีจะอนุญาตใหท้ าไมห้รือรัฐบาลจะอนุญาตโดยวธีิการใหส้ัมปทานก็ได ้
 ข.  ไมห้วงหา้มประเภท ข.เป็นไมท่ี้หายากควรสงวนไว ้พนกังานเจา้หนา้ท่ีอนุญาต

ให้ท าไมไ้ม่ไดเ้วน้แต่รัฐมนตรีจะอนุญาตในกรณีพิเศษเท่านั้น เช่น กรณีจ าเป็นตอ้งตดัฟันออกเพื่อ
ใชท่ี้ป่าท าเข่ือน หรือเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า เป็นตน้  

ไมช้นิดใดจะเป็นไมห้วงห้ามประเภทใด ในมาตรา 7 ก าหนดไวว้่า ไมส้ัก และไมย้าง 
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ส่วนไม้อ่ืน ๆ จะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดนั้น ให้ออกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอีกทีหน่ึง ซ่ึงในมาตรา 7 ได้ก  าหนดไวโ้ดยชัดแจง้ว่า ไมส้ักและไมย้างไม่ว่าจะ
ข้ึนอยูใ่นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองหรือข้ึนอยูใ่นป่ายอ่มเป็นไมห้วงห้ามประเภท ก. อน่ึง
ไมย้างในท่ีน้ีมิใช่ไมย้างพารา แต่เป็นไมย้างทัว่ ๆ ไป เช่น ยางแดง ยางนา เป็นตน้ 

ความในมาตรา 7 น้ี ไดรั้บการแกไ้ขมาแลว้รวม 3 คร้ัง คร้ังแรกโดยพระราชบญัญติัป่า
ไม ้(ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2484 มาตรา 4 คร้ังท่ีสองแก้ไขโดยพระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2503 มาตรา 5 และคร้ังท่ีสาม ซ่ึงแกไ้ขโดยพระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 
7 ในการแกไ้ขสองคร้ังแรก กล่าวไดว้า่เป็นการแกไ้ขหวัใจของพระราชบญัญติัป่าไมฯ้ ทีเดียว เพราะ
ท าใหไ้มส้ักและไมย้างทัว่ไปในราชอาณาจกัร (ไทย) แมจ้ะข้ึนในท่ีดินของเอกชน กลายเป็นไมห้วงห้าม 
ซ่ึงตอ้งอยู่ในความควบคุมของพระราชบญัญติัป่าไมฯ้ ทั้งส้ิน เช่นเดียวกบัไมห้วงห้ามในป่า เช่น 
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การท าไมส้ักหรือไมย้างท่ีข้ึนอยูใ่นนาของตนเองก็ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี (ฎีกาท่ี 
1596/2523) 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากไดมี้พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 ออกมาใชบ้งัคบั ท าให้
การปลูกไมห้วงหา้มรวมทั้งไมส้ักไมย้างในสวนป่าท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บันายทะเบียนสวนป่าไดรั้บ
การยกเวน้ในเร่ืองการท าไม้ แปรรูปไม ้คา้ไม ้มีไมไ้วใ้นครอบครอง และการน าไมเ้คล่ือนท่ีผ่าน
ด่านป่าไม ้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ตามพระราชบญัญติัส่วนป่า 
พ.ศ. 2535 มาตรา 10 โดยท่ีไมน้ั้นยงัคงเป็นไมห้วงหา้มอยูเ่ช่นเดิม ซ่ึงก็คงแกปั้ญหาไปไดส้ าหรับไม้
ในสวนป่าท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ส่วนสวนป่าท่ีไม่ไดจ้ึ้นทะเบียน ไมส้ักไมย้างท่ีปลูกไวย้งัอยู่ภายใต้
ควบคุมของพระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 อยู่เช่นเดิม อนัเป็นการสร้างปัญหาในทาง
ปฏิบติัและเป็นการสร้างความยุง่ยากสับสนให้แก่ประชาชน จนอาจเป็นหนทางให้ตกเป็นผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยในภายหลัง  การก าหนดให้ไม้สักไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม  
จึงก่อใหเ้กิดปัญหามากมายจนยากท่ีจะแกไ้ข อีกทั้งยงัขดัต่อหลกัส่วนควบและหลกักรรมสิทธ์ิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ขดัต่อสิทธิในทรัพยสิ์นและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 41 และมาตรา 43  
หากเป็นไปไดค้วรมีการยกเลิกกฎหมายในส่วนน้ี ส่วนการป้องกนัการลกัลอบท าไมส้ักและไมย้าง
ในป่าก็ควรหาวิธีด าเนินการกนัต่อไป แต่ไม่ควรจะปล่อยให้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาสร้างปัญหาและ
ท าลายหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ไปเสียเช่นน้ี33  

ในปัจจุบนัได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 106/255734 เร่ืองแกไ้ข
เพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ขอ้ 1. ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั
ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2518 โดย
เพิ่มเติมไม้อีก 16 ชนิด ในมาตรา 7 นอกจากไม้สัก ไม้ยาง คือ ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง  
ไมพ้ะยูงแกลบ ไมก้ระพี้  ไมแ้ดงจีน ไมข้ะยุง ไมชิ้ก ไมก้ระชิก ไมก้ระชิบ ไมพ้ะยูง ไมห้มากพลู
ตั๊กแตน ไม้กระพี้ เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะข้ึนอยู่ท่ีใดใน
ราชอาณาจกัร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอ่ืนในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด  
ใหก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีประกาศ คือ วนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

                                                           
33  จาก ค าอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (น. 21-22), โดย ยืนหยดั ใจสมุทร, 2556, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
34  กรมประชาสมัพนัธ์. (ม.ป.ป.). ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557. สืบคน้  

1 พฤษภาคม 2558, จาก http.//www.thainews.prd.go.th/centerweb/News/ 
NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5707220010017 

DPU



56 

ขอ้สังเกต พระราชกฤษฎีกาก าหนดไมห้วงหา้มปัจจุบนั ไดแ้ก่ พระราชกฤษฎีกาก าหนด
ไมห้วงหา้ม พ.ศ. 2530 ซ่ึงก าหนดให้ไมบ้างชนิดในป่าในทอ้งท่ีทุกจงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัรเป็นไม้
หวงห้ามประเภท ก. 158 รายการ และประเภท ข.13 รายการ ผูเ้ขียนเห็นวา่ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 106/2557 ดงักล่าวไดน้ ารายช่ือไมห้วงห้าม ในล าดบัท่ี 53 ตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดไมห้วงห้าม พ.ศ. 2530 ทั้ง 16 ชนิด มาก าหนดไวเ้พิ่มเติมให้ชดัเจนยิ่งข้ึน กล่าวคือ 
นอกจากจะมีไม้สักและไมย้างเป็นไมห้วงห้ามหลกัแล้ว  ยงัมีไม้อีก 16 ชนิด ในป่าในทอ้งท่ีทุก
จงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัรเป็นไมห้วงหา้มประเภท ก.โดยเฉพาะไมพ้ะยงูและไมชิ้งชนัในปัจจุบนัเป็น
ท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในการท าผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ มีการลกัลอบตดัไมจ้นแทบจะหมดไปจากป่า
ไมใ้นเมืองไทย จึงไดมี้การบญัญติัเพิ่มเติมให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว ซ่ึงเป็นผลให้ 
ไมชิ้งชนั ไมเ้ก็ดแดง ไมอี้เม่ง ไมพ้ะยงูแกลบ ไมก้ระพี้  ไมแ้ดงจีน ไมข้ะยุง ไมชิ้ก ไมก้ระชิก ไมก้ระชิบ 
ไมพ้ะยงู ไมห้มากพลูตัก๊แตน ไมก้ระพี้ เขาควาย ไมเ้ก็ดด า ไมอี้เฒ่า และไมเ้ก็ดเขาควาย ท่ีข้ึนอยูใ่น
ท่ีดินของเอกชนเป็นไมห้วงหา้มไปดว้ย 

(3)  การอนุญาตท าไมห้วงหา้ม  
การอนุญาตท าไมห้วงห้าม มาตรา 11 เป็นแม่บทหลกัท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์ในการท าไม้

วา่ผูใ้ดท าไม ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ีหรือไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาลก่อน หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามยอ่มมีความผดิตอ้งรับโทษตามมาตรา 73 

การอนุญาตท าไมต้ามมาตรา 11 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1.  การอนุญาตธรรมดาหรือการอนุญาตรายย่อย เป็นอ านาจของพนักงานเจา้หน้าท่ี 

การอนุญาตประเภทน้ี ในป่าแปลงหน่ึงอาจอนุญาตก่ีรายก็ไดโ้ดยก าหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 12 
เดือน การอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวง ซ่ึงปัจจุบนัไดแ้ก่กฎกระทรวงฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2518) 
วา่ดว้ยการท าไมห้วงหา้ม 

2.  การอนุญาตผกูขาด เป็นการอนุญาตให้แก่บุคคลหน่ึงเพื่อท าไมช้นิดใดในป่าแปลง
ใดแปลงหน่ึงโดยเฉพาะ การพิจารณาค าขออนุญาตผกูขาดตอ้งกระท าโดยคณะกรรมการท่ีรัฐมนตรี
แต่งตั้ง ส่วนการอนุญาตนั้นเป็นอ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีแต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีก่อน
จึงจะออกใบอนุญาตไดแ้ละจะก าหนดให้ผูรั้บอนุญาตเสียเงินค่าผกูขาดให้แก่รัฐบาลตามจ านวนท่ี
รัฐมนตรีก าหนดก็ได ้ 

3.  การอนุญาตโดยวิธีให้สัมปทาน เป็นการอนุญาตให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อท า
ไมช้นิดใดในป่าใดมีขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะท านองเดียวกบัการอนุญาตผกูขาดต่างกนัตรงท่ีการ
ให้สัมปทานมีระยะเวลานานกว่า (ทางปฏิบติัก าหนดไว ้30 ปี ส าหรับสัมปทานป่าบก และ 15 ปี 
ส าหรับสัมปทานป่าชายเลน) สิทธิและหน้าท่ีของผูส้ัมปทานก็มีมากกว่าผูรั้บอนุญาตผูกขาดและ 
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การใหส้ัมปทานเป็นอ านาจของรัฐบาล แต่การอนุญาตผกูขาดเป็นอ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดย
รับอนุมติัจากรัฐมนตรี 

การอนุญาตตามมาตรา 11ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงหรือ
ในการอนุญาต ซ่ึงไดแ้ก่ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2543 
วา่ดว้ยการท าไมห้วงหา้ม 

ขอ้สังเกต ปัจจุบนัไดมี้ค าสั่งให้สัมปทานท าไมห้วงห้ามทุกชนิดส้ินสุดลงแลว้ ยกเวน้
สัมปทานป่าชายเลนเท่านั้น 

(4)  การห้ามผูรั้บอนุญาตท าไมท่ี้ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนกังานเจา้หน้าท่ีและท่ีมี
ขนาดต ่ากวา่ขนาดจ ากดั 

ผูรั้บอนุญาตท าไมต้ามมาตรา 11 ท่ีไดรั้บอนุญาต ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 12 กล่าวคือ 
หา้มมิใหท้  าไมท่ี้ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนกังานเจา้หนา้ท่ีประทบัไว ้เวน้แต่จะไดมี้ขอ้ความระบุ
อนุญาตไวใ้นใบอนุญาตเท่านั้น จะระบุโดยค าสั่งอยา่งอ่ืนไม่ได ้ทั้งน้ี เพื่อควบคุมให้ผูรั้บอนุญาตท า
ไมแ้ต่เฉพาะตน้ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดท้  าการส ารวจคดัเลือกประทบัตราเพื่ออนุญาตให้ตดัฟันตาม
หลกัวชิาการ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมีความผดิตอ้งรับโทษ ตามมาตรา 73 

นอกจากน้ีผูรั้บอนุญาตท าไมต้ามมาตรา 11 ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 13 กล่าวคือ ไม่ท าไม้
ท่ีมีขนาดต ่ากว่าขนาดจ ากดั เวน้แต่เม่ือเมีเหตุภยัพิบติัสาธารณะ เช่น อุทกภยั วาตภยั หรือมีเหตุ
จ าเป็นท่ีเห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตท าไมต้าม
มาตรา 11 ท าไมท่ี้มีขนาดต ่ากว่าขนาดจ ากดัเป็นการชัว่คราวเฉพาะเร่ืองก็ได ้แต่จะท าไมไ้ดต่้อเม่ือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระทบัตราอนุญาตไวท่ี้ไมต้  ่ากวา่ขนาดจ ากดันั้นแลว้  

(5)  การแปรรูปไม ้ตั้งโรงงานแปรรูปไม ้ตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูปและการมีไมแ้ปรรูปไว้
ในครอบครอง35 

การควบคุมการแปรรูปไมน้ี้ไม่ไดมุ้่งหมายควบคุมการแปรรูปไมแ้ต่เพียงอยา่งเดียว แต่
ไดค้วบคุมทั้งการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูป การตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป และการมีไมแ้ปรรูปไวใ้น
ครอบครองดว้ย หรืออาจกล่าวกลบักนัว่าคือการควบคุม “ไมแ้ปรรูป” ซ่ึงจะตรงกบัความมุ่งหมาย
ทั้งหมด อน่ึงแมต้ามพระราชบญัญติัน้ีจะไดมี้การควบคุม “การท าไม”้ มาแล้วในตอนแรกซ่ึงเป็น
การควบคุมไมท่ี้อยูใ่นป่า แต่ก็ยงัไม่เป็นการเพียงพอเพราะอาจมีผูทุ้จริตเปล่ียนแปลงไมซุ้งหรือไมท้่อน 
โดยการท าลายหลกัฐานเบ้ืองตน้ท่ีจะพิสูจน์วา่เป็นไมท่ี้ท าออกมาโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ เพื่อ
เอาผดิไม่ได ้ดงันั้นเพื่อป้องกนัการลกัลอบตดัไมใ้นป่ามาแปรรูปแลว้อา้งวา่เป็นไมแ้ปรรูปท่ีแปรรูป

                                                           
35  แหล่งเดิม. 
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มาจากไมซุ้งหรือไมท้่อนท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ าออกโดยชอบดว้ยกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งควบคุมการ
แปรรูปไมด้ว้ย 

โดยสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
1.  การก าหนดเขตควบคุมการแปรรูปไมต้ามมาตรา 47 ก าหนดให้รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอาจประกาศเป็นบางทอ้งท่ีหรือประกาศทุกทอ้งท่ี 
ทัว่ราชอาณาจกัรเป็นเขตควบคุมการแปรรูปไมก้็ได ้และประกาศเขตควบคุมการแปรรูปไมจ้ะมีผล
ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนด 90 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งน้ีต้องปิดส าเนา
ประกาศไวต้ามมาตรา 5 ดว้ย ซ่ึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก าหนด
เขตควบคุมการแปรรูปไม ้ฉบบัลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2499 ก าหนดให้ทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร
เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม ้

2.  เม่ือมีประกาศก าหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้แล้ว มาตรา 48 ได้ก าหนดว่า 
ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไมห้้ามมิใหผู้ใ้ด แปรรูปไม ้ตั้งโรงงานแปรรูปไม ้ตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป 
มีไมส้ักแปรรูปไม่ว่าจ านวนเท่าใดไวใ้นครอบครอง หรือมีไมแ้ปรรูปชนิดอ่ืนเกิน 0.20 ลูกบาศก์
เมตรไวใ้นครอบครอง เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมีความผิดตอ้งรับโทษตามมาตรา 73 
หรือ มาตรา 73 ทว ิโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 2.1  แปรรูปไม้ ค  าว่าแปรรูปมีความหมาย ตามค าวิเคราะห์ศพัท์ในมาตรา 4 (3) 
อธิบายเพิ่มเติมวา่ การแปรรูปไมน้ั้นตอ้งมีลกัษณะเป็นการกระท าชัว่คราว มีไมจ้  านวนจ ากดั และ 
มีก าหนดระยะเวลาสั้น ๆ หากกระท าเป็นอาชีพเป็นการคา้ และมีลกัษณะค่อนขา้งถาวรดงัน้ี อาจเขา้
ลกัษณะเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไมไ้ด ้ผูใ้ดท าการแปรรูปไมจึ้งตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 50 

 2.2  ตั้งโรงงานแปรรูปไม ้ค าวา่ “โรงงานแปรรูปไม”้ มีความหมายตามค าวิเคราะห์
ศพัทใ์นมาตรา 4 (3) หลกัในการพิจารณาว่าเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไมน้ั้นคือเม่ือมีเจตนาจดัตั้งข้ึน
เพื่อท าการแปรรูปไมเ้ป็นส าคญั แมจ้ะไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัโรงงานฯ จากกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือแมจ้ะอยูใ่นระหวา่งลองเคร่ือง ยงัไม่ไดแ้ปรรูปไมห้รือจะมีเจตนาตั้งข้ึน
เพื่อแปรรูปไม้ชนิดหรือประเภทใดก็ตาม หากไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ี ก็เป็นความผิดส าเร็จแลว้ทั้งส้ิน อยา่งไรก็ตามโรงงานอบไมใ้ห้แห้งหรือโรงงาน
อบน ้ ายาไม้ไม่เป็นโรงงานแปรรูปไม้จึงไม่ต้องขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้แต่อย่างใด 
โรงงานแปรรูปไมอ้าจตั้งข้ึนโดยใชเ้คร่ืองจกัรหรือใชแ้รงงานคนก็ได ้
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 2.3  ตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป ค าวา่ “โรงคา้ไมแ้ปรรูป” จึงมีความหมายตามค าวิเคราะห์
ศพัท์ในมาตรา 4 (14) หลกัในการพิจารณาว่าเป็นโรงคา้ไมแ้ปรรูปนั้นพิจารณาลกัษณะการกระท า
เป็นอาชีพมิใช่เพียงชัว่คร้ังคราวและไม่ว่าจะเป็นการคา้ไมแ้ปรรูปชนิดหวงห้ามหรือมิใช่ไมห้วง
หา้มก็ตอ้งขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีทั้งส้ิน 

 2.4  มีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครอง กรณีเป็นไมส้ักแปรรูปทุกจ านวน ถ้าเป็นไม้
แปรรูปชนิดอ่ืนตอ้งเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร จึงจะตอ้งขอรับอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ี เวน้แต่
จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา  

ขอ้สังเกต 
1)  ความผิดตามมาตราน้ีใช้บงัคบัเฉพาะการมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองถา้เป็นการ

ครอบครองไมซุ้งหรือไมท้่อนท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูป และไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาล
ขาย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ไดไ้มน้ั้นมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ ตามมาตรา 69 

2)  ความผดิฐานมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองเป็นความผิดต่อเน่ืองกนัตลอดมา 
3)  หน้าท่ีน าสืบเป็นของผูค้รอบครองจะตอ้งพิสูจน์ว่าไมใ้นครอบครองนั้นไม่เป็นไม้

แปรรูป (พน้สภาพไมแ้ปรรูปแลว้) หรือเป็นไมท่ี้ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เป็นไมใ้นท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ จึงจะพน้ผดิ 

4)  ถา้มีหนงัสือก ากบัหรือใบเบิกทางไม่ตอ้งขออนุญาตมีไวใ้นครอบครองอีก 
5)  การมีไวใ้นครอบครองนั้นอาจครอบครองร่วมกนัก็ได ้
6)  ลูกจา้งหรือผูรั้บขนไมน้ั้นแมไ้ม่ผิดฐานมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองแต่ถ้าน าไม้

เคล่ือนท่ีก็อาจมีความผดิฐานน าไมเ้คล่ือนท่ีโดยไม่มีใบเบิกทางหรือหนงัสือก ากบัได ้
 2.5  บทสันนิษฐาน ตามมาตรา 48 วรรคสองก าหนดหนา้ท่ีน าสืบให้เป็นของผูรั้บ

อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมท่ี้จะตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่ไมซุ้งไมท้่อนท่ีจมอยูใ่นแม่น ้ าล าคลองห่างจาก
โรงงานแปรรูปไมใ้นรัศมี 50 เมตร นั้น มิใช่ไมข้องโรงงาน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไมท่ี้จมอยู่และไม่มีใคร
อา้งตวัเป็นเจา้ของ 

 2.6  ไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 48 วรรคทา้ยตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบั
มาตรา 48 วรรคแรกดว้ย ไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัรตอ้งผา่นพิธีการของศุลกากรก่อนแลว้ เม่ือ
จะน าเคล่ือนท่ีตอ้งมีใบเบิกทางก ากบัตามมาตรา 38 (3) และมาตรา 39 เม่ือจะน าไมไ้ปท าการแปรรูป
หรือคา้ไมแ้ปรรูป หรือมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอรับอนุญาตและปฏิบติัตามมาตรา 48 
เช่นเดียวกบัไมใ้นราชอาณาจกัร 
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3.  ขอ้ยกเวน้มาตรา 48 การกระท าบางอยา่งท่ีไม่อยูใ่นบงัคบัของมาตรา 48 ไดก้ าหนด
ไวใ้นมาตรา 50 ดงัน้ี 

 3.1  การกระท าเพียงเล่ือย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ้อมไม้เพื่อท า เป็นซุงท่อน  
ไมเ้หล่ียมโกลน มาดเรือโกลน เสาถาก หมอนรถ หรือเพื่อท าไมฟื้นหรือไมเ้ผาถ่านหรือเล่ือยผา่เพียง
เพื่อความจ าเป็นในการชกัลาก ซ่ึงการกระท าต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นการ “แปรรูป” แต่ได้รับยกเวน้  
โดยพนกังานเจา้หน้าท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตและตอ้งกระท าก่อนน าไมเ้คล่ือนท่ีออกจากบริเวณตอ
ไมใ้นทางปฏิบติัเรียกวา่ “การอนุญาตใหท้ าการแปรรูปไมค้าตอ” อน่ึงขอ้ยกเวน้ดงักล่าวแตกต่างกบั
กรณีกระท าเพียงการลอกเปลือกหรือตบแต่งอนัจ าเป็นแก่การชกัลากตามมาตรา 4 (3) ซ่ึงไม่ถือว่า
เป็นการ “แปรรูป” 

 3.2  การแปรรูปไมท่ี้แปรรูปมาแล้วจากไมซุ้งหรือไม้ท่อนท่ีได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยใชแ้รงงานคนหรือเคร่ืองจกัรก็ไดแ้ต่ตอ้งมิใช่เป็นการแปรรูปไมเ้พื่อการคา้ เช่น ซ้ือไม้
แปรรูปจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือ โรงคา้ไมแ้ปรรูปแลว้น ามาเล่ือยตดัให้ไดข้นาดตามแบบแปลน
เพื่อปลูกบา้นอยูอ่าศยัดงัน้ีไม่ตอ้งขออนุญาตท าการแปรรูปไมแ้ต่อยา่งใด 

 3.3  การมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองท่ีมิใช่เพื่อการคา้ โดยมีหลกัฐานการไดม้า
โดยชอบดว้ยพระราชบญัญติัน้ี เช่น หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูปหรือใบเบิกทางเพื่อน าไมน้ั้นมาสร้าง
บา้นอยูอ่าศยั ฯลฯ ดงัน้ีไม่ตอ้งขอรับอนุญาตมีไวใ้นครอบครองอีก 

 3.4  การแปรรูปไมห้รือมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองท่ีมิใช่ไมห้วงห้าม ค าวา่ ไมท่ี้
มิใช่ไมห้วงหา้ม หมายถึง ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นป่าในราชอาณาจกัร ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 25 ดงักล่าวแลว้ 
ไม่รวมถึงไม้ในท่ีดินเอกชนหรือไมท่ี้น าเข้ามาในราชอาณาจกัร ไมใ้นท่ีดินเอกชนไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัตาม พ.ร.บ.น้ี ส่วนไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัรอาจไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 3.2 หรือขอ้ 3.3 
แลว้แต่กรณี 

 3.5  การแปรรูปไมโ้ดยใช้แรงคนท่ีมิใช่เพื่อการคา้จากไมห้วงห้ามท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูป 
โดยมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น นาย ก. ได้รับอนุญาตให้ท าไม้เพื่อใช้สอย
ส่วนตวัแลว้นาย ก. ก็สามารถเล่ือยไมท่ี้ไดรั้บอนุญาตโดยใช้แรงคนเพื่อน าไปปลูกสร้างบา้นเรือน
ไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตแปรรูปไมแ้ต่อยา่งใด 

ขอ้สังเกต 
ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 50 น้ี ไม่รวมถึงการตั้งโรงงานแปรรูปไมห้รือตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

ดงันั้นจึงตอ้งขอรับอนุญาตเสมอ ไม่วา่จะตั้งข้ึนเพื่อแปรรูปไมเ้พื่อการคา้หรือเพื่อใชส้อยหรือไม่ว่า
จะแปรรูปหรือคา้ไมห้วงหา้มหรือไมท่ี้มิใช่ไมห้วงหา้มก็ตาม 
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4.  ผูรั้บอนุญาตตามมาตรา 48 ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในมาตรา 49 ทวิ มาตรา 51 
มาตรา 52 และมาตรา 53 ดงัต่อไปน้ี 

 4.1  มาตรา 49 ทวิ ก าหนดให้ผูรั้บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมต้อ้งรับผิดชอบใน
การด าเนินกิจการเก่ียวกบัการแปรรูปไมต้ามท่ีตนไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้ผูรั้บอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมปั้ดความรับผิดชอบโดยโยนความผิดไปให้ลูกจา้ง หรือผูท้  าการแทน ดงันั้น
เม่ือมีการกระท าความผดิเกิดข้ึนในการด าเนินกิจการผูรั้บอนุญาตอาจตอ้งร่วมรับผิดทั้งในทางอาญา
และทางปกครองดว้ย 

 4.2  มาตรา 51 ก าหนดให้ผูรั้บอนุญาตตามมาตรา 48 จะมีไมไ้วใ้นครอบครองใน
สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตของตนไดแ้ต่เฉพาะไมอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  4.2.1  ต้องเป็นไม้ท่ีได้ช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่าแล้ว ซ่ึงในการ
ตรวจสอบกรณีเป็นไม้ซุงหรือไม่ท่อนก็จะตรวจพบรูปรอยตราประทับท่ีแสดงว่าได้ช าระ
ค่าภาคหลวงแลว้ เช่น ตรา ภ.ล.ส่วนค่าบ ารุงป่านั้นตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน นอกจากน้ีก็ตอ้ง
ตรวจสอบหลกัฐานใบเบิกทางเพราะจะขอใบเบิกทางไดต้อ้งช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่าเสร็จ
ส้ินแลว้ อย่างไรก็ตามบางกรณีอธิบดีกรมป่าไมอ้าจอนุญาตให้น าไมเ้ขา้แปรรูปก่อนไดโ้ดยไดรั้บ
อนุญาตใหผ้ดัผอ่นการช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า จึงจะประทบัตรา ป.รูป 

  4.2.2  ไม้ท่ีได้รับอนุญาตให้ท าโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง เช่น ไม้สัก  
ไมย้าง ในท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรอง การท าประโยชน์ตามมาตรา 14 ทวิ ซ่ึงพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีจะประทบัตรา อ.ญ. เพื่อแสดงวา่เป็นไมท่ี้ยกเวน้ค่าภาคหลวงหรือการท าไมท่ี้มิใช่ไมห้วงห้าม 

  4.2.3  ไมท่ี้ไดรั้บซ้ือมาจากทางราชการป่าไม ้ซ่ึงจะมีรอยตรา ร.ข. แสดงว่า
เป็นไมท่ี้รัฐบาลได้ขาย ประทบัไวแ้ละมีหลกัฐานใบเบิกทางพร้อมด้วยบญัชีไมก้  ากบัในการน า
เคล่ือนท่ี 

  4.2.4  ไมแ้ปรรูปของผูรั้บอนุญาตตามความในมาตรา 48 และมีหนงัสือก ากบั
ไมแ้ปรรูปของผูรั้บอนุญาตหรือมีใบเบิกทางของพนกังานเจา้หนา้ท่ีก ากบัไวเ้ป็นหลกัฐาน กล่าวคือ
เป็นการน าไมจ้ากโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงคา้ไมแ้ปรรูปแห่งหน่ึงไปยงัโรงงานแปรรูปไมห้รือ 
โรงคา้ไมแ้ปรรูปอีกแห่งหน่ึงนัน่เอง 

  4.2.5  ไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัร และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) ก ากบั 
ขอ้สังเกต 
1)  ตามมาตรา 51 น้ีจุดมุ่งหมายส าคญัควบคุมเฉพาะผูรั้บอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ้

และตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป ส าหรับผูรั้บอนุญาตให้ท าการแปรรูปไมแ้ละมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครอง
โดยปกติแลว้เม่ือขออนุญาตแปรรูปหรือขอมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองก็ย่อมจะเอาไมอ่ื้นท่ีมิได้
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รับอนุญาตเขา้มาไวไ้ม่ได ้เวน้แต่ไมท่ี้มิใช่ไมห้วงห้ามหรือเป็นไมใ้นท่ีดินของเอกชน (ยกเวน้ไมส้ัก
ไมย้าง ไมชิ้งชนั ไมเ้ก็ดแดง ไมอี้เม่ง ไมพ้ะยงูแกลบ ไมก้ระพี้  ไมแ้ดงจีน ไมข้ะยุง ไมชิ้ก ไมก้ระชิก 
ไมก้ระชิบ ไมพ้ะยงู ไมห้มากพลูตัก๊แตน ไมก้ระพี้ เขาควาย ไมเ้ก็ดด า ไมอี้เฒ่า และไมเ้ก็ดเขาควาย) 
ซ่ึงบุคคลทัว่ไปก็ยอ่มมีไวใ้นครอบครองไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรับอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

2)  ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 51 ตอ้งรับโทษตามมาตรา 72 ทวิ และจะไม่เป็นผิด
ตามมาตรา 48 อีก 

 4.3  ตามมาตรา 52 ห้ามมิให้ผูรั้บอนุญาตท าการแปรรูปไมใ้นระหว่างเวลาตั้งแต่
พระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข้ึ์น เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นหนังสือ ซ่ึง
ในทางปฏิบติัพนักงานเจา้หน้าท่ีจะอนุญาตเม่ือกรณีจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น อน่ึง ผูฝ่้าฝืนมาตราน้ีมี
ความผดิ และตอ้งรับโทษตามมาตรา 72 กล่าวคือ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
หา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 52 น้ี ห้ามเฉพาะผูไ้ดรั้บอนุญาตเท่านั้น ไม่ห้ามบุคคลภายนอก ฉะนั้น ถา้บุคคล
ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตไดท้  าการแปรรูปไมใ้นช่วงเวลาน้ี บุคคลนั้นก็ไม่มีความผิดฐานฝ่าฝืนมาตราน้ีแต่
อย่างใด จะตั้งขอ้หาว่าฝ่าฝืนมาตราน้ีดว้ยไม่ได ้มาตราน้ีระบุไวช้ดัเจนว่าตอ้งอนุญาตเป็นหนงัสือ 
ฉะนั้น จะน าเอาค าอนุญาตดว้ยวาจาของพนกังานเจา้หน้าท่ีข้ึนมาอา้งไมไ้ด ้ถา้ไม่มีค  าอนุญาตเป็น
หนงัสือก็ถือวา่ฝ่าฝืนมาตราน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีควรมีการยืดหยุน่ในเร่ืองน้ีให้มาก เพราะปัจจุบนั
จงัหวดัภาคใตมี้โรงงานแปรรูปไมท่ี้แปรรูปเฉพาะไมย้างพารา ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดปี้
ละหลายพนัลา้นบาท การแปรรูปไมย้างพารามีความจ าเป็นตอ้งท าการแปรรูปตลอด 24 ชั่วโมง 
เพราะมีการรับซ้ือตน้ยางพารามาจากเกษตรกรตลอดเวลาจนบางคร้ังไม่มีพื้นท่ีส าหรับเก็บไมท้่อน 
และหากปล่อยไวไ้ม่ท าการแปรรูปก็จะท าให้ไมเ้ส่ือมคุณภาพลง อีกทั้งการเร่งรัดผลผลิตก็ยอ่มมีผล
ต่อการประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการห้ามแปรรูปไมใ้น
เวลากลางคืนจึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการควบคุมการแปรรูปไมห้วงห้าม 
ซ่ึงอาจมีการน าไมห้วงห้ามผิดกฎหมายเขา้ท าการแปรรูปในเวลากลางคืนเพื่อท าลายหลกัฐาน แต่
การแปรรูปไมท่ี้มิใช่ไมห้วงห้ามเช่นไมย้างพาราหรือไมจ้ากสวนป่า ควรให้เป็นเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 43 วรรคแรก ซ่ึงการจ ากดั
เสรีภาพตามวรรคสองก็ไม่อาจกระท าได ้เพราะมิไดก้ระท าเพื่อประโยชน์ในการรักษาเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม และหากจะกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง 
พระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 มาตรา 52 อาจขดักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 43 นั้นเอง36 
                                                           

36  แหล่งเดิม. 
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(5)  การค้าหรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือส่ิงอ่ืนใด
บรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

เน่ืองจากบทนิยามค าวา่ “ไมแ้ปรรูป” ตามมาตรา 4 (4) ไม่รวมถึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้
หรือส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้าม เวน้แต่ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้นั้นจะอยู่ในสภาพเป็น
เคร่ืองใช้ท่ีไม่ชอบดว้ยลกัษณะเป็นเคร่ืองใช้ท่ีใช้เป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น หรือท่ีผิดปกติวิสัย ดงันั้น  
จึงต้องมีบทบญัญติัก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ฯ ในมาตรา 53 ทว ิ
มาตรา 53 ตรี และมาตรา 53 จตัวา สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

1.  การก าหนดเขตควบคุมส่ิงประดิษฐ์ฯ ตามมาตรา 53 ทวิ ก าหนดให้รัฐมนตรีมี
อ านาจประกาศก าหนดเขตควบคุมส่ิงประดิษฐ์ฯ พร้อมกบัก าหนดชนิดไม ้ขนาด หรือปริมาณของ
ส่ิงประดิษฐ์ฯ ซ่ึงผูค้า้หรือมีไวใ้นครอบครองตอ้งขอรับอนุญาตตามมาตรา 53 ตรี หรือมาตรา 53 
จตัวา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและปิดส าเนาประกาศไวต้ามมาตรา 5 ด้วย ซ่ึงปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก าหนดเขตควบคุมส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือ 
ส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงห้าม ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัป่าไม้ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2518 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2534 ก าหนดเขตควบคุม
ส่ิงประดิษฐฯ์ ทุกจงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัรและควบคุมส่ิงประดิษฐท่ี์ท าดว้ยไมห้วงห้ามทุกชนิด ตาม
บญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดไมห้วงหา้ม พ.ศ. 2530 รวมทั้งไมส้ักไมย้าง ไมชิ้งชนั ไมเ้ก็ดแดง 
ไมอี้เม่ง ไมพ้ะยูงแกลบ ไมก้ระพี้  ไมแ้ดงจีน ไมข้ะยุง ไมชิ้ก ไมก้ระชิก ไมก้ระชิบ ไมพ้ะยูง ไม้
หมากพลูตัก๊แตน ไมก้ระพี้ เขาควาย ไมเ้ก็ดด า ไมอี้เฒ่า และไมเ้ก็ดเขาควาย ซ่ึงเป็นไมห้วงห้าม
ประเภท ก. ท่ีไดป้ระกาศเพิ่มเติมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 106/2557 ดว้ย 

2.  เม่ือมีการประกาศก าหนดเขตควบคุมส่ิงประดิษฐ์ฯ แลว้ มาตรา 53 ตรี ไดก้  าหนด
ห้ามมิให้ผูใ้ดคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ี
ท าด้วยไมห้วงห้ามท่ีมีชนิดไม ้ขนาด หรือปริมาณเกินกว่าท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 53 ทว ิ 
เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมีความผิดตอ้งรับโทษ  
ตามมาตรา 73 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้ งแต่ห้าพันบาท  
ถึงหา้หม่ืนบาท 

ค าว่า “ผูค้ ้า” ตามพระราชบญัญติั หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ส่วนค าว่า  
“มีไวใ้นครอบครอง เพื่อการคา้” ก็มีความหมายครอบคลุมถึงการกระท าบางลกัษณะ เช่น การมีบาน
ประตูไมส้ักไวใ้ชใ้นการรับเหมาก่อสร้างก็เป็นการมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
525/2525) 
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ปัจจุบนัการอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท่ี 27 
(พ.ศ. 2530) วา่ดว้ยการคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือส่ิงอ่ืนใด
บรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม 

ขอ้สังเกต 
2.1  ตอ้งเป็นส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีท าจากไมห้วงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ถา้เป็นไมใ้น

ท่ีดินเอกชน (ยกเวน้ไมส้ักไมย้าง ไมชิ้งชนั ไมเ้ก็ดแดง ไมอี้เม่ง ไมพ้ะยงูแกลบ ไมก้ระพี้  ไมแ้ดงจีน 
ไมข้ะยุง ไมชิ้ก ไมก้ระชิก ไมก้ระชิบ ไมพ้ะยูง ไมห้มากพลูตัก๊แตน ไมก้ระพี้ เขาควาย ไมเ้ก็ดด า  
ไมอี้เฒ่า และไมเ้ก็ดเขาควาย) หรือไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัรจะไม่อยูใ่ตบ้งัคบัมาตรา 53 ทว ิ

2.2  ควบคุมเฉพาะการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าเท่านั้ น ถ้ามีไว้ใน
ครอบครองท่ีมิใช่เพื่อการคา้หรือเพื่อใชส้อยก็ไม่ตอ้งขอรับอนุญาตแต่อยา่งใด 

3. ส าหรับบุคคลท่ีไดค้า้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้
ฯลฯ อยู่ก่อนประกาศรัฐมนตรีตามมาตรา 53 ทวิ ใช้บงัคบั ต้องปฏิบติัตามมาตรา 53 จตัวา ซ่ึง
เสมือนหน่ึงเป็นบทเฉพาะกาล โดยใหบ้รรดาบุคคลดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 3.1  ยื่นค าขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีภายใน 30 วนั นับแต่วนัประกาศ
รัฐมนตรีมีผลใชบ้งัคบั 

 3.2  เม่ือไดย้ืน่ค  าขอถูกตอ้งภายในก าหนดแลว้ก็สามารถท าการคา้ต่อไปไดจ้นกวา่
พนักงานเจา้หน้าท่ีจะสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ผูย้ื่นค าขอต้องหยุดด าเนินการคา้ทนัที มิฉะนั้นมี
ความผดิตามมาตรา 53 ตรี ตอ้งรับโทษตามมาตรา 73 ทว ิ

2)  พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 253537 
พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม 2535 เป็นตน้ไป  
(1)  เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 
 1.  กฎหมายป่าไม้ท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าไม้หวงห้าม  

จึงไดอ้อกพระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 และไดมี้การก าหนดค าศพัท์บางค าให้มีความหมาย
เฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมุ่งจะส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อ
การคา้เป็นส าคญั 

 2.  การจะข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ก าหนดประเภทท่ีดินท่ีจะน ามาข้ึนทะเบียน
ได ้5 ประเภท คือ ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ท่ีดินท่ีมีหนังสือของทางราชการรับรองว่าท่ีดินดงักล่าวอยู่ในระยะเวลาท่ีอาจขอรับโฉนด
                                                           

37  จาก เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยท่ี 8-15 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม  
(น. 15-84), โดย ประดิษฐ ์เจริญสุข, 2553, นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินได้  เน่ืองจากได้มีการ
ครอบครองและเขา้ท ากินในท่ีดินดงักล่าวตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพไวแ้ลว้ ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ย
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซ้ือ ท่ีดินท่ีมีหนังสือ
อนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเขา้ท าการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวน
แห่งชาติ หรือเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเส่ือมโทรม และท่ีดินท่ีได้
ด าเนินการเพื่อการปลูกป่าอยูแ่ลว้โดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐโดยการ
ข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่าต้องยื่นค าขอต่อนายทะเบียน และการเลิกท าสวนป่า ต้องแจ้งต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 3.  ผูท้  าสวนป่ามีสิทธ์ิเก่ียวกบัไมใ้นสวนป่า และมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัเม่ือไดข้ึ้น
ทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 

 4.  การน าไมใ้นสวนป่าไปใชป้ระโยชน์ ประกอบดว้ยขั้นตอนการตดัโค่น การน า
เคล่ือนท่ี และการโอนไมท่ี้ไดจ้ากการท าสวนป่า 

(2)  บทวเิคราะห์ศพัทก์ฎหมายวา่ดว้ยสวนป่าไดก้ าหนดไวต้ามมาตรา 3 
“สวนป่า” บทวิเคราะศพัท์ค  าว่า “สวนป่า” ได้ให้ความหมายไวเ้พื่อให้ทราบว่าท่ีดิน

ลกัษณะอย่างใดท่ีจะเป็นการปลูกสร้างสวนป่า และสามารถน ามาข้ึนทะเบียนเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายฉบบัน้ี ประการแรกตอ้งเป็นท่ีดินตามมาตรา 4 ของกฎหมายว่าดว้ยสวนป่า ซ่ึงได้ก าหนดไว ้ 
5 ประเภท ประการต่อมาตอ้งข้ึนทะเบียนเพื่อท าการปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้เป็นไมห้วงห้าม 
และประการสุดทา้ย ตน้ไมท่ี้จะปลูกหรือบ ารุงรักษา ตอ้งเป็นไมห้วงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้

“ตน้ไม”้ บทวิเคราะศพัทค์  าว่า “ตน้ไม”้ ในกฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า มีความประสงคใ์ห้
หมายถึงเฉพาะตน้ไมท่ี้สามารถใช้ประโยชน์จากเน้ือไมไ้ด ้และยงัให้รวมไปถึงตน้ไมท่ี้ข้ึนอยู่แลว้ 
หรือปลูกข้ึนเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน แต่เน้ือไมข้องตน้ไมด้งักล่าวสามารถจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ย 
เช่น ประสงคจ์ะเอาประโยชน์จากผล หรือน ้ายางจากตน้ไมน้ั้น 

“ไม”้ บทวิเคราะศพัทค์  าวา่ “ไม”้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า นอกจากจะมีความหมาย
ถึงตน้ไมแ้ลว้ ยงัรวมถึงส่วนใด ๆ ของตน้ไมท่ี้ได้ถูกแยกออกจากตน้ไมด้้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น  
ตดั ทอน เล่ือย ส่วนน้ียงัมีลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของตน้ไมอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีแลว้ยงัให้
รวมไปถึงเน้ือไมท่ี้ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น เป็นไมแ้ผน่ ไมก้ระดาน ซ่ึงยงัไม่อยู่
ในลกัษณะของเคร่ืองใช้ ท่ีเรียกว่า ไมแ้ปรรูป และไดท้ าเป็นตู ้โต๊ะ เกา้อ้ี ซ่ึงไดเ้รียกรวม ๆ กนัว่า
ส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยตน้ไมซ่ึ้งเฟอร์นิเจอร์ไมก้็ถือวา่เป็นส่ิงประดิษฐ์
ตามความหมายน้ีดว้ย 
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“ตรา” บทวิเคราะศพัท์ค  าว่า “ตรา”ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ได้มีการก าหนดไว้
เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีใชป้ระกอบในการท าไมจ้ากสวนป่า เป็นมาตรการหน่ึงในการตรวจสอบของ
เจา้หน้าท่ี และเป็นการอ านวยความสะดวกในการท าไมใ้นสวนป่า และไดใ้ห้ความหมายรวมถึง
ส าเนาหรือภาพถ่ายของหนงัสือรับรองการแจง้ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง 

“ผูท้  าสวนป่า”บทวิเคราะศพัท์ค  าว่า “ผูท้  าสวนป่า”หมายความเฉพาะผูไ้ดรั้บหนงัสือ
รับรองการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นส่วนป่า เน่ืองจากเป็นผูไ้ดรั้บไดรั้บสิทธิ และตอ้งรับผิดชอบกรณี
ต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และยงัรวมถึงผูย้ืน่ค  าขอรับโอนทะเบียนสวนป่าดว้ย เพราะในกรณี
ท่ีมีการขอรับโอนทะเบียนสวนป่า แต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัทะเบียนสวนป่า ก็ให้ถือว่า 
ผูย้ืน่ค  าขอรับโอนเป็น “ผูท้  าสวนป่า” ดว้ย 

ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ผู ้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ค าว่า “นายทะเบียน” ตามกฎหมายว่าดว้ยสวนป่า คือผูมี้อ  านาจด าเนินการในขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า มีหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว ้

(3)  ท่ีดินท่ีจะข้ึนทะเบียนสวนป่า 
ตอ้งเป็นท่ีดินท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 4 ซ่ึงมี 5 ประเภท และแต่ละประเภท มีสาระส าคญั

ในสิทธิแตกต่างกนัไป ดงัน้ี  
1.  ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน ซ่ึงก าหนดไวใ้น มาตรา 4(1) ท่ีดินประเภทน้ีแยกเป็น 2 กรณี คือ 
 1.1  ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงไดก้ าหนดไวว้า่ โฉนดท่ีดิน 

หมายความว่า หนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนด
ตราจอง และตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ท่ีดินประเภทน้ีจึงเป็นท่ีดินท่ีผูมี้ช่ือได้
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และท่ีดินท่ีจะน าไปข้ึนทะเบียนสวนป่า ในกรณีน้ีมิได้มีเฉพาะท่ีดินท่ีมีโฉนด
ท่ีดิน แต่ยงัรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราวา่ “ไดท้  าประโยชน์แลว้” 

 1.2  ท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ก าหนดไว้
วา่ หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ หมายความวา่หนงัสือค ารับรองจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีวา่ไดท้  า
ประโยชน์แลว้ เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า น.ส.3 ปัจจุบนัไดมี้การออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 
และก าหนดแบบไว ้3 แบบ ตามกฎหมายฉบบัท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 คือ น.ส.3 น.ส.3.ก. และ น.ส.3 ข. 

