
การจัดการความรู้ 
 

ชื่อผลงาน  :  การป้องกันการบ่อนท าลายป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของ กปช.จต. 
เจ้าของผลงาน/สังกัด  :  ศปศ.๖๑ 
ประเภทของผลงาน  :  องค์ความรู้ส าหรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

เหตุผล/ความจ าเป็น/ความเป็นมา 
 ศปศ.๖๑  ได้รับมอบภารกิจปฏิบัติงานด้านการข่าว  การปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมายต่อความมั่นคง  ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยการ
ปฏิบัติงานขจัดเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน งานพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง จากภารกิจดังกล่าว ศปศ.๖๑ ได้
ลาดตระเวนตรวจพบพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกประชาชนแผ้วถางบุกรุกท าลาย เพ่ือประสงค์จะยึดครองที่ดินเป็นจ านวน
หลายพื้นท่ี ได้แจ้งข่าวสารให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าร่วมตรวจยึดพ้ืนที่ ด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิด แต่
ไม่สามารถปราบปราม จับกุมผู้กระท าผิดให้หมดสิ้นไปได้เนื่องจาก พ้ืนที่ป่าไม้มีกว้างขวาง เจ้าหน้าที่มีจ านวน
น้อย ความต้องการของประชาชนที่จะครอบครองพ้ืนที่มีจ านวนมาก ประกอบกับมีปัจจัยอ่ืนๆที่เกื้อหนุนต่อ
ผู้กระท าผิด โดยเฉพาะการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Asean Economic Community)  
 ศปศ.๖๑ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกปี เจ้าหน้าที่บางคนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบุกรุกท าลายป่าไม้ ก าลังพลบางนายมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้น้อย จึงได้จัดท าองค์ความรู้
ขึ้นมาเพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาหน่วย ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เท่าทันผู้กระท าผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ ถ้า
เจ้าหน้าทีรู่้เท่าทันก็จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะของผลงาน 
 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ศปศ.๖๑ ให้รู้เท่าทันผู้ที่กระท า
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งถ้ารู้เท่าทันก็จะสามารถหาข่าว และสนับสนุนเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีมี่ส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องป่าไม้ได้เป็นอย่างดี และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของก าลังพลภายในหน่วย 
 

กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ 
 ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่ได้พบเห็น ได้
ท างานจริงในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละคน 
 

เคล็ดลับ/เทคนิค 
 เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรรมวิธี
การบุกรุกท าลายป่าไม้ ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้ 
 

          ๑. ความหมายของเอกสารเกี่ยวกับท่ีดินที่ควรทราบ 
              ๑.๑ ภ.บ.ท.5 เป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่จะต้องไปยื่นแบบดังกล่าว
เพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปีต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ส านักงานอันเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่
ที่ดินตั้งอยู่  
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เช่น ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส านักงานเทศบาล ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ภ.บ.ท. 5 จึงมิใช่เอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายจึงท าได้เพียงการส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่กันเท่านั้น ไม่สามารถไป
จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ได้ บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้ามที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตาม ประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจ
เป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อเอง หากประสงค์จะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน 
ภ.บ.ท. 5 ควรให้ผู้ขายยื่นค าขอออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือพิสูจน์สิทธิก่อนว่า
สามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ หากสามารถออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้และขอออก
เอกสารสิทธิ ในที่ดินตามหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 เนื้อที่ที่ค านวณได้จากการรังวัดออกเอกสารสิทธิย่อมไม่ตรงกับเนื้อ
ที่ที่ระบุไว้ในหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ได้เพราะถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานส าหรับที่ดิน ไม่เคยมีการรังวัดค านวณ
เนื้อที่โดยกรมที่ดินมาก่อนแต่อย่างใด อีกทั้งการรังวัดออกเอกสารสิทธิที่ดินจะใช้วิธีการรังวัดท าแผนที่และ
ค านวณเนื้อที่โดยใช้หลักวิชาการทางแผนที่ซึ่งจะมี มาตรฐานความละเอียดถูกต้อง การแจ้งเนื้อที่ตามหลักฐาน 
ภ.บ.ท.5 จึงเป็นการแจ้งของผู้ท าประโยชน์ในที่ดินโดยประมาณเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปีเท่านั้น 
              ๑.๒ ส.ท.ก. เอกสารแสดงสิทธิท ากิน เป็นเอกสารสิทธิที่ออกโดยกรมป่าไม้ ที่ออกให้เอกชนเพ่ือ
อนุญาตให้อาศัยและเข้าท าประโยชน์เป็นการชั่วคราวในเขตป่าไม้ 
              ๑.๓ น.ส.ล.  หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เป็นหนังสือแสดงสิทธิในการขอใช้ประโยชน์หรือร่วมกันใช้
ที่ดินในเขตราชพัสดุหรือเขตสาธารณประโยชน์ ออกโดยกรมที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิแสดงแนวเขตที่ดินรัฐ โดย
อาจจะออกเป็นแปลงใหญ่รวมกันและระบุชื่อหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ไว้ได้ 
              ๑.๔ ส.ป.ก.๔-๐๑  หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหลังสือ
แสดงสิทธิในการถือครองที่ดินและเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมออกโดยส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งผู้มีชื่อในเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นผู้มีสิทธิถือครองที่ดินและเข้าท าประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในแปลงดังกล่าวนั้น 
              ๑.๕ ก.ส.น.๕  หนังสือแสดงการเข้าท าประโยชน์ในเขตที่ดินสหกรณ์ เป็นหนังสือแสดงสิทธิในการถือ
ครองที่ดินและเข้าท าประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ.๒๕๑๑ 
              ๑.๖ น.ค.๓  หนังสือแสดงการเข้าท าประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองเป็นหนังสือแสดงสิทธิในการ
ถือครองที่ดินและเข้าท าประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ  ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือการ
ครองชีพ         พ.ศ.๒๕๑๑ ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์ 
     - หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายการแก้ ไขปัญหาความ
ยากจน เป็นหนังสือแสดงสิทธิการอาศัยและเข้าท าประโยชน์ชั่วคราวในที่สาธารณประโยชน์ อนุญาตให้อาศัย
และเข้าท าประโยชน์ได้คราวละ ๕ ปี โดย ศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนส่งเรื่องให้ส านักงานที่ดิน 
     ๑.๗ โฉนด (น.ส.๔, น.ส.๔ ก. ฯลฯ) หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ให้หมายความ
รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว โฉนดที่ดินออกตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ต้องเป็นท้องที่ท่ีได้สร้างระวางแผนที่หรือระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศแล้วเท่านั้น โฉนดที่ดินแต่ละแปลง
สามารถหาต าแหน่ง 
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ที่ตั้งของที่ดินได้แน่นอน เพราะมีการยึดโยงกับระวางได้ ระวางสร้างจากศูนย์ก าเนิดที่ใช้อยู่มี ๒๙ ศูนย์ เช่น 
กทม.ใช้ศูนย์ก าเนิดท่ีภูเขาทอง เป็นต้น 
      ๑.๘ ส.ค.๑ คือ  ใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่าตนครอบครอง
ที่ดินแปลงใดอยู่ (ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่
ทางราชการออกให้ เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ตามกฎหมายที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึง
ท าการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือ พร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือ
ว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.๑ มีสิทธิน ามาออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
 

          ๒. เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดิน ประชาชนถือเอกสารสิทธิ์ โฉนด น.ส.๓ ก., สค.๑ และ ภ.บ.ท.๕ 
ส่วนพ้ืนที่ของกองทัพเรือเป็น นสล.  
  
