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  รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากฎหมายในชีวิตประจ าวัน  รหัสวชิา LW0102 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้รู้ถึงความส าคัญของป่าไม้ ป่าสงวน และสัตว์สงวนซึ่งรายงานเล่มนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับ
ความส าคัญของป่าไม้ ป่าสงวน สัตว์ป่าสงวน ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้  เราสามารถน าความรู้นี้มาปรับกับ
การใช้ชีวิตประจ าวันของเราได้ 

 ผู้จัดท าได้เลือกหัวข้อนี้ ในการท ารายงานเนื่องมาจากเป็นเร่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน และได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้ในแต่ละวัน มาเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้อ่านและเข้าใจได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ผู้จัดท าจึงขอขอบคุณ อาจารย์ สุรชัย อุฬารวงศ์ ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา เพื่อนๆทุกนให้ความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด  ทางคณะผู้จัดท าหวังว่า รายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ 
ท่าน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด เราต้องขออภัยไว้นะท่ีนี้ด้วย 
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ค ำนิยำม 

 

ที่มำและควำมส ำคัญ  

ป่าไม้ (อังกฤษ: Forest, Jungle) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน โดยทั่วไป หมายถึง บริเวณท่ีมีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของ
ลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอ่ืนซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

ประเภทของป่ำไม้ 

ในประเทศไทยเราสามารถแบ่งประเภทของป่าออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันได้แก่ 

ป่ำไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ป่าประเภทนี้มีประมาณ 30% ของเนื้อที่ป่าทั้งประเทศ สามารถแบ่งย่อย
ออกไปได้อีก 4 ชนิด ดังนี้ 

- ป่าดิบเมืองร้อน (Tropical Evergreen Forest) 
- ป่าสน (Coniferous Forest) 
- ป่าพรุ (Swamp Forest) 
- ป่าชายหาด (Beach Forest) 
- ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) แบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

                 - ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 

                 -ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) 

                 -ป่าหญ้า (Savanna Forest) 

ป่ำไม่ผลัดใบ 

ลักษณะของป่าดงดิบทั่วไป มักเป็นป่าทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มากมายหลายร้อยชนิด ต้นไม้ชั้นบนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นไม้ตระกูลยาง (Dipterocarpaceae) มักมีล าต้นสูงตั้งแต่ 30 ถึง 50 เมตร และมีขนาดใหญ่มาก 
ถัดลงมาก็เป็นต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งสามารถข้ึนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ได้ รวมทั้งต้นไม้ใน
ตระกูลปาล์ม (Palmaceae) ชนิดต่างๆ พื้นป่ามักรกทึบ และประกอบด้วยไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ระก า หวาย ไม้ไผ่
ต่างๆ บนล าต้นมีพันธุ์ไม้จ าพวก epiphytes เช่น พวกเฟิร์น และมอส ขึ้นอยู่ทั่วไป เถาวัลย์ในป่าชนิดนี้
มากกว่าในป่าชนิดอื่นๆ ไม้พ้ืนล่าง (undergrowth) ที่มีในป่าชนิดนี้มี ไม้ไผ่ (bamboo) หลายชนิด เช่น ไม้ฮก 
(Dendrocalamus brandisii Kurz.) ไม้เฮ้ีย (Cephalostachyum virgatum Kurz.) ไม้ไร่เครือ ไม้ไผ่คลาน 
(Dinochloa macllelandi Labill.) เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีไม้ในตระกูลปาล์มต่างๆ เช่น ต๋าวหรือลูกชิด 
(Arenga pinnata Merr.) เต่าร้าง (Caryota urens Linn.) และค้อ (Livistona speciosa Kurz.) เป็นต้น 
รวมทั้งเฟินหรือกูด เฟินต้นและหวาย (Calamus spp.) 



ป่ำดิบเมืองร้อน 

เป็นป่าไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่อยู่ในเขตท่ีมีมรสุมพัดผ่านอยู่เกือบตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ าฝนมาก ดินมี
ความชื้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ทั้งในที่ราบและท่ีเป็นภูเขาสูง มีกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือไปถึงภาคใต้ ป่า
ดิบเมืองร้อนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสภาพภูมิอากาศ ค่อนข้างชื้นและฝนตกชุก ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมอย่างมาก 
แบ่งย่อยตามสภาพความชุ่มชื้นและความสูงต่ าของภูมิประเทศ ได้ดังนี้ 