2.  ท่ีดินท่ีมีหนงัสือของทางราชการรับรองวา่ท่ีดินดงักล่าวอยูใ่นระยะเวลาท่ีอาจขอรับ
โฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินได้ เน่ืองจากไดมี้การ
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ครอบครองและเขา้ท ากินในท่ีดินดงักล่าวตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพไวแ้ลว้ ซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 4(2) การท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยสวนป่าไดใ้หสิ้ทธิในท่ีดินประเภทน้ีเน่ืองจากวา่ท่ีดินดงักล่าวจะตอ้งเปล่ียนสภาพเป็นท่ีดินท่ี
มีโฉนดหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา 4(1) อยูแ่ลว้ แต่อยูใ่นขั้นตอนการขอออก
โฉนดหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์เท่านั้น 

3.  ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีมี
หลกัฐานการอนุญาต การเช่า หรือเช่าซ้ือ ซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 4(3) เป็นการด าเนินการของรัฐ 
ตามพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2528 เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีท่ีท ากิน และ
ให้การใช้ท่ีดินเกิดประโยชน์มากท่ีสุดโดยรัฐน าท่ีดินของรัฐ หรือท่ีดินท่ีรัฐจดัซ้ือ หรือเวนคืนจาก
เจา้ของท่ีดิน ซ่ึงมิไดท้  าประโยชน์ในท่ีดินนั้นดว้ยตนเอง หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
แลว้น าไปจดัให้แก่เกษตรกรผูไ้ม่มีท่ีดินของตนเอง หรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่
การครองชีพ โดยการให้เช่าซ้ือ เช่า หรือเขา้ท าประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 
ดงันั้น ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีหลักฐานการอนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ หรือท่ีเรียกช่ือตามแบบของหลกัฐานนั้น คือ ส.ป.ก.4-01 และท่ีดินให้เช่า หรือเช่าซ้ือ 
ท่ีดินในลกัษณะน้ีจึงมีหลกัฐานการมีสิทธิใชส้อย คือ สัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าซ้ือ 

4.  ท่ีดินท่ีมีหนงัสืออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ ให้บุคคลเขา้ท าการ
ปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขา้ท าการปลูกสร้างสวนป่า หรือไมย้ืนตน้ในเขต 
ป่าเส่ือมโทรม ท่ีดินประเภทน้ีก าหนดไวใ้น มาตรา 4(4) เป็นท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี
อนุญาตให้บุคคลเขา้ท าประโยชน์ โดยอ านาจของพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึง
ในกฎหมายดงักล่าวไดมี้การอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินของรัฐหลายกรณี แต่กรณีท่ีจะน า
ท่ีดินมาขอข้ึนทะเบียนสวนป่าได ้2 กรณี คือ 

 4.1 การอนุญาตให้บุคคลเขา้ท าการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ กรณี
น้ีเป็นการอนุญาตตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ทว ิ(2) ท่ีดินประเภทน้ี
จะต้องมีการได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์  หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ทว ิ(1) โดยจะไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้มีสิทธิท ากินชัว่คราว (สทก.) เม่ือไดรั้บ
หนงัสืออนุญาตน้ีแลว้หากประสงคจ์ะข้ึนทะเบียนท่ีดินสวนป่าจะตอ้งยื่นขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้
ยืนต้นในท่ีดินเพิ่มเติมจากท่ีได้รับ สทก. ซ่ึงต้องพิสูจน์ว่ามีความสามารถ และมีเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีจะปลูกป่า หรือไมย้ืนตน้ ตามท่ีขอเพิ่มนั้นได ้แต่ไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหน่ึงครอบครัว  
มีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี เม่ือได้รับหนงัสืออนุญาตให้ปลูกป่า 
หรือไมย้นืตน้แลว้ ก็สามารถใชห้นงัสืออนุญาตน้ีมาใชใ้นการขอข้ึนทะเบียนเป็นสวนป่าได ้
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 4.2  การอนุญาตใหบุ้คคลเขา้ท าการปลูกสวนป่า หรือไมย้นืตน้ในเขตป่าเส่ือมโทรม 
กรณีน้ีเป็นการอนุญาตตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 20 ท่ีดินท่ีจะออก
หนงัสืออนุญาตตามน้ีตอ้งเป็น “ป่าเส่ือมโทรม” การก าหนดให้บริเวณใดเป็นป่าเส่ือมโทรม ก าหนด
โดยมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2539 และวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2532 
ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ไว ้เม่ือไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าการปลูกป่าสวนป่า หรือไมย้ืนตน้ใน
เขตป่าเส่ือมโทรมแลว้ ก็สามารถน าหนงัสืออนุญาตน้ีมาใชใ้นการยืน่ขอข้ึนทะเบียนสวนป่า 

5.  ท่ีดินท่ีไดด้ าเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แลว้ โดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ก าหนดไวใ้นมาตรา 4 (5) ท่ีดินประเภทน้ีเป็นท่ีดินท่ีอยู่ในความครอบครอง
ของทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีได้ด าเนินการเพื่อการปลูกป่า 
ยกตวัอย่างเช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีได้ด าเนินการปลูกป่าอยู่แล้ว 
สามารถจะน าท่ีดินท่ีไดด้ าเนินการปลูกป่ามาขอข้ึนทะเบียนสวนป่าได ้

(4)  สิทธิเก่ียวกบัไมใ้นสวนป่า 
ตามพระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดให้ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 

ไดรั้บความสะดวกต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไมใ้นบางประการ 
ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท่ีตอ้งการส่งเสริมให้มีการปลูกสวนป่าของเอกชน
ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน สิทธิเก่ียวกบัไมใ้นสวนป่าท่ีผูข้ึ้นทะเบียนสวนป่า ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 10 
ดงัน้ี 

1.  ตดัหรือโค่นไมซ่ึ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ถือวา่เป็นการท าไม ้หากไมน้ั้นเป็นไม้
หวงห้ามจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้เม่ือไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นสวนป่าตามกฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า ผูท้  าสวนป่าสามารถตดัหรือโค่นไมใ้นสวนได ้โดยปฏิบติั
ตามขั้นตอนและวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

2.  แปรรูปไมเ้ป็นขั้นตอนของการน าไมม้าใชป้ระโยชน์ซ่ึงจะตอ้งมีการเล่ือย การแปร
รูปไมห้วงห้ามตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้แต่เม่ือเป็นไมท่ี้ไดจ้ากการท า สวนป่า
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า สามารถแปรรูปไมเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต แต่
หากการจะแปรรูปไมน้ั้นโดยการตั้งเป็นโรงงานแปรรูปไม ้จะตอ้งขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไมด้ว้ย การท่ีกฎหมายก าหนดดงักล่าวก็เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ย
ป่าไม ้ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม ้โดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าวตัถุดิบท่ี 
เขา้ท าการแปรรูปเป็นไมจ้ากท่ีใด 
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3.  คา้ไมไ้มท่ี้ไดจ้ากการท าสวนป่า นอกจากผูท้  าสวนป่าจะน าไปใชป้ระโยชน์โดยตรงแลว้ 
ก็อาจน าไปขายเป็นธุรกิจ แต่ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไมก้ารคา้ไมต้อ้งไดรั้บอนุญาต กฎหมายวา่ดว้ย
สวนป่าจึงไดย้กเวน้เพื่อให้สามารถคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้
ท าใหผู้ท้  าสวนป่ามีความสะดวกอนัเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าอนัเป็นการเพิ่มพื้นท่ี
ป่าไดท้างหน่ึง 

4.  มีไวใ้นครอบครองการท่ีต้องให้สิทธิผูท้  าสวนป่ามีไม้ท่ีท ามาจากสวนป่าไวใ้น
ครอบครอง เน่ืองจากไมท่ี้ข้ึนทะเบียนท่ีดินสวนป่า เป็นไมห้วงห้ามตามพระราชบญัญติัป่าไม้ การมี
ไมท้่อนหรือไมแ้ปรรูปอนัเป็นไมห้วงห้ามไวใ้นครอบครอง ตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
ป่าไม้ หากไม่ให้สิทธิผูท้  าสวนป่าในการมีไวใ้นครอบครองไม้ท่ีน าออกจากสวนป่า ต้องไป 
ขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ก็จะไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

5.  น าเคล่ือนท่ีผา่นด่านป่าไมก้ารน าเคล่ือนท่ีเป็นการควบคุมอยา่งหน่ึงตามกฎหมายวา่
ดว้ยป่าไม ้ควบคุมในระหวา่งการน าไมจ้ากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง เพื่อป้องกนัมิให้การน าไมท่ี้ท าโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายเข้าปะปนในระหว่างน าเคล่ือนท่ี จะต้องมีใบเบิกทางซ่ึงออกโดยพนักงาน
เจา้หน้าท่ี หรือหนงัสือก ากบัแล้วแต่กรณีน าไปกบัไมน้ั้นดว้ย และตอ้งหยุดให้พนกังานเจา้หน้าท่ี
ประจ าด่านป่าไม้ตรวจสอบ แต่ไม้ท่ีน าออกจากสวนป่าสามารถน าเคล่ือนท่ีได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ี และไม่ตอ้งหยุดให้ด่านป่าไมต้รวจสอบ แต่ตอ้งท าตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายวา่ดว้ยสวนป่าก าหนด 

6.  ยกเวน้ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า ได้ก าหนดไวใ้นมาตรา 14 เหตุท่ีตอ้งยกเวน้ 
เน่ืองจากตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไมก้ าหนดให้ผูรั้บอนุญาตท าไมต้อ้งเสียค่าภาคหลวง และค่าใชจ่้าย
ในการบ ารุงป่าให้แก่รัฐ แต่เม่ือไมท่ี้น าออกจากสวนป่าเป็นไม้ท่ีท าการปลูก หรือบ ารุงจากผูท้  า  
สวนป่า จึงไดย้กเวน้ไวใ้ห ้ซ่ึงหากเรียกเก็บอีกก็จะไม่เป็นธรรมกบัผูท่ี้ท  าสวนป่า 

(5)  หนา้ท่ีของผูท้  าสวนป่า 
กฎหมายว่าดว้ยสวนป่าก าหนดให้ “ผูท้  าสวนป่า” มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการหาก ฝ่าฝืน 

ก็จะตอ้งรับโทษ หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีก าหนดใหผู้ท้  าสวนป่าตอ้งด าเนินการมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
1.  การอ านวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรา 8 ซ่ึงเม่ือมีการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวน

ป่าแลว้ บางคร้ังทางราชการมีความจ าเป็นตอ้งการเก็บหาขอ้มูลทางวิชาการป่าไม ้การเก็บสถิติการ
เจริญเติบโต การประเมินผลการท าสวนป่า และติดตามผลการปฏิบติัการตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า 
ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นประโยชน์เพื่อจะน ามาใชใ้นการวางแผนการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น การสั่งไมเ้ขา้
จากต่างประเทศ หรือทางดา้นกฎหมายโดยอาจปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้รัดกุม หรือผอ่นคลายข้ึน
หากไม่ก าหนดไวช้ัดเจนในกฎหมายการเข้าไปของพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจไม่สะดวก จึงได้ให้
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อ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีไว ้การขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก กฎหมายไดก้ าหนดโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2.  การจดัให้มีตรากฎหมายว่าด้วยสวนป่าได้ก าหนดไวใ้น มาตรา 9 ให้ผูท้  าสวนป่า
ตอ้งจดัให้มีตราเพื่อแสดงการเป็นเจา้ของไมท่ี้ไดม้าจากการท าสวนป่า และจะน าตราออกใชไ้ดเ้ม่ือ
ไดข้ี้นทะเบียนแลว้ ตราท่ีจดัท าตอ้งสามารถตี ตอก ประทบั หรือแสดงท่ีไมใ้ห้เห็นรูปรอยตราได้
อย่างชัดเจน จะมีรูปรอยอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้งมีอกัษรของจงัหวดัทอ้งท่ีท่ีขอข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็น
สวนป่า ตราท่ีข้ึนทะเบียนและมีการรับรองจากนายทะเบียน ณ สวนป่าใด ให้ใช้ไดก้บัไมท่ี้ไดม้า
จากการท าสวนป่าแห่งนั้น หากผูท้  าสวนป่าประสงคจ์ะยกเลิกตรา ให้แจง้เป็นหนงัสือพร้อมน าตรา
ไปท าลายต่อพนกังานเจา้หน้าท่ี กรณีตราบุบสลายในสาระส าคญัหรือสูญหาย ตอ้งแจง้ภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัทราบการบุบสลาย หรือสูญหาย 

3.  การแจ้งการตดั หรือโค่นบญัญติัไวใ้นมาตรา 11 จะเห็นว่ากฎหมายได้ก าหนด
วิธีการท าไมใ้นสวนป่าสะดวกกว่าการท าไมต้ามกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้เพียงแต่ผูท้  าสวนป่าไป
แจง้เป็นหนงัสือต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีโดยไม่ตอ้งรอให้พนกังานเจา้หน้าท่ีออกไปตรวจสอบหรือ
ออกหนงัสืออนุญาตให้ก่อน เม่ือแจง้แลว้พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะออกหนงัสือรับรองการแจง้ให้  แบบ
หนงัสือแจง้การตดัหรือโค่น และหนงัสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่นไดก้ าหนดแบบไวใ้นระเบียบ
กรมป่าไม ้ว่าดว้ยการแจง้ การออกหนงัสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่นไม ้การเก็บหนงัสือรับรอง
การแจง้บญัชีแสดงรายการไม ้เอกสารส าคญัท่ีเก่ียวกบัการดงักล่าว การขอ การออกใบแทนหนงัสือ
รับรองการแจง้ และหลกัฐานแสดงการไดม้าโดยชอบจากการท าสวนป่า พ.ศ. 2535 และตลอดเวลา
ท่ีท าการตดัหรือโค่นไมใ้นสวนป่า ผูท้  าสวนป่าตอ้งเก็บรักษาหนงัสือรับรองการแจง้ไวใ้นสวนป่า
เพื่อแสดงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ในกรณีท่ีผูท้  าสวนป่าฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดให้ผูท้  า
สวนป่าปฏิบติัตามกฎหมายก าหนดให้ มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ หรือไม่เก็บรักษาหนังสือรับรองการแจง้ไวท่ี้สวนป่า ก าหนดให้มีโทษจ าคุก 
ไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

4.  การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจง้ บญัชีแสดงรายการไม้ และเอกสารส าคญัท่ี
เก่ียวกบัการตดั หรือโค่นไมใ้นสวนป่าและการน าเคล่ือนท่ี เป็นหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 15 
หนา้ท่ีตามมาตราน้ีเป็นเร่ืองการเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัการท าสวนป่าท่ีเป็นเอกสารส าคญัไดแ้ก่ 
หนงัสือรับรองการแจง้ การตดั หรือโค่นไม ้ซ่ึงนอกจากตอ้งเก็บรักษาไวต้ลอดเวลาท่ีท าการตดัโค่น 
ตาม (3) แลว้ ยงัตอ้งเก็บไวต่้อไปอีกตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 15 นอกจากน้ีแลว้ ยงัตอ้งเก็บบญัชี
แสดงรายการไม ้และการน าเคล่ือนท่ี เช่น ตน้ขั้วหนงัสือแสดงบญัชีรายการไมท่ี้ไดม้าจากการท า
สวนป่า ซ่ึงผูท้  าสวนป่าตอ้งออกให้กบัผูรั้บโอนไมจ้ากการท าสวนป่า เพื่อใชก้  ากบัการน าเคล่ือนท่ี 
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เอกสารเหล่าน้ี อาจมีความจ าเป็นตอ้งใช้ประกอบการตรวจสอบของพนกังานเจา้หน้าท่ี  หากมีขอ้
สงสัยวา่เป็นไมท่ี้น าเคล่ือนท่ีจากสวนป่าแห่งนั้นหรือไม่ ส าหรับระยะเวลาในการเก็บรักษานั้น ตาม
ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการแจง้ การออกหนงัสือรับรองการแจง้ หรือตดัโค่นไม ้เอกสารส าคญัท่ี
เก่ียวกบัการดงักล่าวการขอการออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ และหลกัฐานแสดงการไดม้า
โดยชอบจากการท าสวนป่า พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ 7 ให้เก็บรักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่
วนัท่ีน าไมค้ล่ือนท่ีออกจากสวนป่าเสร็จส้ินแลว้ เม่ือพน้ก าหนดแลว้จะท าลายเสียก็ได ้การไม่เก็บไว้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดน้ี กฎหมายได้ก าหนดให้ลงโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

(6)  การตดัโค่นไมใ้นสวนป่า 
สิทธิของผูท้  าสวนป่า ว่าสามารถตดัหรือโค่นไมใ้นสวนป่าไดโ้ดยไม่อยูใ่นบงัคบัของ

กฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้แต่ตอ้งปฏิบติัตามวิธีการของกฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า ซ่ึงไดก้  าหนดวิธีไวต้าม
มาตรา 11 และมาตรา 12 

จากกฎหมายทั้งสองมาตราสามารถแยกไดเ้ป็น 
1.  ก่อนการตดัหรือโค่นไม้ในสวนป่า กฎหมายได้ก าหนดให้ผูท้  าสวนป่าแจ้งเป็น

หนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้ง แบบหนังสือท่ีใช้ในการแจ้งได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่นไม ้ 
การเก็บรักษาหนงัสือรับรองการแจง้ บญัชีแสดงรายการไมเ้อกสารส าคญัท่ีเก่ียวกบัการดงักล่าว  
การขอ การออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ และหลกัฐานแสดงการได้มาโดยชอบจากการท า
สวนป่า พ.ศ. 2535 แบบหนงัสือการแจง้ จึงไปขอไดท่ี้พนักงานเจา้หน้าท่ี ส าหรับสถานท่ีแจง้ได้
ก าหนดไวต้ามระเบียบน้ี 

เม่ือไดแ้จง้แล้วผูท้  าสวนป่าสามารถด าเนินการตดัหรือโค่นไมด้งักล่าวได ้เป็นหน้าท่ี
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งออกไปตรวจสอบไมว้า่มีชนิดและจ านวนถูกตอ้งตามท่ีแจง้หรือไม่ แลว้
จะตอ้งออกหนงัสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่นให้แก่ผูท้  าสวนป่าโดยไม่ชกัช้า ในการออกหนงัสือ
รับรองการแจง้น้ี ไดใ้ห้อ านาจนายทะเบียนก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีผูท้  าสวนป่าตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบั
การตดัหรือโค่นไม ้กรณี การตอก หรือประทบัตราท่ีไมไ้วด้้วยก็ได้ เง่ือนไขตามท่ีนายทะเบียน
ก าหนดไวพ้ร้อมออกหนงัสือรับรอง การแจง้น้ีหากก าหนดเก่ียวกบัการตี ตอก หรือประทบั หรือ
แสดงการเป็นเจา้ของไมท่ี้ไดม้าจากการท าสวนป่า ถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนเง่ือนไขน้ี ตามมาตรา 25 ก าหนดให้
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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2.  ขณะตดัหรือโค่นไมใ้นสวนป่า กฎหมายไดก้ าหนดวธีิการไวว้า่หลงัจากผูท้  าสวนป่า
ไดไ้ปแจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีวา่จะตดัหรือโค่นไมต้ามขอ้ 1 แลว้ ผูท้  าสวนป่าสามารถจะตดัหรือ
โค่นไมไ้ดท้นัที และเม่ือไดรั้บหนังสือรับรองแล้วจะตอ้งเก็บไวท่ี้สวนป่า เพื่อแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตลอดเวลาท่ีท าการตดัหรือโค่นไม้ เพื่อเป็นมาตรการในการตรวจสอบของพนักงาน
เจา้หน้าท่ีมิให้มีการน าไมใ้นป่ามาสวมว่าเป็นไมท่ี้ท าจากสวนป่า เพราะในหนงัสือรับรองการแจง้
จะมีรายละเอียด เช่น ชนิดไม ้จ านวนไม ้ซ่ึงยงัมีความจ าเป็นให้เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง 
หากผูท้  าสวนป่าไม่เก็บรักษาหนงัสือรับรองการแจง้ไวต้ามท่ีก าหนด มาตรา 26 ให้ระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

(7)  การน าไมเ้คล่ือนท่ีออกจากสวนป่า 
การน าเคล่ือนท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า มิไดใ้ห้ความหมายไวส่้วนกฎหมายวา่ดว้ย

ป่าไมไ้ดใ้ห้ความหมายว่า การน าเคล่ือนท่ี หมายความวา่ “ชกัลากหรือท าให้ไมห้รือของป่าเคล่ือน
จากท่ีไปดว้ยประการใด ๆ ” กฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า ไดก้  าหนดเก่ียวกบัการน าเคล่ือนท่ีไว ้

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าว การน าเคล่ือนท่ีตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  
ได้ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแล้วว่า เป็นการน าออกจากสวนป่า ดงันั้น หากเพียงแต่น าเคล่ือนท่ี
ภายในสวนป่า เช่น น าไปใชส้อยภายในบริเวณสวนป่านัน่เอง การน าเคล่ือนท่ีก็ไม่ตอ้งปฏิบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนด การน าเคล่ือนท่ีดงักล่าวมีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  ไมท่ี้จะน าออกจากสวนป่าตอ้งมีรอยตรา ตี ตอก หรือประทบั หรือแสดง เพื่อแสดง
ความเป็นเจา้ของท่ีไมน้ั้นท าให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบไดว้า่เป็นไมท่ี้น าออกจากสวนป่าของผูท้  าสวน
ป่าคนใด การตี ตอก ประทบัหรือแสดงไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการข้ึนทะเบียน 
การรับรอง การตี ตอก หรือประทบั หรือแสดงการยกเลิก และการท าลายตราท่ีใชใ้นกิจการสวนป่า 
พ.ศ. 2535 ดงัน้ี 

“ขอ้ 9. การตี ตอก ประทบั หรือแสดงตราใหผู้ท้  าสวนป่าใชต้ราท่ีข้ึนทะเบียน และมีการ
รับรองแลว้จากนายทะเบียนตี ตอก ประทบั หรือแสดงตามท่ีได้ดงักล่าวให้ชดัเจน โดยให้ปฏิบติั
ดงัน้ี 

(1)  ไมท้่อนท่ีมีขนาดความโตท่ีก่ึงกลางท่อนเกินกวา่ 80 เซนติเมตร ให้ตี ตอก ประทบั 
หรือแสดงตราลงบนหนา้ตดัดา้นโคนและปลายของไมแ้ต่ละท่อน พร้อมดว้ยเลขเรียงประจ าท่อน 

การตีเลขเรียงประจ าท่อน ให้ใช้เลขเรียงเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1 จนส้ินปี พ.ศ. นั้น เม่ือเร่ิมปี 
พ.ศ. ใหม่ใหเ้ร่ิมตน้ใหม่ 

(2)  ไม้ท่อนท่ีมีขนาดความโตท่ีก่ึงกลางท่อน ตั้ งแต่ 80 เซนติเมตรลงมา ให้ตี  
ตอก ประทบั หรือแสดงตราท่ีหนา้ตดัดา้นโคนของไม ้
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(3)  ไมแ้ปรรูปเป็นไมเ้สาถากและไมแ้ปรรูปเหล่ียมใหด้ าเนินการตาม (1)  
(4)  ไมแ้ปรรูปอ่ืน ๆ ใหตี้ ตอก ประทบั หรือแสดงตราท่ีหนา้ตดัของไม ้
(5)  ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้รือส่วนใด ๆ ของตน้ไม ้

ใหตี้ ตอก ประทบั หรือแสดงตราท่ีส่ิง ๆ นั้น ในบริเวณท่ีเห็นไดง่้ายและสะดวกแก่การตรวจสอบ” 
2.  ตลอดเวลาท่ีน าไม้เคล่ือนท่ีต้องมีหนังสือรับรองการแจ้ง ตลอดจนบัญชีแสดง

รายการไมก้ ากบัไปดว้ย ในขอ้น้ีเป็นเร่ืองของเอกสารท่ีตอ้งใชก้  ากบัไปกบัไมท่ี้น าเคล่ือนท่ีออกจาก
สวนป่า เอกสารดงักล่าวประกอบดว้ย 

 2.1  หนงัสือรับรองการแจง้ หรือหนงัสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่นไมท่ี้ไดม้าจาก
การท าสวนป่า เป็นเอกสารท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีออกให้กบัผูท้  าสวนป่า เม่ือมีความประสงค์จะตดั
หรือโค่นไมใ้นสวนป่า และตอ้งเก็บไวต้ลอดเวลาท่ีท าการตดัหรือโค่นไม ้เม่ือจะน าไมเ้คล่ือนท่ีออก
จากสวนป่า ตามระเบียบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมท้่อน ไมแ้ปรรูป หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีไดม้าจาก
การท าสวนป่าเคล่ือนท่ี  พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการแจ้ง  
ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับรองถูกต้องก ากับไปด้วยตลอดเวลาท่ีน าเคล่ือนท่ี ดังนั้ น ในทาง
ปฏิบติัการน าเคล่ือนท่ีจึงใชส้ าเนาหรือภาพถ่ายหนงัสือรับรองการแจง้ท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีรับรอง
ถูกต้องทุกคร้ังท่ีมีการน าเคล่ือนท่ีซ่ึงอาจขอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับรองถูกต้องไวค้ราวละ 
หลายฉบบัก็จะสะดวกต่อการน าเคล่ือนท่ี 

 2.2  หนงัสือแสดงบญัชีรายการไม้ ท่ีไดม้าจากการท าสวนป่า เป็นเอกสารท่ีตอ้งใช้
ประกอบในการน าเคล่ือนท่ี แบบหนังสือแสดงบญัชีรายการไมน้ี้ เป็นไปตามท่ีก าหนดไวท้้าย
ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ดว้ยการน าไมท้่อน ไมแ้ปรรูป หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีไดม้าจากการท าสวนป่า
เคล่ือนท่ี พ.ศ. 2535 มีสาระส าคญัเก่ียวกบัช่ือผูอ้อกหนงัสือ ผูรั้บมอบไม ้การน าเคล่ือนท่ีจากท่ีใดไป
ยงัท่ีใดหลกัฐานการไดม้าของไมท่ี้น าเคล่ือนท่ี และมีบญัชีแสดงรายการไมร้ะบุชนิดไม้ ลกัษณะ
ส่ิงประดิษฐ์ ขนาด ปริมาตร รูปรอยตราหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ประทบั แบบหนังสือแสดงบญัชี
รายการไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า ตามระเบียบได้ก าหนดให้จดัพิมพ์เป็นเล่ม จ านวนเล่มละ  
50 ฉบบั ส าหรับหนงัสือแสดงบญัชีรายการไมน้ี้ ผูท้  าสวนป่าอาจจดัพิมพเ์องไดแ้ต่ตอ้งมีแบบตามท่ี
ก าหนดไวเ้ท่านั้น และก่อนน าออกใชจ้ะตอ้งน าไปให้จงัหวดัทอ้งท่ี หรือส านกัส่งเสริมการปลูกป่า
ภาคเอกชน กรมป่าไม ้ลงทะเบียนเล่มท่ีของหนงัสือแสดงบญัชีรายการไมเ้ล่มนั้น 

ในการน าไมเ้คล่ือนท่ีออกจากสวนป่าตามท่ีกล่าว หากไม่มีบญัชีแสดงรายการไมต้ามท่ี
ก าหนด หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดท่ีออกตามมาตรา 13 ได้มีการก าหนดโทษไวใ้นมาตรา 25 ว่าตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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3)  ร่างพระราชบญัญติัสวนป่า38 
ร่างพระราชบญัญติัสวนป่า เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 เพื่อให้สภา 
นิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณาตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศกัราช 2557 โดยมีหลกัการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญติั ดงัน้ี 

(1)  หลกัการ 
แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 ดงัต่อไปน้ี 
1. แกไ้ขเพิ่มเติมบทนิยามค าวา่ “สวนป่า” เพื่อเพิ่มประเภทของตน้ไมท่ี้สามารถน ามา

ข้ึนทะเบียนเป็นสวนป่า และก าหนดบทนิยามค าวา่ “ของป่า” (แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 3) 
2. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของท่ีดินท่ีน ามาข้ึนทะเบียนเป็นสวนป่า รวมทั้ งแก้ไข

เพิ่มเติมหลกัเกณฑใ์นการขอข้ึนทะเบียนและการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า (แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 
4 มาตรา 5 มาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 7 วรรคหน่ึง) 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย ั่งยืน  
(เพิ่มมาตรา 8/1 และแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 16) 

4. ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ในการท าไม ้แปรรูปไม ้เก็บหา คา้ มีไวใ้นครอบครอง 
หรือน าเคล่ือนท่ีซ่ึงไมแ้ละของป่าท่ีไดม้าจากการท าสวนป่า (เพิ่มมาตรา 9/1 มาตรา 10/1 และมาตรา 
14/1 และแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 10 และมาตรา 14) 

5. ก าหนดใหส้ัตวท่ี์เกิดและด ารงอยูโ่ดยธรรมชาติในสวนป่าโดยไม่มีเจา้ของ เป็นสัตว์
ป่าท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า (เพิ่มมาตรา 9/2) 

6. ได้ก าหนดมาตรการทางปกครองส าหรับผูท้  าสวนป่าท่ีไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ในการท าสวนป่า (เพิ่มมาตรา 22/1 และมาตรา 22/2) 

7. ไดเ้พิ่มบทก าหนดโทษใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย (เพิ่มมาตรา22/3 
มาตรา 25/1 มาตรา 25/2 มาตรา 25/3 และมาตรา 25/4) 

8. ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัว่าด้วยความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ทนนิติบุคคล 
(แกไ้ขเพิ่มเตมมาตรา 27) 

(2)  เหตุผล  
โดยท่ีพระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมและ

เป็นอุปสรรคต่อการสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า โดยเฉพาะการท่ีกฎหมาย
จ ากดัประเภทของท่ีดินท่ีจะข้ึนทะเบียนสวนป่าไวเ้ฉพาะกรณีการปลูกและการบ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้
                                                           

38  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ. สืบคน้ 1 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.senate.go.th 
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เป็นไมห้วงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และมิได้ก าหนดให้ท่ีดินท่ีมีใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยป่าไมใ้ห้ท าสวนป่าสามารถน ามาข้ึนทะเบียนเป็นสวนป่าได ้ประกอบกบัปัญหาอุปสรรค 
ในการแปรรูปไมแ้ละการออกใบรับรองไมท่ี้ไดม้าจากการท าสวนป่า และความไม่ชดัเจนเก่ียวกบั
สถานะของสัตวป่์าหรือของป่าในสวนป่า สมควรแกไ้ขหลกัเกณฑ์การข้ึนทะเบียนสวนป่า การแปร
รูปไมใ้นสวนป่า ตลอดจนการเก็บหา คา้ มีไวใ้นครอบครอง หรือน าเคล่ือนท่ีซ่ึงของป่าในสวนป่า 
การออกใบส าคญัรับรองการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน และปรับปรุงมาตรการในการก ากบัดูแลและ
แกไ้ขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจให้มีการ
ปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับบริการจดัการพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

ร่างพระราชบญัญติัสวนป่า มีเน้ือหารวม 23 มาตรา สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
1.  แกไ้ขเพิ่มเติมบทนิยามค าวา่ “สวนป่า” ให้หมายความวา่ ท่ีดินท่ีไดข้ึ้นทะเบียนตาม

มาตรา 5 เพื่อท าการปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไมต้ามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี และตามท่ีก าหนด
เพิ่มเติมโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 3 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 3) 

2.  ก าหนดประเภทท่ีดินท่ีสามารถน ามาขอข้ึนทะเบียนเป็นสวนป่าได้มีจ  านวน 
6 ประเภท โดยเพิ่มท่ีดินท่ีมีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไมใ้ห้ท าสวนป่า และก าหนดให้ผูมี้
กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือผูมี้สิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิยื่นค าขอข้ึน
ทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่าต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ส่วนกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้ช่า หรือผูเ้ช่าซ้ือท่ีดินประเภทท่ีดินท่ีมีโฉนด
ท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีหลกัฐาน
การเช่าหรือเช่าซ้ือท่ีดินดงักล่าว พร้อมทั้งหนงัสือยินยอมของผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
ท่ีดินนั้น ท่ีแสดงวา่อนุญาตใหท้ าสวนป่าไดด้ว้ย (ร่างมาตรา 5 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 4 และมาตรา 5) 

3.  ก าหนดใหผู้ท้  าสวนป่าท่ีนายทะเบียนไดส้ั่งรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ามีหนา้ท่ี
ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงชนิดและจ านวนไมท่ี้ท าการปลูกและบ ารุงรักษาตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่า
ไมก้ าหนด (ร่างมาตรา 6 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 6 วรรคสอง) 

4.  ก าหนดให้ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า เป็นท่ีดินตามมาตรา 4 
(4) หรือ (5) กล่าวคือ ท่ีดินท่ีมีหนงัสืออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติหรือท่ีดินท่ีมี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ก่อนรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ให้นายทะเบียนสั่งให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกไปตรวจสอบและท ารายงานเก่ียวกบัสถานท่ีตั้ง สภาพท่ีดิน ชนิด ขนาด และ
จ านวนของไมท่ี้มีอยูเ่ดิมตามธรรมชาติ ตลอดจนรายละเอียดของท่ีดินนั้น และในกรณีท่ีเป็นไมห้วง
ห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้หรือไมท่ี้การท าไมต้อ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวน
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แห่ชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดแจง้ในรายงานดังกล่าวให้แจง้ชัดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
อธิบดีกรมป่าไมก้ าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (ร่างมาตรา 7 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 7 วรรคหน่ึง) 

5.  ก าหนดให้ในกรณีท่ีการส่งออกไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่าจะต้องมีใบส าคญั
รับรองการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืนจากกรมป่าไมต้ามความตอ้งการของประเทศปลายทาง หรือผูท้  า
สวนป่าประสงค์จะขอให้กรมป่าไมอ้อกใบส าคญัดงักล่าว ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนและช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือด าเนินการอ่ืนใดตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด ส่วน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ การออกใบส าคญั และการเพิกถอนใบส าคัญ
ดงักล่าว ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง นอกจากน้ียงัก าหนดให้อธิบดีกรมป่าไมมี้อ านาจ
ก าหนดใหส้ถาบนัหรือองคก์รอ่ืนออกใบส าคญัดงักล่าวแทนได ้(ร่างมาตรา 8 เพิ่มความเป็นมาตรา 8/1) 