       
                                          
 
 
 
 

       
    
 
  
 
 
 
 
 
 
         ๓. ช่องว่างของกฎหมาย 
เนื่องจากป่าไม้ ดิน น้ า แร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ 
เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่เนื่องจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าวได้ใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือยจนท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างมาก และก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศน์ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การชะลอการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว กฎหมายจึงก าหนดให้มีการควบคุมการตัดไม้ และคุ้มครอง
พ้ืนที่ป่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  ทั้งนี้เพ่ือรักษาป่าไม้และคุ้มครอง
สภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี และคงอยู่ถึงรุ่นลูกหลานต่อไป  
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การคุ้มครองป่าไม้  
          กฎหมายควบคุมการท าไม้  เนื่องจากไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  และคนน าไม้มาใช้ทั้งการ
อุปโภคและบริโภค  เช่น  ท าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  เป็นบ้าน
ที่อยู่อาศัย  หรือส านักงาน เป็นต้น กฎหมายจึงควบคุมการตัดไม้ และขนส่งไม้บางชนิดที่ส าคัญๆ ไว้ โดยบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายป่าไม้ เช่น  
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็นต้น  สาระส าคัญของการควบคุมการท าไม้  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้       
พ.ศ. ๒๔๘๔ คือ การห้ามมิให้ผู้ใดตัดไม้ที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไม้หวงห้าม ทั้งนี้เพราะเป็นไม้ที่มีความส าคัญและก าลัง
จะหมดไป แต่เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ   ส าหรับการน าไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   ผู้ที่ตัดไม้ที่ถูก
ควบคุมดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  หรือบางกรณีจะต้องได้รับสัมปทานการท าไม้จากรัฐ   
ส่วนไม้ที่ไม่ได้ 
จัดให้เป็นไม้หวงห้าม ราษฎรก็มีสิทธิท าไม้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ไม้หวงห้าม ตามกฎหมายป่าไม้  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท ก. ได้แก่   ไม้ซึ่งการท าไม้จะต้องได้รับ
อนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามกฎหมาย ประเภท ข. ได้แก่ ไม้หวงห้ามพิเศษ ซึ่งเป็นไม้
หายาก หรือไม้ที่รัฐต้องการสงวนรักษาไว้เป็นพิเศษ การท าไม้ในประเภทนี้โดยหลักท าไม่ได้ เว้นแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ (พ.ร.บ.ป่าไม้มาตรา ๖)  ส าหรับไม้
สัก และไม้ยาง    ซึ่งข้ึนอยู่ในราชอาณาจักร พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๗  ก าหนดว่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม่ว่า
จะอยู่ในเขตป่าไม้ หรือในที่ดินของเอกชน    การจะทราบว่าไม้อะไรเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่ หรือเป็นไม้หวงห้าม
ในประเภทใด ต้องออกกฎหมายที่เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา ก าหนดไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
ประชาชนทราบ  ส่วนไม้ที่ไม่ได้เป็นไม้หวงห้าม ประชาชนสามารถตัดไม้และแปรรูปไม้ได้   แต่กฎหมายก็ยัง
ควบคุมการน าไม้ดังกล่าวเข้าเขตด่านป่าไม้   จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เว้นแต่ว่าจะเป็นการน าไปใช้
เพ่ือการส่วนตัว (มิใช่เพื่อการค้า)  ภายในเขตจังหวัดท้องที่นั้น เช่น  ไม้ยางพารา ไม้มะม่วง ไม้สน ไม้ทุเรียน ต้น
หมาก ต้นมะพร้าว เป็นต้น  การท าไม้ ซึ่งเป็นการกระท าต้องห้าม และมีโทษทางอาญาตาม  พ.ร.บ. ป่าไม้ มี
ลักษณะดังนี้ ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือน าไม้ออกจากป่า ด้วยประการ
ใดๆ และรวมถึงการกระท าดังกล่าวกับไม้สัก ไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ไม่ใช่ป่า หรือการน าไม้สักหรือไม้ยางออก
จากที่ดินท่ีไม้นั้นขึ้นอยู่ด้วย นอกจากการท าไม้แล้วกฎหมายยังห้ามการเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือการท า
อันตรายแก่ไม้หวงห้ามอีกด้วย ทั้งนี้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต้องมีโทษทางอาญา กฎหมายยังห้ามการ
เก็บหาของป่าอีกด้วย  
ของป่า หมายถึงบรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ คือ ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ 
น้ ามันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่เกิดจากไม้ ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่เกิดจากพืชนั้น   ค. รังนก ครั่ง 
รวงผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว  ง. หินที่ไม่ใช่แร่  ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลท า
ขึ้นด้วย (พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๔) ของป่าข้างต้น  จะต้องห้ามไม่ให้เก็บตามกฎหมายฉบับนี้ ต้องมี การประกาศว่า
เป็นของป่าหวงห้าม ซึ่งจะกระท าโดยพระราชกฤษฎีกาในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ในกรณีที่เป็นของป่าหวงห้าม การ
เก็บหาของป่า จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน  ซึ่งการขออนุญาตจะต้องยื่นแบบฟอร์มตามที่กฎหมาย
ก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตนั้น และเมื่อได้รับอนุญาตก็สามารถเก็บหาของป่าได้    โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายบัญญัติ  กฎหมายยังห้ามการค้าหรือมีของป่าไว้ในครอบครองเกินก าหนด   ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ (พ.ร.บ. ป่าไม้ มาตรา ๒๙ ทวิ)  ส่วนของป่าที่ไม่ได้หวงห้ามราษฎรสามารถเก็บหาของป่าได้ 
โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี การกระท า 
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บางอย่าง เจ้าหน้าที่หรือราษฎรสามารถกระท าได้เพราะกฎหมายยกเว้นไว้  คือ การกระท าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เพ่ือการบ ารุงป่าหรือการค้นคว้า  ทดลองทางวิชาการหรือเป็นการที่ราษฎรเก็บหาเศษไม้   ปลายไม้ตายแห้ง ที่
ล้มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน และไม่ใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. โดยน าเศษไม้ดังกล่าว ไปใช้
สอยในบ้านของตนหรือประกอบกิจการของตน (พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๑๗) การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่จากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง กฎหมายควบคุมการน าเคลื่อนที่ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทั้งนี้โดยการที่ราษฎรต้องขอ
อนุญาตน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน การน าไม้เคลื่อนที่ที่ต้องขออนุญาต มีดังนี้  
ก. น าไม้หรือของป่าที่ได้รับอนุญาตให้ท าหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตแล้ว  ข. น าไม้ที่ท าโดยไม่ต้องรับอนุญาต ออกไปจากด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว   ค. น าไม้หรือของป่าเข้า
มาในประเทศ  ไปถึงด่านศุลกากรหรือ ด่านตรวจศุลกากรที่น าเข้ามาแล้ว   ง. น าไม้หรือของป่าที่ซื้อมาจากทาง
ราชการไปจากที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่     (พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๓๘)   ผู้น าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่    จะต้องมี
ใบเบิกทางของพนักงาน เจ้าหน้าที่ก ากับไปด้วย    (พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๓๙)   การขอใบเบิกทางน าไม้หรือของ
ป่าเคลื่อนท่ีให้ขอที่ป่าไม้จังหวัด พร้อมด้วยบันทึกแสดงชนิด  จ านวน  ขนาด  ปริมาตร   และใบเสร็จที่แสดงว่า
ไม้หรือของป่านี้ ได้เสีย   ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ในการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่นั้นกฎหมายได้ก าหนด
ห้ามมิให้เคลื่อนที ่ผ่านด่านป่าไม้ในระหว่างเวลากลางคืน (ตั้งแต่พระอาทิตย์ตก จนถึงพระอาทิตย์ขึ้น) เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ (พ.ร.บ.ป่าไม้มาตรา ๔๑)  

- การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดได้อย่างจริงจัง เนื่องจากนโยบาย
เกี่ยวกับด้านป่าไม้ของรัฐบาลปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น  การผ่อนผันผู้ที่บุกรุกอยู่นาน  การแปลงสินทรัพย์เป็น
ทุน  การแก้ไขปัญหาความยากจน หลายกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร แต่ท าให้ปัญหาลุกลาม
ต่อเนื่อง และราษฎรมีความเชื่อว่าเมื่อครอบครองพ้ืนที่ที่บุกรุกแผ้วถางจนมีสภาพเสื่อมโทรมแล้ว ในที่สุดรัฐก็ให้
สิทธิ์ครอบครองพ้ืนที่นั้น ท าให้ จนท.ปฎิบัติงานยาก 

การแผ้วถางป่า  

เพ่ือเป็นการสงวนรักษาป่าไม้ไว้อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและแก่ลูกหลาน กฎหมายจึงได้ห้ามผู้ใดเข้า
ครอบครองป่าไว้เป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน และห้ามมิให้แผ้วถางหรือท าลายป่า มิฉะนั้นจะมีความผิดทาง อาญา
อย่างไรก็ดี ทางราชการได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของราษฎรที่ ยากจนไม่มีที่ดินท าการเกษตร  จึงได้จ าแนกป่า
ไม้ไว้  ถ้าป่าใดเป็นป่าประเภทเกษตรกรรม ราษฎรสามารถเข้าครอบครอง    และแผ้วถางเพ่ือเพาะปลูกพืชได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  แต่ป่าใดที่ทางราชการมิได้ประกาศเป็นป่าเกษตรกรรม  ราษฎร
คนใดประสงค์ที่จะครอบครองแผ้วถางป่าจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเขตที่ป่านั้นอยู่ก่อน (พ.ร.บ.ป่า
ไม้ มาตรา ๕๔) 
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         ๔. สาเหตุของการบุกรุกท าลายป่าไม้ 
             ๔.๑ ต้องการใช้พ้ืนที่  
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 ๔.๒ ต้องการท าเป็นไม้แปรรูป 
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๕. กรรมวิธีการบุกรุกท าลายป่าไม้มีหลายวิธี โดยการใช้เครื่องมือหนัก เลื่อยยนต์ มีด อุปกรณ์พ้ืนบ้าน เผา 