  ป่ำดิบชื้น 

ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมากท่ีสุดแถบชายฝั่งภาค
ตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และท่ีภาคใต้ กระจัดกระจาย ตามความสูงตั้งแต่ 0 - 100 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลซึ่งมีปริมาณน้ าฝนตกมากกว่าภาคอ่ืน ๆ ลักษณะทั่วไปมักเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
มากมายหลายร้อยชนิด ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นวงศ์ยาง ไม้ตะเคียน กะบาก อบเชย จ าปาป่า ส่วนที่เป็นพืชชั้นล่าง
จะเป็นพวกปาล์ม ไผ่ ระก า หวาย บุกขอน เฟิร์น มอส กล้วยไม้ป่าและ เถาวัลย์ชนิดต่างๆ 

ป่ำดิบแล้ง 

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตาม
หุบเขา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 500 เมตร และมีปริมาณน้ าฝนระหว่าง 1,000-1,500 ม.ม. พันธุ์
ไม้ที่ส าคัญ เช่น ยางแดง มะค่าโมง เป็นต้น พ้ืนที่ป่าชั้นล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนข้างโล่งเตียน 

ป่ำดิบเขำ 

ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ส่วน
ใหญ่อยู่บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ และบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นที่ อช.ทุ่ง
แสลงหลวง และ อช.น้ าหนาว เป็นต้น มีปริมาณน้ าฝนระหว่าง 1,000 ถึง2,000 ม. พืชที่ส าคัญได้แก่ไม้วงศ์ก่อ 
เช่น ก่อสีเสียด ก่อตาหมูน้อย อบเชย มีป่าเบจพรรณด้วย เป็นต้น บางทีก็มีสนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พ้ืน
ล่างเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่าง ๆ ป่าชนิดนี้มักอยู่บริเวณต้นน้ าล าธาร 

ป่ำสน 

ป่าสน (Coniferous Forest) มีกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ตามภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง เพชรบูรณ์ และท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
อุบลราชธานี มีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้ าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป บางครั้งพบขึ้น
ปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนมักข้ึนในที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น สันเขาท่ีค่อนข้างแห้งแล้ง ประเทศ
ไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือสนสองใบและสนสามใบ และพวกก่อต่าง ๆ ขึ้นปะปนอยู่ พืชชั้นล่างมีพวก
หญ้าต่าง ๆ 

 

 



ป่ำพรุ 

ป่าพรุ (Swamp Forest, Peat Swamp Forest) เป็นสังคมป่าที่อยู่ถัดจากบริเวณสังคมป่าชายเลน 
โดยอาจจะเป็นพ้ืนที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุท่ีไม่สลายตัว และมีน้ าท่วมขังหรือชื้นแฉะ
ตลอดปี จากรายงานของกองส ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2525) พ้ืนที่ที่เป็นพรุพบในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
นราธิวาส 283,350 ไร่ นครศรีธรรมราช 76,875 ไร่ ชุมพร 16,900 ไร่ สงขลา 5,545 ไร่ พัทลุง 2,786 ไร่ 
ปัตตานี 1,127 ไร่ และตราด 11,980 ไร่ ส่วนจังหวัดที่พบเล็กน้อย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรังกระบี่ สตูล ระยอง 
จันทบุรี เชียงใหม่ (อ.พร้าว) และจังหวัดชายทะเลอ่ืน ๆ รวมเป็นพ้ืนที่ 400,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีส่วน
ใหญ่ถูกบุกรุกท าลายระบายน้ าออกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสวนมะพร้าว นาข้าว และบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา 
คงเหลือเป็นพ้ืนที่กว้างใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น คือ พรุโต๊ะแดง ซึ่งยังคงเป็นป่าพรุสมบูรณ์ และพรุบา
เจาะ ซึ่งเป็นพรุเสื่อมสภาพแล้ว (ธวัชชัย และชวลิต, 2528) แบ่งเป็นย่อย ๆ ได้ 2 ชนิดคือ 

ป่ำชำยเลน 

 ป่าชายเลน (Mangrove Swamp Forest) ป่าชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้ า
ทะเลท่วมถึง เช่น ตามชายฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ระนองถึงสตูลแถบอ่าวไทยตั้งแต่สมุทรสงครามถึงตราด และจาก
ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาส ไม้ที่ส าคัญเช่น ไม้โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมล าพู โพทะเล เป็นต้น 