6.  ก าหนดให้ไมแ้ละของป่าท่ีไดม้าจากการท าสวนป่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผูท้  าสวนป่า
และผูท้  าสวนป่ามีสิทธิท าไม้ แปรรูปไม้ และเก็บของป่าดงักล่าวภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราช 
บญัญติัน้ี นอกจากน้ียงัก าหนดให้ในการท าไมด้งักล่าว ผูท้  าสวนป่าอาจตดัหรือโค่นไม ้แปรรูปไม ้
คา้ไม ้มีไวใ้นครอบครอง และน าไมเ้คล่ือนท่ีผา่นด่านป่าไมไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมาย
วา่ดว้ยป่าไม ้(ร่างมาตรา 9 เพิ่มความเป็นมาตรา 9/1 และมาตรา 9/2 และร่างมาตรา 10 แกไ้ขเพิ่มเติม
มาตรา 10) 

7.  ก าหนดให้ผูท้  าสวนป่าท่ีประสงค์จะใช้สถานท่ีใดเพื่อท าการแปรรูปไมท่ี้ไดม้าจาก
การท าสวนป่า ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และไม่ถือวา่การใชส้ถานท่ีเพื่อท าการแปรรูปไมด้งักล่าวเป็นการตั้งโรงงาน
แปรรูปไมต้ามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้(ร่างมาตรา 11 เพิ่มความเป็นมาตรา 10/1) 

8.  ก าหนดให้บรรดาไมท่ี้ไดม้าจากการท าสวนป่าไม่ตอ้งเสียค่าภาคหลวง ค่าบ ารุงป่า
และค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไมแ้ละกฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ (ร่างมาตรา 12 
แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 14) 

9.  ก าหนดให้ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ใบส าคัญ
รับรองการจดัการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ช ารุด หรือถูกท าลาย  
ให้ผูท้  าสวนป่ามีสิทธิยื่นค าขอใบแทนหนงัสือรับรองหรือใบส าคญัดงักล่าวต่อนายทะเบียนตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไมก้ าหนด (ร่างมาตรา 14 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 16) 

10.  ก าหนดมาตรการทางปกครองใหใ้นกรณีท่ีปรากฎวา่ผูท้  าสวนป่าผูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขในการท าสวนป่า  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้า ท่ี ซ่ึงสั่ งการตาม
พระราชบญัญติัน้ี ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสั่งใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือจดัการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน
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ระยะเวลาท่ีก าหนด และถ้าผูท้  าสวนป่าไม่ปฏิบติัหรือจดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ดงักล่าว หรือในกรณีท่ีผูท้  าสวนป่าไดก้ระท าการใดท่ีไม่อาจปฏิบติัหรือจดัการแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้
ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่าได ้ทั้งน้ี โดย
ผูท้  าสวนป่าซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนหนงัสือรับรองดงักล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งเพิกถอนหนงัสือรับรอง
ดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัได้เพิ่มบทก าหนดโทษทางอาญาแก่ผูท้  าสวนป่าท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 
วรรคสอง กล่าวคือ ไม่จดัท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ท่ีท าการปลูกและบ ารุงรักษาตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไมก้ าหนด หรือจดัท าบญัชีดงักล่าวอนัเป็นเท็จ (ร่างมาตรา 15 เพิ่มความเป็น
มาตรา 22/1 มาตรา 22/2 และมาตรา 22/3) 

11.  เพิ่มบทก าหนดโทษทางอาญาให้สอดคล้องกบัการเพิ่มบทบญัญติัมาตราต่าง ๆ 
ตามร่างพระราชบญัญติัน้ี (ร่างมาตรา 16 เพิ่มความเป็นมาตรา 25/1 มาตรา 25/2 มาตรา 25/3 และ
มาตรา 25/4) 

12.  ก าหนดใหใ้นกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถา้การกระท าความผิดนั้นเกิด
จากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการ อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
กระท าของกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ ผูแ้ทนของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้ น ผู ้นั้ นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้ น ๆ ด้วย  
(ร่างมาตรา 17 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 27)  

3)  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 250739 
พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2507  

บทบงัคบัของกฎหมายฉบบัน้ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไมใ้ห้ด ารงอยู่ และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสม 2 คร้ัง คือ 

1.  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี  
29 เมษายน พ.ศ. 2522 มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขเพิ่มเติมอตัราโทษท่ีสูงข้ึนและให้สอดคลอ้งกบัโทษ
ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 

2.  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2528 มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี  
12 กนัยายน พ.ศ. 2528 มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการเก่ียวกบัป่าเส่ือมโทรม  

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีหลกัการมุ่งไปในเร่ืองการแบ่งแยกท่ีดิน
เป็นป่าเพื่อสงวนและคุม้ครองไว ้ซ่ึงต่างกบัพระราชบญัญติัป่าไมฯ้ ท่ีมีหลกัการมุ่งบงัคบัคุม้ครองไม้
                                                           

39  จาก เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยท่ี 1-7 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม (น. 297-
360), โดย ณรงค ์มหรรณพ, และวสูิตร สมนึก, 2556, นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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และของป่าท่ีมีอยู่ในป่า โดยก าหนดวิธีการหวงห้ามไว ้ผูท่ี้ประสงค์จะท าไมห้รือเก็บหาของป่า
จะตอ้งขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีรวมไปถึงการน าไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ี การแปรรูปไม ้
การตั้งโรงงานแปรรูปไม ้การตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป และการมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครอง ซ่ึงตอ้ง
ขอรับอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

แมว้่าหลกัการจะแตกต่างกนัแต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบบัก็มิไดข้ดัแยง้กนัแต่กลบัประสาน
สอดคลอ้งกนัยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการอนุญาตท าไม้ หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
การน าไม้หรือของป่าเคล่ือนท่ี ตลอดจนการควบคุมการแปรรูปไม้ยงัต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของ
กฎหมายวา่ดว้ยป่าไมด้ว้ยตามแต่กรณี 

การดูแลรักษาพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติไดป้รับเปล่ียนไป โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือ
วนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2545 เห็นชอบให้ก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท่ีดินป่าไมใ้นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความชดัเจน ท าให้การใชเ้กิดประโยชน์สูงสุด แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ 
และรักษาพื้นท่ีป่าไมใ้หค้งอยู ่โดยจ าแนกพื้นท่ี ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีป่าไม้กรมป่าไมด้ าเนินการจ าแนกท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1,221 ป่า  
เน้ือท่ี 147.34 ลา้นไร่ ออกเป็นเขตต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (1)  เขตพื้นท่ีป่าเพื่ออนุรักษ์ (Zone C) 88.23 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 27.56 ของพื้นท่ี
ประเทศ 

 (2)  เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 51.89 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 16.16 ของพื้นท่ี
ประเทศ 

 (3)  เขตพื้นท่ีซ่ึงเหมาะสมกบัการเกษตร (Zone A) 7.22 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 2.21 
ของพื้นท่ีประเทศ 

2)  พื้นท่ีของเอกชนและพื้นท่ีอ่ืน ๆ  
 (1)  ท่ีดินของเอกชน 167.02 ลา้นไร่ 
 (2)  ท่ีดินอ่ืน ๆ 6.3 ลา้นไร่ 
ในเดือนธันวาคม 2536 กรมป่าไม้ได้มอบพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Zone E) บางส่วน คือ

จ านวน 37.06 ล้านไร่ และพื้นท่ีเหมาะสมกบัการเกษตร (Zone A) ทั้งหมด จ านวน 7.22 ล้านไร่  
รวมพื้นท่ีทั้งหมด 44.28 ล้านไร่ ให้ส านักงานปฏิรูปเพื่อการเกษตร (สปก.) ไปปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
การเกษตร และคาดว่าจะมีเน้ือท่ีป่าประมาณ 10 ลา้นไร่ ท่ีส านกังานปฏิรูปท่ีดินจะส่งกลบัคืนกรม
ป่าไม ้เน่ืองจากไม่เหมาะสมกบัการปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงเป็นเหตุหน่ึงใหพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติลดนอ้ยลง 
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ปัจจุบนัได้มีการแบ่งพื้นท่ีเป้าหมายออกเป็น Area Operation หรือ AO 4 ระดับ คือ 
AO1, AO2, AO3, และ AO4 คือ AO1 ไดแ้ก่ พื่นท่ีด าเนินการเรียบร้อย AO2 ไดแ้ก่ พื้นท่ีอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ AO3 ได้แก่ พื้นท่ีบุกรุกใหม่ และ AO4 ได้แก่ พื้นท่ีป่าสมบูรณ์ ซ่ึงการจดัแบ่งพื่นท่ี
เหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดภยัคุกคาม การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนโดยกลุ่มชาวบา้นจากกลุ่มนายทุน 
และการลกัลอบตดัไมเ้ศรษฐกิจ โดยด าเนินการไม่เลือกปฏิบติั เพื่อทวงคืนผนืป่าสงวน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

(1) บทวเิคราะห์ศพัทก์ฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ 
 “ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายถึงป่าท่ีไดมี้การน ามาก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติทบัซ้อน

ลงไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 36 ป่าสงวนแห่งชาติ ถือว่าเป็นสา
ธารณสมบติัของแผ่นดินประเภทท่ีสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั กรมป่าไมเ้ป็นเพียงหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุม ดูแลรักษา หรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ไม้” บทวิเคราะห์ศัพท์ค  าว่า “ไม้” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ไม้” ตาม
พระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ซ่ึงไม่เป็นการขดัหรือแยง้ท่ีท าให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด 
เพราะพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507 บังคับใช้แต่ไม้ในเขตป่าสงวน แต่
พระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 บงัคบัใช้ทัว่ราชอาณาจกัรทัว่ราชอาณาจกัรทั้งในป่าและ
นอกป่า รวมถึงไมท่ี้น าเขา้มาในราชอาณาจกัรดว้ย 

“ท าไม้” บทวิเคราะห์ศัพท์ค  าว่า “ท าไม้” มีความหมายเหมือนกับค าว่า “ท าไม้”  
ตามมาตรา 4 (5) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จะต่างกันก็ตรงท่ีค าว่า “ท าไม้”  
ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ มีความหมายครอบคลุมถึงการกระท ากบัไมส้ักหรือไมย้างท่ีข้ึนอยู่ใน
ท่ีดินของเอกชน (ท่ีดินไม่ใช่ป่า) หรือการน าไมส้ักหรือไมย้างออกจากท่ีดินท่ีไมน้ั้น ๆ ข้ึนอยูด่ว้ย 

“พนกังานเจา้หน้าท่ี” ในการแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีบญัญติัไวใ้นมาตรา 5 และมาตรา 25 ส าหรับพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีรัฐมนตรี
แต่งตั้งตามมาตรา 5 จะเป็นพนักงานโดยทัว่ ๆ ไป ซ่ึงปัจจุบนัมีประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ส าหรับการท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จะเป็นพนกังานเจา้หน้าท่ีเฉพาะป่าสงวนแห่งชาตินั้น ๆ 
และจะมีอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 25 ทั้ งน้ีปกติแล้วจะแต่งตั้ งให้อธิบดีกรมป่าไม ้ 
ผูว้่าราชการจงัหวดั ป่าไมเ้ขต นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ เป็นพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 25 
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(2)  การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ 
 1.  พื้นท่ีท่ีจะก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ บญัญติัไวใ้นมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 

36 ป่าท่ีจะก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ีมี 3 ประเภท คือ 
  ก.  ป่าท่ีเป็น “ป่าสงวน” อยูแ่ลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า

ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัเป็น “ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามพระราชบญัญติัน้ีทั้งน้ีเน่ืองจาก 
“ป่าสงวน” เป็นป่าท่ีรัฐตอ้งการคุม้ครองและสงวนไว ้โดยการออกเป็นกฎกระทรวงมีแผนท่ีแสดง
แนวเขต รังวดัหมายเขตป่าไวช้ดัเจน 

ในกรณีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีประกาศตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 มีแนวเขตแตกต่างกบัแนวเขตป่าสงวนท่ีเคยเป็นป่าคุม้ครองมาก่อนมีพระราชบญัญติัป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศใชน้ั้น แมก้ฎกระทรวงก าหนดเขตป่าสงวนจะมิไดย้กเลิกแนว
เขตป่าคุม้ครองเดิม ก็ให้ใช้แนวเขตแนวใหม่ท่ีประกาศตามกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

  ข.  ก าหนดให้ป่าท่ีเป็น “ป่าคุม้ครอง” อยูแ่ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
และสงวนป่าก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้เป็น “ป่าสงวนแห่งชาติ” โดยพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6 วรรคสอง หรือมาตรา 7 แห่งพระราช 
บญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มารองรับใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบัตามมาตรา 36 

เหตุท่ีตอ้งให้ออกกฎกระทรวงมารองรับอีกคร้ังเน่ืองจาก “ป่าคุม้ครอง” ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่าแมจ้ะก าหนดโดยออกเป็นกฎกระทรวงแต่แผนท่ีทา้ยกฎกระทรวง
เป็นเพียงแผนท่ีสังเขปซ่ึงส่วนใหญ่จะคดัลอกมาจากแผนท่ีระวางของกรมแผนท่ีทหารบก ไม่มีการ
รังวดัหมายแนวเขตป่าท่ีชดัเจน รวมทั้งไม่มีการจดัท าหลกัเขตติดป้ายป่าคุม้ครองไวแ้ต่อยา่งใด 

  ค.  ก าหนดป่าอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้ถาวรตามผลการจ าแนกประเภทท่ีดินตั้ งแต่  
พ.ศ. 2504 ฯลฯ ใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม ้ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
ไว ้ซ่ึงการออกกฎกระทรวงตอ้งมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแนบทา้ย
กฎกระทรวงดว้ย 
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 2.  การจดัใหมี้หลกัเขตหรือป้ายแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ในการก าหนดป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายได้ก าหนดให้พนักงานเจา้หน้าท่ีตอ้งจดัท า

เคร่ืองหมายแสดงแนวเขตไวใ้นมาตรา 8 
ตามมาตรา 8 ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีท าการส ารวจรังวดัจดัท าหลกัเขตและป้าย 

หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว ้เพื่อให้ประชาชนเห็นไดว้่าเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติใดท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ียงัไม่จดัท าหลกัเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ 
แสดงแนวเขตไว ้หากมีการกระท าผิดเกิดข้ึน ศาลจะยกฟ้องโดยอาศยัเหตุท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ียงั 
ไม่ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้ครบถว้นเสียก่อนท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
เป็นอย่างมาก โดยท่ีเร่ืองน้ีมีความส าคญัจึงได้บญัญติัโทษไวใ้นมาตรา 33ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 3.  การประกาศกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติใหป้ระชาชนทราบ 
พื้นท่ีท่ีประกาศใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 9 ก าหนดให้ตอ้งประกาศให้ประชาชน

ในพื้นท่ีทราบ หากไม่มีการปิดประกาศกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายยงัไม่มีผล
ใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ ดงันั้นเม่ือมีคดีข้ึนสู่ศาล ศาลจะพิพากษายกฟ้องจ าเลย 

(3)  การด าเนินงานของคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติ 
การก าหนดท่ีดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์ของ

บุคคลท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีก่อนแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นจึงก าหนดให้มีคณะกรรมการส าหรับป่า
สงวนแห่งชาติข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าว โดยบญัญติัไวใ้น 
มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 

ตามมาตรา 10 เม่ือได้ออกกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติข้ึนประกอบดว้ย ผูแ้ทนกรมป่าไม ้ผูแ้ทน
กรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมท่ีดิน และกรรมการอ่ืนอีก 2 คน รวมเป็น 5 คน มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา 8 คือ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัท า 
หลกัเขตและป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมาตรา 9 ให้พนกังาน
เจา้หน้าท่ีจดัการให้มีการปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงไวท่ี้ท าการ
อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี ท่ีท าการก านนัทอ้งท่ี และท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้ายในหมู่บา้นทอ้งท่ีนั้น 

2.  ด าเนินการสอบสวนและวินิจฉยัค าร้องตามมาตรา 13 ค าร้องขอผูอ้า้งวา่มีสิทธิหรือ
ไดท้  าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยูก่่อนแลว้ 
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3. มีหนงัสือเรียกบุคคลมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบสวนตาม
มาตรา 13 

4.  ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะ กรรมการ
มอบหมายซ่ึงจะตอ้งเป็นงานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

ตามมาตรา 13 ก าหนดให้คณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติ เม่ือไดรั้บค าร้องของ
ผูอ้้างว่ามีสิทธิหรือได้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จากนายอ าเภอหรือ
ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอก็ให้สอบสวนค าร้องนั้นตามอ านาจหนา้ท่ี (มาตรา 10 (2) 
และ (3)) ถา้ปรากฎวา่ผูร้้องเสียสิทธิหรือเส่ือมเสียประโยชน์จริงก็พิจารณาก าหนดค่าทดแทนตามท่ี
เห็นสมควร และถ้าผูร้้องไม่พอใจในค่าทดแทนท่ีก าหนดให้ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
ก าหนด 30 วนั ค าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

(4)  ขอ้หา้มในการยดึถือ ครอบครอง ก่นสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่าสงวนแห่งชาติ 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะห้ามมิให้ผูใ้ดยึดถือครอบครองท าประโยชน์ หรือ 

อยูอ่าศยั ฯลฯ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เวน้แต่การท าไม ้หรือเก็บหาของป่า
หวงห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้การศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ การเขา้ไป การผ่านหรือการใช้
ทาง การน าหรือปล่อยสัตวเ์ล้ียงเขา้ไปภายในป่าสงวนแห่งชาติ จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไมแ้ลว้แต่กรณี 

การยดึถือ ครอบครอง ท าไมห้รือเก็บหาของป่าเป็นการกระท าอยา่งหน่ึงท่ีอาจจะท าให้
เกิดความเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ดงันั้น พระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ต่าง ๆ ไวเ้พื่อคุม้ครองป่าสงวนแห่งชาติ ดงัน้ี 

มาตรา 14 เป็นบทบญัญติัหลกัของพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีห้ามมิให้บุคคล
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต ผูใ้ดฝ่าฝืน
มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 31 แล้วแต่กรณี การกระท าตามมาตราน้ีแยกส่วนส าคญัท่ีจะ 
ขอกล่าว ดงัน้ี 

1.  การยดึถือครองครองท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
การยึดถือหรือครองครองท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับ

อนุญาตเป็นการต้องห้ามการยึดถือครอบครองนั้น อาจเข้ายึดถือครอบครองด้วยตนเอง หรือ 
ให้บุคคลอ่ืนยึดถือครอบครองไวแ้ทนตน หรือเพื่อตนเองก็ได้ ทั้งน้ีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1367 และมาตรา 1368 
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2.  การก่นสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
การก่นสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นการกระท าอยา่งหน่ึงท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ  
3.  บทระวางโทษ 
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ก าหนดบทก าหนดโทษแก่ผูเ้ข้าไป

บุคคลใดยึดถือครอบครอง ท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในท่ีดิน ก่นสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม ้เก็บ
หาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติไวต้าม
มาตรา 31 

จากบทบญัญติัดงักล่าวถา้ผูใ้ด 
1.  ยึดถือครอบครอง ท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในท่ีดิน ก่นสร้าง แผว้ถาง เผาป่า  

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงหา้หม่ืนบาท 
2.  ถ้าการกระท ายึดถือครอบครอง ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่นสร้าง  

แผว้ถาง เผาป่า ท่ีมีขนาดเน้ือท่ีเกินยีสิ่บหา้ไร่ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ไมส้ัก ไมย้าง ไมส้นเขา 
หรือไมห้วงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้หรือ ตน้น ้ าล าธาร ผูก้ระท าความผิดตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท ถึงหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท 

3.  ถา้ท าให้เกิดความเสียหายแก่ไมอ่ื้นท่ีเป็นตน้ หรือเป็นท่อนอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือ
ทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินยี่สิบตน้หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไมเ้กินส่ีลูกบาศก์เมตรผูก้ระท าผิดตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท ถึงหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท 

4.  ถ้าปรากฎ่าบุคคลนั้นยึดถือหรือครอบครองท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมี
อ านาจสั่งให้ผูก้ระท าผิด คนงาน ผูรั้บจา้ง ผูแ้ทน และบริวารของผูก้ระท าผิดออกจากเขตป่าสงวน
แห่งชาติได ้

การก าหนดบทลงโทษแก่ผูฝ่้าฝืนตามมาตรา 14 นั้นเพื่อเป็นการคุม้ครองรักษาป่าสงวน
แห่งชาติ มิใหเ้ส่ือมสภาพ มิให้บุคคลบางจ าพวกฉวยโอกาสเขา้มาท าลายป่าสงวนแห่งชาติดงักล่าว
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

(5)  ขอ้หา้มในการท าไม ้หรือเก็บหาของป่าในป่าสงวนแห่งชาติ 
 1.  การหา้มท าไมใ้นป่าสงวนแห่งชาติ 
การท าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือวา่เป็นการกระท าผิด พ.ร.บ. 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงมีบทก าหนดโทษไวต้ามมาตรา 31 
การท าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถา้เป็นการท าไมห้วงห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้

ตอ้งได้รับอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าท่ีหรือได้รับสัมปทานตามมาตรา  11 และมาตรา 63 แห่ง
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พระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 โดยไม่ตอ้งขอรับอนุญาตท าไมต้ามพระราชบญัญติัป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อีกแต่อย่างใด เพราะไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัป่า
สงวนแห่งชาติ 2507 แต่ถา้เป็นการท าไมท่ี้มิใช่ไมห้วงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้และตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

 2.  บทก าหนดโทษในการท าไม้ เก็บหาของป่าหรือกระท าด้วยประการใด ๆ  
ใหเ้ส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

การกระท าความผิด ตามมาตรา 14 น้ี จะตอ้งเป็นการกระท าโดยเจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 59 หากเป็นการกระท าโดยไม่เจตนาหรือเป็นการกระท าโดยประมาท หรือ
เป็นการกระท าโดยความจ าเป็นก็ไม่เป็นความผดิตามมาตราน้ี 

ตามมาตรา 31 นอกจากจะก าหนดโทษทางอาญาไวแ้ลว้ ยงัมีสภาพบงัคบัทางแพ่งอีกดว้ย 
คือ ในการด าเนินคดี โจทก์ (อยัการ) อาจมีค าขอให้ศาลสั่งให้ผูก้ระท าผิดคนงาน ผูรั้บจา้ง ผูแ้ทน 
และบริวารของผูก้ระท าผิดออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ และศาลมีอ านาจสั่งตามค าขอนั้นได ้
ถา้บุคคลดงักล่าวขดัขืนค าบงัคบัก็อาจถูกจบั หรือกกัขงั ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 297 และมาตรา 298 

จากมาตรา 31 เป็นบทก าหนดโทษ ซ่ึงในเร่ืองเก่ียวกบัการท าไม ้ไม่ว่าจะเป็นการตดั 
ฟัน กาน โค่น ลิด เล่ือย ผา่ ถาก ทอน ขดุ หรือชกัลากไมท่ี้มีอยูใ่นป่า หรือน าไมท่ี้มีอยูใ่นป่าออกจาก
ป่าด้วยประการใด ๆ ถ้าเป็น ไมส้ัก ไมย้าง ไมส้นเขา หรือไมห้วงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยป่าไม้จ  านวนเท่าใดก็ได้ แต่ถ้าเป็นไม้อ่ืนท่ีเป็นต้น หรือเป็นท่อน มีปริมาณรวมกันเกิน  
4 ลูกบาศก์เมตร หรือมากกว่า 20 ตน้ หรือท่อน จะตอ้งถูกลงโทษ จ าคุก ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท 

(6)  อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการอนุญาต 
โดยท่ีกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติไดก้  าหนดมาตรการในการคุม้ครองรักษาป่า

สงวนแห่งชาติไวเ้ป็นพิเศษ จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีกระท าการ
บางอยา่งเก่ียวกบัการอนุญาตได ้

บทบญัญติัเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการอนุญาตแห่ง
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 นั้น มีหลายมาตรา แยกไดด้งัน้ี 

1. การควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 
2. การออกใบอนุญาต การอนุญาต ใบคู่มือคนงาน การขอใบแทนใบอนุญาต การโอน

ใบอนุญาต (มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24) 
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3. การพกัใชใ้บอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาต การอุทธรณ์ และการเพิกถอนใบอนุญาต
หรือหนงัสืออนุญาต (มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30) 

1.  การควบคุม ดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 
บทบญัญติัมาตราน้ีก าหนดให้อธิบดีอาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือ

เจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ ในสังกดักรมป่าไมท่ี้มิไดเ้ป็นพนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี กระท าการ
อย่างหน่ึงอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือ
บ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ตั้ งส านักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตั้ งด่านตรวจ หรือบ ารุงป่า  
ปลูกเสริมป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า ฯลฯ การด าเนินการดงักล่าวพนกังานเจา้หน้าท่ีจะกระท าได้
ต่อเม่ือได้รับค าสั่งเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว บางกรณีอาจให้บุคคลอ่ืนกระท าแทนในนามของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าดว้ยตนเองเสมอไป เช่น จา้งใหร้าษฎรปลูกป่า ฯลฯ 

2.  การอนุญาตท าไมห้รือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 21 ก าหนดอายุใบอนุญาตท าไมแ้ละเก็บหาของป่าตามมาตรา 

15 ว่า ให้ก าหนดได้ไม่เกินหน่ึงปี นับแต่วนัออกใบอนุญาต ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตนั้นก็ให้
เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 21 น้ี สืบเน่ืองมาจากมาตรา 15 ซ่ึงก าหนดเร่ืองอ านาจในการอนุญาตท าไมแ้ละ
เก็บหาของป่าวา่เป็นอ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่ในทางบริหารแลว้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเฉพาะ
บางคนบางต าแหน่งเท่านั้นท่ีมีอ านาจอนุญาตได ้ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดินมีความเป็น
เอกภาพ หากปล่อยให้พนักงานเจา้หน้าท่ีทุกคนมีอ านาจอนุญาตได้แล้ว ก็คงจะเกิดความวุ่นวาย
สับสนขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตรวจสอบควบคุมไม่สามารถกระท าได้ ดงันั้นจึงได้
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1106 (พ.ศ. 2528) ว่าด้วยการท าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 1107 (พ.ศ. 2528) ว่าดว้ยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ระเบียบ
กรมป่าไม ้วา่ดว้ยการอนุญาตท าไมภ้ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2529 
ใหเ้ป็นอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีจะออกใบอนุญาตท าไมห้รือเก็บของป่าหรือประกาศอนุญาต
เป็นคราว ๆ รวมทั้งการต่ออายใุบอนุญาตดว้ย 

3.  การจดัใหมี้ใบคู่มือตามมาตรา 24 
การอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ มี 2 แบบ แบบแรก ออกเป็น

ใบอนุญาต ไดแ้ก่ ใบอนุญาตท าไมแ้ละเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แบบท่ีสอง ได้แก่ 
หนงัสืออนุญาต เช่น หนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์หรืออาศยัอยู ่หรือหนงัสืออนุญาตให้ปลูก
สร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้น ผูรั้บใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตดังกล่าวนอกจากจะต้องเสีย
ค่าภาคหลวงไม้หรือของป่า ค่าบ ารุงป่า ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ล้ว  
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ตามมาตรา 24 ยงัก าหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตดงักล่าวตอ้งจดัให้คนงานผูรั้บจา้ง
หรือผูแ้ทนมีใบคู่มือแสดงฐานะตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากการอนุญาต
ตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติฯ กระท าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงมีพื้นท่ีกวา้งขวางหาก 
ไม่มีใบคู่มือคนงาน เจา้หน้าท่ีก็ไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นคนงาน ผูรั้บจา้ง หรือผูแ้ทนของผูรั้บ
ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาต เพราะอาจมีบุคคลอ่ืนสวมรอยเขา้มากระท าการใด ๆ โดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายได ้

ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บหนงัสืออนุญาตคนใด ไม่จดัใหค้นงาน ผูรั้บจา้งหรือผูแ้ทนของ
ตนมีใบคู่มือส าหรับท าการตามท่ีไดรั้บอนุญาตมีความผิดตอ้งรับโทษตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท ส่วนคนงานหรือผูรั้บจา้งหรือผูแ้ทนอาจมีความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี
อีกส่วนหน่ึงต่างหาก 

(7)  อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดี 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไดก้ าหนดมาตรการในการคุม้ครองรักษาป่าสงวน

แห่งชาติไวเ้ป็นพิเศษ จึงจ าเป็นต้องก าหนดอ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินคดีไวเ้ป็นการเฉพาะ 

บทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินคดีมีหลายมาตรา ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 25) 
2. การจบักุมปราบปรามผูก้ระท าผดิ (มาตรา 26) 
3. ความผดิท่ีตอ้งรับโทษเสมือนเป็นตวัการ (มาตรา 34) 
4. การริบทรัพยข์องกลาง (มาตรา 35) 
5. การรักษาพระราชบญัญติั (มาตรา 5) 
ซ่ึงจะขอกล่าวแต่เฉพาะในส่วนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1.  พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตาม มาตรา 25 
บทบัญญัติมาตราน้ี ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่งตั้งข้ึนเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติแต่ละป่า ซ่ึงแตกต่างกบัการแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีทัว่ ๆ ไป ตามมาตรา 5 ผูท่ี้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตราน้ี ปกติตอ้งเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ เช่น นายอ าเภอ ป่าไม้
เขต ผูว้า่ราชการจงัหวดั และอธิบดีกรมป่าไม ้โดยมีอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1)  สั่งใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือใหง้ดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ถ้าปรากฎว่าขอ้เท็จจริงว่ามีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการ
กระท าความผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การสั่งนั้นจะสั่งดว้ยวาจาหรือสั่ง
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เป็นหนังสือก็ได้ ผูใ้ดขดัค าสั่งพนักงานเจา้หน้าท่ีมีความผิดตอ้งรับโทษตามมาตรา 33 ทวิ จ  าคุก 
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2)  สั่งเป็นหนงัสือใหผู้ก้ระท าผดิพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติฯ ร้ือถอน แกไ้ข หรื
กระท าการอ่ืน ๆ แก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใน
เวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดระยะเวลาไวใ้นหนังสือสั่งการให้ชัดเจนด้วย ทางปฏิบติัต้องแจง้ให้
ผูก้ระท าผดิทราบและเพื่อป้องกนัการหลีกเล่ียงรับหนงัสืออาจส่งค าสั่งนั้นทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับและปิดส าเนาค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายบริเวณส่ิงท่ีเป็นอนัตรายหรือส่ิงท่ีท าให้
เส่ือมสภาพแก่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น ๆ อีกด้วยก็ได ้ผูใ้ดขดัค าสั่งเจา้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีความผิด
ตอ้งรับโทษ (มาตรา 33 ทว)ิ 

3)  เม่ือผูก้ระท าผิดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามขอ้ 2 หรือในกรณี 
ไม่ปรากฎตวัผูก้ระท าผดิหรือรู้ตวัผูก้ระท าผดิแต่หาตวัผูก้ระท าผดิไม่พบ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ 
ยดึ ท าลาย ร้ือถอน หรือกระท าการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได ้และถา้ไดเ้สียค่าใชจ่้ายในการกระท า
การต่าง ๆ ดงักล่าวไปเท่าใดก็มีสิทธิเรียกร้องเอาจากผูก้ระท าความผิดได ้โดยผูก้ระท าความผิดตอ้ง
ชดใชค้่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจใชว้ธีิน าทรัพยสิ์นท่ียดึไวอ้อกขายทอดตลาดหรือ
ขายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรแล้วหักเงินท่ีขายได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายของพนักงานเจา้หน้าท่ีก็ได ้ 
ในกรณีน้ีหากมีเงินเหลืออยูก่็ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ียึดไวแ้ทนทรัพยสิ์นและอาจตกเป็นของแผน่ดิน 
ถา้เจา้ของมิได้เรียกเอาภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีขายทรัพยสิ์นหรือนับแต่วนัท่ีค  าพิพากษาถึงท่ีสุด
แล้วแต่กรณี แต่ถ้าไม่ทราบตวัเจ้าของต้องยืดเวลาออกไปเป็น 5 ปี ทั้ งน้ีตามมาตรา 1327 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

4)  ถา้เป็นกรณีฉุกเฉินพนกังานเจา้หน้าท่ีจะด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงกบัส่ิงท่ีเป็น
อนัตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตินั้ น ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควรและ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ 

5)  การสั่งตามท่ีกล่าวมาพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 อยา่งเคร่งครัดดว้ย 

ขอ้สังเกต 
ค าวา่ “ผูก้ระท าผดิ” ตามขอ้ 2 และขอ้ 3 นั้น หมายถึง ผูก้ระท าความผิดพระราชบญัญติั

ป่าสงวนฯ ตามดุลยพินิจของพนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงต่างกบัค าว่า “ผูก้ระท าผิด” ในวรรคทา้ยของ
มาตรา 31 ซ่ึงหมายถึงผูก้ระท าผดิตามค าพิพากษา 
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2.  การจบักุมปราบปรามผูก้ระท าผดิ บญัญติัไวใ้นมาตรา 26 
บทบัญญัติมาตราน้ี ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติฯ ท่ีจะปฏิบติัการไดบ้างอยา่งในการปราบปราม ปราบผูฝ่้าฝืนต่อพระราชบญัญติัน้ีอนัเป็น
ความผดิอาญา โดยใหถื้อวา่เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มีอ านาจหน้าท่ีท านองเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 

3.  การริบทรัพยข์องกลาง บญัญติัไวใ้นมาตรา 35 
บทบญัญติัมาตราน้ีเป็นเร่ืองการริบทรัพยข์องกลางซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
1)  ไมห้รือของป่าซ่ึงไดม้าโดยการกระท าความผดิต่อพระราชบญัญติัน้ี 
2)  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อาวุธ สัตวพ์าหนะ ยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัรกลใด ๆ ซ่ึงใช้

หรือไดใ้ชใ้นการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีโดยตรง 
การริบทรัพยสิ์นตามมาตราน้ี ริบทุกจ านวนและไม่ตดัอ านาจของศาลท่ีจะริบทรัพยสิ์น

โดยใชป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 ถึงมาตรา 34 ไดส้ าหรับในส่วนท่ีพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติฯ มิไดมี้บทบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษ 

3)  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 250440  
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 น้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม 2504 

เม่ือเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ในปีเดียวกนัน้ีคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2504 ให้ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิก “สหพนัธ์นานาชาติเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ” (International Union for the Conservation of Nature 
and Natural Resources – IUCN) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะอนุรักษพ์นัธ์ุพืช ดิน น ้ า สัตวป่์า ธรรมชาติ 
และทรัพยากรอ่ืนให้คงอยู่ต่อไป โดยประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 
ซ่ึงต่อมาไดมี้พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 
ยกเลิกความในมาตรา 30 อนัเป็นบทเฉพาะกาล และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน 

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่
เช่น พนัธ์ุไมแ้ละของป่า สัตวป่์า ตลอดจนทิวทศัน์ ป่าและภูเขาให้คงอยูใ่นสภาพธรรมชาติเช่นเดิม 
มิให้ถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพื่ออ านวยประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและ
ประชาชนสืบไป ซ่ึงเป็นเหตุผลชัดเจนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซ่ึงแตกต่างไปจากป่าสงวน
แห่งชาติท่ีสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของประชาชน 
                                                           

40  จาก เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยท่ี  1-7 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม  
(น. 361-426), โดย ณรงค ์มหรรณพ, และรังสิกร อุปพงศ,์ 2556, นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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(1)  บทวเิคราะห์ศพัท ์บญัญติัไวใ้นมาตรา 4 
“อุทยานแห่งชาติ” บทวิเคราะห์ศพัท์ค  าว่า อุทยานแห่งชาติ น้ีหมายถึง “ท่ีดิน” ตาม

ความหมายในมาตรา 4 (1) ท่ีไดน้ ามาก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ไวใ้นมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

เม่ือวิเคราะห์ความหมายของ “อุทยานแห่งชาติ” สรุปได้ว่า “อุทยานแห่งชาติ” ตาม
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมายถึง พื้นท่ีดินทัว่ไปรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บึง บาง ล าน ้ า ทะเลสาบ เกาะและท่ีชายทะเล ท่ีไดรั้บการประกาศก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
เพราะเป็นท่ีดินท่ีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิม 
อนัจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่รัฐและประชาชนสืบไป ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นท่ีดินท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของเอกชน 

“ไม้” บทวิเคราะห์ศัพท์ค  าว่า “ไม้” มีความหมายเช่นเดียวกับ ค าว่า “ไม้” ตาม
พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2507 และพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงไม่เป็นการขดั
หรือแยง้ท่ีท าให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่ค าว่า “ไม้” ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติไม่รวมถึง  
“ไม้ท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร” ดังเช่นบทวิเคราะห์ศัพท์ค  าว่า “ไม้” ตามพระราชบัญญัติ 
พุทธศกัราช 2484  

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” บทวิเคราะห์ศัพท์ค  าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายถึง ผูซ่ึ้ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กรณี น้ี เ ป็นเ ร่ือง ท่ี รัฐมนตรี  ตามมาตรา  4  (7 )  คือ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาศยัอ านาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ออกประกาศแต่งตั้งบุคคลใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ได้ จะเห็นได้ว่าการประกาศแต่งตั้งบทบญัญติัในมาตรา 4 (5) ขา้งตน้มิได้เจาะจงว่า
จะตอ้งแต่งตั้งจากขา้ราชการหรือผูท่ี้ท  างานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชเท่านั้น 
ดงันั้นรัฐมนตรีจะแต่งตั้งผูใ้ดไม่วา่จะเป็นบุคคลภายนอกกรมหรือไม่ให้ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใด
ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก็ย่อมจะท าได ้และตามระเบียบกรมป่าไมว้่าดว้ย
การปฏิบติัการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2520 ขอ้ 4 และ  
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534 ขอ้ 7 ระบุใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีอ านาจปฏิบติัการ
ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉพาะกรณีและเฉพาะแห่ง ฉะนั้นเม่ือบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้ งเป็น
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติแลว้ ก็ยอ่มมีอ านาจและหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมาย
ไดก้ าหนดไว ้เช่น มีฐานะเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

DPU



90 

ความอาญาและมีอ านาจจบักุมปราบปรามผูก้ระท าความผิดตามมาตรา  20 แห่งพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(2)  คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาต่อ

รัฐมนตรี ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 
จากบทบญัญติัดงักล่าวแยกอธิบายไดด้งัน้ี 
1.  ตามมาตรา 9 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประกอบไปดว้ย 
 1.1  คณะกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นประธาน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ผูแ้ทนกรมการปกครอง 
ผูแ้ทนกรมท่ีดิน เป็นกรรมการ 

 1.2  คณะกรรมการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ  านวนไม่เกิน 11 คน  
2.  ตามมาตรา 10 ก าหนดให้คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 

2 ปี และเม่ือพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
3.  คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอาจพน้จากต าแหน่งก่อนวาระไดใ้นกรณีต่าง ๆ  

ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 11 (1) – (5) และคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นแทนได ้และอยู่ในต าแหน่ง
ตามวาระเท่าท่ีผูท่ี้ตนแทน 

4.  ตามมาตรา 15 ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (1)  การก าหนดท่ีดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งการขยายหรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติ (มาตรา 6 และมาตรา 7) 

 (2)  การคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ 
 (3)  เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีปรึกษา 
นอกจากน้ียงัมีอ านาจตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด

ตามท่ีมอบหมาย (มาตรา 14) 
(3)  ขอ้หา้มในการด าเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ 
บทบญัญติัเก่ียวกบัการห้ามด าเนินการใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติไว ้ในมาตรา 16  

มี 19 อนุมาตรา แต่จะขอยกอนุมาตราท่ีส าคญั และขอกล่าวถึง คือ 
(1)  ยดึถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึง ก่นสร้าง แผว้ถางหรือเผาป่า 
(2)  เก็บหา น าออกไป ท าดว้ยประการใด ๆ ให้เป็นอนัตราย หรือท าให้เส่ือมสภาพ ซ่ึง

ไม ้ยางไม ้น ้ามนัยาง น ้ามนัสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนและ 
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(13)  เข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์  เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

จากบทบญัญติัท่ีขอกล่าวถึงดงักล่าวแยกอธิบายไดด้งัน้ี 
ตามมาตรา 16 อนุมาตรา 1 การห้ามยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน ห้ามก่นสร้าง แผว้ถาง 