แรงงานคน เช่น 
     ๕.๑ ใช้รถแบ็คโฮหลายคันระดมกันท างานทั ้งกลางวันกลางคืน ในช่วงที ่ จนท.ทหารและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ 
     ๕.๒ ใช้เครื่องมือหนัก เช่น รถแบ็คโฮ รถแทร็คเตอร์ เลื่อยยนต์ โดยจะตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่น าไปใช้

ประโยชน์ ต่อจากนั้นก็จะใช้เครื่องมือหนักเข้าถากถางปรับพ้ืนที่ และปลูกพืชไร่หรือพืชสวนทันที ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการ
บุกรุกที่รวดเร็วและเป็นวิธีที่นิยมท ากันในขณะนี้ 
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 ๕.๓ ใช้เลื่อยยนต์ มักใช้กับพื้นที่ป่าลึก เพราะมีเสียงดัง หากใกล้ชุมชนจะใช้เวลาช่วงเย็นหรือ
ช่วงที่ผู้คนใช้เสียงหรือก าลังดูรายการโทรทัศน์ ใช้เวลาสั้น ๆ รวดเร็ว เป็นการตัด ไม้เพื่อใช้ประโยชน์ แต่ไม่
ต้องการพ้ืนที่ เช่น ไม้พยุง หรือไม้ใหญ่อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          
               ๕.๔ ใช้มีด หรือขวาน ในพ้ืนที่แคบ ต้นไม้ไม่ใหญ่มาก เช่น ไม้ไผ่ หรือการแผ้วถาง หรือเพื่อควั่น
ไม้ให้ยืนต้นตาย 
               ๕.๕ เผาให้เป็นป่าเสื่อมโทรม 
               ๕.๖ เผาเป็นพ้ืนที่ การวางเพลิงเผาป่า มักกระท าในพ้ืนที่ใหม่หรือภูเขาสูง ห่างไกลพ้ืนที่ท ากิน  
               ๕.๗ เผาต้นไม้ครั้งละต้น โดยการก่อไฟที่โคนต้นไม้ให้ไหม้ช้า ๆ บุกเบิกพ้ืนที่ไปเรื่อย ๆ และปลูก
ต้นไม้ที่โตเร็วทดแทน เช่น ต้นกล้วย ข้าวโพด อาจอยู่ใกล้ชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิดเสียงดัง มักเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ 
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 ๕.๘ จ้างแรงงานต่างชาติแผ้วถางป่า โดยแรงงานต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของใคร และผิด
กฏหมายหรือไม่  หรืออาจจะบอกแรงงานต่างชาติว่าเป็นพ้ืนที่ของตนเองที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
        

                        ๕.๙  ใช้วิธีเจาะช่องให้พอที่จะปลูกต้นกล้ายางพาราได้ จะไม่ใช้วิธีแผ้วถางให้โล่งเตียน       
     ๕.๑๐ ฟันต้นไม้ให้ตายระยะยาวแล้วเปิดช่องปลูกยางพาราไว้เป็นแถว เมื่อยางพาราโตแล้วก็จะ

ตัดไม้ยืนต้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
     ๕.๑๑ พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ต้นยางโตแล้ว จะท าถนนตัดผ่าน หรือบางรายจะแบ่งขายที่ดิน หรือสร้าง

ที่พักและรีสอร์ท โดยไม่ตัดต้นยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
          
 
 
  

 ๕.๑๒ ตัดต้นไม้ภายในโดยใช้ป่าภายนอกเป็นฉากก าบัง แล้วท าลายพื้นที่ป่าภายในเป็นพื้นที่
กว้าง 
 ๕.๑๓ มีการบุกรุกโดยอ้างเป็นของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
 ๕.๑๔ ท าการแผ้วถางป่าโดยใช้แรงงานคน ใช้อุปกรณ์พ้ืนบ้าน เช่น มีด ขวาน เลื่อย ท าการตัด
ต้นไม้ขนาดเล็กเว้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ไว้ โดยส่วนมากจะท าการแผ้วถางจากด้านในออกมาด้านนอก จะเว้นป่าด้าน
นอกไว้เพ่ือบดบังสายตาของเจ้าหน้าที่ เมื่อแผ้วถางไม้เล็กเรียบร้อยแล้วก็จะท าการปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ตาม
ต้องการแทรกไว้ในดงไม้ใหญ่ที่เว้นไว้ 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 

- ๑๑ - 
 



 ๕.๑๕ ท าการเจาะล าต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ฝังแก๊สก้อนราดด้วยน้ ามันดีเซลให้ยืนต้นตาย โดยท าการ
เจาะล าต้นให้ถึงเนื้อด้านในจ านวนหลาย ๆ รู แล้วยัดแก๊สก้อนเข้าไปตามด้วยการราดน้ ามันดีเซลเข้าไปเพ่ือท า
ปฏิกริิยากับแก๊ส จะท าให้ต้นไม้ยืนต้นตายในระยะเวลาประมาณ ๓ – ๖ เดือน แล้วแต่ขนาดของต้นไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 ๕.๑๖ กลุ่มนายทุนจ้างให้ประชาชนบุกรุกท าการแผ้วถางป่า หรือเผา ท าให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว
ปลูกพืช  หลังจากนั้น  จะแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ ภ.บ.ท.๕  หรือ ท าการควั่นโคนไม้ที่มีขนาดใหญ่
และแผ้วถางไม้ที่มีขนาดเล็ก ท าให้เป็นป่าเสื่อมโทรม แล้วเข้าไปท าการจับจองแสดงสิทธิ์ท ากิน แล้วหาวิธีการขอ
ออกเอกสารสิทธิ์จาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แจ้งออก ภ.บ.ท.๕) ต่อไป 
                 ๕.๑๗ การควั่นไม้ส่วนมากไม่ใช่ไม้ทางเศรษฐกิจ เป็นประเภทไม้เนื้ออ่อน เพียงแต่ต้องการให้ยืนต้น
ตายแล้วจะท าการปลูกยางพาราทดแทน วิธีการโดยการเจาะโพรงไม้แล้วใช้ยาทาตอยางใส่เข้าไปในโพรง       
 
 
                             
               
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ๑๒ - 
 
 ๕.๑๘ ท าการบากล าต้นไม้ใหญ่โดยรอบแล้วทาด้วยสารก าจัดวัชพืช (ยาทาตอยาง) โดยใช้ยา จ านวน  
๑๐๐ ซีซี. ผสมกับน้ ามันดีเซล จ านวน ๒ ลิตร ใช้ทาบริเวณแผลที่บากไว้และเหนือแผลขึ้นไปประมาณ ๑๐ – ๒๐ 
ซม. เมื่อฝนตกจะละลายยาเข้าไปในแผลไม้ที่บากไว้และดูดซึมเข้าไปในเนื้อไม้ท าให้ต้นไม้ยืนต้นตายในระยะเวลา
ประมาณ  ๓ – ๖ เดือน  



ส าหรับสารก าจัดวัชพืชที่ใช้นี้จะมีสารส าคัญที่ท าให้ต้นไม้ตายคือ สาร 3,5,6 – Trichloro – 2 – pyricyloxy acetic 
acid เช่น ยาการ์ลอน 4 อี (ยาทาตอยาง) ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีการปลูกยางพารา หรือสวน
ผลไม้อ่ืน ๆ ที่มีการปลูกเป็นจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                 

 ๕.๑๙ วิธีการตัดไม้ท าลายป่าโดยการปลูกพืชทางการเกษตรแทรก เช่น ต้นยางพารา ข้าวโพด 
ข้าวฟ่าง เป็นการแทรกระหว่างต้นไม้ เมื่อต้นพืชโต จะเริ่มตัดต้นไม้แล้วครอบครองพ้ืนที่ต่อไป 
                ๕.๒๐ วิธีการตัดไม้ท าลายป่าโดยการปลูกพืชทางการเกษตรเพ่ิมขยาย เช่น ต้นกล้วย ส่วนมาก
เป็นการรุกจากที่ข้าง ๆ ที่มีอยู่เพ่ือขยายพ้ืนที่ แล้วย้ายหลักโฉนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
 

 ๖. เจ้าหน้ารัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน  
               ๖.๑ แหล่งข่าวให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมของ จนท.บางราย จะติดต่อให้ชาวบ้านท าการตัดไม้เป็นยก 
จากนั้น จนท.จะท าเป็นเข้าจับกุมแล้วขนย้ายไม้มาเก็บไว้ เมื่อได้มากพอสมควรก็จะมีการเคลื่อนย้าย ไม้ออก
นอกพ้ืนที่โดยไม่มีการควบคุม (ลักษณะการจัดฉาก)  
               ๖.๒ ช่วงที่ไม่มี จนท.ทหารท าการ ลว.พ้ืนที่ มักจะมีการกระท าผิด   
               ๖.๓ จนท.ต ารวจบางราย รู้เห็นกับการตัดไม้ มีการรับสินบน เช่น การจับกุมแล้วปล่อย การลง
บันทึกประจ าวันไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น   



               ๖.๔ จนท.ของรัฐรับผลประโยชน์จากนายทุนบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  
      

          ๗. กลุ่มผู้กระท าความผิด 
               ๗.๑ กลุ่มผู้มีอิทธิพล ร่วมมือกับข้าราชการ ใช้ช่องว่างของกฎหมาย จ้างวานผู้อ่ืนให้กระท า 
               ๗.๒ ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม กระท าเองเพ่ือบุกรุกขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร ตัดไม้แปรรูปเพ่ือสร้าง
ที่อยู่อาศัย และแปรรูปขาย หรือเป็นเครื่องมือให้กลุ่มนายทุน 
               ๗.๓ ที่ดินมีราคาแพงเป็นที่สนใจของนายทุน จึงจ้างวานประชาชนที่มีฐานะยากจนรุกแผ้วถางป่า
แล้วนายทุนจะเข้าไปขอซื้อเพ่ือท าประโยชน์ 

          ๘. จากประเด็นปัญหาเรื่องการตัดไม้ท าลายป่า ต้นตอของปัญหาเกิดจาก 
               ๘.๑ ความยากจน และขาดความรู้ของคนในพ้ืนที่ 
               ๘.๒ จนท.ของรัฐท างานโดยไม่สุจริต 
               ๘.๓ บุคคลที่เป็นนายทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 
 

          ๙. จะท าอย่างไรในการแก้ปัญหาเหล่านี้ 
               ๙.๑ ส่งเสริมให้ประชากรมีรายได้ เช่น การท าเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๙.๒ แจ้งเบาะแส จนท.ที่กระท าผิดโดยมิชอบ 

    ๙.๓ การป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยการติดป้ายแสดงสิทธิ์ของทางราชการ และการเพิ่มความถ่ีใน
การออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า 
               ๙.๔ จัด จนท.หรือองค์กรที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ภายในพ้ืนที่เข้าควบคุมพ้ืนที่ที่มีปัญหา 

           ๑๐. แนวทางในการด าเนินการต่อกลุ่มผู้บุกรุกตัดไม้ท าลายป่าในพื้นที่ จ.จันทบุรี  (ตามบันทึก กลุ่มงาน
ปฏิบัติการด้านความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ที่ นร ๕๑๑๖.๓/๐๓ ลง ๕ เม.ย.๕๖ เรื่อง การจัดท าโซนนิ่งไม้พะยูงใน
พ้ืนที่และก าหนดมาตรการป้องกันเพ่ิมเติมรวมทั้งวิเคราะห์หาแนงทางในการด าเนินการต่อกลุ่มผู้บุกรุกตัดไม้ท าลายป่า
ในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี)  
 ๑๐.๑ ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่ามีแนวโน้มสูงขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากการขาดการบูรณาการและ
การประสานการปฏิบัติงานที่ดีได้แก่หน่วยที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่มีข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการด าเนินการจับกุมผู้ กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้มี
ความล่าช้า เนื่องจากการด าเนินการต่อผู้กระท าความผิดฯ   มิได้ก าหนดว่าหน่วยใดควรเป็นหลักในการร้องทุกข์
กล่าวโทษและปัญหา    

- ๑๔ -    
 

การติดตามความคืบหน้าของคดีและปัญหาการพิสูจน์ทราบพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกว่าเป็นพ้ืนที่บุกรุกเก่าหรือถูกบุกรุกใหม่ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการดังนี้ 
  ๑๐.๑.๑ จัดท าและแจกจ่ายแผ่นบริวารประกอบแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 
  ๑๐.๑.๒ การด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดฯ ให้
เจ้าพนักงานป่าไม้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษพร้อมกับควบคุมตัวผู้กระท าผิด ฯ และตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวน



และในกรณีไม่พบผู้กระท าความผิดให้เจ้าพนักงานป่าไม้ตรวจยึดไม้และของกลางอ่ืนๆ สีบสวนหาตัวผู้กระท าความผิด
แจ้งความด าเนินคดีต่อไป 
  ๑๐.๑.๓ ลงพิกัดต าบลที่ ที่ถูกตัดไม้ท าลายป่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นใหม่ ลงในแผ่น
บริเวณประกอบแผนที่พร้อมกับรวบรวมและรายงานสถานการณ์การตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ของหน่วยเป็นประจ าทุก
เดือน ให้ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.ทราบ เพ่ือแจ้งให้หน่วยเกี่ยวข้อง (กอ.รมน.ภาค ๑ กปช.จต. แล กก.ตชด.ที่ ๑๑) ทราบ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพิทักษ์ป่าต่อไป 
  ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าพนักงานป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีร่วมกันติดตามการด าเนินคดีจนคดีถึง
ที่สุด   
 ๑๐.๒ ปัญหาที่ส าคัญสมควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนอีกประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน จ.จันทบุรี ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกัน
ว่าเห็นควรให้ กปช.จต.และ กก.ตชด.ที่ ๑๑ พิจารณาแบ่งมอบภารกิจการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ต่างร่วมกับหน่วยงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต ารวจและฝ่าย
ปกครองในพ้ืนที่ ทั้งนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท) ได้น าเสนอข้อมูลเขต/พ้ืนที่ป่าไม้ประกอบการพิจารณาในการมอบ
ภารกิจการป้องกันและปราบปรามฯ ให้กับหน่วยในสังกัดให้ ผบ.กปช.จต. ทราบในการประชุม นขต.กปช.จต.เมื่อวันที่ ๕ 
มี.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต. 

 ๑๐.๓ ปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขในระยะยาวได้แก่ การบุกรุกและตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ ใน
ท้องที่อ าเภอต่างๆ ครอบครอง เห็นควรให้ศูนย์อ านวยการส่งเสริมฟ้ืนฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ (ศอส.ปท.จ.จันทบุรี) พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองท้องที่ส ารวจพ้ืนที่
ป่าที่ควรอนุรักษ์ไว้ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และในเขต ส.ป.ก.๔-๐๑ รวมถึง
ก าหนดมาตรการป้องกันราษฎรบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าดังกล่าว      

          ๑๑. สาระส าคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 

 ๑๑.๑ สาระส าคัญ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ๑๑.๑.๑  ผู้มีเลื่อยยนต์ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  และระบุพ้ืนที่อนุญาตให้มี 
หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย ถ้าเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปยังจังหวัดอ่ืนต้องยื่นค าขอต่อนายทะเบียนฯ และต้องส าเนา
ภาพถ่ายใบอนุญาตส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที 
  ๑๑.๑.๒  เจ้าของเลื่อยโซ่ยนต์เสียชีวิต  ให้ทายาทแจ้งการเสียชีวิตต่อนายทะเบียน และยื่นค า
ร้องให้      นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕ - 

 
  ๑๑.๑.๓  ถ้ามีการน าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาต ไปใช้กระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้   
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด   
 ๑๑.๒ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๘ ม.ค.๕๖   
  ๑๑.๒.๑ ผู้ใด (บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ) มีเลื่อยโซ่ยนต์ทุกประเภท เฉพาะที่มี
เครื่องจักรกลต้นก าลังตั้งแต่ ๑ – ๒ แรงม้า และหรือมีแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาว ๑๒ นิ้ว ไว้ในครอบครอง
หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก่อนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ไปขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕  
 ๑๑.๓ กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕  
  ๑๑.๓.๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่
ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๑  
  ๑๑.๓.๒ เลื่อยโซ่ยนต์ หมายความว่า เครื่องมือส าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติด
กับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบส าเร็จรูปเพ่ือการใช้งานที่มีต้นก าลังตั้งแต่หนึงแรง
ม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว 
  ๑๑.๓.๓ ผู้ใดมี ผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ ๒ อยู่แล้วในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังจักรกลเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 ๑๑.๔ กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้
มี ผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕     
  ๑๑.๔.๑ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๒ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ด าเนินการออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
  การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง 
  (๑) การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ  (๒) การได้เลื่อยโซ่ยนต์มาจากการขายทอดตลาด หรือจากศาลสั่งริบ หรือที่ตกเป็นของ
แผ่นดิน 
  (๓) การรับโอนมรดกซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ 
  ๑๑.๔.๒ ใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้ออก
ให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
  ๑๑.๔.๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์หรือใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ น าเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีอยู่ในความครอบครองของตนมาแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพ่ือ
ท าให้ปรากฎซึ่งหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   