หรือเผาป่า นั้นเป็นบทหา้มเด็ดขาด 
ปัญหาของการยึดถือหรือครอบครองท่ีดินน้ีจะตอ้งเป็นการยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน

ในปัจจุบนัเท่านั้น และในกรณีลูกจา้งหรือผูแ้ทนยึดถือท่ีดินไวแ้ทนบุคคลอ่ืนนั้น ถือวา่ลูกจา้งหรือ
ผูแ้ทนไม่มีสิทธิครอบครองในท่ีดิน ฉะนั้นยอ่มไม่มีความผดิตามอนุมาตราน้ี 

ส าหรับการ “ก่นสร้าง” หมายถึง พรวน ไถ คราดหรือการขุด โค่นต้นไม ้ตอไมเ้พื่อ 
ปลูกสร้าง “แผว้ถางป่า” หมายถึง การท าให้ป่าโล่งเตียนไป “เผาป่า” หมายถึง การใช้ความร้อนจากไฟ
หรือจากท่ีอ่ืน ซ่ึงรวมความแล้วหมายถึงการกระท ากับป่า ท าให้ป่าเสียหาย และแม้การเข้าไป 
จะไม่ไดก่้อให้เกิดความเสียหาย แต่กลบัท าให้เกิดประโยชน์แก่อุทยานแห่งชาติ ก็ยงัตอ้งห้ามตาม
มาตรา 16 เพราะมาตราน้ีหา้มการยดึถือหรือครอบครองท่ีดินไม่วา่จะดว้ยวิธีการใด ๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่
จะเขา้กรณีตามมาตรา 19 ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการไปเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองและ
ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ หรือเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ทศันาจรหรือการพกัอาศยั ใหค้วามรู้แก่ประชาชน 

อนุมาตรา (2) เป็นบทบญัญติัห้ามเด็ดขาด มิให้เก็บหา น าออกไป ท าดว้ยประการใด ๆ 
ใหเ้ป็นอนัตราย หรือท าใหเ้ส่ือมสภาพ ซ่ึงไม ้ยางไม ้น ้ามนัยาง น ้ามนัสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

อนุมาตรา (13)“เขา้ไปด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานเจา้หน้าท่ี” ตอ้งเป็นการกระท าท่ีไม่ขดักบัอนุมาตราอ่ืน ๆ และไม่ขดักบัเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีดว้ย 

กล่าวโดยสรุปแล้วตามมาตรา 16 น้ี เป็นเร่ืองของการท่ีผู ้กระท ามีเจตนาฝ่าฝืน
บทบญัญติัซ่ึงเป็นขอ้ห้ามบุคคลกระท าการใด ๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 หรือมาตรา 27 

(4)  การอนุญาตใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
 1. การได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ ในเขต

อุทยานแห่งชาติ บญัญติัไวใ้นมาตรา 16 (13) ในมาตรา 16 (13) น้ี เป็นขอ้ยกเวน้ของการห้ามมิให้
ด าเนินการใด ๆ ในอุทยานแห่งชาติ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ  
เพื่อหาผลประโยชน์ในเขตอุทยาน แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อน และบุคคลซ่ึง
เขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงได้สั่งให้ปฏิบติัตาม
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ระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด โดยอนุมติัของรัฐมนตรี ตามมาตรา 18 ท่ีให้อ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีใน
การออกค าสั่งควบคุมมิให้ผูเ้ข้าไปในอุทยานแห่งชาติท าให้เกิดความวุ่นวาย หรือท าให้เกิด 
ความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าท่ีย่อมมีอ านาจสั่งห้ามมิให้ผูน้ั้นกระท าการ
ดงักล่าวต่อไปได ้หรืออาจจะสั่งใหผู้น้ั้นกระท าการดงักล่าวต่อไปได ้หรืออาจจะสั่งให้ผูน้ั้นออกจาก
เขตอุทยานแห่งชาติไดต้ามมาตรา 21หากผูน้ั้นฝ่าฝืนก็จะไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ตามมาตรา 25 

 2.  การใหอ้นุญาตอาชญาบตัร และประทานบตัร 
บทบัญญัติในมาตรา  30 น้ี  แก้ไขเพิ่ม เ ติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่ม เ ติม

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 เป็นการแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 พ.ศ. 2532 ท่ีก าหนดให้สิทธิการท ากิจการท่ี
ไดรั้บสัมปทานตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไมต้อ้งส้ินสุดลงหากพื้นท่ีสัมปทานอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ 
หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 30 น้ี ประกอบกบัการแกไ้ขพระราชบญัญติั 
ป่าไมน้ี้ ย่อมเขา้ใจความหมายไดใ้นตวัว่า เขตอุทยานแห่งชาติสามารถก าหนดให้ทบัซ้อนกบัพื้นท่ี
สัมปทานป่าไม้และการเก็บหาของป่าไม้ รวมทั้ งทับซ้อนกับพื้นท่ีท่ีรัฐได้อนุญาตให้เอกชน
ด าเนินการต่าง ๆ ตามใบอนุญาตอาชญาบตัร ประทานบตัร ฯลฯ ได ้ซ่ึงมีผลต่อบทบญัญติัในมาตรา 
6 วรรคสอง ท่ีดินท่ีจะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตอ้งเป็น “ท่ีดินท่ีมิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือ
ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใด 

อน่ึง ในการบงัคบัใชม้าตรา 30 มีปัญหาวา่ ในกรณีใบอนุญาตอ่ืน ๆ เช่น ใบอนุญาตท า
ไมห้รือเก็บหาของป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติจะได้รับความคุม้ครองเช่นเดียวกับ
ใบอนุญาต อาชญาบตัร และประทานบตัรตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่หรือสัมปทานตามกฎหมายวา่ดว้ย
ปิโตรเลียมดว้ยหรือไม่ หรือจะตอ้งส้ินสุดลงในทนัทีท่ีมีการประกาศพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ 

ในปัญหาน้ีเห็นว่ามาตรา 30 บญัญติัไวช้ัดเจนรับรองให้เฉพาะผูท่ี้ได้รับใบอนุญาต 
อาชญาบตัร และประทานบตัร ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่หรือสัมปทานตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียม 
ก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติใช้บงัคบัยงัคงมีสิทธิท ากิจการนั้น ๆ ต่อไป
ไดจ้นกว่าจะส้ินสุดอายุของเอกสารสิทธ์ิดงักล่าว ฉะนั้น ถา้เป็นเอกสารสิทธ์ิตามกฎหมายอ่ืน เช่น 
ใบอนุญาตท าไม้หรือเก็บหาของป่า หรือสิทธิเข้าไปอยู่อาศยัชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ หรือสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้เอกสารสิทธ์ิหรือ
สิทธิต่าง ๆ เหล่าน้ี ยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้ครองและจะตอ้งส้ินสุดลงทนัทีเม่ือมีการประกาศให้พื้นท่ี
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ดงักล่าวอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2532 

(5)  อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในการจบักุม ปราบปราม 
ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 ได้ให้ความคุม้ครองแก่

พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในเขตอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญติัอุทยานแห่งชาติ ยงัได้
ก าหนดมาตรการบางประการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจ หน้าท่ีในการจบักุม ปราบปราม
ผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีดงั มาตรา 20 

ท่ีวา่ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการจบักุมปราบปรามผูก้ระท าความผิดกฎหมายอุทยาน
แห่งชาติ “เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” นั้น 
หมายความวา่ โดยปกติแลว้พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไม่ถือวา่เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่มีอ านาจหนา้ท่ีในการจบักุมปราบปรามผูก้ระท าความผิดท่ีมี
โทษทางอาญา ดังนั้ น เม่ือกฎหมายอุทยานแห่งชาติได้บัญญัติโทษทางอาญาไวล้งแก่ผูฝ่้าฝืน  
จึงจ าเป็นต้องให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบติัการเพื่อป้องกันรักษาป่า สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในเขตอุทยานแห่งชาติ กระท าการอันเก่ียวกับการจับกุม ปราบปราม
ผู ้กระท าผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหน้าท่ีต้องจับกุม  หรือปราบปรามได้ โดยบัญญัติให้มีฐานะ  
“เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ”  

(6)  อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรการทางปกครอง 
มาตรการทางกฎหมายในการจับกุมปราบปรามผูก้ระท าความผิดท่ีบัญญัติไว้ใน

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 นั้นแยกไดเ้ป็น 2 กรณีคือ มาตรการทางปกครองและ
มาตรการทางอาญา 

ส าหรับมาตรการทางการปกครองเป็นกรณีกฎหมายบัญญัติวิธีการทางปกครอง  
ใหอ้ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัเอากบัผูฝ่้าฝืนกฎหมายอุทยานแห่งชาติ หรือบงัคบัเอา
กบัตวัทรัพย ์ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางศาล ซ่ึง
ยุง่ยากและใช้เวลานาน มาตรการทางปกครองน้ีจึงมีผลท าให้การป้องกนัรักษาสภาพป่าธรรมชาติ
จากผูบุ้กรุกท าไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 21 และมาตรา 22 

จากบทบญัญติัในมาตรา 21 และมาตรา 22 จะเห็นไดว้า่ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออก
ค าสั่งให้ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 16 ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ 
หรืองดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือหากการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นเป็นเหตุให้มีส่ิง
ปลูกสร้างข้ึนใหม่หรือมีส่ิงอ่ืนใดท่ีท าให้อุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ก็ให้มีอ านาจสั่งให้
ผูก้ระท าความผิดท าลายหรือร้ือถอนหรือท าให้ส่ิงนั้น ๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิม มาตรการเหล่าน้ีเป็น
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โทษสถานเบา แต่ถา้ผูก้ระท ายงัฝ่าฝืนกฎหมายอุทยานแห่งชาติอยูอี่กก็อาจจะตอ้งไดรั้บโทษสูงข้ึน 
คือ โทษจ าคุก หรือโทษปรับ ซ่ึงเป็นมาตรการทางอาญา 

การสั่งการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีน้ี ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ย ดงัน้ี 

1.  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีวางมาตรฐานการ
ปฏิบติัราชการแผน่ดินของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกฎ 
หรือค าสั่งทางปกครองให้มีหลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่
ประชาชน และสามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ อีกทั้งเป็นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ 

2.  พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีให ้
ศาลปกครองเป็นองคก์รตุลาการมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีพิพาททางการปกครองระหวา่ง
เอกชนกบัหน่วยงานทางการปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเอง ดังนั้น เอกชนผูไ้ด้รับความเสียหายจากการกระท าของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ สามารถฟ้องร้องคดีปกครองต่อศาลปกครองไดโ้ดยอาศยักลไก
ของกฎหมายฉบบัน้ี 

3.  พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ในการใชอ้ านาจสั่ง
ใหผู้ก้ระท าความผิด ท าลายหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พน้
อุทยานแห่งชาติหรือท าให้ส่ิงนั้น ๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิมตามมาตรา 22 ของพระราชบญัญติัอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดไว ้โดยในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติั สรุปไดด้งัน้ี 

 3.1  พนกังานเจา้หนา้ท่ี หมายถึง ผูท่ี้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ประกาศแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 

 3.2  การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพื่ออ านวยประโยชน์ 
ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่รัฐและประชาชน โดยให้พนกังานเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความผดิ พร้อมทั้งเสนอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นหวัหนา้อุทยานแห่งชาติหรือผูท้  าหนา้ท่ี

DPU



95 

หวัหนา้อุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนั้น ๆ ใชม้าตรการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายก าหนด 

 3.3  การจดัท าค าสั่งตอ้งด าเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ อาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมายใน
รูปแบบอ่ืนก็ได ้แต่ตอ้งมีขอ้ความหรือความหมายท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะเขา้ใจได ้

 3.4  เจา้หน้าท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองตอ้งแจง้รายละเอียดและระยะเวลาในการ
ยื่นอุทธรณ์ หรือโต้แย ้งค าสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย ้งต่อไปได้ให้ผู ้รับค าสั่ง 
ทางปกครองทราบ ทั้งน้ีตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
และเน่ืองจากพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติั
ไวใ้นมาตรา 50 วา่ ผูอ้อกค าสั่งทางปกครองตอ้งระบุวิธีการยื่นค าฟ้องและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้อง
ไวใ้นค าสั่งดงักล่าว ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองจะตอ้งแจง้ให้ผูรั้บค าสั่งทราบวา่อาจ
ยื่นอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ค าสั่งต่อเจา้หนา้ท่ี ผูอ้อกค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ค าสั่งท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
แลว้เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองจะตอ้งแจง้วิธีการยื่นค าฟ้องและระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้อง
ไวใ้นค าสั่งดงักล่าวดว้ยวา่ ในกรณีท่ีครบก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของผูมี้อ านาจพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกบั
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบญัญติัดงักล่าว ไม่วา่จะมีค าวินิจฉยัของ
ผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ผูรั้บค าสั่งทางปกครองสามารถท่ีจะยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง
ภายในระยะเวลา 90 วนั นับแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยแยกออกเป็น  
2 กรณี 

กรณีแรกมีการวนิิจฉยัอุทธรณ์แลว้ ผูรั้บค าสั่งมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อคดัคา้น
ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวภายในเวลา 90 วนั นบัแต่วนัท่ีรับแจง้หรือทราบค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

กรณีท่ีสอง ครบก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู ้มีอ  านาจย ัง 
ไม่วนิิจฉยัอุทธณ์ผูรั้บค าสั่งทางปกครองสามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็นการพิจารณา
อุทธรณ์ล่าชา้ รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเก่ียวกบัเน้ือหาของค าสั่งทางปกครองนั้นวา่ชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ดว้ยก็ได ้โดยตอ้งใชสิ้ทธิฟ้องภายใน 90 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

 3.5  การแจง้ค าสั่งทางปกครองตามขอ้ 3.4 ให้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 4 โดยเคร่งครัด 
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 3.6  การก าหนดเวลาให้ผูก้ระท าความผิด หรือผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่ง ปฏิบติัตาม
ค าสั่งทางปกครองนั้นให้ใช้ดุลพินิจก าหนดตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์และตามควรแก่กรณี 
โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีกฎหมายให้ถือว่าผูรั้บแจง้ไดท้ราบค าสั่ง และระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์
ค าสั่งของผูก้ระท าความผดิหรือผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่ง 

 3.7  ถ้าผูก้ระท าผิดหรือผูอ้ยู่ในบังคับของค าสั่งได้อุทธรณ์ค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีให้พิจารณาด าเนินการตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 
หมวด 2 อย่างเคร่งครัด คือ ให้อุทธรณ์ไดโ้ดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อเจา้หน้าท่ีผูท้  าค  าสั่ง ภายใน 15 วนั 
นบัแต่ไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว ค าอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือ ระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เท็จจริงหรือขอ้
กฎหมายท่ีอา้งอิงประกอบดว้ย โดยการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบัตามค าสั่ง เวน้แต่จะมี
การสั่งใหทุ้เลาการบงัคบั 

 3.8  พนกังานเจา้หน้าท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองตอ้งพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจง้ผู ้
อุทธรณ์โดยไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ในกรณีเห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ หากไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ใหเ้ร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ และให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีตนไดรั้บรายงาน ถา้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว 
ใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนงัสือแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว ในการ
น้ีใหข้ยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปไดไ้ม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว 
ทั้งน้ี ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 3.9  ถา้ผูก้ระท าความผดิหรือผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง โดย
ไม่มีเหตุอนัสมควร ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการท าลายหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
ผดิไปจากสภาพเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือท าใหส่ิ้งนั้น ๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิม  

 3.10  เม่ือพนักงานเจา้หน้าท่ีได้ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ตามขอ้ 3.9 ได้เสีย
ค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้นเป็นจ านวนเท่าไร ผูก้ระท าความผิดหรือผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสั่งทางปกครอง
จะตอ้งชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด พร้อมทั้งช าระเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 25 ต่อปี ของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี ทั้ งน้ีตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีหนังสือแจ้งให้ผูต้ ้องรับผิดมาช าระเงินภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร ถา้ไม่มาช าระเงินตามก าหนดหรือมาช าระเงินไม่ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ ให้
เจา้หน้าท่ีแจง้เตือนให้ผูต้อ้งรับผิดมาช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 7 วนั 
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ตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเม่ือ
ครบก าหนดเวลาตามแจง้เตือนแลว้ ยงัไม่มีการปฏิบติัตามหนงัสือแจง้เตือนหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้นสมบูรณ์ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง โดยยึด หรืออายดั 
ทรัพย์สินของผูน้ั้ น ทั้ งทรัพย์สินท่ีร้ือถอนและทรัพย์สินท่ีได้เก็บรักษาไว้ในครอบครองของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของผูน้ั้น แลว้น าออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระจน
ครบถ้วน ส าหรับวิธีการยึด การอายดั และการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบติัตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ตามมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส่วนการสั่งยดึ หรืออายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็น
อ านาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 3.11  ถา้ผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสั่งทางปกครองต่อสู้ขดัขวางการบงัคบัทางปกครอง 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจใชก้  าลงัเขา้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบงัคบัทางปกครองได ้แต่
ตอ้งกระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้า
พนักงานต ารวจได้ ตามมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 

 3.12  ผูถู้กด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองอาจอุทธรณ์การบงัคบัทาง
ปกครองนั้นได ้และการอุทธรณ์การบงัคบัทางปกครองให้ใชห้ลกัเกณฑ์และวีธีการเดียวกนักบัการ
อุทธรณ์ ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 

 3.13  การบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ 3.10 ไม่ตดัสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืช ท่ีจะด าเนินคดีแพง่ และคดีลม้ละลายกบัผูต้อ้งรับผดิช าระหน้ีแต่อยา่งใด 

ในกรณีท่ีจะตอ้งใช้สิทธิด าเนินคดีแพ่ง หรือคดีลม้ละลายตามวรรคหน่ึง ให้พนกังาน
เจา้หน้าท่ีด าเนินการประมวลเร่ืองราวทั้งหมด พร้อมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเสนอกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช พิจารณาด าเนินการ 

 3.14  การปฏิบติังานของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัท่ี
ก าหนดไวน้ี้เป็นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีราชการ จะไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัความรับ
ผดิทางละเมิดของพนกังานเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 โดยบุคคลภายนอกซ่ึงอา้งวา่ไดรั้บความเสียหายอนั
เน่ืองมาจากการใชอ้ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้น หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายในผล
แห่งละเมิดท่ีเจา้หนา้ท่ีของตนไดก้ระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี ในกรณีน้ีผูเ้สียหายอาจฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าท่ีไม่ได ้ทั้งน้ีตามบทบญัญติัมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่ง
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พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  พ.ศ. 2539 และถ้าไม่เป็นการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว พนกังานเจา้หน้าท่ีไม่ตอ้งรับผิดทางแพ่งเป็นการส่วนตวั ตาม
มาตรา 8 วรรคหน่ีง แห่งพระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

(7)  อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรการทางอาญา 
มาตรการทางอาญาเป็นกรณีกฎหมายบญัญติัการกระท าท่ีถือว่ามีความผิดและก าหนด

โทษไว้ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีทั้ งโทษจ าคุก โทษปรับ และ 
โทษริบทรัพยสิ์น 

ส าหรับโทษจ าคุกและโทษปรับนั้ น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
ไดก้ าหนดอตัราโทษสูงสุดส าหรับการกระท าความผิดตามมาตรา 16 (1) – (5) ไวใ้นมาตรา 24 คือ 
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ส่วนความผิดในอนุมาตราอ่ืน ๆ 
ของมาตรา 16 เป็นความผิดลหุโทษคือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับเกินหน่ึงพนับาท  
ตามบญัญติัไวใ้นมาตรา 25, 26 หรือ 27 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แลว้แต่กรณี 
ซ่ึงความผดิลหุโทษเหล่าน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจเปรียบเทียบปรับไดต้ามมาตรา 28  

อย่างไรก็ตามหากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ดงักล่าวนั้นเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ด้วยและเป็นกรณีท่ีไม่อาจ
เปรียบเทียบปรับได้ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ดังน้ี ย่อมท าการเปรียบเทียบ 
ปรับไม่ได ้ถา้เปรียบเทียบปรับไปถือวา่ไม่ชอบไม่ท าใหค้ดีระงบัแต่ประการใด อน่ึงผูท่ี้ขดัค าสั่งของ
พนกังานเจา้หน้าท่ีโดยไม่มีเหตุผลแก้ตวัอนัสมควร อาจมีความผิดตามมาตรา 368 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาได ้

นอกจากโทษจ าคุกและโทษปรับแล้ว ถ้าการกระท าความผิดนั้นกระท าโดยใช้อาวุธ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และยานพาหนะ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจฟ้องต่อศาลขอให้ศาลสั่ง 
ริบทรัพยสิ์นดงักล่าวไดต้ามท่ีมีบญัญติัไวใ้นมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

ท่ีว่า “โดยไม่ตอ้งค านึงวา่เป็นของผูก้ระท าความผิดและมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษา
ของศาลหรือไม่” หมายความว่า แมท้รัพยสิ์นนั้นจะไม่ใช่เป็นของผูก้ระท าผิดศาลก็มีอ านาจริบได ้
และไม่วา่ในคดีนั้นจะมีหรือไม่มีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาของศาลก็ตาม ถา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีใชใ้น
การกระท าความผดิเขา้ข่ายกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา 16 (1) – (4) ศาลตอ้งสั่งริบเสมอ 

จะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดก้ าหนดมาตรการน้ีข้ึนก็เพื่อ
ตอ้งการให้เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และยานพาหนะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการกระท า
ความผดิ ตอ้งร่วมรับผดิต่อการท่ีมีบุคคลน าเอาทรัพยสิ์นของตนไปใชเ้ป็นอาวุธ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
และยานพาหนะในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 นอกเหนือ 
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ไปจากการริบทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการกระท าความผิดของผูก้ระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

3.1.2  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐาน 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐาน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร 

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511 ระบบมาตรฐาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 4440 พ.ศ. 2555 

1)  พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 255141 
 (1)  เหตุผลของการประกาศใช ้
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 

2551 ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากประเทศไทยก าลังเร่งรัด
พฒันาสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน และโดยท่ีในปัจจุบนัสินคา้เกษตรหลายชนิดทั้งท่ีผลิตข้ึนใน
ประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศยงัไม่มีมาตรฐานใชบ้งัคบัเป็นเหตุให้สินคา้เกษตรดอ้ยคุณภาพ
และไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ประชาชนขาดความเช่ือถือ และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
สินค้าเกษตรของไทย ท าให้ไม่สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม สมควรมีกลไกในการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรข้ึน เพื่อส่งเสริมสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐานเพื่อความปลอดภยัหรือ
เพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการคา้สินคา้เกษตรหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

 (2)  สาระส าคญัของพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 
  (2.1)  ขอบเขตการบงัคบัใช ้
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ใช้บงัคบัแก่ผูผ้ลิต ผูส่้งออกหรือ 

ผูน้ าเขา้ซ่ึงสินคา้เกษตร 
ตามบทนิยามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนด 

ค านิยามค าวา่ “ผูผ้ลิต” หมายความวา่ 
ก.  ผูซ่ึ้งท าการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว ์หรือการป่าไมเ้พื่อการคา้ 
ข.  ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เกษตร คลงัสินคา้เกษตร สะพานปลา ห้องเยน็ โรงฆ่าสัตว ์

หรือกิจการต่อเน่ืองอนัท่ีเก่ียวกบัสินคา้เกษตรตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรก าหนด 
ค.  ผูซ่ึ้งน าสินคา้เกษตรมาบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือกระท าดว้ยวธีิการใด ๆ  

                                                           
41  ปัญหากฎหมายเก่ียวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และผลิตภัณฑ์  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต) (น. 74 – 79). เล่มเดิม. 
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  (2.2)  การก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร 
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 15 ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ

ก าหนดมาตรฐานส าหรับสินคา้เกษตรไวว้า่ เม่ือคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรเห็นสมควร
ก าหนดมาตรฐานสินคา้ส าหรับสินคา้เกษตรใดแลว้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ เพื่อจดัท าร่าง
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณา  หากคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเห็นด้วยกับรายละเอียดของร่างมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรนั้น และ
เห็นสมควรก าหนดให้เป็นมาตรฐานสินคา้หรือมาตรฐานทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการวิชาการเสนอ 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานสินคา้เกษตรนั้นเป็นมาตรฐานบงัคบั โดยจะก าหนดใหสิ้นคา้เกษตรใดอยูภ่ายใตม้าตรฐาน
บงัคบัทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้หรือออกประกาศก าหนดมาตรฐานส าหรับสินคา้เกษตรนั้นเป็น
มาตราฐานทัว่ไป 

ในการก าหนดมาตรฐานบงัคบัหรือมาตรฐานทัว่ไปส าหรับสินคา้เกษตรนั้น ตามมาตรา 
16 จะก าหนดเร่ืองดงัต่อไปน้ีอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งก็ได ้

ก. วธีิการ กรรมวธีิ หรือกระบวนการจดัการการผลิตหรือคุณลกัษณะของสินคา้เกษตร
ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั หรือ
สุขอนามยัพืช หรือลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข. หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท าเคร่ืองหมายหรือฉลาก 
ค. การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วเิคราะห์ หรือวจิยัท่ีเก่ียวกบั ก. หรือ ข. 
ง. ข้อก าหนดรายการอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตรตามท่ีรัฐมนตรีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
(2.3)  ประเภทของมาตรฐานสินคา้เกษตร 

จากบทบญัญติัของพระราชบญัญติัมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สามารถแบ่ง
ประเภทการก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ก.  มาตรฐานบงัคบั 
ตามบทนิยาม มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนด

ความหมายของค าว่า “มาตรฐานบงัคบั” หมายความวา่ มาตรฐานท่ีมีกฎกระทรวงก าหนดให้สินคา้
เกษตรตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานบงัคบัส าหรับสินคา้เกษตรนั้น ตามพระราชบญัญติั
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนดให้จดัท าในรูปของกฎกระทรวง ซ่ึงก่อนมีการออก
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบงัคบันั้น ตามมาตรา 18 ก าหนดให้ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
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และอาหารแห่งชาติจะตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตวัแทนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ 
ผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้ง และน าผลการแสดงความคิดเห็นนั้นเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้
เกษตรเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงต่อไป 

แต่หากในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อสวสัดิภาพของประชาชน ความมัน่คงของ
ประเทศ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร อาจเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงก าหนดใหสิ้นคา้เกษตรใดอยูภ่ายใตม้าตรฐานบงัคบัไดโ้ดยไม่ตอ้งให้
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนก็ได ้
(มาตรา 19) 

เม่ือมีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบงัคบัสินคา้เกษตรใดแล้ว ผูผ้ลิตผูส่้งออก หรือ 
ผูน้ าเขา้ซ่ึงสินคา้เกษตรนั้น จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้แลว้แต่กรณี 
จากส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มาตรา 20) โดยใบอนุญาตนั้นมีอายุสามปี
นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต (มาตรา 22) 

ส าหรับคุณสมบติัของผูผ้ลิต ผูส่้งออกหรือผูน้ าเขา้ท่ีขอรับใบอนุญาตส าหรับสินค้า
เกษตรท่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานบงัคบันั้น ตามมาตรา 21 ก าหนดให้ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
4. ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต 
5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพน้

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
นอกจากน้ี ผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผู ้น าเข้าซ่ึงสินค้าเกษตรท่ีมีมาตรฐานบังคับตาม

กฎกระทรวงตอ้งขอรับการตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองตามมาตรฐานบงัคบัจากผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มาตรา 27) 

หากปรากฎวา่การน าเขา้สินคา้เกษตรนั้น ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก
ประเทศท่ีมีขอ้ตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกบัการยอมรับผลการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานซ่ึงกนัและกนัแลว้ คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรอาจเสนอแนะให้รัฐมนตรี
ออกประกาศการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานทดัเทียมกับมาตรฐานบงัคบั 
ไม่ตอ้งไดรั้บใบรับรองตามมาตรา 27 
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ในกรณีท่ีมีการน าเขา้สินคา้เกษตรจากประเทศท่ีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบงัคบั 
และผูน้ าเขา้สามารถขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบงัคบัจากผูต้รวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกบัการ
ยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ่ึงกันและกันได้ แต่ผู ้ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของประเทศนั้นตอ้งไดรั้บรองความเห็นชอบจากส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดดว้ย (มาตรา 30) 

นอกจากน้ี ผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้สินคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบัตอ้งแสดง
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบงัคบัส าหรับแสดงกบัสินคา้เกษตรนั้นก่อนน าออกจากสถานท่ีผลิต
หรือรับมอบไปจากเจา้พนกังานศุลกากร (มาตรา 55) 

อน่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานส าหรับสินคา้เกษตรใด
เป็นมาตรฐานบงัคบั 
 

 
 
ภาพที ่3.1  ภาพแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบงัคบัส าหรับแสดงกบัสินคา้เกษตรท่ีได้รับ

ใบรับรองตามมาตรฐานบงัคบั 
 

ข.  มาตรฐานทัว่ไป 
ตามบทนิยามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนด 

ค านิยามค าว่า “มาตรฐานทัว่ไป” หมายความว่า มาตรฐานท่ีมีประกาศก าหนดเพื่อส่งเสริมสินคา้
เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 

มาตรฐานทัว่ไปนั้นเป็นมาตรฐานส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสมคัรใจท่ีจะปฏิบติัตาม 
เพื่อแสดงสิทธิเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทัว่ไป และเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความนิยม และความ
เช่ือถือในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมิไดมี้ผลบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการจะตอ้งปฏิบติัตามแต่อยา่งใด 
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หลกัเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานทัว่ไป ส าหรับสินคา้เกษตรนั้น ตามพระราช บญัญติั
มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนดให้จดัท าในรูปของการออกประกาศก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับสินคา้เกษตร ซ่ึงหากคณะกรรมการวิชาการเสนอร่างมาตรฐานส าหรับสินคา้เกษตรใดว่า
สมควรก าหนดให้เป็นมาตรฐานทัว่ไปแลว้ คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการวิชาการเสนอมา ให้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกประกาศ ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับสินคา้เกษตรนั้นเป็นมาตรฐานทัว่ไป (มาตรา 15) 

เม่ือมีการประกาศก าหนดสินคา้เกษตรใดเป็นสินคา้ตามมาตรฐานทัว่ไปแลว้ หากผูผ้ลิต 
ผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้ตอ้งการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับแสดงกบัสินคา้เกษตร
ดงักล่าว ผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้สามารถขอรับการตรวจและขอใบรับรองจากผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานได้ (มาตรา 31) ซ่ึงเม่ือผูผ้ลิต ผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้ไดรั้บใบรับรองแลว้จึงจะ
สามารถใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรท่ีได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐานทัว่ไปได ้(มาตรา 56) 

 
ภาพที ่3.2  ภาพแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทัว่ไปส าหรับแสดงกับสินคา้เกษตรท่ีได้รับ

ใบรับรองตามมาตรฐานทัว่ไป 
 

2)  พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
 (1)  เหตุผลของการประกาศใช ้
พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2512 ซ่ึงเหตุผลในการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัเร่งรัดพฒันากิจการอุตสาหกรรม 
มีผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดท่ีผลิตข้ึนไดภ้ายในประเทศ แต่ยงัมิไดมี้การก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นท่ีแน่นอนและเหมาะสม ท าให้มีการแข่งขนักนัลดราคา โดย
ท าคุณภาพให้ต ่าลง เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความนิยมเช่ือถือ นอกจากน้ียงัอาจเกิดอนัตรายแก่
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ประชาชน และก่อให้เกิดความไม่มัน่คงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลเสียหายแก่
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นการสมควรตรากฎหมายฉบบัน้ีก าหนดมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภยั หรือเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชน
หรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

 (2)  สาระส าคญัของพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 251142 
พระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ทาง

อุตสาหกรรม โดยไดจ้ดัตั้ง “คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม” ข้ึน มีอ านาจหน้าท่ี
ในการก าหนด แกไ้ข ยกเลิก และอนุญาตเก่ียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม โดยไดใ้ห้นิยาม
ค าวา่ “มาตรฐาน” ไวใ้นมาตรา 3 หมายถึง 

(2.1) จ าพวก แบบ รูปร่าง มิติ การท า เคร่ืองประกอบ คุณภาพ ช้ินส่วนประกอบ 
ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภยัของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(2.2) วิธีการท าวิ ธีการออกแบบวิ ธีการเขียนรูป วิ ธีการใช้  ว ัตถุ ท่ีจะน ามาท า
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภยัอนัเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(2.3)  จ าพวกแบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือส่ิงบรรจุชนิดอ่ืน รวมตลอดถึงการท า 
หีบห่อ หรือส่ิงบรรจุชนิดอ่ืน วธีิการบรรจุ หุม้ห่อหรือผกูมดั และวตัถุท่ีใชใ้นการนั้นดว้ย 

(2.4)  วิธีทดลองวิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชัง่ ตวง วดั 
อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(2.5)  ค าเฉพาะ ค าย่อ สัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย สี เลขหมาย และหน่วยท่ีใช้ในทาง
วชิาการอนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(2.6)  ขอ้ก าหนดรายการอย่างอ่ืนอนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศหรือตามพระราชกฤษฎีกา 

พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มีหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
สามารถน ามาปรับใชก้บัการคุม้ครองความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม ไดด้งัน้ี 

1)  การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีก าหนดตามพระราชบัญญติัน้ี แบ่งออกได้เป็น  

2 ประเภท คือ มาตรฐานบงัคบั หมายถึง มาตรฐานผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดให้ตอ้งผลิตตามมาตรฐาน 
หากฝ่าฝืนยอ่มมีความผิด ตวัอยา่งเช่น กระจกนิรภยั สายไฟฟ้า ถงับรรจุก๊าซ บลัลาสตไ์ฟฟ้า หลอด
                                                           

42  จาก กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม ความรับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และการ
ระงับข้อพิพาท (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) (น. 329- 331), โดย อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ์, 2556, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์. 
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ฟลูออกเรสเซนซ์ และมาตรฐานทัว่ไป หมายถึงมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้ป็นการทัว่ไป ผูผ้ลิตท่ีผลิต
สินคา้หรือผลิตผลิตภณัฑ์ไดต้ามมาตรฐานท่ีว่าน้ี ก็จะได้เคร่ืองหมายรับรอง ในการก าหนดมาตรฐาน 
ทั้ง 2 ประเภทน้ีไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานบงัคบัหรือมาตรฐานทัว่ไป เป็นหนา้ท่ีของส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีจะด าเนินการเพื่อออกมาตรฐานดงักล่าว 

2)  ผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายสินค้าท่ีมีการก าหนดมาตรฐานต้องมีใบอนุญาตและแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน 

เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค พระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงบญัญติัให้ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ใช้เคร่ืองหมายมาตรฐานทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ทั้งมาตรฐานบงัคบัและมาตรฐานทัว่ไป มีสิทธิ
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีว่าน้ีบนสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของตนได ้พร้อมทั้งก าหนดขอ้ห้ามและ
บทลงโทษกรณีผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตใชห้รือเลียนแบบเคร่ืองหมายมาตรฐานนั้น 

นิยามศพัทค์  าวา่ “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม 
โดยในมาตรา 4 ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

บญัญติัใหจ้ดัตั้งส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมข้ึนในกระทรวงอุตสาหกรรม และให้มี
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการขอใช้เคร่ืองหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 การขออนุญาตท าและ
น าเข้าซ่ึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 และมาตรา 21 ทว ิ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ 

(2)  ตรวจสอบและควบคุมการท าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม
ตามท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหท้ าตามมาตรา 20 ทว ิ

(3)  ตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีขอน าเข้ามา  เพื่อจ าหน่าย 
ในราชอาณาจกัรตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 21 ทว ิ

(4)  ควบคุมการใชเ้คร่ืองหมายมาตรฐาน 
(5)  ปฏิบติัการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
โดยให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าท่ีบงัคบับญัชา 

ควบคุมและดูแลโดยทัว่ไป 
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โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม43 มีวตัถุประสงค์การด าเนินการ
ทางด้านคุม้ครองผูบ้ริโภค รักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พฒันาอุตสาหกรรมของ
ประเทศใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก และสร้างความเป็นธรรมในการซ้ือขาย ขจดัปัญหาและ
อุปสรรคทางการค้าท่ีเกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน โดยส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  
มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  
มีมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนแม่บทของกระทรวงอุตสาหกรรม 

กิจกรรมดา้นการมาตรฐานของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมประกอบไปดว้ย 
1.  การก าหนดมาตรฐาน 
 1.1  มาตรฐานระดบัประเทศก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

ประเภทบงัคบัและไม่บงัคบัตามความต้องการ และการขยายตวัของอุตสาหกรรม การค้า และ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค รักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมใหภ้าคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

 1.2  มาตรฐานระดับสากล ร่วมก าหนดมาตรฐานกับองค์กรสากลท่ีส าคัญคือ 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for standardization: ISO) 
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical 
Commission: IEC) 

2.  การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ 
 2.1  การรับรองตามมาตรฐานของประเทศ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม ให้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยการอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน 
จ านวน 2 แบบ คือ 
 

 
 
ภาพที ่3.3  เคร่ืองหมายมาตรฐานทัว่ไป เคร่ืองหมายมาตรฐานบงัคบั  

                                                           
43  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าท่ีของ สมอ.  