- ๑๖ - 
  

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน 

๑. เขตอนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะเปลี่ยนให้
เป็นไปตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ ได้แก่ พ้ืนที่แหล่งรักษาพันธุ์พืชและสัตว์น้ า
ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พ้ืนที่แหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์น้ า พ้ืนที่ป้องกันการพังทลายของดิน พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ แนวป้องกันลม สถานีศึกษาวิจัย พ้ืนที่ที่อยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จากริมแม่น้ าล าคลอง 
ธรรมชาติ และไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร จากชายฝั่งทะเล  
- ในเขตอนุรักษ์ ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี 

๒. เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ  
    ๒.๑ เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์เฉพาะในกิจการด้านป่า

ไม้   
    ๒.๒ เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโชน์ที่ดินและการพัฒนาด้าน

อ่ืนๆ ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง นาเกลือ อุตสาหกรรม เหมืองแร่ พ้ืนที่
ที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งการค้า ท่าเทียบเรือ และอ่ืนๆ  

๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๒๕๓๐ ผ่อนผันให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก. – ข. โดยมี
เงื่อนไข หากราษฎรรายใดไม่ยอมท าการขออนุญาตใช้ที่ดินตามมติฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้างกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน หากเห็นว่ากรรมสิทธิ์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ส่งเรื่องให้ ผวจ. นั้นๆ พิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

๔. อนุญาตให้ราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าชายเลนโดยมิได้มีเอกสารก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๓ 
ก.ค.๓๔ ยังคงอาศัยอยู่ต่อไปได้ แต่ไม่อนุญาตให้ท ากิน ทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทุกปี และห้ามมิให้ออก
เอกสารสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

๕. ให้ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน จนท.ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายร่วมกับ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง โดยมี
คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนเป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณา
อนุญาต ให้ราษฎรอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยยืนยันว่าราษฎรที่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นผู้ที่ได้เข้ามาท ากินก่อน 
๒๓ ก.ค.๓๔ จริง  
              

            ๑๒. อ านาจฝ่ายทหาร 

 ๑๒.๑ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลง ๑๖ ธ.ค.๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง 
ลง ๒๗ ธ.ค.๔๗ แต่งตั้งให้อ านาจฝ่ายทหาร ดังนี้  

ฯ ล ฯ 
  ๑.๒.๓ ข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ 
    (๑) ผู้บังคับการเรือ 
    (๒) ผู้ควบคุมเรือ 
    (๓) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะก าหนด 
 



- ๑๗ - 
 
 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกัน จับกุม 
ปราบปรามผู้กระท าความผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ฯ ล ฯ 
 ๑๒.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ลง ๓๐ ก.ย.๔๗ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ลง ๕ ต.ค.๔๗ แต่งตัง้ให้อ านาจฝ่ายทหาร ดังนี้ 

ฯ ล ฯ 
  ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕  
    ๒.๑ กระทรวงมหาดไทย 

ฯ ล ฯ 
    ๒.๒ กองทัพบก 

ฯ ล ฯ 
    ๒.๓ กองทัพเรือ 
          (๑) ผู้บังคับการเรือ 
          (๒) ผู้ควบคุมเรือ 
          (๓) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือ 

ฯ ล ฯ 
  ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          ๔.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ มีอ านาจหน้าที่ในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ฯ ล ฯ 
 ๑๒.๓ ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๙/๒๕๔๘ เรื่อง ก าหนดให้ผู้บังคับหน่วยทหารเรือ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลง ๑๕ ก.ค.๔๘ 

ฯ ล ฯ 
  ๒. ให้ผู้บังคับหน่วยทหารเรือในสายงานของ กร., กปฝ., นย., สอ.รฝ., ฐท.สส., ฐท.กท., ฐท.สข., ฐท.
พง., กปช.จต., ฉก.นย.ภต. และ นรข.ที่มีต าแหน่งตามผนวก ท้ายค าสั่งนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ มี
อ านาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดกฎหมายดังกล่าวภายในเขตรับผิดชอบ 
 



 
- ๑๘ - 

 
ผนวก 
ฯ ล ฯ 

  ๓. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
   ๓.๑ ผบ.นย. 
   ๓.๒ ผบ.กรม 
   ๓.๓ ผบ.พัน 
   ๓.๔ ผบ.ร้อย 

ฯ ล ฯ 
  ๙. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
   ๙.๑ ผบ.กปช.จต. 
   ๙.๒ ผบ.กจต. 
   ๙.๓ ผบ.ฉก.นย. และ ผบ.ฉก.ทพ.นย. 
   ๙.๔ ผบ.หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน 
   ๙.๕ ผบ.พัน และ หน.ชค.ทพ.นย. 
   ๙.๖ ผบ.นปก. 
   ๙.๗ ผบ.ร้อย และ ผบ.ร้อย.ทพ.นย. 

ฯ ล ฯ 
 

          ๑๓. แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้ ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ 
 ๑๓.๑ เจ้าหน้าที่ทหารเรือที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ว่าจะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามค าสั่ง
กองทัพเรือก็ตาม จะมีอ านาจเฉพาะในการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ รวม ๓ 
ฉบับ เท่านั้น คือ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ โดยไม่มีอ านาจในเรื่องการอนุญาตในกรณีต่าง ๆ แต่อย่างใด 
 ๑๓.๒ อ านาจจับกุมปราบปรามตามข้อ ๑. ได้แก่ การสืบสวน ตรวจค้น จับกุม ในฐานะพนักงานฝ่าย
ปกครอง หรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ฉบับอ่ืน ๆ เช่น พ.ร.บ.ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙  
 ๑๓.๓ การพิจารณาว่า การกระท าใดเป็นความผิดจะต้องพิจารณาให้ครบองค์ประกอบของความผิดด้วย  
เช่น  ฐานท าไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต  ต้องให้ได้ความครบถ้วนว่าผู้กระท าได้  ตัด  โค่น  ขุด  ทอน  ชักลากไม้หรือ
น าไม้ออกจากป่า   
อันเป็นการท าไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และไม้นั้นต้องเป็นไม้หวงห้ามที่ใช้บังคับอยู่หรือเป็นไม้สักหรือ
ไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักร รวมทั้งการกระท าดังกล่าวต้องไม่มีหนังสือหรือรอยตราใดที่แสดงว่าได้รับการอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว  
 ๑๓.๔ ในบางกรณีท่ีบางพ้ืนที่มีกฎหมายใช้ทับซ้อนกันหลายฉบับ  เช่น  อาจเป็นทั้งพ้ืนที่เป็น “ป่า”   ตาม
ค านิยามแห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ   หรือเป็น  “ป่าสงวนแห่งชาติ”   ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ   หรือเป็น “อุทยาน
แห่งชาต”ิ  ตาม พ.ร.บ. 



- ๑๙ - 
 
อุทยานแห่งชาติฯ ทับซ้อนอยู่ก็ได้ ท าให้เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฐานความผิดจึงควรพิจารณากล่าวโทษให้ครบ
ทุกฐานความผิด โดยเฉพาะความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุด 
 ๑๓.๕ เมื่อด าเนินการสืบสวนหรือออกลาดตระเวนแล้วพบการกระท าอันใดที่เห็นว่าเป็นความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้ด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิดและยึดของกลางไว้พร้อมท าบันทึกการจับกุม แล้วน าส่ง
พนักงานสอบสวนท้องที่ด าเนินการสอบสวนและส่งฟ้องศาลต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติควรประสานกับพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้หรือพนักงานสอบสวนท้องที่ให้ร่วมท าบันทึกการจับกุมด้วย เพ่ือทราบแน่ชัดว่าเป็นไม้หรือของป่าตามชนิด
ประเภทขนาดหรือปริมาตรที่กฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ และจะเป็นการสะดวกในการส่งมอบตัวผู้ต้องหา
และของกลาง ให้พนักงานสอบสวนท้องที่และพนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ท าการควบคุมและตีตรายึดตามข้อตกลง
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปอีกด้วย 
 ๑๓.๖ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๕. อย่างใดไปแล้วให้รีบรายงานพร้อมแนบส าเนาบันทึกการจับกุมรวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน และด าเนินการติดตามผลคดีต่อไปด้วย 
 ๑๓.๗ ส าหรับการขอรับเงินสินบนน าจับนั้น ผู้จับไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนน าจับคือ ผู้
ชี้ช่องน าจับและศาลจะจ่ายให้เฉพาะในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาปรับผู้ต้องหาเท่านั้น ส่วนการท าบันทึกการจับกุมโดย
ระบุว่ามีผู้ชี้ช่องน าจับ หรือแจ้งต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ว่า มีผู้ชี้ช่องให้ท าการจับกุม แต่ความจริงเป็นการจับกุมของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เองทั้งหมด ซึ่งมีการปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลไม่
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ กรณีเช่นนี้เป็นการไม่ถูกต้อง 
 ๑๓.๘ ในกรณีการปฏิบัติของผู้บังคับการเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ ซึ่งได้ออกลาดตระเวนและพบการลักลอบน า
ไม้ท่อน ไมซุ้งหรือไม้แปรรูปเคลื่อนที่ทางทะเล นอกพ้ืนที่ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการน า
ไม้ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร เช่นนี้จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ดังนั้นการด าเนินการเกี่ยวกับการน าส่ง
ผู้ต้องหาและของกลางจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงการคลัง หรือค าสั่งกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ส่วนการปฏิบัติใน
พ้ืนที่ป่าชายเลน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่บังคับใช้ในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้กับป่าชายเลนโดยตรง  
 ๑๓.๙ เจ้าหน้าที่ทหารเรือในต าแหน่งรองลงไป ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้รับการ
แต่งตั้งได้ เมื่อมีการสั่งการหรือร้องขอจากผู้ได้รับการแต่งตั้งในขณะท าการจับกุมนั้น   
 