สืบคน้ 2 มีนาคม 2558, จากhttp://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=3 
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2.2  การรับจดทะเบียนผลิตภณัฑ ์
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ ส าหรับ

ผลิตภณัฑท่ี์ยงัมิไดก้ าหนดมาตรฐาน โดยการจดทะเบียนผลิตภณัฑต์ามมติคณะรัฐมนตรี 
 2.3  การเป็นหน่วยตรวจใหก้บัสถาบนัมาตรฐานต่างประเทศ 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยตรวจของ

สถาบนัมาตรฐานต่างประเทศ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น (JIS 
MARKS) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา และประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
นอกจากนั้นยงัตรวจติดตามผลใหก้บัประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต ้(SABS) ดว้ย 

 2.4  การรับรองฉลากเขียว (Green Label) 
 

 
 
ภาพที ่3.4  การรับรองฉลากเขียว (Green Label) 

 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย

ด าเนินโครงการฉลากเขียวเพื่อใหก้ารรับรองโดยใหใ้ชฉ้ลากเขียวส าหรับผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพื่อช่วยลด
มลภาวะจากส่ิงแวดลอ้มและเพื่อผลกัดนัใหผู้ผ้ลิตใชเ้ทคโนโลยี หรือวิธีการผลิต ท่ีให้ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 
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3.  การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 

 
ภาพที ่3.5  การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
 

เป็นการให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผูผ้ลิตในชุมชนท่ีเกิดจากการ
รวมกลุ่มกนัประกอบกิจกรรมใด กิจกรรมหน่ึง หรือชุมชนในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ี
ผ่านการคัดเลือกจากจังหวดั และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ท่ีส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ได้ประกาศก าหนดไว ้และจะแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรอง 

4.  การรับรองระบบงาน 
 4.1  การรับรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการ 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ไดด้ าเนินการรับรองขีดความสามารถ

ทางวิชาการ และระบบคุณภาพ การทดสอบของห้องปฏิบติัการสอบเทียบและห้องปฏิบติัการ
ทดสอบตามมาตรฐานขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบติัการสอบเทียบและ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (มอก.17025-2543) ซ่ึ ง เหมือนกันทุกประการกับ ISO/IEC 17025  
ซ่ึงขอบข่ายของการรับรองอาจเป็นการรับรองการทดสอบหรือสอบเทียบทุกรายการหรือ 
บางรายการของหอ้งปฏิบติัการก็ได ้

 4.2  การรับรองระบบการจดัการ SMEs 
เพื่อให้เ กิดการยอมรับว่าองค์กรท่ีได้รับการรับรองมีการจัดท าและปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดระบบการบริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐาน ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขั้นพื้นฐาน ระบบ
การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ี
ตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร รวมถึงการรับรองหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัท่ีดีในการผลิตอาหาร 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และยกระดับการรับรองระบบการจัดการต่าง ๆ  
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ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ SMEs สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในตลาดโลก
และสามารถกา้วสู่มาตรฐานระดบัสากลไดใ้นท่ีสุด  

 4.3  การจดทะเบียนบุคคลากร ผูท้รงคุณวฒิุ หลกัสูตรและองคก์รฝึกอบรมดา้นการ
มาตรฐาน 

เป็นการให้การจดทะเบียนบุคลากร ผูท้รงคุณวุฒิด้านการประเมินการจดทะเบียน
หลกัสูตรผึกอบรมและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐานในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้ง
ควบคุมในการผลิตอาหาร ระบบห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบเทียบ ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และระบบอ่ืน ๆ ตาม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีสากลยอมรับ 

5.  การปฏิบติัตามพนัธกรณีความตกลงภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นแกนกลางในการปฏิบติัตาม

พนัธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรีไดแ้ก่ ความตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ (Agreement 
on Technical Barriers to Trade: TBT) ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เกษตรและอาหาร 

6.  งานดา้นการมาตรฐานระหวา่งประเทศและภูมิภาค 
 6.1  ด้านกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) และคณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission: IEC) นอกจากน้ียงั
ไดร่้วมด าเนินงานกบั (International Personal Certification Association: IPC) ดา้นการรับรองหน่วยงาน
ท่ีให้บริการฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนบุคลากรด้านตรวจประเมินรวมทั้งร่วมด าเนินการรับรอง
หอ้งปฏิบติัการทดสอบกบั (International Laboratory Accreditation Conference: ILAC) 

 6.2  กิจการมาตรฐานภูมิภาค ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ได้เขา้ร่วมกิจกรรมงานด้านมาตรฐาน และการรับรองในส่วนภูมิภาคกบั (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality:  ACCSQ)แ ล ะ ( Asia Pacific Economic Cooperation: 
Standards and conformance Sub - Committee (APEC/CTI/SCSC)) นอกจากน้ียงัได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่ม (Pacific Area Standards Congress: PASC)  
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3)  ระบบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14000)44 
 1.  อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมมีหลายชุดเรียกว่าเป็นอนุกรมมาตรฐาน ISO-14000 คือ

เร่ิมตน้ตั้งแต่หมายเลข 14001 ถึง 14100 (ปัจจุบนั ISO ก าหนดตวัเลขส าหรับมาตรฐานในอนุกรมน้ีไว ้
100 หมายเลข)  

อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ด าเนินการโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคชุดท่ี TC207 
(Technical Committee 207) คณะอนุกรรมการดา้นเทคนิค (Sub Committee; SC), กลุ่มคณะท างาน 
(Working Group; WG) คณะกรรมการดูแลเร่ืองค าศพัท ์(TCG-Terminology Co-ordination Group)  

อนุกรมมาตรฐานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย 5 กลุ่มดงัน้ี 
1.  มาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System, 

EMS) ประกอบด้วย ISO 14001: 1996 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม : ว่าด้วยข้อก าหนดและ
ขอ้แนะน าในการใช้ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวในอนุกรม ISO 14000 ท่ีสามารถตรวจสอบและให้การ
รับรองได้โดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Certification Body)  
ไดI้SO 14004: 1996 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: ขอ้แนะน าทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการของระบบและ
เทคนิคในการปฏิบติั 

2.  การตรวจสอบประเมินการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Auditing and 
Related Environmental Investigations: EA) ประกอบดว้ย 
 ISO 14010: 1996 หลกัการทัว่ไป 
 ISO 14011: 1996 การตรวจประเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO 14012: 1996 เกณฑคุ์ณสมบติัของผูต้รวจประเมิน 
 ISO 14015: 2001 การตรวจประเมินส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน 
 ISO 19011: 2002 แนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพและระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ใชแ้ทน ISO 14010, 14011 และ 14012) 

3.  ฉลากกบัผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Environmental Labeling, EL) เป็นการ
ใชต้ลาดเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัสภาพแวดลอ้มโดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต
แบบสมคัรใจการก าหนดมาตรฐานฉลากเพื่อส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย 

ISO 14020: 2000 หลกัการทัว่ไป 
ISO 14021: 1999 แบบท่ี 2 การประกาศตนเองเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                                                           
44  กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). ความรู้ ISO 14000. สืบคน้ 2 เมษายน 2558, จาก 

http://www.diw.go.th/iso/iso14000.html 
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ISO 14024: 1999 แบบท่ี 1 หลกัการและระเบียบปฏิบติัของการติดฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
ISO/TR 14025: 2000 แบบท่ี 3 การประกาศด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยบุคคลท่ี 3 
4. การประเมินความสามารถในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Performance 

Evaluation, EPE) ประกอบดว้ย 
ISO 14031: 1999 แนวทางการประเมินผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14032/TR: 1999 ตวัอยา่งการประเมินผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5.  การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle 

Analysis, LCA) ประกอบดว้ย 
ISO 14040: 1997 หลกัการและระเบียบปฏิบติัทัว่ไป 
ISO 14041: 1998 ขอบข่ายค าจ ากดัความและการวเิคราะห์ผลิตภณัฑ ์
ISO 14042: 2000 การประเมินผลกระทบ 
ISO 14043: 2000 การตีความ/การแปลความ 
ISO/TS 14048: 2002 รูปแบบเอกสาร 
ISO/TR 14049: 2000 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ISO 14041 ค  าจ  ากัดความและการ

วเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ 
มาตราฐานอ่ืนภายใต้ TC 207ISO/TR 14061: 1998 การน ามาตรฐาน ISO14001 และ 

ISO 14004 ไปใชใ้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไม ้
ISO/TR 14062: 2002 มาตรฐานการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14063 มาตรฐานการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ISO/IEC Guide 64 เป็นขอ้แนะน าประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มของมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
ส าหรับประเทศไทยไดอ้อกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี  2208 (พ.ศ. 2539) 

เร่ืองก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม: ข้อแนะน าทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัการระบบและเทคนิคในทางปฏิบติัโดยมีสาระส าคญัวา่ดว้ยขอบข่ายท่ีระบุขอ้แนะน า
ในการน าหลกัการของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปใชใ้นหน่วยงานเป็นการรับเอามาตรฐาน ISO 
14001 มาใชเ้ป็นมาตรฐานของไทยดว้ย 

4)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เก่ียวกบัการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื45 
โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไม ้ซ่ึงมีไมเ้ป็นวตัถุดิบส าคญัใน

ประดิษฐกรรมผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตามมาตรฐานอ่ืนภายใต้ TC 207ISO/TR 14061: 1998 
                                                           

45  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน. สืบคน้ 1 พฤษภาคม 2558, จาก 
http://rubber.oie.go.th/file/4440 
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ประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3295 (พ.ศ. 2547) ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน: ข้อก าหนดลงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2547 ซ่ึงต่อมาไดมี้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 4440 (พ.ศ. 2555) ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน และออกประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน เล่ม 1 ขอ้ก าหนด มาตรฐานเลขท่ี มอก.
14061 เล่ม 1-2555 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีได้อาศัยแนวทางของ FSC (Forest 
Stewardship Council,A.C.) เป็นหลกัในการด าเนินการ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2555 ซ่ึงเป็นวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ขอบข่าย 
1.1  มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน้ีก าหนดขอ้ก าหนดระบบการจดัการป่าไม้

อย่างย ัง่ยืน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการป่าไมส้ าหรับผูป้ระกอบการต่าง ๆ และ
เพื่อให้หน่วยจดทะเบียนหรือหน่วยรับรองใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับรองระบบการจดัการป่า
ไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.2  มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน้ีครอบคลุมการจดัการสวนป่าในท่ีดินของ
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีท่ีก าหนด  

(2)  บทนิยาม 
ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน้ีมีหลายค า ซ่ึงผูเ้ขียนขอน า

ค าส าคญัมาอธิบาย ดงัน้ี 
2.1  การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Forest Management, SFM) หมายถึง การ

จดัการเพื่อรักษาและส่งเสริมสภาพความสมบูรณ์ของป่าไมใ้นระยะยาวของระบบนิเวศป่าไม ้และ
ในขณะเดียวกนัสามารถอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในดา้นวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ  

2.2  ระบบการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน (Sustainable Forest Management system, SFM 
system) หมายถึง ระบบการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนและการจดัการท่ีรวมถึงโครงสร้าง (structure) 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ (responsibility) วิธีปฏิบติั (practice) ขั้นตอนการด าเนินงาน (procedure) 
กรรมวธีิ ( process) และทรัพยากรของผูป้ระกอบการในการน าไปปฏิบติั การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินผล การคงไว ้และการปรับปรุงการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2.3  พื้นท่ีท่ีก าหนด หมายถึง พื้นท่ีท่ีขอรับการรับรองท่ีผูป้ระกอบการระบุไว ้
2.4  พื้นท่ีแปลงใหญ่ หมายถึง ขนาดของพื้นท่ีท่ีสามารถตดัตน้ไมไ้ดต้ามความเพิ่มพูน

ของไมร้ายปี 
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2.5  สวนป่า (woodlot or plantation) หมายถึง พื้นท่ีป่าไม้ท่ีผูป้ระกอบการปลูกข้ึน 
ทั้งในท่ีดินส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล และท่ีดินของรัฐ ซ่ึงจดัให้เช่าซ้ือหรือออกใบอนุญาตค ทั้งน้ี 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิทกัษห์รือเพื่อธุรกิจ 

(3)  ขอ้ก าหนด 
ผูป้ระกอบการตอ้งจดัท าและแสดงเจตจ านงท่ีจะปฏิบติัตามระบบการจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ัง่ยืนตามขอ้ก าหนด ส าหรับตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการพิจารณาความเป็นไปตามขอ้ก าหนด ส าหรับสวน
ป่าท่ีปลูกในพื้นท่ีดินของรัฐท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชท่ี้ดินเพื่อท าประโยชน์ ซ่ึงอาจยงัมีระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 3.1  การปฏิบติัขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบั 
 3.2  การปฎิบติัต่อชุมชนและผูใ้ชแ้รงงาน 
 3.3  แผนการจดัการ 
 3.4  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 3.5  การใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้
 3.6  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 
 3.7  การบนัทึกผล 

โดยมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนตามแนวทาง 
FSC น้ี ยงัไม่ไดมี้การรับรองให้กบัสวนป่าใด และอยู่ในระหว่างการศึกษาท่ีจะปรับใช้ระบบการ
จดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนตามแนวทาง PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification 
Scheme) มาใชเ้ป็นแนวทางในการรับรองการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต   
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติและการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

การประกอบธุรกิจการผลิตและการคา้เฟอร์นิเจอร์ไมเ้ป็นธุรกิจท่ีส าคญัท่ีแต่ละประเทศ
ให้ความส าคัญและมีสภาวะการแข่งขันทางการค้าสูงมาก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จึงมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศในดา้นการผลิตเพื่อการส่งออก ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจการผลิต
และการคา้เฟอร์นิเจอร์ไมใ้นแต่ละประเทศ จึงตอ้งมีกฎหมายหรือระเบียบเพื่อควบคุมการผลิตและ
การคา้ ทั้งน้ี ในส่วนน้ีผูเ้ขียนจึงขอศึกษากฎหมายของต่างประเทศ จ านวน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ สหภาพ
ยโุรป ญ่ีปุ่น และจีน 
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 3.2.1  สหภาพยโุรป 
1.  การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการคา้46 (Forest Law Enforcement 

Governance and Trade) หรือ FLEGT (เฟล็ก-ที)  
การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าของสหภาพยุโรป หรือ EU 

FLEGT ( อียู เฟล็ก-ที) เป็นแผนปฏิบติัการของสหภาพยุโรป ก าหนดโครงการของปฎิบติัการต่อ
ปัญหาการท าไมเ้ถ่ือน (การท าไมท่ี้ผดิกฎหมาย) และการคา้ผลิตภณัฑไ์มท่ี้เก่ียวขอ้ง 

EU FLEGT ก าหนดข้ึนเม่ือปี 2546 เพื่อปฏิบติัการต่อปัญหาการคา้ไม ้และผลิตภณัฑ์ไม้
ท่ีผิดกฎหมาย เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการของ FLEGT สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศ
กฎหมาย EC 2173/2005 และ EC 1024/2008 ซ่ึงก าหนดแนวทางขอ้ปฏิบติัมาตรการตามแผนปฏิบติัการ 
FLEGT โดยต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2553 อียูไดป้ระกาศกฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม้ 
หรือ EU Timber Regulation (EUTR) No 995/2010 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2556 โดย
กฎระเบียบ EUTR ก าหนดไวว้า่ หากตรวจพบไม ้หรือผลิตภณัฑ์ไมผ้ิดกฎหมาย ผูป้ระกอบการในอี
ยูท่ีน าเข้าสินค้าดังกล่าว จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และยงัก าหนดให้เป็นภาระหน้าท่ีของ
ผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้ไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไมข้องอียูว่าจะตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ โดย
ตอ้งจดัท าระบบการตรวจสอบความถูกตอ้งของสินค้าไม้และผลิตภณัฑ์ไม้  หรือท่ีเรียกว่า Due 
Diligence (DDS) ท าให้ผูป้ระกอบการไทยท่ีส่งออกไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไมไ้ปยงัตลาดสหภาพยุโรป 
ก็ตอ้งถูกตรวจสอบดว้ยระบบ DDS และหากสินคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มมี้ความเส่ียงท่ีจะเป็นไมแ้ละ
ผลิตภณัฑไ์มท่ี้ผดิกฎหมาย หรือไม่สามารถแสดงหลกัฐานตามระบบตรวจสอบให้ผูน้  าเขา้ในอียเูช่ือ
ไดว้่า เป็นไมท่ี้ถูกตอ้งกฎหมาย ผูน้ าเขา้ก็จะไม่ซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจจะตอ้งเสียเวลา เสียเงิน ฯลฯ หรือ
อาจจะตอ้งขนสินคา้กลบั 

การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการคา้ แผนปฏิบติัการ FLEGT ของ
สหภาพยโุรป มีแผนปฏิบติัการ ดงัน้ี  

1.  แผนปฏิบติัการ FLEGT ของสหภาพยโุรป47 
แผนปฏิบติัการน้ีไดก้ าหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีมุ่งหมายต่อสู้กบัปัญหาการท าไมเ้ถ่ือน 

มาตรการเหล่าน้ี เนน้ไปยงัเร่ืองกวา้ง ๆ 7 เร่ืองคือ 
  

                                                           
46  จาก “ไทยเฟล็กที (TH FLEGT),” โดย บุญสุรีย ์จีระวงศ์พานิช, 2556 (มีนาคม), วารสารสมาคมศิษย์

เก่า วนศาสตร์, 10(1), น. 85 – 86. 
47  จาก องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยซีูเอน็ / IUCN) (เอกสารสรุปยอ่เร่ือง EU 

FLEGT (ชุดเอกสารปี 2550) (น. 1 – 2)), 2553 (มีนาคม). 
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1.1  การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิคกบัประเทศผูผ้ลิตไม ้
แผนปฏิบัติการน้ีมุ่งหมายท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคและ

ค าแนะน าต่อประเทศท่ีผลิตไมเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1)  มีโครงสร้างการจดัการควบคุมท่ีไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึนและการพฒันาระบบ

การตรวจสอบท่ีไวใ้จไดใ้นท่ีท่ีการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมอ่้อนแอมาตลอด 
2)  มีการปฏิรูปนโยบายท่ีเน้นไปท่ีกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศนั้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดสามารถมีส่วนในการสนทนาเชิงนโยบาย 
3)  มีความโปร่งใสและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างประเทศท่ีผลิตและประเทศท่ี

บริโภคไมท่ี้ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน รวมทั้งสนบัสนุนการติดตามป่าไมท่ี้เป็นอิสระ 
4)  มีการเสริมสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมในประเทศท่ีผลิต รวมทั้งการ

สนบัสนุนกลไกหรือสถาบนัธรรมาภิบาล เพื่อการควบคุมดูแลใหเ้กิดกระบวนการจดัการแบบใหม่  
5)  มีการสนับสนุนส าหรับการพฒันาการจัดการป่าโดยชุมชนและการสร้างพลัง 

ความเขม้แขง็ใหค้นในทอ้งถ่ินมาช่วยป้องกนัการท าไมเ้ถ่ือน 
1.2 การส่งเสริมการคา้ไมท่ี้ถูกกฎหมาย 
เน้ือหาของโครงการในเร่ืองน้ีมีสองส่วน ส่วนแรกมุ่งท างานกบัคู่คา้ของสหภาพยุโรป 

ท่ีเป็นผูผ้ลิตไมห้ลกั ในขณะท่ีส่วนท่ีสองเน้นไปท่ีบทบาทของประเทศน าเขา้ไมร้ายใหญ่อ่ืน ๆ  
ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

1.  การพฒันาขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ 
แผนปฏิบติัการเสนอให้มีขอ้ตกลงทวิภาคีด้วยความสมคัรใจระหว่างประเทศผูผ้ลิต 

(ประเทศหุ้นส่วน FLEGT) กบัสหภาพยุโรป ขอ้ตกลงการเป็นหุ้นส่วนดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary 
Partnership Agreements: VPAs) เหล่าน้ีแจกแจงความผูกพนัและปฏิบติัการของทั้งสองฝ่ายท่ีจะ
จดัการกบัการท าไมเ้ถ่ือน ผลท่ีตั้งใจจะใหเ้กิดข้ึนจากขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนเหล่าน้ีคือ 

1) การจดัการควบคุมป่าไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
2) ไมท่ี้มาจากประเทศหุน้ส่วนจะเขา้ถึงตลาดในสหภาพยโุรปไดดี้ข้ึน 
3) รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนเก็บรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
4) รัฐบาลประเทศหุน้ส่วนสามารถเขา้ถึงการสนบัสนุนและการพฒันาเพิ่มมากข้ึน 
5) มีการใช้เคร่ืองมือในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผลมากข้ึนในประเทศ

หุน้ส่วน 
6) ฐานส าหรับการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนืไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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VPA เสนอแนวทางท่ีสามารถจ าแนกไมท่ี้ผลิตข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและส่งออก
ไปสหภาพยุโรปได้โดยใช้ใบอนุญาตท่ีประเทศหุ้นส่วนออกให้แนวทางน้ีจะมีระบบประกัน
ความถูกกฎหมายของไมม้ารองรับ ใบอนุญาต FLEGT ท่ีครอบคลุมการขนส่งไมจ้ะท าให้หน่วยงาน
ศุลกากรสหภาพยุโรปสามารถแยกแยะไม้ท่ีตรวจสอบแล้วว่าเป็นไม้ถูกกฎหมายจากประเทศ
หุ้นส่วนและยอมให้เขา้ไปยุโรปได ้ในขณะท่ีกนัไมท่ี้ไม่มีใบอนุญาตจากประเทศเหล่าน้ีออกไป 
ระบบประกันดังกล่าวจะตอบปัญหาในเร่ืองการควบคุมการผลิตไม้ การแปรรูป การพิสูจน์
ตรวจสอบภายใน การใหก้ารอนุญาต และการติดตามผลท่ีเป็นอิสระ 

2.  กรอบพหุภาคีส าหรับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
สหภาพยโุรปเป็นผูมี้บทบาทส าคญั แต่มิใช่บทบาทท่ีครอบง าในตลาดไมโ้ลก ดงันั้นจึง

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสหภาพยโุรปสามารถเสริมสร้าง VPA ให้เขม้แข็งและส่งเสริมความร่วมมือในการ
ต่อสู้กบัการท าไมเ้ถ่ือนและการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศต่าง ๆ ท่ีตลาดสหภาพยุโรปมีอิทธิพลนอ้ย
ผา่นการหารือกบัผูน้ าเขา้ไมเ้จา้หลกัอ่ืน ๆ เช่น จีน ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

1.3  การส่งเสริมนโยบายการจดัซ้ือการจดัจา้งโดยรัฐ 
แผนปฏิบติัการกระตุน้ใหรั้ฐสมาชิกของสหภาพยโุรปใหด้ าเนินนโยบายท่ีสนบัสนุนไม้

จากการผลิตท่ีย ัง่ยืนและผ่านการตรวจสอบยืนยนัแลว้วา่ถูกกฎหมายในสัญญาการจดัหา นโยบาย
เช่นน้ีก าหนดใหผู้ส่้งไมแ้สดงหลกัฐานใหเ้พียงพอถึงความถูกตอ้งตามกฎหมายและ/หรือความย ัง่ยืน
ของแหล่งท่ีมาของไมต่้าง ๆ จนถึงขณะน้ีประเทศเบลเยี่ยม ฝร่ังเศส เยอรมนั สหราชอาณาจกัร และ 
เนเธอร์แลนด ์ไดเ้ร่ิมใชโ้ครงการจดัซ้ือดงักล่าวแลว้ 

1.4  การสนบัสนุนกิจกรรมของภาคเอกชน 
แผนปฏิบติัการกระตุน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งของภาคเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนให้

สร้างศกัยภาพภาคเอกชนในประเทศผูผ้ลิต ตวัอย่างเช่น การสนบัสนุนอนัมุ่งไปท่ีการมีมาตรฐาน
ของการจดัการป่าไมท่ี้สูงข้ึนและการปฏิบติัตามกฎหมาย การจดัการห่วงโซ่อุปทานไมท่ี้ไดรั้บการ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน และการรับเอามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัเอกชนมาใช ้เป็นตน้ 
ตวัอยา่งของการสนบัสนุนไดแ้ก่ การให้ทุนให้เปล่าของคณะกรรมการยุโรปและรัฐสมาชิกท่ีให้ไป
สนบัสนุนเครือข่ายการคา้ไมโ้ลก (Global Forest & Trade Network) และแผนปฏิบติัการไมเ้ขตร้อน 
(Tropical Timber Action Plan) 

1.5  การใหค้วามมัน่ใจทางดา้นการเงินและการลงทุน 
มีกรณีท่ีการลงทุนในภาคป่ าไม้ได้กระตุ้นให้ มีการท าไม้เ ถ่ือน  ตัวอย่าง เ ช่น  

ขีดความสามารถในการแปรรูปท่ีมีสูงกว่าทรัพยากรท่ีมีอยู ่แผนปฏิบติัการน้ีมุ่งกระตุน้ให้ธนาคาร
และสถาบันการเงินให้การสนับสนุน ท่ีถูกกฎหมายในระยะยาว โดยน าเอาปัจจัยทางด้าน
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สภาพแวดลอ้มและทางสังคมมาพิจารณาประกอบ เม่ือท าการประเมินตามท่ีจ าเป็นตอ้งท าในการ
ลงทุนเช่นนั้น 

1.6  การใชเ้คร่ืองมือทางกฎหมายท่ีมีอยูห่รือออกกฎหมายใหม่เพื่อสนบัสนุนแผน 
สหภาพยุโรปก าลงัศึกษาดูว่ากฎหมายของประชาคมหรือของรัฐสมาชิกท่ีมีอยูฉ่บบัใด

จะสามารถน ามาใชต่้อสู้กบัการท าผดิกฎหมายในภาคป่าไม ้ซ่ึงรวมถึง 
1)  การตรวจสอบกฎหมายการฟอกเงินอาจน ามาประยุกต์ใชก้บัอาชญากรรมป่าไมไ้ด้

อยา่งไรบา้ง 
2)  การวิจยัในเร่ืองการด าเนินการตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิด

สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพนัธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered Species: 
CITES) และการตรวจสอบศกัยภาพในการรวมเอาชนิดพนัธ์ุไมอ่ื้น ๆ เขา้ไวใ้นภาคผนวก 

3)  การตรวจสอบมาตรการท่ีตั้งไวใ้นอนุสัญญา OECD วา่ดว้ยการติดสินบนในกรณีท่ี
หลกัฐานบ่งบอกวา่การติดสินบนมีบทบาทส่วนหน่ึงในการใหสิ้ทธิในการท าไม ้

4)  การตรวจสอบหนทางต่าง ๆ ท่ีอาจจะน ากฎหมายแห่งชาติ เช่น กฎหมายท่ี
ครอบคลุมสินคา้ท่ีถูกขโมย มาประยกุตใ์ชใ้นการคา้ไม ้

คณะกรรมาธิการยุโรปก าลังพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะมีกฎหมายใหม่ในระดับ
สหภาพยโุรปหรือระดบัรัฐสมาชิกท่ีครอบคลุมประเด็นการคา้ไมเ้ถ่ือนท่ีไม่ไดค้รอบคลุมโดย VPAs
โดยล่าสุดสหภาพยุโรปได้ประกาศกฎหมายฉบบัใหม่ (Regulation (EU) No.995/2010 เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2553 โดยกฎหมายน้ีจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2556 กฎหมาย  
“Due Diligence Directive” ท่ีห้ามวางตลาดไม้เ ถ่ือนและผลิตภัณธ์ท่ีได้มาจากไม้เ ถ่ือน  และ
ก าหนดให้ผูค้า้ผลิตภณัฑ์ไมมี้ความรอบคอบและใส่ใจกบัสินคา้ท่ีตนน าเขา้ตลาด และตอ้งมีการ
ประเมินความเส่ียงจากการไดรั้บสินคา้ไมท่ี้ผิดกฎหมาย และวางระบบการตรวจสอบท่ีมาของไม้
ตามความเหมาะสม (Due Diligence System) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่มีไมเ้ถ่ือนและผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดม้าจากไมเ้ถ่ือนเขา้มาในสินคา้ท่ีน าเขา้ตลาด 

1.7  การจดัการปัญหาการคา้ไมเ้ถ่ือนของกลุ่มติดอาวธุ 
แผนปฏิบัติการผูกพันสหภาพยุโรปให้พัฒนาค านิยามท่ีเข้มงวดต่อการน าไปใช้

สนบัสนุนทางการเงินในกรณีความขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวุธ และตระหนกัถึงความเช่ือมโยงระหวา่ง
ป่าไมก้บัความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นโครงการความร่วมมือดา้นการพฒันาต่าง ๆ มากข้ึน 

2.  นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
การให้นิยามของ “ความถูกตอ้งตามกฎหมาย” จะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการ

หน่ึงของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีประกอบเป็นส่วนของขอ้ตกลงการเป็นหุ้นส่วน

DPU



118 

ดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) ท่ีสหภาพยุโรปกบัประเทศท่ีผลิตไม้
จะเจรจากนั 

ความมุ่งหมายในระยะยาวของแผนปฏิบติัการ FLEGT คือ การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน 
ดงันั้น ค านิยามของไมท่ี้ผลิตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายจึงน่าจะรวมเอากฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และทางสังคม ซ่ึงน่าจะรวมถึง 

1) การอนุญาตให้และการปฏิบติัตามสิทธิท่ีจะท าไมใ้นขอบเขตท่ีมีการประกาศตาม
กฎหมาย 

2) การปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับการจดัการป่าไม้ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายแรงงาน และกฎหมายสวสัดิการชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัภาษีอากรน าเขา้และการส่งออก ค่าภาคหลวง 
ค่าสัมปทาน และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท าไมแ้ละการคา้ไม ้

4) การเคารพต่อสิทธิในการครอบครองหรือการใช้ท่ีดินและทรัพยากรท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการท าไม ้ในกรณีท่ีสิทธิเช่นนั้นด ารงอยู ่

5) การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการคา้และการส่งออก 
 3.  ระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้

ส่วนส าคญัประการหน่ึงของขอ้ตกลงดงักล่าวจะเป็นการตั้งระบบการจดัการการให้
ใบอนุญาตเพื่อประกนัว่าผลิตภณัฑ์ไมท่ี้ไดรั้บการผลิตข้ึนมาตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศท่ี
ส่งออกไมเ้ท่านั้นท่ีจะน าเขา้มายงัสหภาพยุโรป ภายใตร้ะบบการจดัการการให้ใบอนุญาตน้ี จะห้าม
การน าเข้าไม้ท่ีส่งออกมาจากประเทศหุ้นส่วนสู่สหภาพยุโรป นอกเสียจากว่าจะมีใบอนุญาต 
ท่ีถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การค้าผลิตภณัฑ์ไม้จากประเทศท่ีมิใช่หุ้นส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบ 
แต่อยา่งใด 

1)  องคป์ระกอบของระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ความมุ่งหมายของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (legality assurance 

system: LAS) คือ การจดัให้มีวิธีการท่ีเช่ือถือไดใ้นการแยกระหว่างผลิตภณัฑ์จากป่าท่ีผลิตข้ึนมา
อย่างถูกกฎหมายและจากการผลิตอย่างผิดกฎหมาย การออกใบอนุญาตโดยประเทศหุ้นส่วน
ก าหนดให้ตอ้งมีระบบท่ีประกนัว่ามีแต่ไม้ท่ีผลิตข้ึนอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นท่ีได้รับใบอนุญาต
ส าหรับการส่งออก ระบบน้ีรวมถึงการตรวจสอบกิจการป่าไมแ้ละการควบคุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่
การตดัไปจนถึงการส่งออกด้วย ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายเช่นน้ีรวมไปถึง
องคป์ระกอบ 5 ประการ คือ 
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1. การให้ค  านิยามไมท่ี้ผลิตอย่างถูกกฎหมาย มีมาตรฐานท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่า
กฎหมายฉบบัใดของประเทศหุน้ส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามและก าหนดให้มีเกณฑ์และตวัช้ีวดัท่ีจะใช้
ในการทดสอบการปฏิบติัตามกฎหมายเหล่านั้น 

2. การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ มีข้อก าหนดส าหรับระบบต่าง ๆ ท่ีจะติดตาม
ผลิตภณัฑไ์มใ้นสายการผลิตตั้งแต่การตดัไปจนถึงจุดส่งออก 

3. การตรวจสอบยนืยนัความเป็นจริง มีขอ้ก าหนดส าหรับการตรวจสอบทั้งการปฏิบติั
ตามค านิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายและการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม ้

4. การออกใบอนุญาตก าหนดรายละเอียดว่าใครเป็นคนออกใบอนุญาตและขั้นตอน
การออกใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

5. การติดตามผลระบบอย่างเป็นอิสระด้วยฝ่ายท่ีสาม เป็นวิธีการให้ความน่าเช่ือถือ
โดยการประกันว่ามีการน าข้อก าหนดทั้งมวลของระบบการประกันความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
มาปฏิบติัตามท่ีประกาศไว ้

2)  การพฒันาระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ในประเทศหุ้นส่วนหลายประเทศ องค์ประกอบบางประการของระบบการประกัน

ความถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีใชไ้ดพ้อเพียงนั้นมีอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตามทุกดา้นอาจจะไม่ไดด้ าเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิผล ในกรณีเช่นน้ีประเทศหุ้นส่วนจะตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงระบบท่ีมีอยู่
เพื่อประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายและจดัให้มีการแกะรอยติดตามตรวจสอบผลิตภณัฑ์ไมท่ี้
เช่ือถือได ้

องคป์ระกอบหลกัอยา่งหน่ึงของขอ้ตกลงน้ีคือแผนปฏิบติัการโดยละเอียดท่ีก าหนดไว้
อยา่งชดัเจนและมีขอบเขตเวลาส าหรับการพฒันาระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายและ
การจดัการการออกใบอนุญาต ขอ้ตกลงน้ีจะระบุเร่ืองท่ีตอ้งการความช่วยเหลือทางเทคนิคและ
ทางการเงินเพื่อสนบัสนุนปฏิบติัการเหล่าน้ี 

3)  การด าเนินงานระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
มีแนวทางอยูส่องแนวทางในการพฒันาและด าเนินงานระบบการประกนัความถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย คือ ระบบท่ีเอาไมท่ี้ถูกส่งไปเป็นฐานการพิจารณา และระบบท่ีเอาผูด้  าเนินการเป็น
ฐานการพิจารณา 

1.  ใบอนุญาตท่ีเอาการส่งไมเ้ป็นฐานการพิจารณา ผลิตภณัฑ์ไมแ้ต่ละรายการท่ีจะ
ส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปจะไดรั้บใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการออกใบอนุญาตเป็น
รายการไป ตามแนวทางน้ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการออกใบอนุญาตจะตรวจสอบหลกัฐานแสดง
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ตน้ก าเนิดท่ีถูกกฎหมายของไมท่ี้ให้มากบัการส่งแต่ละคร้ังซ่ึงจะตอ้งมีระบบควบคุมในระดบัชาติ
เพื่อใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.  ใบอนุญาตท่ีมีผูด้  าเนินงานเป็นฐานการพิจารณา หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการออก
ใบอนุญาตจะท าการตรวจสอบผูด้  าเนินงานแต่ละรายเป็นการเฉพาะ มีระบบในการควบคุมต้น
ก าเนิดท่ีถูกกฎหมายของไมท้ั้งหมดท่ีได้ตามขอ้ก าหนดของระบบการประกนัความถูกตอ้งตาม
กฎหมาย การส่งไมท้ั้งหมดจากผูด้  าเนินการรายนั้นจะมีใบอนุญาต FLEGT รับรอง ตราบใดท่ีการ
ตรวจเป็นระยะ ๆ แสดงให้เห็นว่าระบบท่ีได้รับอนุมัตินั้นยงัมีประสิทธิผลอยู่ ในกรณีน้ีมีการ
ยอมรับระบบต่าง ๆ ท่ีมีอยูท่ี่ผูด้  าเนินการใชท่ี้ค่อนขา้งกวา้ง เช่น การจดัระบบการรับรองและระบบ
การติดตามไมโ้ดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการออกใบอนุญาตจ าเป็นท่ีจะต้องมีการตรวจระบบ
เหล่าน้ีเป็นระยะ เพื่อประกนัวา่ไดด้ าเนินการไปตามขอ้ก าหนดของระบบการประกนัความถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

ในประเทศหุ้นส่วนบางประเทศมีความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันาและด าเนินการระบบ  
การประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายในขอบเขตทัว่ประเทศ อยา่งไรก็ตามคาดวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดใน
ระยะสั้น ระบบท่ีจะน ามาใช้อาจจะมีการจ ากดัขอบเขตการใช้หรือจ ากดัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ หรือ
จ ากัดเฉพาะห่วงโซ่อุปทานหลักท่ีส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป ในขณะท่ีข้อจ ากัดเช่นน้ีอาจจะ
เหมาะสมในขั้นตน้ สหภาพยุโรปจะกระตุ้นให้ประเทศหุ้นส่วนขยายขอบเขตการน าระบบการ
ประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายของตนไปใชก้บัการส่งออกทั้งหมดของประเทศและใชก้บัตลาด
ภายในประเทศดว้ย 

การติดตามผลการด าเนินการทั้งหมดของระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศหุน้ส่วนนั้นจะเป็นความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการด าเนินงานร่วม (Joint 
Implementation Committee: JIC) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนของรัฐบาลประเทศหุ้นส่วนและสหภาพยุโรป 

2.  กฎหมายควบคุมการคา้ไม ้(Timber Regulation) ของสหภาพยโุรป48 
กฎหมายควบคุมการคา้ไม ้เป็นกฎหมายท่ีสหภาพยุโรปออกมาเสริมมาตรการ FLEGT 

คือ กฎหมายควบคุมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  หรือ Eu Timber Regulation No 995/2010  
ท่ีประกาศอยา่งเป็นทางการเม่ือพฤศจิกายน 2553 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2556โดย
กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหน้าท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไมแ้ละ
สินคา้จากไม ้ซ่ึงผลิตภณัฑ์ไมป้ระเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ HS Code 9403 60 ก็อยูใ่นขอบเขตบงัคบัของ

                                                           
48  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council. Retrieved May 7, 

2015, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN 
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กฎหมายในการวางตลาดไม ้หรือสินคา้จากไมเ้ป็นคร้ังแรกในตลาดสหภาพยุโรปดว้ย โดยมีรายการ
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั คือ 

1.  หา้มวางตลาดไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ไดจ้ากไมท่ี้ตดัมาอยา่งผดิกฎหมาย 
2.  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีน าผลิตภณัฑ์ไมเ้ขา้ตลาดสหภาพเป็นคร้ังแรก ตอ้งด าเนินการ 

ดว้ยความรับผิดชอบ และตอ้งจดัและประเมินระบบ Due diligence system และท าการเก็บบนัทึก
ขอ้มูลคู่คา้ทั้งลูกคา้ และ Supplier ท่ีท  าธุรกิจร่วมกนัในช่วง 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ยอ้นกลบั 

โดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง กฎหมายท่ีบังคับใช้ในประเทศต้นก าเนิดไม ้ 
ท่ีสหภาพยุโรปจะน ามาใช้ในการพิจารณา “ไมผ้ิดกฎหมาย” ตามท่ีก าหนดในกฎหมายควบคุม
การคา้ไม ้ขอ้ (h) คือ 

1. สิทธิในการตดัไมภ้ายใตข้อบเขตตามกฎหมาย 
2. การช าระค่าสิทธิหรือการจ่ายค่าสัมปทานในการตดัไม ้รวมหถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตดัไม ้
3. การตดัไม้ รวมถึงกฎหมายส่ิงแวดล้อมและกฎหมายป่าไม้ ซ่ึงประกอบด้วยการ

จดัการป่าไม ้และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัไมโ้ดยตรง 
4. สิทธิตามกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือสิทธิของบุคคลท่ีสาม ท่ีเก่ียวกบัการใช้

งานหรือใชป้ระโยชน์และการครอบครองหรือสัมปทานท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเน่ืองจากการตดัไม ้
5. การคา้และการศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคป่าไม ้
ทั้งน้ี กฎหมายควบคุมการคา้ไมข้องสหภาพยุโรป มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อตดัสินความ

ถูกตอ้งของไม ้ตามกฎหมายของประเทศตน้ก าเนิดไม ้เน่ืองจากสหภาพยุโรปไม่มีอ านาจท่ีจะเขา้มา
ยุง่เก่ียวกบักระบวนการทางกฎหมายของประเทศคู่คา้  

องค์ประกอบส าคัญของระบบ Due diligence ระบบการตรวจสอความถูกต้องของ
สินคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้(มาตรา 6) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  มาตรการและขั้นตอนการด าเนินการ ท่ีท าให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลคู่คา้ ซ่ึงรายละเอียด
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดหาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามาวางจ าหน่ายในตลาดของผูป้ระกอบการ 
ดงัต่อไปน้ี 
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 1.1  รายละเอียดของสินคา้ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือทางการคา้ และชนิดของผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนช่ือสามญัของพนัธ์ุไม ้และช่ือวทิยาศาสตร์ ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.2  ประเทศตน้ก าเนิดและสถานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.2.1  ภูมิภาคยอ่ยท่ีไมถู้กเก็บเก่ียวหรือถูกตดั 
  1.2.2  สัมปทานป่าไม ้  
 1.3  ปริมาตร หรือน ้าหนกัโดยแจง้เป็นปริมาตร น ้าหนกั หรือจ านวนหน่วยนบั 
 1.4  ช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้ดัหาไปยงัผูป้ระกอบการ 
 1.5  ช่ือและท่ีอยูข่องผูค้า้ผูรั้บซ้ือไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้
 1.6  เอกสาร หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไมมี้ความสอดคลอ้ง

ต่อขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศตน้ก าเนิดไม ้
2.  ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงท่ีใหอ้ านาจผูป้ระกอบการในการวิเคราะห์และประเมิน

ความเส่ียงของไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไมท่ี้น าเขา้มาจ าหน่ายในตลาดวา่ไดม้าจากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
หรือการตดัไมท่ี้ผดิกฎหมาย โดยมีเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง ประกอบดว้ย 

 2.1  การรับรองการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง การออกใบรับรอง 
หรือเกณฑ์การรับรองโดยบุคคลท่ีสาม ท่ีมีขอบเขตครอบคลุมการตรวจสอบความสอดคล้อง
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2  การติดตามสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการลกัลอบตดัไมผ้ดิกฎหมายบางชนิด 
 2.3  ติดตามสถานการณ์ของการตดัไมผ้ิดกฎหมาย หรือการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งใน

ประเทศตน้ก าเนิดไม ้หรือในพื้นท่ีภูมิภาคท่ีเป็นแหล่งไมท่ี้มีการตดัไม ้รวมถึงการพิจารณาในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้อาวธุสงคราม 

 2.4  บทลงโทษ  (Sanction)  ท่ี ก า หนดโดยคณะมนต รีค ว ามมั่น ค งแ ห่ ง
สหประชาชาติ (UN) หรือคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรป (EU) เร่ือง การน าเขา้และส่งออกไม ้