         ๑๔. ข้อเสนอแนะ  
      ๑๔.๑ อ านาจฝ่ายทหารตามข้อ ๙. ไม่ได้ให้อ านาจ ผบ.ศปศ.๖๑ ไว้ ควรเสนอให้ กองทัพเรือ แก้ไข
ค าสั่ง กองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๙/๒๕๔๘ เรื่อง ก าหนดให้ผู้บังคับหน่วยทหารเรือ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลง ๑๕ ก.ค.๔๘ ให้อ านาจ ผบ.หน่วยทหารที่ออกปฏิบัติ
ราชการชายแดนตั้งแต่ระดับ ผบ.มว. และ ชุดปฏิบัติการขึ้นไป  
      ๑๔.๒ ตัวอย่างที่น่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ ได้แก่การส่งเสริมหน่วยงาน
เอกชน ได้ท าโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในพ้ืนที่ชนบท โดยการน าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
ช่วยเหลือชาวบ้าน  



 
- ๒๐ – 

 
โดยมีการประสานงานผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เรียกชาวบ้านทั้งหมดมาประชุมและเสนอโครงการให้ชาวบ้าน โดยจัด 
จนท.เข้าไปส ารวจที่ดินของชาวบ้านแต่ละครัวเรือน แล้วสรุปว่าครอบครัวใดเหมาะสมจะท าการเกษตรด้านใด 
ตัวอย่างเช่น บ้านนาย ก. เหมาะที่จะเลี้ยงหมู บ้านนาย ข.เหมาะที่จะเลี้ยงไก่บนบ่อปลา บ้านนาย ค.เหมาะที่จะ
เพาะเห็ด บ้านนาย ง.เหมาะที่จะปลูกผัก เป็นต้น โดยกลุ่มนายทุนจะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
พันธุ์สัตว์ อาหาร รวมทั้ง จนท.ที่จะมาคอยดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าทุก ๆ สัปดาห์ ผลผลิตที่ได้จะรับซื้อ
ทั้งหมด และทยอยหักลบค่าใช้จ่ายเมื่อขายผลผลิตได้ในแต่ละเดือน โดยเฉลี่ยชาวบ้านจะมีรายได้ต่อเดือน
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป และชาวบ้านต้องท าสัญญาว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงไก่ ก็จะต้องเลี้ยงได้บ้านเดียว บ้าน
อ่ืนจะเลี้ยงซ้ าไม่ได้ และสามารถตกทอดเป็นมรดกถึงลูกหลาน การท าเกษตรกรรมแบบนี้จะต้องเกื้อกูลกันเป็น
ลูกโซ่ อาทิเช่น เศษผักจากชาวบ้านที่ปลูกผัก ก็จะน ามาให้กับบ้านที่เลี้ยงหมู  บ้านที่เลี้ยงหมูก็จะมีก๊าซชีวภาพ
จากข้ีหมูมาให้บ้านที่ปลูกผักเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน เช่นนี้เป็นต้น ท าให้ชาวบ้านมีรายได้ ไม่จ าเป็นต้องแสวงหา
พ้ืนที่ท ากิน ไม่จ าเป็นต้องบุกรุกป่าเพ่ือหาพื้นที่ท ากิน และยังมีทุนการศึกษาให้กู้ยืมส าหรับบุตรหลานของสมาชิก 
การเข้ามาหาผลประโยชน์ของพวกนายทุน (ตัดไม้ท าลายป่า) ก็จะท าได้ยาก และทางหน่วยงานราชการก็เข้าไป
ให้ความรู้ปลูกฝังชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าโดยการจัดกิจกรรม อาทิเช่น โครงการปลูกป่า ชุมชนเข้มแข็ง 
ต้านภัยยาเสพติด หรืออาจจะตั้งผืนป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจในพ้ืนที่
ป่าชุมชนของตัวเอง เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็จะเป็นการรณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านตัดไม้
ท าลายป่าอีกต่อไป เพราะชาวบ้านมีรายได้พอเพียงทุกครัวเรือน และการประสานระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรต่าง ๆ ก็จะท าได้ง่าย ประชาชนอยู่ได้ เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู ป่าไม้อยู่รอด ชุมชนเข้มแข็ง ต้านภัยยา
เสพติด นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเราอาจจะน าไปต่อยอดได้  
 ๑๔.๓ แสดงแนวเขตของป่าสงวนให้ชัดเจน 
 ๑๔.๔ จ ากัดการครอบครองที่ดินของราษฎร     
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑. การปฏิบัติต้องยึดหลักปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง 
         ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดถึงจะป้องปรามผู้กระท าความผิดได้ 
         ๓. ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้กับประชาชนและปลูกจิตส านึกให้ตะหนักถึงความส าคัญของป่าไม้ ให้รู้สึก
หวงแหน รักป่า รักแผ่นดิน และช่วยกันปกป้องผืนป่าของชุมชนของเขาเองจะเป็นการป้องกันผืนป่าที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
          ๑. ก าลังพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. กฏหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าใจกรรมวิธีในการบุกรุก
ท าลายป่าไม้ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
          ๒. จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานด้วยความสุจริตไม่เห็นต่อผลประโยชน์ที่จะได้ ไม่สนับสนุนแก่ผู้กระท า
ความผิด และผู้กระท าความผิดก็จะไม่กล้าบุกรุกท าลายป่าไม ้
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ความภาคภูมิใจ 
         ๑. เมื่อทุกคนสามารถป้องกันผืนป่าไว้ได้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ตนเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าไว้ให้
ลูกหลานสืบสานต่อไปในอนาคต 
         ๒. สร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชน  เพราะเมื่อประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องพ้ืนป่าภายในชุมชน
ของตนเองก็จะเกิดเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม 
 

.................................... 
 

 

รายการผนวก 
ก. : แผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าไม้ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.จันทบุรี 
ข. : แผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าไม้ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.ตราด 
ค. : ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ 
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ผนวก ก.  
แผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าไม ้และเขตป่าสงวนแห่งชาติใน จ.จันทบุรี 
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ผนวก ข.  
แผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าไม ้และเขตป่าสงวนแห่งชาติใน จ.ตราด 



  

  
                                                                        
                                                                       ป่าหินเพลิงทึบทิวเขาบรรทัด 
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ผนวก ค. 
ค าจ ากัดความ 

 
๑. ความหมายเกี่ยวกับป่า 
 

ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตาม
กฎหมายที่ดิน 
ป่าไม้   หมายถึง   บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด   ขนาดต่างๆ   ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมี
อิทธิพลต่อ 
สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น  เช่น  ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า   มีสัตว์
ป่าและ 
สิ่งมีชีวิตอ่ืนซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

      

ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 

ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน    ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ าฝนท าให้
ป่าแต ่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน  สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
 ก.  ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ   
 ข.  ป่าประเภทที่ผลัดใบ   
ป่าประเภทท่ีไม่ผลัดใบ   
ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ข้ึนอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบป่าชนิดส าคัญ
ซึ่งจัดอยู่ 
ในประเภทนี้  ได้แก่  
       ๑.  ป่าดงดิบ  ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุด  ได้แก่  ภาคใต้และภาค
ตะวันออก  ในบริเวณนี้มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอ่ืน  ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่ม
ชื้นมาก ๆ  เช่น   ตามหุบเขาริมแม่น้ าล าธาร  ห้วย  แหล่งน้ า และบนภูเขา  ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิด
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
            ๑.๑  ป่าดิบชื้น  เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่
มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร  จากระดับน้ าทะเล  ไม้ที่ส าคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง 
ๆ  เช่น  ยางนา  ยางเสียน  ส่วนไม้ชั้นรอง คือ  พวกไม้กอ  เช่น  กอน้ า  กอเดือย 
            ๑.๒  ป่าดิบแล้ง  เป็นป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย เช่น ในแถบภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 300 - 600 เมตร  ไม้ที่ส าคัญได้แก่  มะคาโมง  ยางนา 
พยอม ตะเคียนแดง  กระเบากลัก และตาเสือ 
            ๑.๓ ป่าดิบเขา  ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สูงๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจาก
ระดับน้ าทะเล 
ไม้ส่วนมากเป็นพวก   Gymonosperm  ได้แก่  พวกไม้ขุนและสนสามพันปี  นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอขึ้นอยู่ 
พวกไม้ 



ชั้นที่สองรองลงมา  ได้แก่  เป้ง  สะเดาช้าง และขมิ้นต้น 
      ๒.  ป่าสนเขา ป่าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 - 1800 
เมตร  ขึ้นไปจากระดับน้ าทะเลในภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บางทีอาจปรากฎในพ้ืนที่
สูง  200 - 300 เมตร  จากระดับน้ าทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้  ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง  ชนิดพันธุ์
ไม้ที่ส าคัญของป่าชนิดนี้ 
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คือ สนสองใบและสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา เช่น  กอชนิดต่าง ๆ หรือพันธุ์ไม้
ป่าแดงบางชนิด คือ เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  เป็นต้น 
      ๓. ป่าชายเลน บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ าเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ ายันและ
รากหายใจ  ป่าชนิดนี้ปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ าแม่น้ าใหญ่ ๆ  ซึ่งมีน้ าเค็มท่วมถึงใน
พ้ืนที่ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน  ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุด
คือ บริเวณปากน้ าเวฬุ  อ าเภอลุง  จังหวัดจันทบุรี  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน  ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาด
เล็กใช้ประโยชน์ส าหรับการเผาถ่านและท าฟืนไม้ชนิดที่ส าคัญ คือ โกงกาง  ประสัก  ถั่วขาว  ถั่ว
ข า  โปรง  ตะบูน  แสมทะเล  ล าพูนและล าแพน  ฯลฯ  ส่วนไม้พ้ืนล่างมักเป็นพวก  ปรงทะเล  เหงือกปลา
หมอ  ปอทะเล และเป้ง  เป็นต้น 
      ๔.  ป่าพรุหรือป่าบึงน้ าจืด ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ าจืดท่วมมาก ๆ  ดินระบายน้ าไม่ดีป่าพรุใน
ภาคกลาง  มีลักษณะโปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่าง ๆ  เช่น  ครอเทียน  สนุ่น  จิก  โมกบ้าน  หวายน้ า  หวาย
โปร่ง  ระก า  อ้อ และแขม  ในภาคใต้ป่าพรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณท่ีมีน้ าขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ใน
บริเวณจังหวัดนราธิวาสดินเป็นพีท  ซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกัน  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ 
คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุน้ ากร่อยใกล้ชายทะเลต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพ้ืนที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุ
เสม็ด หรือ ป่าเสม็ด"  อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  มากชนิดขึ้นปะปนกันชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญของป่า
พรุ  ได้แก่  อินทนิล  น้ าหว้า  จิก  โสกน้ า  กระทุ่มน้ า ภันเกรา  โงงงัน กะทั่งหัน  ไม้พ้ืนล่าง
ประกอบด้วย หวาย  ตะคา้ทอง  หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ  

๕.  ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล  น้ าไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล  ต้นไม้ส าคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล  ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคด
งอ  ใบหนาแข็ง  ได้แก่  สนทะเล  หูกวาง  โพธิ์ทะเล  กระทิง  ตีนเป็ดทะเล  หยีน้ า  มักมีต้นเตยและหญ้าต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่เป็นไม้พ้ืนล่าง  ตามฝั่งดินและชายเขา  มักพบไม้เกตล าบิด  มะคาแต้  กระบองเพชร  เสมา และไม้หนาม
ชนิดต่าง ๆ  เช่น  ซิงซ่ี  หนามหัน  ก าจาย  มะดันขอ  เป็นต้น 

ป่าประเภทท่ีผลัดใบ  

ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจ าพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้น  ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุ่มพอถึงฤดู
แล้งต้นไม้  ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบท าให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้เล็ก 
ๆ  ป่าชนิดส าคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้  ได้แก่  

   ๑. ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ  ขึ้นอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปพ้ืนที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย  ป่าเบญจพรรณ  ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่
ทั่วไปครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี  ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  มีป่า



เบญจพรรณน้อยมากและกระจัดกระจาย   พันธุ์ ไม้ชนิดส าคัญได้แก่   สัก   ประดู่
แดง  มะค่าโมง  ตะแบก  เสลา  อ้อยช้าง  ส้าน  ยม  หอม  ยมหิน  มะเกลือ  สมพง  เก็ดด า  เก็ด
แดง  ฯลฯ  นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่ส าคัญ  เช่น  ไผ่ป่า  ไผ่บง  ไผ่ซาง  ไผ่รวก  ไผ่ไร  เป็นต้น 
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  ๒. ป่าเต็งรัง หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง  ป่าแพะ  ป่าโคก  ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  ตามพ้ืนป่ามักจะ
มีโจด  ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก  พ้ืนที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด  ลูกรัง  พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่
ภูเขา ในภาคเหนือส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีป่าแดงหรือ
ป่าเต็งรังนี้มากที่สุดตามเนินเขา หรือที่ราบดินทราย  ชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญในป่าแดงหรือป่าเต็งรัง ได้แก่  เต็ง รัง 
เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว แต้ว มะค่าแต ประดู่แดง  สมอไทย  ตะแบก  เลือด แสลง
ใจ  รกฟ้า  ฯลฯ    ส่วนไม้พ้ืนล่างที่พบมาก  ได้แก่   มะพร้าวเต่า  ปุ่ม  แป้ง หญ้าเพ็ก  โจด  ปรงและหญ้าชนิด
อ่ืน ๆ 

  ๓. ป่าหญ้า  ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางท าลายบริเวณพ้ืนดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูก
ทอดทิ้ง  หญ้าชนิดต่าง ๆ  จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ท าให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้ม
ตาย  พ้ืนที่ป่าหญ้าจึงขยายมากขึ้นทุกปี  พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ  หญ้าคา  หญ้าขนตาช้าง  หญ้า
โขมง  หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง  บริเวณที่พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้าได้ดีก็มักจะพบพงและแขม
ขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่  เช่น  ตับเต่า  รกฟ้าตานเหลือ  ติ้วและแต้ว 

ป่าอนุรักษ์  หมายถึง ป่าที่ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองป่าไม้ ทัศนียภาพตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 
พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) ห้ามบุคคลเข้าไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ป่าอนุรักษ์ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
         ๑. อุทยานแห่งชาติ  เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้และสัตว์ป่าและทัศนียภาพสวยงาม โดยทั่วไป
บริเวณท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ ถือเกณฑ์ดังนี้ 
            ๑) มีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ตารางกิโลเมตร 
            ๒) มีลักษณะธรรมชาติที่สวยงาม  การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา 
อุทยานแห่งชาติแห่งแรก คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๐๔)  ส่วนในภาคอีสานคือ  อุทยานแห่งชาติภู
กระดึง (๒๕๑๕) 
ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติเกือบ ๑๐๐ แห่ง  ทั้งอุทยานฯบนบก และอุทยานทางทะเล  ครอบคลุม
พ้ืนที่ ๓๒  
ล้านไร่ หรือ ๑๐ % ของพ้ืนที่ประเทศ 
         ๒. วนอุทยาน เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม เช่น แก่ง น้ าตก หาด ต้นไม้ใหญ่ และมีพ้ืนที่ราว  ๕๐๐ 
-๕,๐๐๐ ไร่ อยู่ใกล้ชุมชน เหมาะเป็นที่ท่องเที่ยว พักผ่อน กรมป่าไม้ประกาศเป็นกฎกระทรวง โดยส านักงานป่า
ไม้เขตเป็นผู้ดูแล ในจังหวัดมหาสารคามก็มีวนอุทยานชีหลง วนอุทยานโกสัมพี เป็นต้น วนอุทยานแห่งแรกตั้งขึ้น
ปี  พ.ศ. ๒๕๐๑ คือวนอุทยานน้ าตกกะเบา จังหวัดชุมพร นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังมีสวนรุกขชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
รวบรวมพันธุ์ไม้จัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือประชาชนเข้าศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนรุกขชาติพุแค 
จังหวัดสระบุรี ส่วนสวนพฤษศาสตร์ (Botanical Garden) เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งของพ้ืนเมือง
และต่างประเทศ เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย 