 2.5  ความซบัซอ้นในขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานของไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้
 2.6  ขอ้มูล ความสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศตน้

ก าเนิดไม ้
3.  ยกเวน้กรณีท่ีความเส่ียงท่ีพบตามขั้นตอนการประเมินความเส่ียงระบุเป็นความเส่ียง

เพียงเล็กน้อย ให้มีขั้นตอนการบรรเทาความเส่ียงท่ีประกอบด้วยชุดมาตรการและขั้นตอนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอเพื่อบรรเทาความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงการขอขอ้มูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติม หรือการขอรับรองจากบุคคลท่ีสาม 
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กฎหมายควบคุมการค้าไม้ของ EU ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นผูน้ าไม้หรือ
ผลิตภณัฑ์จากไมเ้ขา้ตลาดเป็นคร้ังแรก ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ โดยจดัระบบ Due 
diligence system ท่ีมีองค์ประกอบดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าไมห้รือผลิตภณัฑ์ไมใ้นสินคา้ท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ตลาด ไดม้าอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ของประเทศตน้ก าเนิดไม ้ซ่ึงการยืนยนั
ไมถู้กกฎหมาย ตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐาน 2 เร่ือง คือ  

1.  ค านิยาม “ ไมถู้กกฎหมาย” ตามกฎหมายของประเทศตน้ก าเนิดไม ้โดยตวับทของ
กฎหมายภายในประเทศตน้ก าเนิดไมท่ี้เก่ียวขอ้ง เกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินการกระท า
ท่ีผดิกฎหมาย ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบบั  

2.  การแยกแยะ ติดตาม และตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัแหล่งท่ีมาของไม ้หมายถึง การ
ท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีใบอนุญาตคา้ไมอ้ย่างถูกกฎหมาย หรือไดรั้บสัมปทานการตดัไม้ ยงัไม่ได้
เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวจะไม่มีไมท่ี้ไม่ถูกกฎหมายจ าหน่าย หรือจะไม่มีไมน้อก
สัมปทานไวใ้นครอบครอง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเน้ือหา ขอบเขต และการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละฉบบัใน
แต่ละประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งมีกลไกตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถแยกไม้ท่ีถูกกฎหมาย
ออกจากไมท้ั้งหมดได ้

ทั้ งน้ี หากไม้ท่ีต้องการยืนยนั  เป็นไม้ท่ีมีใบอนุญาต FLEGT คือ FLEGT License  
ตามกฎหมาย Regulation (EC) No 2173/2005 และ Regulation (EC) No 1024/2008 จะถือว่าไม้น้ี
เป็นไมท่ี้ไดรั้บการยืนยนัอย่างถูกตอ้ง และจะไดสิ้ทธิในการผ่านเขา้ตลาดสหภาพยุโรปไดโ้ดยไม้
ตอ้งใช้หลกัฐานอ่ืนประกอบ แต่ผูป้ระกอบการธุรกิจในสหภาพยุโรป ยงัต้องปฏิบติัหน้าท่ีตาม
กฎหมาย Eu Timber Regulation No 995/2010 ก าหนด แต่หากเป็นไม้ท่ีไม่มีใบอนุญาต FLEGT  
ก็ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะตอ้งยนืยนัท่ีมาของไม ้    
 3.2.2  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเฟอร์นิเจอร์49 ดงัน้ี 
(1)  หลกักฎหมาย 
 (ก)  กฎหมายและกฎระเบียบบริหารท่ีใชบ้งัคบัทัว่ประเทศ 
  1. กฎหมายว่าดว้ย“การคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภค สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน” 
  2. กฎระเบียบบริการว่าด้วย “ การควบคุม การน าเข้าส่งออกสินค้าของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน” 
                                                           

49  ศูนย์ความรู้เพ่ือการค้าและการลงทุนกับจีน.กฎหมายเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์.  สืบคน้ 2 มีนาคม 2558, 
จากhttp://www.chineselowelinic.mou.go.th/info/info_detail.detail.php?.idcont= 7&idcontsub=346 
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 (ข)  กฎระเบียบบริหารทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบัเฉพาะทอ้งถ่ิน 
  1. กฎระเบียบบริหารว่าดว้ย “วิธีบงัคบัใช้กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิ

ประโยชน์ของผูบ้ริโภคของมหานครปักก่ิง” 
  2. ขอ้ก าหนดว่าด้วย “ความรับผิดในการซ่อม เปล่ียน คืน สินคา้ของมหา

นครปักก่ิง” 
  3. กฎระเบียบบริหารว่าด้วย “3 รับผิดชอบ” ในผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ของมหานครเซ่ียงไฮ ้
(2)  สาระส าคญัของกฎระเบียบบริหารทอ้งถ่ิน มหานครปักก่ิง 
 (ก)  ผูรั้บผดิชอบ 
ผูรั้บผดิชอบในกรณีสินคา้เฟอร์นิเจอร์มีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานและยงัอยูใ่นระยะเวลา

ประกนั ไดแ้ก่บุคคลต่อไปน้ี 
1. ผูผ้ลิต 
2. ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
3.  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 
4. ผูใ้หเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่าย 
 (ข)  หลกัเกณฑก์ารวางจ าหน่ายสินคา้ 

1. หา้มจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่มีการประกนั “3 รับผดิชอบ” 
2. หา้มจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่ไดม้าตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
3. ผู ้จ  าหน่ายต้องจัดให้มีแผนกรับเร่ืองราวร้องเรียนจากผู ้บริโภคและ 

มีมาตรการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้
4. จะตอ้งท าบนัทึกสัญญาการซ้ือขายตามท่ีกฎระเบียบบริหารไดก้ าหนดไว ้
5. จะต้องมีค าแนะน า  วิธีการใช้และรักษา หลักเกณฑ์การรับประกัน  

“3 รับผดิชอบ” และส่งมอบหนงัสือรับประกนัและใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 
(ค)  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูผ้ลิต 
 1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องตรงกับมาตรฐานท่ีระบุไวใ้นฉลากหรือ

หนงัสือแนะน าสินคา้และตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 2. ตอ้งส่งมอบหนงัสือรับประกนัวา่สินคา้ไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ 
 3. จะตอ้งปรากฎช่ือสินคา้ แหล่งผลิต ช่ือโรงงานท่ีผลิต และสถานท่ีอยู่ของ

โรงงานท่ีผลิตบนสินคา้ 
 4. จะตอ้งระบุส่วนประกอบส าคญัของสินคา้ 
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 5. ตอ้งตกลงเร่ือง “3 รับผิดชอบ” กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และ
ผูใ้หเ้ช่าสถานท่ี เพื่อจ าหน่ายสินคา้ใหช้ดัเจน 

 6. ตอ้งจดัใหมี้แผนกรับเร่ืองราวร้องเรียนจากผูบ้ริโภคและมีมาตรการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้

(ง)  หลกัเกณฑก์ารประกนัสินคา้ 
ระยะเวลาการประกนัสินคา้ ให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบสินคา้เป็นตน้ไป แต่ช่วง

ระยะเวลาท่ีมีการส่งซ่อมจะไม่น าเขา้มาค านวณเป็นระยะเวลาประกนั 
เม่ือผู ้บริโภคประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตาม “3 รับผิดชอบ” จะต้องมีหลักฐานใบ

รับประกนัหรือใบเสร็จรับเงินค่าสินคา้เป็นหลกัฐานในการใช้สิทธิเรียกร้องกบัผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบ 
กรณีหลกัฐานดงักล่าวสูญหาย หากสามารถแสดงหลกัฐานอ่ืนใดเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ดงักล่าว 
ก็สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องตามหลกัเกณฑ ์“3 รับผดิชอบ” ได ้

ระยะเวลาการรับผดิชอบ มีเกณฑก์ าหนดไว ้ดงัน้ี 
1. กรณีหากเกิดปัญหาร้ายแรงท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ภายใน 90 วนั นบัแต่วนั

ส่งมอบสินค้า ผูบ้ริโภคสามารถเลือกท่ีจะซ่อม เปล่ียน หรือคืนสินค้าได้ กรณีคืนสินค้า ผูต้ ้อง
รับผดิชอบจะตอ้งคืนเงินตามจ านวนท่ีซ้ือขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยช าระใหเ้สร็จส้ินภายในคร้ังเดียว 

2. กรณีหากเกิดปัญหาร้ายแรงท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ภายใน 180 วนั นบัแต่
วนัส่งมอบสินค้า ผูบ้ริโภคสามารถเลือกท่ีจะซ่อม เปล่ียน สินค้าได้ กรณีเปล่ียนสินค้า ผูต้ ้อง
รับผดิชอบจะตอ้งยนิยอมใหมี้การเปล่ียนสินคา้ได ้และจะตอ้งเปล่ียนสินคา้ประเภทชนิดเดียวกนักบั
ท่ีมีการซ้ือขายคร้ังแรก 

3. ภายในระยะเวลาประกนั “3 รับผิดชอบ” หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพของ
สินค้า ซ่ึงปัญหาดังกล่าวได้รับการซ่อมถึง 2 คร้ังแล้วแต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผูต้ ้อง
รับผดิชอบจะตอ้งยนิยอมใหมี้การเปล่ียนสินคา้ได ้และจะตอ้งเปล่ียนสินคา้ประเภทชนิดเดียวกนักบั
ท่ีมีการซ้ือขายคร้ังแรก 

4. ภายในระยะเวลาประกัน “3 รับผิดชอบ” หากสินค้าอยู่ในเง่ือนไข สามารถ
เปล่ียนสินคา้ใหม่ได ้แต่ผูต้อ้งรับผิดชอบไม่มีสินคา้ประเภทชนิดเดียวกนัให้เปล่ียน ประกอบกบั
ผูบ้ริโภคก็ไม่ประสงค์ท่ีจะเปล่ียนเป็นสินคา้ประเภทอ่ืน ผูต้อ้งรับผิดชอบจะตอ้งรับของคืนและ
ช าระค่าสินคา้คืนให้แก่ผูบ้ริโภค หากมีสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีสามารถเปล่ียนได้ แต่ผูบ้ริโภค 
ไม่ประสงคจ์ะเปล่ียนสินคา้ใหม่ ยนืยนัท่ีจะคืนสินคา้ ผูต้อ้งรับผดิชอบจะตอ้งรับคืนสินคา้และช าระ
ค่าสินคา้คืนใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยหกัค่าเส่ือมออกจากราคาได ้ค่าเส่ือมให้คิดค านวณตั้งแต่วนัส่งมอบ
สินคา้จนถึงวนัคืนสินคา้ตามท่ีกฎระเบียบบริหารทอ้งถ่ินไดก้ าหนดไว ้

DPU



126 

5. ภายในระยะเวลาประกนั “ 3 รับผดิชอบ” หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพและอยู่
ในวิสัยท่ีจะซ่อมได ้ผูต้อ้งรับผิดชอบจะตอ้งซ่อมให้แก่ผูบ้ริโภคโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
วสัดุ อุปกรณ์ ค่าซ่อม ค่าล่วงเวลา 

6. ภายในระยะเวลาประกัน “ 3 รับผิดชอบ” หากมีการให้บริการซ่อม เปล่ียน  
รับคืน สินคา้ถึงท่ีอยูข่องผูบ้ริโภค ผูต้อ้งรับผดิชอบสามารถเรียกเก็บค่าขนส่งไดต้ามความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

7. หากเกิดปัญหากบัคุณภาพของสินคา้จนเป็นสาเหตุโดยตรงให้แก่ผูบ้ริโภคไดรั้บ
อนัตรายเสียหาย ผูต้อ้งรับผดิชอบจะตอ้งชดใชค่้าเสียหายตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(จ)  ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งรับผดิตามหลกัประกนั “3 รับผดิชอบ” 
 1. กรณีท่ีผูบ้ริโภคใช้ ดูแล หรือบ ารุงรักษา ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมจนท า

ใหสิ้นคา้ไดรั้บความเสียหาย 
 2. กรณีผูบ้ริโภคน าสินค้าไปให้บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูต้ ้องรับผิดชอบท าการ

ซ่อมแซม หรือซ่อมแซมดว้ยตนเอง จนเกิดคามเสียหายแก่สินคา้ 
 3. ไม่มีหลกัฐานใบรับประกนัสินคา้ อีกทั้งไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน

ค่าเสียหายหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดมี้การซ้ือสินคา้จากผูต้อ้งรับผดิชอบ 
(ฉ)  กรณีผูต้อ้งรับผดิชอบลม้ละลาย ปิดกิจการ หรือควบรวมกิจการ 

หากผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ หรือผูใ้ห้เช่าสถานท่ีเพื่อจ าหน่ายสินคา้
ประสบภาวะล้มละลาย ปิดกิจการ ควบรวมกิจการ หรือแยกกิจการ สิทธิหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์  
“3 รับผดิชอบ” ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริหาร ท่ีเก่ียวขอ้งไดบ้ญัญติัไว ้

 (ช)  การเยยีวยาค่าเสียหาย 
เม่ือผูบ้ริโภคเกิดขอ้พิพาทในเร่ืองคุณภาพสินคา้กบัผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูจ้ดังานแสดง

สินคา้ หรือผูใ้ห้เช่าสถานท่ีเพื่อจ าหน่ายสินคา้ เม่ือไม่สามารถตกลงกนัได ้ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะ
ร้องเรียนต่อสมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพื่อท าการใกล่เกล่ียขอ้พิพาทได ้
หากไม่สามารถบรรลุตามประสงค์ของคู่กรณี ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะร้องเรียนต่อหน่วยงาน
มาตรฐานก ากบัเทคโนโลยี หรือหน่วยงานบริหารพาณิชยแ์ละกรมอุตสาหกรรมประจ าทอ้งถ่ิน 
นั้น ๆ ได ้หรือผูบ้ริโภคจะน าคดีข้ึนสู่ศาลประชาชนใหท้ าการพิจารณาพิพากษาก็ได ้

(3)  สาระส าคญัของกฎระเบียบบริหารทอ้งถ่ิน มหานครเซียงไฮ ้
กฎระเบียบบริหารว่าดว้ย “ 3 รับผิดชอบ” ในผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของ

มหานครเซ่ียงไฮ ้มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
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(ก)  หลกัการความรับผดิ 
 1. ยดึหลกัการ “ผูใ้ดขาย ผูน้ั้นตอ้งรับผดิชอบ” 
 2. หลกัการวา่ดว้ย“การใหบ้ริการผูบ้ริโภคจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย สมเหตุสมผล 

เสมอภาค และเป็นธรรม ในการคา้ขาย” 
(ข)  หนา้ท่ีของผูจ้  าหน่าย 
ในการจ าหน่ายสินคา้เฟอร์นิเจอร์ ผูจ้  าหน่ายจะตอ้งระบุขอ้ความเก่ียวกบัแหล่ง ก าเนิด

สินคา้ช่ือโรงงาน รูปแบบและลกัษณะรุ่น ระดบัคุณภาพของสินคา้ มาตรฐานของสินคา้ ราคาสินคา้ 
และส่วนประกอบพื้นฐานของสินคา้ โดยจะตอ้งมีเอกสารรับรองผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
ประกอบการขายสินคา้ดว้ย 

(ค)  หลกัเกณฑก์ารจ าหน่าย 
สินคา้เฟอร์นิเจอร์ใดท่ีไม่มีหนังสือรับประกนั “ 3 รับผิดชอบ” ห้ามวางจ าหน่ายใน

ทอ้งตลาด 
(ง)  ผูต้อ้งรับผดิชอบ 
 1. ผูผ้ลิต 
 2. ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
 3. ผูใ้หเ้ช่าสถานท่ีเพื่อจดัจ าหน่าย 
(จ)  หลกัเกณฑค์วามรับผดิตาม “3 รับผดิชอบ” 
 1. “รับผิดชอบซ่อม” หากเกิดกรณีเก่ียวกบัปัญหาคุณภาพของสินคา้ ถือว่าอยู่ใน

ข่ายท่ีผูต้อ้งรับผดิชอบตอ้งท าการซ่อมทั้งส้ิน 
 2. “รับผิดชอบเปล่ียน” หากเกิดกรณีเก่ียวกบัปัญหาคุณภาพของสินคา้ เม่ือได้มี

การซ่อมคร้ังหน่ึงแลว้แต่ยงัไม่สามารถขจดัปัญหาดงักล่าวได ้ให้ถือวา่อยูใ่นข่ายท่ีผูต้อ้งรับผิดชอบ
ตอ้งท าการเปล่ียนสินคา้ได ้ระยะเวลาประกนัสินคา้ท่ีเปล่ียนใหม่ ให้นบัหน่ึงใหม่นบัแต่วนัส่งมอบ
สินคา้ท่ีมีการเปล่ียน 

 3. “รับผิดชอบคืน” หากเกิดกรณีเก่ียวกบัปัญหาคุณภาพของสินคา้ เม่ือได้มีการ
ซ่อมสองคร้ังแลว้แต่ยงัไม่สามารถขจดัปัญหาดงักล่าวได ้ให้ถือวา่อยูใ่นข่ายท่ีผูต้อ้งรับผิดชอบตอ้ง
รับเปล่ียนสินคา้เม่ือเปล่ียนสินคา้แลว้ก็ยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ ให้ถือว่าอยูใ่น
ข่ายท่ีผูต้อ้งรับผดิชอบตอ้งท าการรับสินคา้คืน 
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(ฉ)  ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งรับผดิตามหลกัประกนั “3 รับผดิชอบ” 
 1. กรณีท่ีผูบ้ริโภคใช้ ดูแล หรือบ ารุงรักษา ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมจนท าให้

สินคา้ไดรั้บความเสียหาย 
 2. กรณีผูบ้ริโภคท าการร้ือถอนซ่อมแซมเอง 
 3. ไม่มีหลกัฐานใบรับประกนัสินค้า อีกทั้งไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินค่า

สินคา้หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดมี้การซ้ือสินคา้จากผูต้อ้งรับผดิชอบ 
 4. ตวัเลขรหัสท่ีปรากฎในตวัสินค้าไม่ตรงกับตวัเลขรหัสท่ีปรากฎในหนังสือ

รับประกนั หรือใบเสร็จรับเงิน 
 5. เม่ือล่วงพน้ก าหนดระยะเวลาประกนัสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือประกัน

สินคา้ 
 3.2.3 ประเทศญ่ีปุ่น50 

พระราชบญัญติัหลกัการป่าไมแ้ละการท าป่าไมพ้ระราชบญัญติั ฉบบัท่ี 161 ลงวนัท่ี 9 
กรกฎาคม ค.ศ. 1964 ประกอบไปดว้ย 

1. บทบญัญติัทัว่ไป (มาตรา 1-10) 
2. แผนการเบ้ืองตน้ส าหรับป่าไมแ้ละการท าป่าไม ้(มาตรา 11) 
3. มาตรการส าหรับการท าใหป่้าไมมี้หนา้ท่ีอเนกประสงค์ (มาตรา 12-18) 
4. นโยบายเพื่อการพฒันาป่าไมท่ี้ย ัง่ยนืและเหมาะสม (มาตรา 19-23) 
5. นโยบายเพื่อการรักษาจ านวนและการใชป้ระโยชน์ผลิตภณัฑจ์ากป่า (มาตรา 24-26) 
6. หน่วยงานทางปกครองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (มาตรา 27 และ 28) 
7. คณะกรรมการนโยบายดา้นป่าไม ้(มาตรา 29-33) 
โดยจะขอกล่าวถึงบทบญัญติัท่ีส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(1)  บทบญัญติัทัว่ไป (มาตรา 1-10) 
 1)  ความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีอยู่ในมาตรา 1 การท าให้ชีวิตของ

ประชาชนมีความมัน่คงและไดรั้บการปรับปรุง และการพฒันาเศรษฐกิจของชาติผา่นนโยบายทาง
ป่าไมแ้ละการท าป่าไมโ้ดยการด าเนินการอยา่งเป็นระบบดว้ยความเขา้ใจ โดยอาศยัการสร้างความ

                                                           
50  Japanese Law Translation. (ม.ป.ป.). พระราชบัญญติัหลกัการป่าไม้และการท าป่าไม้ฉบับท่ี 161  

ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1964. สืบคน้ 22 มีนาคม 2558, จาก 
http//www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detai/?Re=02&co=02&ia=03&x=0&y=0&al%5B%5D=F&ky=fore
st&page=10 
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ตระหนกัของประชาชนในหลกัการและสาระส าคญัพื้นฐาน และการท าให้หนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลกลางและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความชดัเจนข้ึน 

 2)  การท าให้ป่าไมมี้หนา้ท่ีอเนกประสงคอ์ยา่งย ัง่ยืนอยูใ่นมาตรา 2 โดยให้ป่าไม้
ท าหนา้ท่ีสงวนท่ีดินของรัฐแหล่งน ้าส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติสุขอนามยัสาธารณะการป้องกนัภาวะ
โลกร้อน และการจดัหาผลิตภณัฑ์จากป่า ในการดูแลชีวิตประชากรและเศรษฐกิจของชาติอย่าง
ย ัง่ยนื การพฒันาและสงวนรักษาป่าในอนาคตจกัตอ้งใชค้วามพยายามในระดบัท่ีเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยความส าคญัของกิจกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จากป่าท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองในหมู่บา้น
ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา จกัตอ้งมีการสนบัสนุนพื้นท่ีเช่นนั้นและสนบัสนุนในการท าขอ้ตกลงกบัประชาชน
พื้นท่ีนั้นเพื่อการพฒันาและสงวนรักษาป่าโดยพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

 3)  การพฒันาป่าอยา่งสมบูรณ์และย ัง่ยนื ตามมาตรา 3 เน่ืองจากความจริงท่ีวา่การ
ท าป่าไมมี้บทบาทส าคญัอนัท าใหป่้ามีหนา้ท่ีเอนกประสงค์ การพฒันาป่าอยา่งสมบูรณ์และย ัง่ยืนจึง
ต้องได้รับการสนับสนุนโดยการให้ประกันแรงงานปรับปรุงการผลิต และด าเนินการจดัให้มี
โครงสร้างการท าป่าไมต้ามท่ีวางไวด้ว้ยความส าคญัในการใหป้ระกนักบัความตอ้งการอยา่งพอเพียง 
และการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์จากป่า การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากป่าจ าตอ้งได้รับการ
สนับสนุนด้วยการจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการอนัหลากหลายของประชากร และให้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัป่าไมแ้ละการท าป่าไมด้ว้ย 

 4)  หน้าท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาล ในมาตรา 4 รัฐบาลมีภาระหน้าท่ีในการ
ออกกฎและด าเนินนโยบายเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัป่าไมแ้ละการท าป่าไมใ้ห้เป็นผล อนัเน่ืองมาจาก
หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัป่าท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 2 และ 3  

 5)  การจดัการและด าเนินการตามโครงการป่าแห่งชาติ ตามมาตรา 5 รัฐบาลมี
ภาระหน้าท่ีต่อการจดัการและด าเนินการตามโตรงการป่าแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
ตามหลกัการพื้นฐานเพื่อท่ีจะให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือสวสัดิการของชุมชนโดยการเพิ่ม
ประโยชน์สาธารณะและบทบาทของท่ีดินและป่าของรัฐจดัหาผลิตภณัฑ์จากป่าอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ และการใชป้ระโยชน์จากป่าไมข้องรัฐ 

 6)  ภาระหนา้ท่ีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 6 องคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าท่ีตามหลักการพื้นฐาน และอยู่บนการแบ่งปันบทบาทกับรัฐบาลอย่าง
เหมาะสมส าหรับการออกกฎและการท าตามนโยบายป่าไมแ้ละการท าป่าไมท่ี้เหมาะกบัลกัษณะทาง
ธรรมชาติและเศรษฐสังคมแห่งพื้นท่ีนั้น 
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 7)  มาตรการทางการเงิน ตามมาตรา 7 รัฐบาลตอ้งด าเนินมาตรการทางกฎหมาย
และทางการเงินท่ีจ าเป็นต่อการท าตามนโยบายอนัเก่ียวกบัป่าและการท าป่าไมพ้ยายามจดัหาการ
สนบัสนุนทางการเงินอยา่งเพียงพอ 

 8)  การสนับสนุนความพยายามของประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวการท าป่าไม ้ตาม
มาตรา 8 ในการด าเนินมาตรการทางป่าไม้และการท าป่าไม้ รัฐบาลและองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งตั้งเป้าประสงค์ในการจดัให้ความช่วยเหลือแก่อาสาสมคัรท่ีมีส่วนเก่ียวกบัป่าไมแ้ละ
การท าป่าไมอ้งคก์รท่ีเก่ียวกบัป่าและการท าป่าไมผู้ด้  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัไม ้และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบั
การจ าหน่ายและการด าเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากป่า  

 9)  หน้าท่ีในความรับผิดชอบของเจา้ของป่าตามมาตรา 9 เจา้ของป่าและคนท่ีมี
กรรมสิทธ์ิในป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือหาผลก าไร ตามหลักการเบ้ืองต้นตอ้ง
พยายามสงวนรักษาป่าไมเ้พื่อการมีหนา้ท่ีอเนกประสงคข์องป่าจะไดบ้รรลุผล 

 10)  รายงานประจ าปีวา่ดว้ยเร่ืองทิศทางของป่าไมแ้ละการท าป่าไม ้ตามมาตรา 10 
รัฐบาลต้องเสนอรายงานประจ าปีต่อสภาว่าด้วยเร่ืองทิศทางของป่าไม้และการท าป่าไม้ และ
นโยบายเก่ียวกบัป่าไมแ้ละการท าป่าไมด้งัน้ี 

  1.  รัฐบาลต้อง เตรียมการและเสนอต่อสภา ซ่ึ ง เอกสาร ท่ีอธิบายถึง
แนวนโยบายท่ีรัฐบาลจะด าเนินการอนัเน่ืองมาจากทิศทางของป่าไมแ้ละการท าป่าไมต้ามท่ีบญัญติั
ไวใ้นวรรคก่อน 

  2.  รัฐบาลต้องได้รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ในการท่ี
จัดเตรียมเอกสารท่ีอธิบายถึงแนวนโยบายท่ีรัฐบาลจะด าเนินการให้ส าเร็จตามบัญญัติไวใ้น  
วรรคก่อน 
 
3.3  องค์กรสากลภาคเอกชนด้านการจัดการป่าไม้อย่างยัง่ยนื51 

องคก์รหลกัระดบันานาชาติท่ีท างานดา้นการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมไม ้และเคร่ืองเรือน ซ่ึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนนั้นรวมไปถึงผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ไม้ด้วย ได้แก่ FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Progarm for the Endorsement of 
Forest Certification Scheme) ซ่ึงทั้งสององค์กรมีเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินการ คือ การจดัการ
ป่าไม้อย่างย ัง่ยืน ทั้ งสององค์กรยงัใช้การให้รับรองผูป้ระกอบการและการติดป้ายสินค้า เป็น

                                                           
51  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). รายงานการศึกษา โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อมโลก.  สืบคน้ 2 มีนาคม 2558, จาก 
http://www.oie.go.th/academic/ 
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เคร่ืองมือในการส่งเสริมการจดัการป่าไม ้แต่โครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการด าเนินการของทั้งสอง
องคก์ร ยงัมีความแตกต่างกนั 

1. FSC 
FSC (Forest Stewardship Council) เป็นองค์กรระดับนานาชาติท่ีด าเนินการโดยไม่หวงั

ก าไร ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1993 มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 
FSC มีการด าเนินการผ่านระบบสมาชิก ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได ้

ทั้งในระดบัองค์กร และระดบับุคคล โดยสมาชิกระดบัองค์กร มีค่าธรรมเนียมรายปีตามขนาดและ
ขีดความสามารถขององค์กร โดยผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิก FSC จะต้องมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการป่าไม ้และความมุ่งมัน่ในการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน โดย FSC ไดจ้ดัแบ่งสมาชิกออกเป็น  
3 กลุ่ม คือ สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ สมาชิกกลุ่มส่ิงแวดลอ้ม และสมาชิกกลุ่มสังคม โดยผูเ้ป็นสมาชิก
มีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมและแต่ละกลุ่มมีน ้ าหนกัของเสียงในการลงมติไดเ้ท่ากนัในท่ีประชุมสามญั 
แมว้า่สมาชิกในกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 

การส่งเสริมการจดัการป่าไม้อย่างย ัง่ยืนของ FSC เร่ิมจากการก าหนดนโยบายและ
มาตรฐานส าหรับการจดัการป่าไม ้นโยบายและมาตรฐานเหล่าน้ีก าหนดข้ึนตามขั้นตอนการก าหนด
มาตรฐานของ ISEAL (ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards) 
ซ่ึงเป็นสมาคมระดบันานาชาติอีกสมาคมหน่ึง ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อวางแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน
ในดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายและมาตรฐานของ FSC มีหลกัการพื้นฐาน 10 ขอ้ ดงัน้ี  
1. ปฏิบติัตามกฎหมายและสนธิสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ยืนยนัสิทธิในการถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างชัดเจน และไม่มี 

ขอ้โตแ้ยง้ 
3. ใหค้วามตระหนกัและเคารพสิทธิของชนพื้นเมือง 
4. ธ ารงรักษาหรือเสริมสร้างสถานะทางสังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องคนงาน

ป่าไมแ้ละชุมชนทอ้งถ่ินและเคารพสิทธิของคนงานตามขอ้ตกลง ILO 
5. การใชแ้ละการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากป่าไมอ้ยา่งเท่าเทียม 
6. ลดผลกระทบจากการตัดไม้ต่อส่ิงแวดล้อม  และรักษาระบบนิเวศน์และ 

ความสมบูรณ์ของป่า 
7. มีแผนการจดัการป่าไมท่ี้เหมาะสม และมีการปรับปรุงแผนอยา่งต่อเน่ือง 
8. มีการตรวจตราและตรวจประเมิน สภาวะของป่าไม ้ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม อยา่งสม ่าเสมอ 
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9. ฟ้ืนฟูป่าท่ีมีค่าสูงดา้นการอนุรักษ ์(High Conservaion Value Forests: HCVFs) 
10. การปลูกป่า ซ่ึงตอ้งน าไปสู่การลดภาระหรือแรงกดดนัให้กบัป่าธรรมชาติ และ 

การส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูและการอนุรักษป่์าธรรมชาติ 
นอกจากหลักการพื้นฐาน 10 ข้อ แล้ว FSC มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความ

สอดคลอ้งต่อหลกัการรวม 56 เกณฑ์ FSC อาศยัหลกัการพื้นฐานเหล่าน้ี ในการพฒันามาตรฐาน
เฉพาะส าหรับแต่ละประเทศหรือแต่ละทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัมีการพฒันามาตรฐานเฉพาะส าหรับ
สินคา้จากป่าไมท่ี้ไม่ใช่ไม ้(non-timber forest) เช่นจากไมไ้ผ่และ Brazil nuts กรณีในทอ้งท่ีท่ียงั 
ไม่มีการพฒันามาตรฐาน หน่วยให้การรับรอง (Certification bodies) มีหนา้ท่ีร่างมาตรฐาน “เฉพาะกิจ” 
ข้ึนเพื่อใชใ้นการตรวจประเมิน FSC เรียกมาตรฐานประเภทน้ีวา่ “Locally-adapted generic standards” 

การรับรอง ไมแ้ละ/หรือป่าไมข้อง FSC มี 3 ประเภทหลกัไดแ้ก่  
1)  การรับรองการจดัการป่าไม ้(Forest Management: FM) 
2)  การจดัการ Chain-of-Custody (CoC) 
3)  การจดัการไมค้วบคุม (Controlled-Wood: CW) 
ในท่ีน้ีหมายถึงไม้ท่ีมีท่ีมาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน “ไม้ควบคุม” ของ FSC โดย  

“ไมค้วบคุม” เป็นไมท่ี้ไม่ไดม้าจาก 
1) การท าธุรกิจป่าไมอ้ยา่งผดิกฎหมาย 
2) ป่าไมท่ี้ละเมิดสิทธิ 
3) ป่าไมท่ี้มีการจดัการในลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายต่อป่าท่ีมีคุณค่าสูงดา้นการอนุรักษ ์
4) ป่าสงวน 
5) ป่าไมท่ี้ใชพ้ืชท่ีไดจ้ากการตดัแต่งพนัธุกรรม (ป่า GMO) 
ปัจจุบนั FSC ให้การรับรองป่าไมแ้ล้วทั้งส้ิน 142.44 ลา้นเฮกเตอร์ (1.42 ล้านตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 เท่าของพื้นท่ีประเทศไทย) มีใบรับรองการจดัการป่าไม้ (FM/CoC)  
ท่ี Active รวม 1,043 ฉบบั และใบรับรอง CoC รวม 20,371 ฉบบั 

2.  PEFC52 
PEFC หรือ Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme เป็นองค์กร

ระดับนานาชาติท่ีไม่หวงัผลก าไร และมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจดัการป่าไม้อย่างย ัง่ยืน 
เช่นเดียวกนักบั FSC องคก์รน้ีจดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2542 (1999) มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เมืองเจนีวา 
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

                                                           
52  แหล่งเดิม. 
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PEFC ใชก้ลไกตลาดเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน ผา่นการ
ใหก้ารรับรองและการติดตราสัญลกัษณ์ (Label) บนไมแ้ละสินคา้ไม ้เช่นเดียวกนักบั FSC แต่กลไก
การก าหนดมาตรฐานและการให้การรับรองป่าไมแ้ละ Chain-of-Custody ของ PEFC มีหลกัการ
แตกต่าง PEFC ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรแม่ข่าย (Umbrella organization) ท่ีให้การประเมินและให้การ
ยอมรับระบบการรับรองป่าไมร้ะดบัประเทศ (National Certification Scheme) โดยอาศยัหลกัการ 
แนวทางปฏิบติั และเกณฑ์การประเมินท่ีพฒันาข้ึนโดยองค์กรระหว่างประเทศท่ีประเทศต่าง ๆ  
ให้การยอมรับ เช่น ITTO (International Tropical Timber Organization) และขั้นตอนการรับฟัง
ความเห็นและฉันทามติ (Consensus) จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี โดยเกณฑ์พื้นฐานท่ีน ามาใช้
ในการก าหนดมาตรฐานระดบัประเทศสรุปไดด้งัน้ี 

1.  การจัดการป่าไม้อย่างย ัง่ยืนท่ีก าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศมีรายการท่ี
น ามาใช ้ดงัน้ี 

 ก)  Pan European Criteria and Indicators – ใชเ้ฉพาะ Scheme ในยโุรป 
 ข)  Pan European Operational Level Guidelines 
 ค) ATO/ITTO Principles, criteria and Indicators for the sustainable forest 

management of African tropical forest – ใชใ้นกลุ่มประเทศภายใต ้ATO/ITTO 
 ง)  ITTO guidelines on sustainable forest management – ส าหรับ Tropical forests 
 จ)  เกณฑ์และตัวช้ีวดัอ่ืน ๆ เช่น Montreal Process, Near East Process,Regional 

Initiative of Dry Forests In Asia, Criteria and Indicators for Sustainable Management in Dry-zone 
Africa และ Tarapoto Proposal 

2.  กฎหมายและขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ  
 ก)  เกณฑ์ท่ีก าหนดในการให้การรับรองป่าไม้อย่างย ัง่ยืน ต้องไม่ขัดแยง้หรือ

ละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของประเทศนั้น ๆ  
3.  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization (ILO) 

Convention) 
ก) การบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) 
ข) เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการจดัระเบียบ (Freedom of 

Associations and Protection of the Right to Organize) 
ค) สิทธิในการรวมตวัและต่อรอง 
ง) การจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียม 
จ) การเลิกการบงัคบัใชแ้รงงาน 
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ฉ) การกีดกนั (Discrimination) 
ช) อายขุั้นต ่า 
ซ) รูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใชแ้รงงานเด็ก (Worst forms of child labour) 

4.  ปฏิญญาสากลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ก)  ขอ้ตกลงระดบัชาติท่ีประเทศไดล้งนามไว ้เช่น Kyoto protocol, Convention on 

Biological Diversity, CITES, และ Biosafety Protocol ฯลฯ 
5.  เกณฑอ่ื์น ๆ  
 ก)  สิทธิในการถือครองทรัพยสิ์น และสิทธิในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 ข)  มีการเผยแพร่แผนการจดัการป่าไม ้ท่ีมีรายละเอียดขอมาตรการจดัการป่าไมท่ี้

จะใชสู่้สาธารณะ 
PEFC เช่ือว่าการก าหนดมาตรฐานบนพื้นฐานของความเข้าใจปัญหาป่าไมแ้ละการ

จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน การก าหนดมาตรฐานอยา่งโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การร่างมาตรฐาน การแยกกระบวนก าหนดมาตรฐาน การให้การรับรองและการประเมินหน่วย
รับรองออกจากกนัโดยส้ินเชิง และการยึดมาตรฐาน ISO ในการให้การรับรองและตรวจประเมิน
หน่วยใหก้ารรับรองรวมถึงการก าหนดมาตรฐานท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ 
จะท าใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และจะน าไปสู่การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ระบบของ PEFC เปิดกวา้งส าหรับหน่วยงานผูใ้ห้การรับรอง (Certification Body) ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในด้านการจดัการป่าไม้ รู้ปัญหาของป่าไมท้ั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิต การจดัซ้ือ และการไหลของไมใ้นขั้นตอนต่าง ๆ 
ของสายโซ่การผลิตสินคา้จากไม ้หน่วยงานท่ีจะเป็นหน่วยให้การรับรองไดจ้ะตอ้งผา่นการตรวจ
ประเมินความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021: 2006 และ/หรือ ISO Guide 65: 1996 ส่วนตวั
ผูป้ระเมิน (Auditors) เองก็ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 19011: 2002 โดยมีหน่วยงานตรวจประเมิน
ความสามารถของประเทศ (National Accreditation Bodies) เป็นผูต้รวจประเมิน 

มาตรฐานการรับรองฯ ภายใต ้PEFC แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการรับรองการ
จดัการป่าไม ้และการรับรอง Chain-of Custody โดยการรับรองป่าไม ้สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ
ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี อาทิ การให้การรับรองการจดัการป่าไมร้ะดบัภูมิภาค (Regional 
Certification) การให้การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) และการให้การรับรองระดบัเอกชน 
(Individual Certification) 
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การให้การรับรอง Chain-of Custody (CoC) ของ PEFC อาจมีประเด็นดา้นความเขา้กนั
ไดข้องขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ นอกจากน้ีในทางปฏิบติั การควบคุม CoC ยงัตอ้งยุง่เก่ียวกบั
วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาจากหลายประเทศ ทั้งยงัมีแนวโนม้ท่ีจะมีการใช้วสัดุรีไซเคิลมากข้ึน นอกจากน้ี 
หากพิจารณาปริมาณไมท่ี้มีใบรับรองไม่วา่จะเป็นการรับรองตามระบบ PEFC หรือ FSC เทียบกบั
ปริมาณไมเ้พื่อใช้ในการผลิตสินคา้ในแต่ละปี จะเห็นได้ว่าไมท่ี้มี “ใบรับรอง” ยงัมีส่วนแบ่งใน
ตลาดค่อนขา้งต ่า (ประมาณ 25%) อีกทั้ง FSC และ PEFC ยงัไม่มีระบบการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
ท าให้ผูป้ระกอบการต้องเลือกสมคัรเข้ากับระบบท่ีมีโอกาสหา Supplier ในสายโซ่การผลิตได้
มากกวา่ PEFC ตระหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ีและไดว้างระเบียบและมาตรการด าเนินการ เพื่อปรับปรุง
กลไกของตนใหร้องรับการควบคุมและการรับรอง CoC ในทางปฏิบติัเป็นระยะ ๆ โดยล่าสุด PEFC 
ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ซ่ึงจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ย. 2554 น้ี เพื่อให้ทันต่อ
กฎระเบียบท่ีออกมาใหม่ 

PEFC Council ได้ให้การรับรอง ระบบการรับรองป่าไม้ระดับประเทศ (National 
Certification Scheme) ใน 27 ประเทศทัว่โลก โดยระบบในบางประเทศ เช่น มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เลือกใชช่ื้อและโลโกข้องตน แทนการใชเ้คร่ืองหมาย PEFC 
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บทที ่4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอรน์ิเจอร์ไม ้
 
  นับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 ที่รัฐบาลในสมัยนั้นได้มีประกาศปิดป่าการให้
สัมปทานการท าป่าไม้บกทั่วประเทศ หรือที่นิยมเรียกประกาศนี้ว่า “นโยบายปิดป่า” จวบจนถึง
ปัจจุบัน จึงท าให้พบว่ามีปัจจัยอยู่หลายประการที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต และค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่เป็นอุตสาหกรรมส าคัญในการส่งออกไปต่างประเทศ น ารายได้เข้าสู่ประเทศ  
ซึ่งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้นี้ มีไม้เป็นวัตถุดิบส าคัญต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว จึงท าให้พบว่ามี
ปัจจัยอยู่หลายประการที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจัดการ
ป่าไม้และการควบคุมการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและปัญหาการส่งเสริมและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
  นอกจากนี้ประเทศไทยแม้ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้  
อันได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งถือว่าเป็นแม่บทของกฎหมายป่าไม้อ่ืนทุกฉบับ  
ที่มีหลักการในการควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ที่ไปเกี่ยวข้องกับป่าไม้  มาตรการทางกฎหมาย
ทางด้านการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้า  ได้แก่ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และร่าง
พระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข ที่มีหลักการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน และผลิตไม้เพื่อเป็น
สินค้า เพิ่มพื้นที่ท าไม้ให้มีปริมาณมากขึ้น มาตรการทางกฎหมายที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ด ารงอยู่เป็นส าคัญ อันได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2507 และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังที่จะได้ท าการศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
 
4.1  ปัญหาด้านการจัดการป่าไม้และการควบคุมการค้าไม้ท่ีผิดกฎหมาย 

ระบบการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผ่านมาในอดีตของไทยนั้น เป็นการค้าในขณะที่
ประเทศยังมีป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มีไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นจ านวนมาก ไม่ต้อง
พึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมหลักที่น ารายได้จากการส่งออกเข้าประเทศได้
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เป็นจ านวนมาก จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้มีนโยบายปิดป่าบก โดยได้ยกเลิก
สัมปทานป่าบกทั้งหมด นับแต่นั้นมาประเทศไทยต้องน าเข้าไม้จากต่างประเทศ เพื่อน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตประดิษฐกรรมเฟอร์นิเจอร์ ถึงแม้ภาครัฐจะมีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า และ 
มีการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน แต่การเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ในสวนป่า ไม่ทันต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภค เป็นผลให้มีการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าในป่าสงวน และในอุทยานแห่งชาติ เกิดปัญหาลักลอบการท าไม้เถื่อนโดยที่ผู้บริโภคไม่อาจจะรู้
หรือไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของไม้ที่น ามาใช้หรือมาประดิษฐกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ กลายเป็นว่าผู้ผลิตจะน าไม้แปรรูปจากที่ใดมาใช้ในการผลิต ตัวอย่างที่ปรากฎ
ในข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจ าว่า มีการนุ่งโสร่ง หรือใส่โสร่ง53โดยลักลอบตัดไม้ในประเทศไทย 
และส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศพม่า แล้วส่งกลับเข้ามา ซึ่งปรากฎเป็นข่าวใหญ่
ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อปี 2541 การสวมตอไม้ โดยวิธีการเอาไม้อ่ืนมาสวมตอกับไม้ที่ถูกตัดไป 
แล้วน าไม้ที่สวมตอนั้นน ามาประดิษฐกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้  โดยเป็นการน าไม้เถื่อนที่ผิด
กฎหมายมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ถูกกฎหมาย เป็นการฟอกไม้ที่ผิดกฎหมาย มา
ท าให้ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงการกระท าความผิด แม่ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายออกมา
บังคับใช้กับผู้กระท าความผิด แต่ความหละหลวมต่อการบังคับใช้กฎหมาย  การทุจริต หรือ 
การคอรัปชั่นจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมตามหลักในทฤษฎีว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้
เกิดแนวคิดการใช้มาตรการทางตลาดเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการปิดกั้นสินค้าที่
ได้มาจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าที่ผิดกฎหมาย โดยการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
แสดงหลักฐาน การระบุแหล่งที่มาของไม้ หรือบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไม้ที่น ามาแปรรูปนั้นได้ว่า
เป็นไม้มาจากแหล่งใด โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและออกใบรับรอง
ความถูกต้อง เพื่อตัดห่วงโซ่ของการลักลอบการท าไม้เถื่อน เมื่อมีสินค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ถูก
กฎหมายออกสู่ท้องตลาด ที่สามารถระบุแหล่งที่มา หรือแหล่งก าเนิดของไม้ที่น ามาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตประดิษฐกรรมได้ โดยผู้บริโภคจะได้รับการยืนยันอันน่าเชื่อถือได้ว่า ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ไม้ชิ้นนั้น เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่
ไม่สามารถระบุแหล่งที่มา หรือแหล่งก าเนิดของไม้ที่น ามาแปรรูป หรือไม้แปรรูปที่ได้มาจากการ
ลักลอบการท าไม้เถื่อนก็จะหมดไปจากตลาด เนื่องจากไม่มีผู้บริโภคคนใดกล้าที่จะซื้อ หรือยอมรับ
ในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ถูกกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ต้องมี
                                                           

53  เป็นการที่ขบวนการลักลอบตัดไม้สักขนาดใหญ่ในผืนป่าสาละวิน  ชายแดนไทย-พม่า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ลักลอบน าไม้สักที่ตัดจากฝั่งไทย “ใส่โสร่ง” แล้วแอบอ้างว่าเป็นไม้น าเข้าจากประเทศพม่า. 
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เอกสารรับความถูกต้องทางกฎหมายจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ถึงแหล่งก าเนิดของไม้แปร
รูปที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับผู้บริโภคด้วย  ซึ่งในประเด็นนี้ ประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยสหภาพยุโรปได้ออกมาแสดงบทบาทของผู้ซื้อ ผลักดันให้เกิดมาตรการการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนในประเทศต้นก าเนิดไม้ เพื่อปิดกั้นช่องทางตลาดของสินค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และ
สนับสนุนการค้าสินค้าที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย ได้แก่มาตรการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล 
และการค้า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) หรือ FLEGT ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ
ของสหภาพยุโรปที่ก าหนดขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อปฏิบัติการต่อปัญหาการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิด
กฎหมาย เพื่อเป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ FLEGT สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศกฎหมาย 
EC2173/2005 และ EC1024/2008 ซึ่งก าหนดแนวทาง ข้อปฏิบัติ มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 
FLEGT โดยสหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  หรือ EU Timber 
Regulation (EUTR) NO995/2010 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2556 โดยกฎระเบียบ EUTR 
ก าหนดไว้ หากตรวจพบไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการในอียูที่น าเข้าสินค้า
ดังกล่าว จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และยังก าหนดให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการที่น าเข้า
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอียู ต้องด าเนินการธุรกิจด้วยความรอบคอบ ท าให้ผู้ประกอบการไทยที่
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังตลาดสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบ จะต้องถูกตรวจสอบ และ
หากสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีความเสี่ยงที่จะเป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่
สามารถแสดงหลักฐานตามระบบตรวจสอบว่าเป็นไม้ที่ถูกกฎหมาย ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าเข้า 
ก็จะไม่ซื้อสินค้า หากผู้ประกอบการในยุโรปซื้อสินค้า ก็อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ผู้ประกอบการของยุโรปจะต้องสามารถแสดงเอกสารรับรองให้เจ้าหน้าที่อียูเห็นว่า ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้น าเข้าจากประเทศไทยที่น ามาขายนั้นถูกต้องตามกฎหมาย 

เน่ืองจาก EU FLEGT มีผลกระทบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไม้ และเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่
ต้องลงทุน ปัญหาที่ส าคัญในเร่ืองนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คณะรัฐมนตรีของไทยได้พิจารณา
เห็นชอบให้น ากรอบเจรจาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ  หรือ VPA (Voluntary 
Partnership Agreement) ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2556 รัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบเจรจา VPA ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะใช้เป็นแนวทางเตรียมด าเนินการ
เจรจาดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจ VPA (Voluntary Partnership Agreement) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
จึงต้องพิจารณาข้อสาระส าคัญโดยละเอียด เพราะหากการเจรจาเข้าเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
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ของประเทศไทยประสบความส าเร็จ ปัญหาการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังสหภาพ
ยุโรปของผู้ประกอบการจะหมดไป แม้ขอบเขตของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน ในระบบการออก
ใบอนุญาตในขั้นตอนจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไม้ที่เป็นชิ้นต้น (เช่น ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว แผ่นไม้ 
และไม้อัด) บางชนิดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม VPA แต่ละฉบับจะมีบทบัญญัติที่จะขยายขอบเขตนี้
ออกไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน หากจะยังประโยชน์ต่อประเทศหุ้นส่วนนั้น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้ที่
เป็นชิ้นต้นนี้ ก็เป็นวัตถุดิบส าคัญในการน าไปประดิษฐกรรมไม้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้ ซึ่งรวมถึง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วย  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการควบคุมการค้าไม้ผิด
กฎหมาย โดยการออกมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และร่าง
พระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข เพื่อก าหนดขอบเขตและค านิยามของ “ไม้ถูกกฎหมาย” และ 
“ไม้ผิดกฎหมาย”เพื่อสามารถแยกแยะลักษณะของไม้ถูกกฎหมาย  และไม้ที่ผิดกฎหมายโดย 
การก าหนดค านิยามนี้ต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์  เพื่อให้ได้มาซึ่งค าจ ากัดความของ  
“ไม้ถูกกฎหมาย” และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ โดยผ่านการทดสอบและการประเมินความใช้ได้ 
นอกจากการก าหนดค านิยามค าจ ากัดความของ “ไม้ถูกกฎหมาย” และไม้ผิดกฎหมาย แล้ว สิ่งส าคัญ
ที่จะต้องจัดให้มี คือ มาตรการทางกฎหมายที่ประกอบไปด้วยระบบการติดตามและควบคุมของไม้ 
เพื่อให้สามารถติดตามไม้ถูกกฎหมาย ตั้งแต่ต้นก าเนิดไปจนถึงจุดส่งออก โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ และการยืนยันในทุกล าดับขั้นของสายโซ่การผลิต เมื่อได้ 
ค านิยามของ “ไม้ถูกกฎหมาย” และระบบการติดตามของไม้ถูกกฎหมายแล้ว สิ่งส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีคือ การมีระบบประกันไม้ถูกกฎหมาย โดยระบบที่ก าหนดขึ้นต้องสามารถ
แยกแยะ และยืนยันความสอดคล้องต่อกฎหมาย สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ย้อนกลับไป
จนถึงแหล่งก าเนิดไม้  เพื่อขั้นตอนการด าเนินการในการให้การรับรองที่โปร่งใส และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพการท างาน ต้องจัดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่ 
เป็นกลาง ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนทุกภาคส่วน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการท างาน การตรวจสอบ
ความถูกต้องของสินค้าไม้ การออกใบรับรอง FLEGT ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ในตลาดคู่ค้า ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการที่ภาครัฐมีกฎหมายที่
ควบคุม และตรวจสอบสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการไทยต้อง
ไปท าการจ้างบริษัทเอกชนที่อียูยอมรับ เช่น FSC, PEFC ท าการตรวจสอบ และออกใบรับรอง
ความถูกต้องของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
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4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 4.2.1 ปัญหาการก าหนดให้ผู้ท าสวนป่าจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ 

เน่ืองจากร่างพระราชบัญญติสวนป่า ฉบับที่แก้ไขใหม่ ได้ก าหนดให้ผู้ท าสวนป่าที่นาย
ทะเบียนได้สั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า มีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ที่
ท าการปลูกและบ ารุงรักษาตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเก็บหาข้อมูลทางวิชาการป่าไม้ การเก็บสถิติของการเจริญเติบโตของไม้ 
ตลอดจนการติดตาม และตรวจสอบชนิด และจ านวนไม้ ว่าไม้ที่ผู้ท าสวนป่าจะท าการตัดโค่น หรือ
แปรรูปนั้น เป็นไม้ที่ปลูก และบ ารุงรักษาอยู่ในสวนป่าของผู้ท าสวนป่าที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่  
โดยหลักการแล้ว ที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าทุกแปลง ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของเอกชน หรือที่ดิน
ของรัฐ จะต้องเป็นที่ดินที่ไม่มีต้นไม้อยู่ก่อน หรือเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อขึ้นทะเบียนสวนป่า  
จึงจะเร่ิมปลูกต้นไม้ได้ การเปิดโอกาสให้น าที่ดินที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่แล้ว ตามบทนิยาม ค าว่า “ต้นไม้” 
ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า อาจก่อให้เกิดปัญหา
ขึ้นได้ เพราะจะมีการน าต้นไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีอยู่ก่อนแล้วตามธรรมชาติ 
เข้ามาแปลงเป็นไม้จากสวนป่า ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข จึงได้มีมาตรการทางกฎหมาย
โดยการจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ที่ท าการปลูกและบ ารุงรักษาของผู้ท าสวนป่า  ซึ่งเป็น
การแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นการผลักภาระไปอยู่ที่ประชาชนในการตรวจสอบเอง หากที่ดิน
ที่ผู้ท าสวนป่าประสงค์จะขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ามีเนื้อที่เป็นจ านวนมาก  และมีต้นไม้
หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นไม้หวงห้าม และไม่ใช่ไม้หวงห้าม ภาระการพิสูจน์ การตรวจสอบ 
ตลอดจนค่าใช้จ่าย ในการจัดท าบัญชีจะตกหนักแก่ผู้ท าสวนป่า ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกป่า 
แต่เป็นการควบคุม ทั้งข้อมูลตามบัญชีที่ผู้ท าสวนป่าได้จัดท าขึ้น อาจเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ 
ไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ถ้าหากที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่านั้น เป็นที่ดินที่มีหนังสืออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (4) หรือ ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ให้ท าสวนป่า ตามมาตรา 4 (5) ก่อนรับขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและท ารายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง  สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และจ านวน
ของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินนั้น และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  หรือไม้ที่การท าไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาต ิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จดแจ้งในรายงานให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรม
ป่าไม้ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งการส ารวจ ตรวจสอบ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่  ในพื้นที่ที่จะขอขึ้นทะเบียน หากมีเนื้อที่ 
เป็นจ านวนมาก การส ารวจตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นการสุ่ม จึงมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลที่
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คลาดเคลื่อนได้เช่นกัน ประกอบกับตามร่างพระราชบัญญัติสวนป่าที่แก้ไขใหม่ แก้ไขเฉพาะ
ข้อความในมาตรา 7 วรรคหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อนายทะเบียนได้รับรายงานผลการตรวจสอบ  
ให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ยื่นค าขอเก็บหาของป่า แผ้วถางป่า ตัด โค่น เก็บริบ สุมเผา ท าลาย หรือสงวน
ไว้ซี่งไม้หรือของป่า โดยผู้ยื่นค าขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเอง ทั้งไม้และของป่าที่
ได้มาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 7 วรรคสองและวรรคสาม ภาระในการด าเนินการจึงตก
หนักแก่ผู้ท าสวนป่า ซึ่งเมื่อด าเนินการแผ้วถางป่า ตัด โค่น เก็บริบ สุมเผา ท าลาย หรือสงวนไว้ซี่ง
ไม้หรือของป่า โดยผู้ยื่นค าขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ไม้และของป่าที่ได้ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  
ซึ่งหากไม้และของป่าที่ได้ไม่ตรงกับรายงานผลการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยเฉพาะชนิด 
ขนาด และจ านวนของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่า
ไม้ หรือไม้ที่การท าไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องจดแจ้งในรายงานให้แจ้งชัด ก็อาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ท าสวนป่า ที่ขอขึ้นทะเบียน
ที่ดินตามมาตรา 4 (4) หรือ มาตรา 4 (5) ได้ ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกป่า แต่เป็นการ
ควบคุมเช่นกัน 

ดังนั้น การจัดท าบัญชีแสดงชนิด และจ านวนไม้ที่ท าการปลูกและบ ารุงรักษาของผู้ท า
สวนป่า ในกรณีที่ผู้ท าสวนป่าน าที่ดินของตนเองไปขอขึ้นทะเบียนตามร่างพระราชบัญญัติสวนป่า 
ฉบับแก้ไข จึงเป็นการสร้างปัญหาและผลักภาระตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้แก่ผู้ท าสวนป่า 
รวมทั้งสร้างความตึงเครียดหากผู้ท าสวนป่าไม่จัดท าบัญชีแสดงชนิด และจ านวนไม้ที่ท าการปลูก
และบ ารุงรักษา หรือจัดท าบัญชีแสดงชนิด และจ านวนไม้ แต่ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะต้องได้รับ
โทษอาญาตามกฎหมายแต่ในกรณีที่ผู้ท าสวนป่าได้น าที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติ หรือน าที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในการท าสวนป่ามาขอขึ้น
ทะเบียน กลับมีการตรวจสอบโดยกฎหมายก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
สถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และจ านวนของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ตลอดจนรายละเอียด
ของที่ดินนั้น และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือไม้ที่การท าไม้ต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จดแจ้งในรายงานให้แจ้งชัด 
จึงเป็นการสร้างมาตรฐานทางกฎหมายที่ไม่เสมอภาคกัน  จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขให้มีการ
ตรวจสอบการจัดท าบัญชีแสดงชนิด และจ านวนไม้ ร่วมกันทั้งผู้ท าสวนป่า และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
กรณีที่ผู้ท าสวนป่าได้น าที่ดินของตนมาขอขึ้นทะเบียน และผู้ท าสวนป่าที่ได้น าที่ดินที่มีหนังสือ
อนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือน าที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ในการท าสวนป่ามาขอขึ้นทะเบียน โดยไม่ว่าที่ดินน้ันจะเป็นที่ดินของเอกชน หรือของรัฐก็ตาม 
  

DPU



142 

4.2.2  ปัญหาการก าหนดไม้หวงห้าม 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับที่แก้ไขใหม่  เพื่อออกมาใช้บังคับ ได้แก้ไข

เพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “สวนป่า” จากเดิมเพื่อท าการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ มาเป็นเพื่อท าการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประเภทของต้นไม้ที่สามารถท าการปลูกในที่ดิน เพื่อน ามาขึ้นทะเบียน
เป็นสวนป่า โดยพิจารณาจากไม้เศรษฐกิจที่มีการส่งเสริมให้มีการปลูก โดยได้น าไม้สัก และไม้ยาง 
ซึ่ง เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 ไประบุไว้ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข ซึ่งก็คงแก้ปัญหาไปได้ ส าหรับไม้สัก และไม้ยาง ในสวนป่าที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ส่วนสวนป่าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม้สัก และไม้ยาง ที่ปลูกอยู่ในที่ดินของเอกชน 
โดยอาจไม่ประสงค์ที่จะท าสวนป่าเพื่อการค้า ไม้สัก และไม้ยาง ก็ยังเป็นไม้หวงห้าม และอยู่ภายใต้
การควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อยู่เช่นเดิม อันเป็นการสร้างปัญหาในทาง
ปฏิบัต ิและเป็นการสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากการก าหนดให้ไม้สัก และไม้ยาง
ทั่วไปในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะขี้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้าม จึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากในที่ดินที่
เป็นของเอกชน ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสวนป่า อีกทั้งยังขัดต่อหลักกรรมสิทธิ์  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขัดต่อสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 และมาตรา 43 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 
143 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้ระบุชนิดของไม้เพิ่มเติมเข้าไปอีก 16 ชนิด นอกจากไม้สักและ 
ไม้ยาง จึงกลายเป็นว่า ไม้สัก ไม้ยาง และไม้อีก 16 ชนิด อันได้แก่ ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง  
ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลู
ตั๊กแตน ไม้กระพี้ เขาควาย ไม้ เก็ดด า  ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดใน
ราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. จึงยิ่งเป็นการสร้างปัญหาในทางปฏิบัติ และเป็นการสร้าง
ความสับสนให้แก่ประชาชนมากขึ้นไปอีก แม้ว่าเจตนารมณจ์ะเป็นการบัญญัติกฎหมาย เพื่อป้องกัน
ปัญหาการท าไม้เถื่อน และลักลอบการท าไม้สัก ไม้ยาง และไม้อีก 16 ชนิดก็ตาม แต่การป้องกันการ
ลักลอบท าไม้สัก ไม้ยาง และไม้อีก 16 ชนิดในป่า ต้องใช้วิธีการด าเนินการอย่างอื่นต่อไป  

ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาในความสับสนของเอกชนผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนป่าเพื่อการค้า แต่มีไม้ที่ปลูกอยู่ในที่ดิน หรือมีไม้ที่ขึ้นเองอยู่ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นไม้
หวงห้าม การที่กฎหมายป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าไม้ 
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พุทธศักราช 2484 ได้ก าหนดให้ไม้อีก 16 ชนิด และไม้สัก และไม้ยาง ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดใน
ราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม นั่นหมายถึง ไม้สัก และไม้ยาง และไม้อีก 16 ชนิด ไม่ว่าจะขึ้นในป่า 
หรือนอกป่า เป็นไม้หวงห้าม จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไข หรือยกเลิก ไม้สัก และไม้ยาง รวมทั้งไม้อีก 
16 ชนิด ที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ปลูกอยู่ในที่ดินของเอกชนไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป 
 4.2.3 ปัญหาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข ได้ก าหนดหลักการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้การท าสวนป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้  รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากไม้  เป็นไปโดย
สอดคล้องกับหลักสากล จึงได้ก าหนดในกรณีที่การส่งออกไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าจะต้องมี
ใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจากกรมป่าไม้ ตามความต้องการของประเทศปลายทาง 
หรือผู้ท าสวนป่าประสงค์จะขอให้กรมป่าไม้ออกใบส าคัญดังกล่าว ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนและ
ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือด าเนินการอ่ืนใด ทั้งนี้  โดยต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นการรับรองโดยทั่วไป กับให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้สถาบัน หรือ
องค์กรอ่ืนออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแทนได้  ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 8/1 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ซึ่งเกณฑ์ในการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
นอกจากมาตรการ EU FLEGT ซึ่งจะมีการออกใบอนุญาต FLEGT ต่อเมื่อได้มีการลงนาม VPA กับ
สหภาพยุโรป ซึ่งมาตรการ FLEGT VPA นี้เป็นมาตรการภาคสมัครใจแล้ว นอกจากนี้ยังมีมาตรการ
ภาคสมัครใจที่อาจก่อภาระมากต่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ อย่างองค์กร
หลักระดับนานาชาติ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ 
และเคร่ืองเรือน ได้แก่ FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Program for the Endorsement 
of Forest Certification Scheme)  ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ขอรับรองการจัดการป่าไม้จาก FSC 
จ านวน 6 ราย ส่วนการรับรอง PEFC ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการเพียง 2 ราย ที่ได้รับการ
รับรอง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน จะมีการขอรับรองการ
จัดการป่าไม้จาก FSC และ PEFC ในอัตราที่สูงกว่ามาก  

ปัญหาส าคัญสืบเนื่องมาจากการตัดไม้ท าลายป่า และการจัดการป่าไม้ที่ไม่เหมาะสม
และยั่งยืน โดยที่การด าเนินการของภาครัฐด้านการเจรจาข้อตกลงในเวทีโลก เป็นไปอย่างล่าช้า  
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการที่ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับที่แก้ไขใหม่ ได้ก าหนดหลักการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้ เป็นผู้ออกใบส าคัญ หรือสถาบันหรือองค์กรอ่ืนเป็นผู้ออก
ใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแทนได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ปัญหาที่ส าคัญคือ ค่าใช้จ่ายหลัก และค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ที่เป็นต้นทุนคงที่สูงในการยืนยัน
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์กรหลักระดับนานาชาติ  ซึ่งระบบนี้มักเหมาะกับการ
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รับรองป่าไม้ขนาดใหญ่ หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้น ส าหรับเกษตรกรรายย่อย หรือ 
ผู้ท าสวนป่า ที่มีสวนป่าขนาดเล็ก หากต้องการใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
จึงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับป่าขนาดใหญ่ จึงเป็นผลให้เกษตรกรรายย่อย หรือผู้ประกอบการรายย่อย 
ที่มีสวนป่าขนาดเล็ก ไม่สามารถที่จะขอออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้เลย 
ประกอบกับปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ขั้นตอน และระยะเวลาในการที่กรมป่าไม้  หรือ
สถาบันหรือองค์กรอ่ืนด าเนินการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแทน ต้องใช้
ระยะเวลาเท่าใดในการออกใบส าคัญรับรองดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อให้การรับรองการจัดการป่าไม้ โดยใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรหลักระดับ
นานาชาติ อย่าง FSC หรือ PEFC ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมในการขอรับการรับรองการ
จัดการป่าไม้ และยังมีต้นทุนค่าจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ค่ากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาตรวจประเมินของ 
ผู้ประเมนิจากต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นองค์กรการปลูกป่าเพื่อการค้า
ไม้เศรษฐกิจ ระหว่างเกษตรกรผู้ท าสวนป่ารายย่อย ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกป่าจ านวนไม่มาก เพื่อให้
ได้พื้นที่มากพอส าหรับการขอการรับรอง และผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อ
ด าเนินการการขอรับรองการจัดการป่าไม้ รวมทั้งการผลักดันให้มีการก าหนดระยะเวลาในการขอ
ออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม  
 4.2.4  ปัญหาการมีบทบังคับของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อระบบการผลิต 

เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้ลงทุนต้องด าเนินการเร่งรัดผลผลิตใน
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ อาจมีการแปรรูปไม้ และประดิษฐกรรมไม้ และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ กันทั้งวัน
และทั้งคืน ข้อจ ากัดที่ส าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ประการหนึ่ง
ข้อคือ การห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระ
อาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือเน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ได้ก าหนดความหมายของค าว่า “แปรรูป” และ “โรงงานแปรรูปไม้” ไว้อย่างกว้าง ท าให้สถานที่ที่มี
การกระท าประการใดแก่ไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าเข้าลักษณะเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ และ
จะต้องไม่ท าการแปรรูปไม้ในสถานที่ที่มีการต้ังโรงงานแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์
ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เดิม การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยังอยู่
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้  จึงเป็นผลให้ไม่สามารถแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ จึงเป็นอุปสรรคส าคัญแก่ผู้ท าสวนป่าหากจะตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข ได้แยกหลักการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่ได้มา
จากการท าสวนป่าออกจากหลักการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  เพื่อลดขั้นตอน
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ในการขออนุญาตแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ
การน าไม้เข้าไปแปรรูปในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้วย เพื่อป้องกันมิให้มีการน าไม้ที่ไม่ได้ปลูกและ
บ ารุงรักษาในสวนป่า รวมทั้งไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เข้ามาแปรรูป
ในสถานที่ที่ได้มีการขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน แต่ข้อจ ากัดในเร่ืองเวลาท าการแปรรูปใน
เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น กฎหมายไม่ได้ห้ามหรือก าหนดไว้แต่ประการใด หรือ
ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ ากัดระยะเวลาการแปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ซึ่ง
เจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายสวนป่า ฉบับแก้ไข ต้องการลดอุปสรรคของผู้ท าสวนป่าที่ต้องการ
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การมีข้อจ ากัดในเร่ืองการห้ามแปรรูปไม้ในเวลา
กลางคืนจึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายสวนป่า ฉบับแก้ไขเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การผลิตไม้ หรือ ผลิตภัณฑ์จากไม้ของผู้ท าสวนป่า เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค การแปรรูปไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเช่นไม้ยางพารา หรือไม้จากสวนป่า 
ควรให้ เป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพจึงจ า เป็นต้องมีการบัญญัติ เพิ่ม เติมไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข ให้การแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระ
อาทิตย์ขึ้นสามารถกระท าได้ตั้งแต่ชั้นการขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแล้ว  ซึ่งเป็นการลด
ข้อขัดข้องและอุปสรรคส าคัญต่อผู้ลงทุน และขจัดปัญหาความสับสนของเอกชนลงด้วย  
  
4.3  ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ไม้  หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ กว่าร้อยละ 60 เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไม้ยางพารา ไม้จากสวนยางพาราจึง
เป็นแหล่งวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ในประเทศไทย
ได้มีการปลูกสวนยางพาราแต่ละท้องถิ่นกันเป็นจ านวนมากโดยประเทศไทยถือว่ายางพาราเป็นไม้
พืชสวน ซึ่งเป็นผลพลอยได้หลังจากที่ชาวสวนยางพาราได้กรีดน้ ายางจากไม้ยางพารา  เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมยางจนครบอายุแล้ว และน าไม้ยางพาราที่หมดอายุนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ท าให้
การรับรองที่มาของไม้ถูกกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อท าได้ยาก  เนื่องจากกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดของผู้ซื้อไม่ได้มีการแยกประเภทระหว่างไม้พืชสวนที่เป็นของเหลือทางการเกษตร  
กับไม้จากป่าไม้หรือสวนป่าที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ จึงไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งก าเนิด
ไม้ยางพาราที่ถูกตัดโค่นมาท าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากป่าไม้  หรือสวนป่าที่ถูกกฎหมาย หรือเป็นไม้ที่
ผิดกฎหมายที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าจากป่าสงวน ประกอบกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ได้พิจารณาตัดชื่อไม้ยางพาราออกจากบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไข เพื่อ
ลดความตึงเครียดของเกษตรกรผู้ท าสวนยางพารา จึงเป็นผลให้ไม้ยางพาราไม่อยู่ในบัญชีที่ผู้ท าสวน
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ป่าที่จะขอขึ้นทะเบียน ที่ต้องจัดท าบัญชีแสดงชนิด และจ านวนไม้ที่ท าการปลูกและบ ารุงรักษา  
ยิ่งเป็นผลให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าแหล่งก าเนิดไม้ยางพาราที่ตัดโค่นมานั้นมาจากแหล่งใด  และเมื่อมี
การเรียกร้องเอกสารรับรองที่มาของไม้  และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของผู้ซื้อ จะพิสูจน์ได้
อย่างไรว่าไม้ยางพาราที่ตัดโค่นมาท าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาของไม้ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  

เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นประดิษฐกรรม หรือผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ท ามาจากไม้อันเกิดจาก
การป่าไม้เพื่อการค้า ซึ่งไม้ที่น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์นั้นมาจากป่าไม้ที่เป็นทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ปัจจุบันมีกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับผู้ผลิตซึ่งท าการป่าไม้เพื่อการค้า  คือ พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและส่งเสริม
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกร หรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ไม้ ซึ่งมาตรฐานสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนจากไม้  อันเกิดจากการป่าไม้เพื่อการค้า ยังไม่ได้ถูกก าหนดทั้งในส่วน
มาตรฐานรับรอง และมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แต่
อย่างใด นอกจากนั้นยังมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ฉบับ
ที่ 3295 (พ.ศ. 2547) ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน : ข้อก าหนดลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งต่อมาได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4440  
(พ.ศ. 2555) ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และออก
ประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  เล่ม 1 
ข้อก าหนด มาตรฐานเลขที่ มอก.14061 เล่ม 1-2555 ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด
ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (sustainable forest management system;SFM system) ส าหรับใช้
กับพื้นที่ที่ก าหนด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับรองระบบการจัดการป่าไม้  ช่วยให้หน่วย
ราชการ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการใช้เป็นเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหา
ทางการค้ารวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ ในการจัดการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งสวน
ยางพารายังไม่ได้ถูกก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในส่วนมาตรฐานบังคับ  และ
มาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม พ.ศ. 2511 แต่อย่างใด 

ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน มี กฎระเบียบบริหารท้องถิ่นที่ใช้บังคับ
เฉพาะท้องถิ่นว่าด้วย “วิธีบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคของ
มหานครปักกิ่ง” มีข้อก าหนด ความรับผิดในการซ่อม เปลี่ยน คืน สินค้าของมหานครปักกิ่ง และ
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กฎระเบียบบริหารว่าด้วย “3 รับผิดชอบ” ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของมหานคร 
เซี่ยงไฮ้ 

โดยสาระส าคัญของกฎระเบียบบริหารท้องถิ่น มหานครปักกิ่ง ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในกรณีสินค้าเฟอร์นิเจอร์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานและยังอยู่ในระยะเวลาประกัน  ได้แก่ ผู้ผลิต  
ผู้จ าหน่าย ผู้จัดงานแสดงสินค้า ผู้ให้เช่าพื้นที่เพื่อจ าหน่าย โดยก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญการวาง
จ าหน่ายสินค้าที่ส าคัญ เช่นห้ามจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีการประกัน “ 3 รับผิดชอบ”ห้ามจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดและจะต้องมีค าแนะน า วิธีการใช้และรักษา 
หลักเกณฑ์การรับประกัน “3 รับผิดชอบ” และส่งมอบหนังสือรับประกันและใบเสร็จรับเงินให้แก่ 
ผู้ซื้อและได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิตสินค้า ดังนี้เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้อง
ตรงกับมาตรฐานที่ระบุไว้ในฉลากหรือหนังสือแนะน าสินค้า และต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดที่
ระบุไว้ในสัญญาและจะต้องปรากฎชื่อสินค้า แหล่งผลิต ชื่อโรงงานที่ผลิต และสถานที่อยู่ของ
โรงงานที่ผลิตบนสินค้า   

ส าหรับสาระส าคัญของกฎระเบีบบบริหารท้องถิ่น  มหานครเซี่ยงไฮ้มีกฎระเบียบ
บริหารว่าด้วย “3 รับผิดชอบ” ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของมหานครเซี่ยงไฮ้  
โดยมีหลักเกณฑ์สาระส าคัญ เช่นหน้าที่ของผู้จ าหน่ายในการจ าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ผู้จ าหน่าย
จะต้องระบุข้อความเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสินค้า ชื่อโรงงาน รูปแบบและลักษณะรุ่น ระดับคุณภาพ
ของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ราคาสินค้า และส่วนประกอบพื้นฐานของสินค้า โดยจะต้องมี
เอกสารรับรองผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ประกอบการขายสินค้าด้วยและหลักเกณฑ์การ
จ าหน่าย สินค้าเฟอร์นิเจอร์ใดที่ไม่มีหนังสือรับประกัน “3 รับผิดชอบ” ห้ามวางจ าหน่ายใน
ท้องตลาด  

ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนจากไม้  
อันเกิดจากการป่าไม้เพื่อการค้าของประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่ง 
ยังไม่ได้ถูกก าหนดทั้งในส่วนของมาตรฐานรับรอง และมาตรฐานทั่วไป ในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 จึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง เมื่อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้  หรือ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนจากไม้  อันเกิดจากผู้ผลิตที่ได้ท าการป่าไม้เพื่อการค้า  ประกอบกับมีการ
ส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ จึงต้องมีการก าหนดให้เฟอร์นิเจอร์ไม้  หรือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเรือนจากไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์โดยก าหนดให้มีการแสดงข้อความ
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  
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ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้านั้นด้วย 

นอกจากนั้นไม้ยางพาราที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้มาจากสวนยางพารา
ของเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้มีการปลูกสวนยางพารา 
ขนาดใหญ่ที่ปลูกขึ้นทั้งในที่ดินส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล และที่ดินของรัฐ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
ที่ปลูกไม้เศรษฐกิจจึงไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งก าเนิดไม้ยางพาราที่ถูกตัดโค่นมา
ท าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาจากป่าไม้ที่ถูกกฎหมายหรือเป็นไม้ที่ผิดกฎหมายจากการลักลอบปลูกไม้
ยางพาราในเขตป่าสงวน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมในการรับรองระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะไม้ยางพาราอย่าง
ยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้ยางพาราระดับประเทศ โดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4440 (พ.ศ. 2555) มาตรฐานเลขที่ มอก.
14061 ในการก าหนดให้สวนยางพาราเป็นมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเคร่ืองหมายรับรองใน
ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของสวนยางพาราเพื่อให้มีศักยภาพในการได้รับการรับรองให้เป็น
มาตรฐานสากล 
 
4.4  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษ 

ในบรรดากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งจะเกี่ยวกับ
ไม้ที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในการประดิษฐกรรมไม้  และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และร่างพระราชบัญญัติสวนป่าฉบับแก้ไข กฎหมาย
หลักของกฎหมายชุดนี้ก็คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ก็จะมีมาตรการลงโทษทาง
อาญา เช่น การลงโทษปรับและจ าคุก ส่วนมาตรการทางปกครองนั้น จะมี พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2504 เช่น การยึด การอายัด การเข้าร้ือถอน ซึ่งให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการบังคับเอากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอุทยานแห่งชาติ หรือบังคับเอากับตัวทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจาก
การฝ่าฝืนกฎหมาย และในปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติสวนป่า 
โดยก าหนดมาตรการทางปกครองส าหรับผู้ท าสวนป่าที่ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ในการท าสวนป่า 
โดยบัญญัติเพิ่มมาตรา 22/1 และมาตรา 22/2 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการ
ลงโทษ ดังนี ้
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 4.4.1  มาตรการลงโทษทางอาญา 
แนวคิดการลงโทษทางอาญา คือ แก้แค้น ทดแทน ข่มขู่ ยับยั้ง และแก้ไขฟื้นฟู ซึ่ง

แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์ในการลงโทษทางอาญานั้นก็ได้มีแนวคิดของการลงโทษเพื่อเป็นการยับยั้ง
ไม่ให้มีการกระท าความผิด (deterrence) โดย Becker ได้น าแนวคิดนี้มาอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ 
Becker ได้เสนอแนวคิดเร่ือง “รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ของอาชญากรรม” โดยเสนอว่า อาชญากรรม 
ทุกคนล้วนแต่มีเหตุผลในการกระท าความผิดโดยการตัดสินใจกระท าความผิดของอาชญากรนั้น
ขึ้นอยู่ที่ว่า “ผลประโยชน์คาดหมาย” ที่อาชญากรคาดหมายว่าจะได้รับมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ 
“การลงโทษคาดหมาย” ที่อาชญากรคาดหมายจะได้รับ อาชญากรนั้นจะประกอบอาชญากรรมขึ้น 
ในท านองตรงกันข้าม ถ้าผลประโยชน์ที่คาดหมายมีปริมาณน้อยกว่าโทษที่อาชญากรจะได้รับ 
อาชญากรก็จะถูกยับยั้งโดยกฎหมายและจะไม่ประกอบอาชญากรรมนั้น  ดังนั้น ผลจากแนวคิด
ดังกล่าว หากรัฐไม่ต้องการให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคมรัฐสามารถท าได้สองประการ  คือ 
ประการที่หนึ่ง รัฐต้องเพิ่มต้นทุนของอาชญากรในการประกอบอาชญากรรม เช่น เพิ่มโทษให้
สูงขึ้น ประการที่สอง รัฐต้องลดผลประโยชน์ที่อาชญากรจะได้รับ เช่น ตัดโอกาสในการที่อาชญา
กรได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรมเป็นต้น54 

ผู้เขียนเห็นว่า มาตรการการลงโทษทางอาญาของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ที่มีทั้งโทษปรับและโทษจ าคุก ถ้าต้องการยับยั้งไม่ให้อาชญากรกระท าความผิดก็ควรท า
โดยการเพิ่มต้นทุนในการประกอบอาชญากรรม กล่าวคือ เพิ่มโทษให้สูงขึ้นโดยการเพิ่มโทษปรับ
และควรแก้ไขยกเลิกโทษจ าคุกเสียทั้งหมดควรคงไว้แต่โทษปรับเท่านั้น เพราะโทษปรับเป็นโทษที่
ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนแก่สังคมอันสอดคล้องกับแนวคิดของ Becker ในการลงโทษคือ “โทษปรับควร
น ามาใช้กับผู้กระท าความผิดเพราะเป็นโทษที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม เนื่องจากเป็นเพียงการ
โอนทรัพย์สินจากบุคคลสู่รัฐ แต่โทษจ าคุกเป็นโทษที่สร้างต้นทุนกับสังคมอย่างมาก เช่น รัฐต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนจ า ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักโทษ ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลนักโทษ” 
ดังนั้นหากโทษปรับสามารถยับยั้งอาชญากรรมได้แล้ว รัฐควรก าหนดโทษปรับเป็นอันดับแรก55  
ทั้งยังแก้ปัญหานักโทษล้นคุกที่รัฐก าลังประสบในปัจจุบันและตัวผู้กระท าความผิด ยังสามารถ
กลับมาประกอบอาชีพใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาสังคมได้ด้วย 

                                                           
54  จาก “การวิเคราะห์โทษอาญาด้วยหลักนิติ เศรษฐศาสตร์ ,” โดย ปกป้อง  ศรีสนิท, 2553,  

วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์, 39(3), น. 514 
55  Gary S. Becker. (1974). “Crime and Punishment: An Economic Approach.” In Essays in the 

Economics of Crime and Punishment, from http//www.nber.org/chapters/c3625.pdf 
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เมื่อพิจารณาโทษปรับตามกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว กล่าวคือ พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ได้บัญญัติโทษทางอาญาไว้ตั้งแต่ มาตรา 69 ถึงมาตรา 74 โดยเฉพาะมาตรา 69 
มาตรา 72 ทวิและมาตรา 73 ที่ได้มีการแก้ไขตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
106/2557 โทษปรับที่สูงที่สุดส าหรับมาตรา 69 และ มาตรา 73 คือ ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสอง
ล้านบาทส่วนมาตรา 72 ทวิ ที่ได้มีการแก้ไขตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
106/2557 โทษปรับที่สูงที่สุด คือ ปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้บัญญัติโทษทางอาญาไว้ตั้งแต่ มาตรา 31 ถึงมาตรา 35 โทษปรับที่
สูงที่สุด คือ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 ได้บัญญัติโทษทางอาญาไว้ตั้งแต่  มาตรา 24 ถึงมาตรา 29 โทษปรับที่สูงที่สุด คือ  
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติโทษทางอาญาไว้ตั้งแต่ 
มาตรา 23 ถึง มาตรา 27โทษปรับที่สูงที่สุด คือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และร่างพระราชบัญญัติ
สวนป่า ได้เพิ่มบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยเพิ่มมาตรา 22/3 
มาตรา 25/1 มาตรา 25/2 มาตรา 25/3 และมาตรา 25/4 ทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยความรับ
ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 เพื่อไม่ให้ขัดหรือแย้งกับมาตรา 39 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยกตัวอย่างเช่น โทษตามร่าง
พระราชบัญญัติสวนป่า ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22/3 ที่ได้เพิ่มบทก าหนดโทษ ส าหรับผู้ท า 
สวนป่าที่ไม่จัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ ตามมาตรา 6 วรรคสอง ที่ท าการปลูกในสวนป่า  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งกรณีการ
ท าบัญชีอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ซึ่งไม่ควรน าโทษจ าคุกมาใช้ในกรณีเช่นนี้  จึงเห็นได้ว่าโทษปรับของกฎหมายแต่ละฉบับจะมี
เพดานจ ากัดอัตราค่าปรับไว้ และเป็นอัตราที่ต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน ท าให้ไม่มีความทันสมัยและไม่สามารถยับยั้งการกระท าความผิดได้ เนื่องด้วยความผิดบาง
ฐานมีผลประโยชน์สูงท าให้ผู้ท าความผิดไม่มีความเกรงกลัวที่จะเสียค่าปรับ การปรับจึงควร
ค านึงถึงประโยชน์จากการกระท าความผิดโดยก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเท่ากับผลประโยชน์ที่
ผู้กระท าผิดได้รับ ซึ่งวิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งความไม่ทันสมัย ความเหลื่อมล้ าและการยับยั้ง
การกระท าความผิดได้ด้วย56 ส่วนเงินค่าปรับที่ได้นั้นก็จะน ามาจัดตั้งกองทุนเยียวยาป่าไม้จากความ
เสียหายที่ได้รับ และน าไปเป็นงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระ หรือชุมชน  

                                                           
56  จาก บันทึกค าบรรยายวิชากฎหมายอาญาช้ันสูง (ระดับช้ันปริญญาโท คณะนิติศาสตร์), โดย ปกป้อง 

ศรีสนิท, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ที่มีความรัก และหวงแหนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการส่งเสริมแรงงานภาค
ประชาชนในการที่จะเฝ้าระวังรักษาป่าไม้แทนที่การมุ่งแต่จะตัดไม้ท าลายป่า 
 4.4.2  มาตรการทางปกครอง  

นอกจากมาตรการลงโทษทางอาญาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีมาตรการทางปกครองที่
ได้บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส าคัญ
ในมาตรา 21 และมาตรา 22 ซึ่งถือเป็นมาตราส าคัญในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติให้คง
อยู่ในสภาพเดิม และร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ได้ก าหนดมาตรการทางปกครอง ส าหรับผู้ท าสวน
ป่าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท าสวนป่า โดยเพิ่มมาตรา 22/1 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอน
หนังสือรับรองการขึ้นที่ดินเป็นสวนป่า และมาตรา 22/2 เพิ่มหลักเกณฑ์เร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งเพิก
ถอนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ซึ่งค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 21 
และมาตรา 22 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เรียกว่า “ค าสั่งทาง
ปกครอง” มีความหมายอยู่ 2 ประการคือ 1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีผล
เป็นสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลการสั่ง 
การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการออกกฎ 2) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ได้วางมาตรฐานการปฏิบัติราชการแผ่นดินของหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎ หรือค าสั่งทางปกครองให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ประชาชน และสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะได้ 
อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องน าเอามาตรการทางปกครองมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการควบคุมดูแลจัดการป่าไม้ และพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ด ารงอยู่  ไม่ให้ถูกราษฎร
บุกรุกท าลาย เนื่องจากมาตรการทางปกครองเป็นกรณีกฎหมายบัญญัติวิธีการทางปกครอง  ที่ให้
อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับเอากับผู้ฝ่าฝืน หรือบังคับเอากับตัวทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมา
จากการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งยุ่งยากและใช้เวลานาน โดย
มาตรการทางปกครองนี้ จะมีผลท าให้การควบคุมดูแลจัดการป่าไม้ การป้องกันรักษาสภาพป่าจาก
ผู้กระท าผิดตัดไม้ท าลายป่าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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4.5  ปัญหาการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 เนื่องจากการปลูกสวนป่าเพื่อการค้าเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งต้องใช้เงินทุน อันเป็น
ต้นทุนส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยผู้ท าสวนป่า  และระยะเวลาของการให้ผลตอบแทนของไม้ที่ 
ท าการปลูก อย่างน้อยต้องใช้เวลา 5 ปี ส าหรับไม้โตเร็ว ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน แต่ถ้าเป็นไม้โตช้า  
ที่ให้คุณภาพของเนื้อไม้ อย่างน้อยต้องใช้เวลา 15-20 ปี กว่าจะถึงระยะเวลาการตัดฟันได้ แม้ว่าจะ
ใช้ระบบวนเกษตรโดยการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนในระหว่างที่ปลูกสวนป่า   
ก็จะท าให้เกษตรการรายย่อยผู้ปลูกสร้างสวนป่าได้รับประโยชน์จากพืชหมุนเวียนอ่ืนได้บ้าง แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต้นไม้ในสวนป่า  รัฐจึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเงินในการปลูกสร้างสวนป่าของเอกชน ซึ่งที่ผ่านมารัฐได้จัดท า 
โครงการส่งเสริมเกษตรการปลูกป่า หรือโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าขึ้นโดยสนับสนุนเงินลงทุน เพื่อการปลูก
ป่าให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 3,000 บาท แบ่งจ่ายในเวลา 5 ปี มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกป่าเนื้อที่  1 ล้านไร่ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541 ส่งเสริม
เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้มีค่าอ่ืน ๆ รายละ 5 ไร่ – 50 ไร่ 
โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครอง 
เพื่อให้มีไม้ใช้สอยเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศ
เพื่อสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงแก่ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อลดการบุกรุกโครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อมากรมป่าไม้ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจ พ.ศ. 2542 ขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ โดยโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1.  เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส าหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายใน 
ประเทศ และสร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต 
 2. เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 3.  เพื่อเพิ่มจ านวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์ ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ 

โครงการน้ีมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกป่า โดยการก าหนดเนื้อที่ที่ดิน
ที่จะขอเข้าร่วมโครงการต้องมีขนาดตั้งแต่ 1 ไร ่แต่ไม่เกิน 50 ไร่ ต่อราย โดยสนับสนุนเงินทุนไร่ละ 
3,000 บาท (เฉลี่ย 50 ไร่ ผู้ท าสวนป่าจะได้เงินสนับสนุน จ านวน 150,000 บาท) โดยแบ่งจ่าย 3 ปี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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1.  ปีที่ 1 จ่ายไร่ละ 1,500 บาท เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการ 
ปลูกต้นไม้ตามโครงการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

2.  ปีที่  2 จ่ายไร่ละ 800 บาท เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ปีที่ 2 และมีอัตรารอดตายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.  ปีที่ 3 จ่ายไร่ละ 700 บาท เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการบ ารุง 
รักษาต้นไม้ปีที่ 3 และมีอัตรารอดตายเฉลี่ยมาน้อยกว่าร้อยละ 80 

ทั้งภาครัฐยังได้สนับสนุนกล้าไม้ จ านวนไร่ละ 400 ต้น กล้าไม้ส าหรับปลูก ร้อยละ 90 
กล้าไม้ส าหรับปลูกซ่อมแซมร้อยละ 10 

โครงการนี้เป็นสนับสนุนการเงินแบบให้เปล่าโดยจะเห็นได้ว่าโครงการส่งเสริมการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจนี้ที่ รัฐได้ด าเนินการ เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยท าให้นโยบายส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามาปลูกสร้างสวนป่ามากขึ้น  แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นการที่รัฐส่งเสริมและ
สนับสนุนมาตรการทางการเงินแบบให้เปล่าในระยะสั้น ซึ่งรัฐไม่ได้พยายายามจัดหาการสนับสนุน
ทางการเงินอย่างเพียงพอ จึงไม่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายอันเกี่ยวกับการป่า และ 
การท าป่าไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้งท าให้รัฐมีภาระด้านงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหา
ในเร่ืองเงินทุนต่อเกษตรกรรายย่อยผู้ท าสวนป่าต่อไปอีกในปีที่รัฐไม่ได้ให้การสนับสนุน 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติหลักการป่าไม้และการท าป่าไม้ของประเทศญ่ีปุ่น  พระราช 
บัญญัติฉบับที่ 161 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 1964 ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล โดย
รัฐบาลมีภาระหน้าที่ในการออกกฎและด าเนินนโยบายเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับป่าไม้  และการท า  
ป่าไม้ให้ เป็นผล อันเนื่องมาจากหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับป่า  ในการท าให้ป่าไม้มีหน้าที่
อเนกประสงค์อย่างยั่งยืน โดยให้ป่าไม้ท าหน้าที่สงวนที่ดินของรัฐ แหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สุขอนามัยสาธารณะ การป้องกันภาวะโลกร้อน และการจัดหาผลิตภัณฑ์จากป่า ในการ
ดูแลชีวิตประชากร และเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาป่าอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนจึงต้อง
ได้รับการสนับสนุนโดยการให้ประกันแรงงาน ปรับปรุงการผลิต และด าเนินการจัดให้มีโครงสร้าง
การท าป่าไม้ตามที่วางไว้ด้วย ความส าคัญในการให้ประกันกับความต้องการอย่างพอเพียง และการ
ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า จึงต้องได้รับการสนับสนุนด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
ความต้องการอันหลากหลายของประชากร และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าไม้และการท าป่าไม้ด้วย 
ซึ่งรัฐบาลมีภาระหน้าที่ในการออกกฎและด าเนินนโยบายเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับป่าไม้และการท า
ป่าไม้ให้เป็นผล และนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภาระหน้าที่ต่อการจัดการและด าเนินการตามโครงการป่า
แห่งชาติให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามหลักการพื้นฐานเพื่อที่จะให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ
สวัสดิการของชุมชน โดยการเพิ่มประโยชน์สาธารณะและบทบาทของที่ดินและป่าของรัฐ การใช้
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ประโยชน์จากป่าไม้ของรัฐ และการจัดหาผลิตภัณฑ์จากป่าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่ง
มาตรการส าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ มาตรการทางการเงิน ซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 7 โดยรัฐบาลต้องด าเนินมาตรการทางกฎหมายและทางการเงินที่จ าเป็นต่อการท าตาม
นโยบายอันเกี่ยวกับป่า และการท าป่าไม้ พยายามจัดหาการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอ  

ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในการปลูกสวนป่าของภาคเอกชน และ
การสนับสนุนมาตรการทางการเงินของรัฐอย่างเพียงพอ รัฐต้องมีบทบาทในการออกกฎหมายที่ต้อง
มีส่วนสร้าง หรือส่งเสริมความสุขให้เกิดแก่สังคมอย่างมากที่สุด ตามหลักในทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
จึงจ าเป็นต้องแก้ไข ด าเนินการออกมาตรการทางกฎหมายและทางการเงินที่จ าเป็นต่อการท า
นโยบายอันเกี่ยวกับป่าไม้และการท าป่าไม้ ให้เหมาะสมแก่พื้นที่ และเกษตรกรผู้ท าสวนป่า โดยการ
จัดตั้งกองทุนทางด้านการเงิน เพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรที่ท าหน้าที่จัดการด้านการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนและด้านการลงทุน เป็นผู้ด าเนินการตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอันเกี่ยวกับ
ป่าและการท าป่าไม้ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและการค้า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผู้เขียนขอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
5.1  บทสรุป 
 จากการศึกษาท าให้ผู้เขียนพบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่สมควรมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เช่น ปัญหาด้านการจัดการป่า
ไม้และการควบคุมการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น ดังนี ้
 5.1.1  ปัญหาด้านการจัดการป่าไม้และการควบคุมการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย 
  ปัญหาการลักลอบการตัดไม้ท าลายป่า ไม่ว่าจะเป็นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ ในอุทยาน
แห่งชาติ เพียงเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน โดยน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายในท้องตลาด 
สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค กล่าวคือ เป็นการน าไม้เถื่อนที่ผิดกฎหมายมาแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ถูกกฎหมายแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายออกมา
บังคับใช้กับผู้กระท าความผิด แต่ความหละหลวมต่อการบังคับใช้กฎหมาย  ตลอดจนความ 
ไม่เพียงพอของพนักงานเจ้าหน้าที่ การทุจริต หรือการคอรัปชั่น จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมตามทฤษฎีว่าด้วยการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการป้องกันการท าไม้ที่ผิดกฎหมาย  
จึงท าให้เกิดแนวคิดการใช้มาตรการทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการ
ปิดกั้นสินค้าที่ได้มาจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า เป็นมาตรการกีดกันสินค้าจากไม้ที่ได้มาอย่าง
ผิดกฎหมาย การด าเนินการในลักษณะนี้ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ผลิตสินค้าราย
ย่อย ที่แม้จะใช้ไม้ที่เป็นวัตถุดิบอย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่สามารถยืนยันความสอดคล้องของสินค้าต่อ
ข้อก าหนดของลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคได้ เนื่องจากไม่สามารถยืนยัน “ไม้ถูกกฎหมาย” ตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งในกรณีน้ีสหภาพยุโรปได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล 
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และการค้า FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) ได้ออกกฎหมายก าหนด
หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการน าไม้และสินค้าจากไม้ เข้าตลาด มีรายการข้อก าหนด
ที่ส าคัญ คือ ห้ามวางตลาดไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้จากไม้ที่ตัดมาอย่างผิดกฎหมาย ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่น าผลิตภัณฑ์ไม้เข้าตลาดสหภาพยุโรปเป็นคร้ังแรก ต้องด าเนินการด้วยความรับผิดชอบ 
และต้องจัดและประเมินระบบ Due diligence system ที่ใช้ และท าการเก็บบันทึกคู่ค้า ทั้งลูกค้าและ 
Supplier เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับโดยกฎหมายฉบับนี้ถือว่าไม้ที่ได้รับการรับรอง 
FLEGT License จากประเทศที่ลงนามเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ VPA (Voluntary Partnership 
Agreement) กับสหภาพยุโรป มีลักษณะสอดคล้องกับข้อก าหนดด้าน “ไม้ถูกกฎหมาย” โดยไม่ต้อง
ตรวจสอบ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อ EU FLEGT มีผลกระทบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ 
และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับไม้ และเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการควบคุมการค้าไม้ผิดกฎหมาย  โดยจัดท าประชาพิจารณ์ก าหนด
ขอบเขตและค านิยามของ “ไม้ถูกกฎหมาย” และ “ไม้ผิดกฎหมาย” เพื่อสามารถแยกแยะลักษณะ
ของไม้ถูกกฎหมาย เพื่อให้ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ โดยผ่านการทดสอบและประเมินความใช้ได้ 
นอกเหนือไปจากการตราค านิยามไม้ถูกกฎหมายและไม้ผิดกฎหมายไว้ในตัวบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว รัฐต้องจัดให้มีระบบติดตามและควบคุมของไม้ เพื่อให้สามารถติดตามไม้ถูกกฎหมาย 
ตั้งแต่ต้นก าเนิดไปจนถึงจุดส่งออก โดยมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนในการตรวจสอบ
และยืนยัน ในทุกล าดับขั้นของห่วงโซ่อุปทานของการผลิต และรัฐต้องด าเนินการจัดตั้งหรือมีระบบ
ประกันไม้ถูกกฎหมาย โดยก าหนดกฎหมายให้สอดคล้อง สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์
ย้อนกลับไปจนถึงแหล่งก าเนิดไม้ มีขั้นตอนในการด าเนินการรับรอง โดยมีการจัดตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานอิสระที่เป็นกลาง เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นใจได้ว่าสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ในตลาดคู่ค้าได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และการออกใบรับรอง FLEGT ให้กับผู้ประกอบการ โดย
ไม่ต้องไปด าเนินการจ้างองค์กรเอกชนที่ EU ยอมรับ เช่น FSC, PEFC ท าการตรวจสอบและออก
ใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แทนการออกใบรับรอง FLEGT ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้
ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรายย่อย 
 5.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
  ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย อันเกี่ยวกับไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และร่าง
พระราชบัญญัติสวนป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูก
สร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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เนื่องจากพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและเป็น
อุปสรรคต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า  

1)  การก าหนดให้ผู้ท าสวนป่าจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ 
ตามร่างพระราชบัญญัติสวนป่า  ฉบับแก้ไขใหม่ ได้ก าหนดให้ผู้ท าสวนป่าที่นาย

ทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า จัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ที่ท าการปลูกและ
บ ารุงรักษา ซึ่งตามหลักการนี้ใช้บังคับได้ในกรณีที่ที่ดินที่จะน ามาขึ้นทะเบียนนั้นเป็นที่ดินว่างเปล่า
การเร่ิมปลูกต้นไม้ตั้งแต่เร่ิมต้นในที่ดินว่างเปล่า  การจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้จะไม่
ก่อให้เกิดปัญหาใด ทั้งยังเป็นจุดเร่ีมต้นที่ดีในการติดตามและตรวจสอบตั้งแต่จุดก าเนิดของไม้ไป
จนถึงจุดส่งออก แต่การที่ร่างพระราชบัญญัติสวนป่าไม่ได้แก้ไขค านิยามตามพระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. 2535 ค าว่า “ต้นไม้” ที่ขึ้นอยู่แล้ว...” จึงยังเปิดโอกาสให้น าที่ดินที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะต้นไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีอยู่ก่อนแล้ว เข้ามาแปลงเป็นไม้จากสวนป่า 
ก่อให้เกิดปัญหาการติดตามและการตรวจสอบจุดก าเนิดของไม้  และการผลักภาระให้ประชาชน 
ผู้เป็นเกษตรกรรายย่อยท าการตรวจสอบโดยให้จัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ที่ท าการปลูก  
และรวมไปถึงต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วในที่ดินของตนเอง หรือที่ดินที่ได้มีการครอบครองและเข้าท ากิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหลักฐานการอนุญาตการเช่า  เช่าซื้อ ภาระการพิสูจน์  
การตรวจสอบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชีจะตกหนักแก่ผู้ท าสวนป่าซึ่งน าที่ดินดังกล่าวมา
ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ซึ่งแตกต่างกับที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ที่เป็นที่ดินที่มี
หนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (4) และที่ดินที่มีใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ท าสวนป่า ตามมาตรา 4 (5) ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า  
ตามมาตรา 7 ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไขก าหนดให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและท ารายงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้ง  สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด 
และจ านวนของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ
ไม้ที่การท าไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  จึงเป็นกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติแตกต่างกัน 

2)  การก าหนดไม้หวงห้าม 
การน าไม้เศรษฐกิจอย่าง ไม้สัก และไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้าม

ธรรมดา ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 ไประบุไว้ในบัญชีรายชื่อของชนิดไม้ 
เพื่อท าสวนป่า ท้ายร่างพระราชบัญญัติสวนป่า เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกไม้หวงห้ามที่จะท าการปลูก
ในที่ดินที่ผู้ท าสวนป่าจะน าที่ดินของตนมาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า แต่ในส่วนสวนป่าที่ผู้ท าสวนป่า 
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ไม่ประสงค์ หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หรือไม่ประสงค์ที่จะท าสวนป่าเพื่อการค้า ไม้
สัก และไม้ยาง ที่ปลูกอยู่ในที่ดินของเกษตรกร ก็ยังเป็นไม้หวงห้าม และอยู่ภายใต้การควบคุมของ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อยู่เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการท าไม้ แปรรูป ชักลาก การน า
เคลื่อนที ่เป็นต้น การก าหนดให้ไม้สัก และไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ดินเป็นไม้
หวงห้าม จึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากในที่ดินที่เป็นของเอกชน อีกทั้งยังขัดต่อหลักกรรมสิทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขัดต่อสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับในปัจจุบันคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 106/2557 ได้ระบุชนิดไม้เพิ่มเติมเข้าไปอีก 16 ชนิด จึงกลายเป็นว่า นอกจากไม้สัก และ 
ไม้ยางแล้ว ยังมีไม้อีก 16 ชนิด ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.  
ยิ่งเป็นการซ้ าเติมและก่อปัญหาอย่างมากในที่ดินของเอกชนเพิ่มมากขึ้นไปอีก 

3)  การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ตามร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไขใหม่ ได้ก าหนดหลักการจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน โดยการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามความต้องการของประเทศ
ปลายทางในกรณีที่การส่งออกไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า หรือเป็นกรณีที่ผู้ท าสวนป่าประสงค์ 
เพื่อให้หลักการท าสวนป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยสอดคล้องกับหลักสากล  ซึ่งหลักการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนี้ยังไม่เคยมีการบัญญัติไว้พระราชสวนป่า พ.ศ. 2535 มาก่อน โดยสาเหตุ
ส าคัญมาจากการที่ตลาดสินค้าส าคัญทั่วโลกต่างเรียกร้องสินค้าไม้ที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายที่ผ่าน
การรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ซึ่งองค์กรหลักระดับนานาชาติที่ท างานด้านการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนโดยตรง  ได้แก่ FSC (Forest 
Stewardship Council) และ PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemel) 
นอกจากตลาดในสหภาพยุโรป ที่ต้องมี FLEGT License ซึ่งปัญหาที่ส าคัญในการออกใบส าคัญ
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน คือ ค่าใช้จ่ายหลัก และค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ที่เป็นต้นทุนคงที่สูงใน
การติดตามและตรวจสอบ เพื่อยืนยันรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยสถาบันหรือองค์กรอ่ืน
ที่เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งเป็นผลให้มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่สามารถจะ
ด าเนินการตามหลักการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนี้ได้  เกษตรรายย่อย หรือผู้ท าสวนป่ารายย่อย  
ที่มีสวนป่าขนาดเล็ก ไม่สามารถที่จะขอออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้ 

ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่ามักจะเกี่ยวโยงกับปัญหาคอรัปชั่น เอกสารรับรองจากหน่าย
งานราชการของรัฐ จึงมักถูกมองว่าเป็นเอกสารรับรองที่มีความเชื่อถือได้ต่ าในมุมมองของผู้ซื้อ  
การที่กรมป่าไม้จะออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่มีหน้าที่ในการออก
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ใบรับรอง จึงเป็นการยากส าหรับผู้ประกอบการในการแสดงความสอดคล้องด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ซื้อ
ยอมรับสินค้า เพราะผู้ซื้อในต่างประเทศต้องการให้หน่วยงานที่สาม ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการ
รับรอง และมีมาตรฐานในการรับรองเป็นผู้รับรอง ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้อธิบดีมีอ านาจ
ก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอ่ืนออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแทนได้ก็ตาม  
แต่ปัญหาก็จะวนกลับมาที่ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงในการออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน 

4)  การมีบทบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อระบบการผลิต 
ตามร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไขใหม่ ได้ลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท า

ไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า โดยผู้ท าสวนป่าสามารถตัดหรือโค่นไม้ แปรรูปไม้ ค้าไม้ มีไม้ไว้ใน
ครอบครอง และน าไม้เคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
หากผู้สวนป่าประสงค์จะใช้สถานที่ใดเพื่อท าการแปรรูปไม้ ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่เป็นสวนป่าของ
ผู้ท าสวนป่าเอง สามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได้  และส่วนส าคัญที่ได้มีการ
บัญญัติไว้คือ การใช้สถานที่ใดเพื่อท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าไม่ถือเป็นการตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้ก าหนดความหมาย
ของค าว่า “แปรรูป” และ “โรงงานแปรรูปไม้ไว้อย่างกว้าง เป็นผลให้สถานที่ที่ผู้ท าสวนป่าประสงค์
จะใช้ท าการแปรรูปไม้เข้าลักษณะเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ด้วย เมื่อ
วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติสวนป่าที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้  ต้องการแยกหลักการตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าออกจากหลักการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ เพื่อลดขั้นตอนในการขออนุญาตแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า พร้อมทั้งก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการน าไม้เข้าไปแปรรูปในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้วย  เพื่อป้องกัน 
มิให้มีการน าไม้ที่ไม่ได้ปลูก รวมทั้งไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เข้ามา
แปรรูปในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดเพิ่มเติมยกเลิกการแปรรูปไม้ในเวลา
กลางคืนด้วย เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งการแปรรูปไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม เช่น  
ไม้ยางพารา หรือไม้ที่ได้จากการท าสวนป่า จึงควรให้เป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาความสับสนของเอกชน 
 5.1.3  ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมในหมู่ของ
ผู้บริโภค และถูกส่งเป็นสินค้าออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ โดยประเทศไทยถือว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารานั้น เป็นของที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมยาง เมื่อกระบวนการกรีดยางจากไม้ยางพาราครบ
ก าหนดอายุของไม้ยางพาราแล้ว โดยไม่สามารถที่จะกรีดยางพาราต่อไปได้อีก ไม้ยางพาราเหล่านั้น
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จะถูกโค่นทิ้ง เพื่อน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน ซึ่งประเทศไทยถือว่าไม้ยางพาราเป็นพืชสวน  
ท าให้การรับรองที่มาของไม้ถูกกฎหมายป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ จึงท าได้ยาก อีกทั้ง
ข้อก าหนดของผู้ซื้อไม่ได้มีการแยกแยะระหว่างไม้จากพืชสวน หรือของเหลือทางการเกษตร หรือ
ไม้ที่ได้จากการท าสวนป่า เพียงแต่ต้องการการยืนยันรับรองว่าไม้ที่น ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์นั้น  
เป็นไม้ที่ถูกกฎหมาย 
 ปัจจุบันมีกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับผู้ผลิตซึ่งท าการป่าไม้เพื่อการค้า  คือ พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและส่งเสริม
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกร หรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  ซึ่งมาตรฐานส าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราน้ัน ยังไม่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป กล่าวคือ 
เป็นมาตรฐานที่มีการประกาศก าหนดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นมาตรฐานภาค
สมัครใจ และไม่ได้ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานรับรอง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เมื่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เป็นสินค้าที่มีความนิยมในหมู่ของผู้บริโภค ประกอบกับมี
การส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ จึงต้องมีการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็น
สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์  โดยมีการก าหนดให้มีการแสดงข้อความเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ 
 นอกจากนั้นผู้เขียนเห็นว่า เมื่อมีการใช้ไม้ยางพาราจากสวนยางพารา ไม่ว่าจากสวน
ยางพาราของผู้ประกอบการรายใหญ่ และเกษตรผู้ท าสวนยางพาราที่มีการรวมกลุ่มกัน อันเป็น
วัตถุดิบส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งประเทศไทยถือว่าไม้ยางพาราเป็น
ไม้พืชสวนนั้น ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าที่ปลูกไม้เศรษฐกิจจึงไม่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับไปยังแหล่งก าเนิดไม้ยางพาราที่ถูกตัดโค่นมาท าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาจากป่าไม้ที่ถูก
กฎหมายหรือเป็นไม้ที่ผิดกฎหมายจากการลักลอบปลูกไม้ยางพาราในเขตป่าสงวน ท าให้การรับรอง
ที่มาของไม้ถูกกฎหมายของไม้ยางพาราให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อจึงท าได้ยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการทางกฎหมายในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมในการรับรองระบบการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการยกระดับมาตรฐานการ
จัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะไม้ยางพาราอย่างยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้
ยางพาราระดับประเทศ โดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4440 (พ.ศ. 2555) มาตรฐานเลขที่ มอก.14061 เพื่อให้มีศักยภาพในการได้รับ
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การรับรองให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของไม้ยางพาราจาก
สวนยางพารา 
 5.1.4  ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษ 
 มาตรการลงโทษทางอาญาต่างก็ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พุทธศักราช 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พุทธศักราช2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พุทธศักราช 2535 และร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับ
แก้ไข โดยมีทั้งโทษปรับและโทษจ าคุก แต่โทษจ าคุกเป็นโทษที่สร้างต้นทุนกับสังคมอย่างมาก เช่น 
รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนจ า ตลอดจนอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุม
นักโทษ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักโทษค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลนักโทษ และโทษปรับของ
กฎหมายแต่ละฉบับจะมีเพดานจ ากัดอัตราค่าปรับไว้  และเป็นอัตราที่ต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายส าหรับผู้กระท าความผิด ท าให้
ไม่มีความทันสมัย และไม่สามารถยับยั้งการกระท าความผิดได้  เนื่องด้วยความผิดบางฐานมี
ผลประโยชน์ตอบแทนสูง ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่มีความยับยั้งชั่งใจและเกรงกลัวที่จะเสียค่าปรับ 
 นอกจากนั้นมาตรการทางปกครองที่ได้น ามาก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2504 การก าหนดเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติสวนป่า กรณีที่มีผู้ที่กระท า
การฝ่าฝืน ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยให้อ านาจ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พุทธศักราช 2539 เรียกค าสั่ง
นี้ว่า “ค าสั่งทางปกครอง” ซึ่งมาตรการทางปกครองถือเป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให้กระบวนการ
บังคับเอากับผู้กระท าการฝ่าฝืน โดยให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับกับผู้ฝ่าฝืน หรือ
บังคับเอากับตัวทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการทางศาล ซึ่งยุ่งยาก และใช้เวลานาน  
 5.1.5  ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  การที่รัฐได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อท า
ให้ป่าไม้มีหน้าที่อเนกประสงค์อย่างยั่งยืน ในการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส าหรับผลิตไม้ 
เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศ ด้วยการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการขาย
ผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลในการออกกฎหมายและด าเนินนโยบายป่า
ไม้ ซึ่งมาตรการที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ มาตรการทางการเงินโดยรัฐได้อนุมัติโครงการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยการสนับสนุนกล้าไม้ และสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนแบบ
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ให้เปล่า และมีกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท า 
สวนยาง พ.ศ. 2503 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการท าสวนยาง และสวนไม้ยืนต้น ซึ่งการเก็บเงิน
สงเคราะห์ตามกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง บทบังคับตามกฎหมายมุ่งไปที่บุคคลที่ส่งยางออก
นอกราชอาณาจักรเท่านั้น  
  เนื่องจากการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อการค้าเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งต้องใช้
เงินทุน อันเป็นต้นทุนส าคัญของเกษตรกรผู้ท าสวนป่า และระยะเวลาของการให้ผลตอบแทนของ
ไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้โตเร็ว หรือไม้โตช้า ต่างก็ต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 
5 ปี ขึ้นไป ส าหรับไม้โตเร็ว และไม้โตช้าที่ต้องการคุณภาพของเนื้อไม้ในการผลิตภัณฑ์ต้องใช้
ระยะเวลา 15-20 ปี กว่าจะถึงระยะเวลาการตัดฟันได้ อีกทั้งการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ท าสวน
ป่าในกรณีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ 
เช่น การจุดไฟเผาป่า และภัยอันเกิดจากโรคพืช รัฐไม่ได้มีการให้ชดเชย หรือเยียวยาความเสียหาย
ในรูปของตัวเงินเลย มีแต่การสนับสนุนกล้าไม้ส าหรับปลูกซ่อมแซม ร้อยละ 10 ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสนับสนุนเบื้องต้นเมื่อ
เร่ิมท าสวนป่าเท่านั้น 
 ทั้งนี้ แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยเหลือด้านการเงินแบบให้เปล่า รวมไปถึง
กองทุนสงเคราะการท าสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ที่เข้ามา
จัดการกับไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยด าเนินการส่งเสริมหรือสงเคราะห์การ
ปลูกแทนไม้ยืนต้นด้วยการปลูกแทน ด้วยการให้ใช้เงินทุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล แต่เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดของวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินของแต่ละกองทุน และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
แต่ละกองทุน ในการพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถน ามาช่วยเหลือปัญหาของการ
ปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ท าสวนป่าเป็นการเฉพาะ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีปัญหาทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตั้งแต่ปัญหาทางด้านการจัดการป่าไม้
และการควบคุมการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
มาตรการลงโทษทางอาญาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน
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จากภาครัฐ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรท าการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และร่างพระราชบัญญัติ
สวนป่า โดยก าหนดค านิยาม หรือค าจ ากัดความ ของค าว่า “ไม้ถูกกฎหมาย” และ “ไม้ผิดกฎหมาย” 
และเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนของ “การตรวจสอบและยืนยันในทุกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์” 
รวมทั้งเพิ่มเติมกฎหมายในระบบประกันไม้ถูกกฎหมาย โดยก าหนดกฎหมายให้สอดคล้อง สามารถ
ตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ย้อนกลับไปจนถึงแหล่งก าเนิดไม้  เพื่อน าไปสู่การจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน  

5.2.2  เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ที่ก าหนดให้ผู้ท าสวนป่าที่
นายทะเบียนได้สั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ามีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้
ที่ท าการปลูกและบ ารุงรักษา โดยให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและท า
รายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และจ านวนของไม้ที่มีอยู่เดิมร่วมกับผู้ท าสวนป่า 
ในที่ดินของเอกชน ที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ที่ดินที่ได้มีการครอบครอง
และเข้าท ากินในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาตการเช่า  เช่าซื้อ การโอนหรือการตกทอดทางมรดก ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกับที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  หรือที่ดินที่มี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ท าสวนป่า ที่นายทะเบียนก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบและจัดท ารายงานก่อนการขึ้นทะเบียน 

5.2.3  เห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บัญญัติ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง  
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า 
และไม้เก็ดเขาความ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาอย่างมากในที่ดินของเอกชน ซึ่งขัดต่อหลักกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และขัด
ต่อสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 และมาตรา 43 
  

DPU



164 

5.2.4  เห็นควรก าหนดให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผู้ผลิตไม้และเกษตรกรรายย่อย
ผู้ท าสวนป่าเพื่อการค้า โดยการจัดตั้งองค์กร หรือสหกรณ์ของผู้ประกอบการ หรือ เกษตรกรราย
ย่อยผู้ท าสวนป่าเพื่อการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการรับรองการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนตลอดจนรองรับค่าใช้จ่ายในการขอออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน จาก
องค์กรอิสระที่ประเทศคู่ค้าให้การยอมรับในค ายืนยันและรับรอง  รวมทั้งการก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการขอออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กร หรือ
สหกรณ์ของผู้ประกอบการผู้ผลิตไม้และเกษตรกรรายย่อยผู้ท าสวนป่าเพื่อการค้า  สามารถ
ด าเนินการกิจการและส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางได้สะดวกและรวดเร็วโดยแก้ไขเพิ่มเติม
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติสวนป่า  

5.2.5  เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไขใหม่ ก าหนดให้มี
การแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น  ตั้งแต่ผู้ท าสวนป่าได้ขอรับ
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนที่จะใช้สถานที่ใดเพื่อท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าไว้แล้ว  
เพื่อลดอุปสรรคในการแปรรูปไม้ เพื่อใช้ไม้เป็นผลิตภัณฑ์ในการประดิษฐกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้  
ซึ่งผู้ท าสวนป่าอาจตั้งโรงงานประดิษฐกรรมในสถานที่เดียวกับสถานที่ใช้ท าการแปรรูปไม้จาก
สวนป่าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและขจัดปัญหาควารสับสนของผู้ประกอบการที่ด าเนินการแปรรูปไม้ลงด้วย 

5.2.6  เห็นควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้  โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็น
สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดเป็นมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มีการแสดงข้อความเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
  เห็นควรก าหนดให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรองระบบการจัดการป่าไม้
อย่างยั่ งยืนของผู้ประกอบการ  และผู้ปลูกสวนยางพาราขนาดใหญ่ ซึ่งอาจรวมลุ่มกันที่
ผู้ประกอบการและผู้ปลูกสวนยางได้ปลูกขึ้นทั้งในที่ดินส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและที่ดินของรัฐ 
ซึ่ งจัดให้ เช่ าซื้อหรือออกใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  4440  
(พ.ศ. 2555) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมไม้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
โดยเฉพาะไม้ยางพาราจากสวนยางพาราอย่างยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้ยางพารา
ระดับประเทศ โดยก าหนดเป็นมาตรฐานทั่วไปในการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของไม้
ยางพาราจากสวนยางพารา 
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 5.2.7  เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. 2535 และร่างพระราชบัญญัติสวนป่า ในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญา โดยยกเลิกโทษจ าคุก
เสียทั้งหมด และคงไว้แต่โทษปรับ โดยโทษปรับนั้นต้องไม่มีการก าหนดเพดานขั้นสูงไว้  แต่ให้
ปรับเท่ากับผลประโยชน์ที่ผู้กระท าผิดได้รับ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความล้าสมัยของโทษ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งไม่ให้มีการกระท าผิดได้ด้วย 
  ในส่วนของมาตรการทางปกครองนั้น ได้มีการน ามาตรการทางปกครองมาใช้ใน
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และก าหนดเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติสวนป่าแล้ว 
แต่ในส่วนของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งถือว่าเป็นแม่บทของกฎหมายป่าไม้อ่ืน
ทุกฉบับ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ยังไม่ได้น ามาตรการทางปกครองมาปรับ
ใช้ จึงเห็นควรให้น ามาตรการทางปกครองซึ่งเป็นกรณีกฎหมายบัญญัติวิธีการทางปกครอง ที่ให้
อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับเอากับผู้ฝ่าฝืน หรือบังคับเอากับตัวทรัพย์ซึ่งเป็นผลมา
จากการฝา่ฝืนกฎหมาย ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 5.2.8  เห็นควรก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจและการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยตราเป็นพระราชบัญญัต ิโดยมีรูปแบบและโครงสร้างของกองทุน ดังนี ้

1)  วัตถุประสงค์ของกองทุน 
ก าหนดให้กองทุนส่ง เสริมการปลูกต้นไม้และการจัดการสวนป่าอย่ างยั่ งยืน  

มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจตามนโยบายทางป่าไม้และการ 
ท าไม้ ในการให้ประกันกับความต้องการอย่างพอเพียง และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากป่า เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

2)  การบริหารกองทุน 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อด าเนินกิจการกองทุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ

และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
กระทรวง การคลัง ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบการ องค์การ สมาคมอัน
เกี่ยวกับการค้าไม้ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ หรืออุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย เป็นกรรมการ 
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3)  แหล่งที่มาของกองทุน 
(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(2) เงินค่าธรรมเนียมการค้าไม้ อันเกิดจากการท าสวนป่าเพื่อการค้าทั้งในประเทศ

และการค้าในต่างประเทศ  
(3) เงินที่ได้รับจากการบริจาค หรือเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ ไม่ว่าจากในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
(4) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
(5) ดอกผลของกองทุน DPU
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