         ๓. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เป็นการสงวนพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จัดตั้งโดยอาศัย 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดจะประกาศเป็นพระราช
กฤษฎีกา ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีประมาณ ๔๐ แห่ง คลุมพ้ืนที่ ๔ % ของพ้ืนที่ประเทศ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแห่งแรก คือ เขาสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี  ในภาคอีสานแห่งแรกคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ   การส่งเสริมให้ประชาชน  

 
- ๒๘ - 

 

องค์กรเอกชนปลูกสวนป่า เพ่ือใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในทางเศรษฐกิจ รัฐได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งคือ พ.ร.บ.
สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  เพ่ือเปิดโอกาสให้เอกชนเช่าที่ดินของรัฐปลูกสวนป่าของรัฐส่วนใหญ่เป็นไม้สัก และไม้ที่มี
ค่าทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ มีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จาก 
๑๕ % เป็น ๒๕ % ของพ้ืนที่ประเทศในปี ๒๕๔๗ ซึ่งหมายความว่าจะประกาศพ้ืนที่บริเวณป่าต้นน้ าล าธาร ป่า 
สงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ิมเติม  
ป่าสงวนแห่งชาติ หมายความถึงป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ทั้งนี้ก าหนดว่า ป่าสงวนแห่งชาติ คือป่าที่พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.๒๔๘๑ 
ประกาศว่าเป็นป่าสงวนและป่าคุ้มครอง และยังมีป่าสงวนอีกกรณีหนึ่ง เป็นป่าซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นเพ่ือการรักษาสภาพป่าไม้
ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ในกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าสงวนไว้ด้วย    ทั้ง
เมื่อประกาศแล้วต้องปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ    ที่ท าการก านัน   และในหมู่บ้าน
ใ น เ ข ต ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง     เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ 
การประกาศพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีข้อห้ามว่า ต้องไม่เป็นที่ดินของเอกชนที่มีสิทธิครอบครองอยู่แล้วก่อนที่จะมี
การประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือเป็นที่ที่อยู่ในความครอบครอง
ของรัฐหรือทบวงการเมือง ส าหรับกรณีปัญหามีชาวบ้านท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้เกิดข้อพิพาทว่า 
ตนเคยอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยชอบก่อนที่จะประกาศว่าเขตนั้นเป็นเขตป่าสงวน  ในกรณีนี้จะต้องน าสืบ
พิสูจน์   ถ้าเป็นความจริง จะต้องเพิกถอนเขตดังกล่าวออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ    แต่ถ้าไม่เป็นความจริง 
ชาวบ้านจะต้องอพยพออกจากพ้ืนที่ดังกล่าวเว้นแต่เข้าเง่ือนไขท่ีจะได้รับสิทธิท ากินตาม พ.ร.บ. 

กรณีที่ถือว่าเป็นการบุกรุก หรือท าลายสภาพป่าสงวนแห่งชาติ   มีก าหนดไว้ใน  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗  
มาตรา ๑๔-๒๐ สาระส าคัญดังนี้  
๑. กระท าต่อต้นไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ ามัน พืช สัตว์ต่างๆ หรือซากสัตว์ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนนั้น 
๒. ท าไม้ ซึ่งรวมถึงการตัด ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือน าไม้ที่อยู่ในป่าออกมาจากป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่า
ไม้นั้นจะเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  
๓. เก็บหาของป่า ได้แก่ ไม้ฟืน เปลือกไม้ หิน ซากสัตว์ น้ าผึ้ง มูลค้างคาว  เป็นต้น   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงาน 
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท แต่ผู้กระท าจะต้องได้รับ
โทษจ าคุกหนักข้ึน โดยต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-150,000 บาท   ถ้าได้กระท า
การบุกรุกมีเนื้อที่เกิน 25 ไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.  



ตามกฎหมายป่าไม้ หรือกระท าต่อไม้อ่ืน ๆ  ซึ่งมีจ านวนต้นหรือท่อนรวมกันเกิน 20 ต้นหรือท่อน  หรือมี
ปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร   หรือ 
กระท าต่อต้นน้ าล าธารและผู้นั้นรวมถึงครอบครัวและบริวารต้องถูกสั่งให้ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ถ้าศาล
พิพากษา ว่ามีความผิด ทั้งถูกริบเครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องกล เช่น เลื่อย รถแบ๊กโฮ ขวาน มีด เป็น
ต้น 

ป่าเสื่อมโทรม หมายความว่า พ้ืนที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน  มีไม้มีค่าที่มีลักษณะ
สมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนได้ตามธรรมชาติโดยมีลูกไม้ขนาดความสูงเกิน 2 
เมตร ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 20 ต้น  หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 130 
เซนติเมตร   ตั้งแต่ 50 –  

- ๒๙ - 

100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้น
กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้ว
ต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้น 

สวนป่า หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพ่ือท าการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวง
ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะได้ทราบว่า ที่ดินที่ใด ของ
ผู้ใดได้ด าเนินการ ปลูกต้นไม้ชนิดใด จ านวนเท่าใด และปลูกเมื่อใดเพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานและเพ่ือ
ทางราชการจะได้ออก หนังสือ รับรองไว้ให้เพ่ือเป็นหลัก ฐาน ในการด าเนินกิจการสวนป่า เพ่ือการท าไม้ออก 
และการน าไม้เคลื่อนที่ ตลอดจน การแปรรูปไม้ต่อไปในช่วงเวลาข้างหน้า เป็นการปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎหมาย
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ แก่สุจริตชนผู้ท าสวนป่า นอกเหนือจากเหตุผลทางกฎหมายแล้ว การขึ้น
ทะเบียนสวนป่าจ าเป็น และจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ปลูกอย่างมาก ในแง่ของการสนับสนุนและส่งเสริมของทาง
ราชการ ที่จะให้ความรู้ต่างๆ และข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกและบ ารุงสวนป่า  การจัดการสวนป่า 
การตลาดไม้ การแปรรูปไม้ใช้ประโยชน์ และข่าวสาร ต่างๆ และยังเป็นฐานข้อมูลที่ทางราชการจะได้ ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนส่งเสริม การปลูก การเพ่ิมผลผลิตให้แก่ผู้ปลูก ตลอดจนการ
จัดการป่าเอกชนในภาพรวม ทั้งหมด และจะได้รู้ปริมาณไม้ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน  และประเมินผลปริมาณไม้ใน
อนาคต เพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไป 

ป่าชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น ทั้งเรื่องการท ามา
หากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีความเชื่อ อ านาจและกฎระเบียบในชุมชน ป่าชุมชนจึงมีหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น 

ป่าพรุ คือ ป่าที่มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าขังดินเป็นหล่มเลนและมีซากอินทรีย์วัตถุทับถมท าให้ดินยุบลงตัวได้ง่าย  พืชที่ขึ้นใน
ป่าพรุจึงมีการพัฒนาและมีความหลากหลาย  ส่วนสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  ป่า
พรุเป็นป่าที่มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากป่าอ่ืน ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสภาพป่าขึ้นอยู่ลักษณะของดิน หรือองค์ประกอบ



ต่าง ๆ  ถ้าจะจ าแนกประเภทของป่าพรุจะจัดได้ว่า  ป่าพรุเป็นป่าในเขตร้อนประเภทไม่ผลัดใบเช่นเดียวกับป่าดง
ดิบชื้น  แต่สภาพป่านั้นแตกต่างจากป่าประเภทอื่น ๆ  โดยสิ้นเชิง  
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ค าน า 

 

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑  มีภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนที่        
จ.จันทบุรี และ จ.ตราด สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายที่
เป็นภัยต่อความม่ันคง ปฏิบัติงานรักษาความม่ันคงภายในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยการขจัดเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงภายใน งานพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและสนับสนุน
งานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง  โดยงานการรักษาความมั่นคงที่ส าคัญกิจหนึ่ง คือ การดูแลรักษาป่าไม้ตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ว่า “ขอให้ทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ า 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่ารอยต่อ        ๕ จังหวัด และป่าเขาใหญ่ ขอให้ทหารและกรมป่าไม้ รวมทั้งส่วนราชการอ่ืน ๆ 
ปลูกฝังแนวคิดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อยู่ร่วมกับป่าอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยไม่เข้าไป
รบกวนป่า ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย”  ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจในการ
ดูแลรักษาป่าไม้ เป็นการปฏิบัติการของหน่วยทหาร ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๕๑  

การจัดท าเอกสาร “การป้องกันการบ่อนท าลายป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของ กปช.จต.” เป็นการจัดการ
ความรู้โดยการรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ การท างานของบุคลากร ศปศ.๖๑ ผ่านการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อยุติ เป็นเอกสาร สามารถน าไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรของ ศปศ.๖๑ ในผลัดต่อ 
ๆ ไปไดอ้ย่างมีคุณค่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานดูแลรักษาป่าไม้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย ๓ 
ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
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