ป่ำชำยหำด 

ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าที่มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่เป็นดินกรวด ทรายและโขดหินพันธุ์ไม้
จะต่างจากท่ีที่น้ าท่วมถึง ถ้าชายฝั่งเป็นดินทรายก็มีสนทะเล พืชชั้นล่างก็จะมีพวกตีนนก และพันธ์ไม้เลื้อยอ่ืน 
ๆ อีกบางชนิด ถ้าเป็นกรวดหรือหิน พันธุ์ไม้ที่ข้ึนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น 

สิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลน 

สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนป่าโดยอาศัยคืบคลานหรือเกาะหรือขุดรูอยู่ตามพ้ืนดินรวมทั้งพวกที่อยู่ในน้ า
จะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพ่ือการอยู่รอด เนื่องจากต้องประสบกับสภาวะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่เป็น
ประจ าหรือต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตโดยทั่วไป เช่น สภาวะที่ท าให้มีการสูญเสียน้ าออก
จากล าตัวและสภาพอุณหภูมิสูงสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนค่อนข้างต่ าของดินเลน และการเปลี่ยนแปลงความ
เค็มของน้ า สภาพแวดล้อมทางทะเล ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ าและสัตว์บกนานาชนิด 
นับตั้งแต่สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ า ตั้งแต่ ฟองน้ า ซีเลนเตอเรท หนอนตัวแบน หนอนปล้องหอยหมึก กุ้ง 
กั้ง ปูตลอดจนสัตว์มีกระดูกสัน หลังจ าพวก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นก และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ต่างๆ
เหล่านี้ ส่วนใหญ่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจและมีความส าคัญต่อ ระบบนิเวศทะเล เป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดป่ำไม้ 

 

 

 



การที่ป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

- แสงสว่าง (Light) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- สภาพภูมิอากาศ (Climate) 
- ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture) 
- ปริมาณน้ าฝน (Rainfall) 
- สภาพภูมิประเทศ (Topographic conditions) 
- สภาพของดิน (Soil) 
- สิ่งมีชีวิต (Living organisms) 
- ความส าคัญและประโยชน์ของป่าไม้[แก้] 
- เป็นส่วนที่ส าคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิต 
- ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ 
- ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
- ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิต 
- เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
- เป็นแนวป้องกันลมพายุ 
- ช่วยลดมลพิษทางอากาศ 
- การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้[แก้] 

ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าการสูญเสียพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมโทรมลง สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

การท าไม้ ความต้องการไม้เพื่อกิจการต่างๆ ขาดระบบการควบคุมท่ีดี ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมุ่งแต่ตัวเลข
ปริมาตรที่จะท าออก โดยไม่ระวังดูแลพื้นที่ป่า ไม่ติดตามผลการปลูกป่าทดแทน 

การเพ่ิมจ านวนประชากรของประเทศ ท าให้ความต้องการจากภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ความจ าเป็นที่ต้องการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น พื้นที่ป่าไม้ในเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของการขยายพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูก 

การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก ท าให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกด้วยการบุกรุก
ป่าเพ่ิมมากขึ้น 

การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่า กระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลายๆ ป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าก็ด าเนินไป
เรื่อยๆ กว่าจะรู้แพ้รู้ชนะป่าก็หมดสภาพไปแล้ว 

การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางล าน้ าจะท าให้
สูญเสียพื้นป่า บริเวณท่ีเก็บน้ าเหนือเข่ือน 



การท าเหมืองแร่ แหล่งแร่ที่พบในบริเวณท่ีมีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อน จึงท าให้
ป่าไม้ที่ขึ้นปกคลุมถูกท าลายลง 

ผลกระทบของกำรท ำลำยป่ำไม้ 

ทรัพยำกรดิน 

การชะล้างพังทลายของดิน ปกติพืชพรรณต่างๆ มีบทบาทในการช่วยสกัดก้ันไม่ให้ฝนตกถึงดินโดยตรง 
ความต้านทานการไหลบ่าของน้ า ช่วยลดความเร็วของน้ าที่จะพัดพาหน้า ดินไป มีส่วนของรากช่วยยึดเหนี่ยว
ดินไว้ ท าให้เกิดความคงทนต่อการพังทลายมากยิ่งขึ้น แต่หากพ้ืนที่ว่างเปล่าอัตราการ พังทลายของดินจะเกิด
รุนแรง การสูญเสียดินจะเพ่ิมขึ้น 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บริเวณพ้ืนดินที่ไม่มีวัชพืชหรือป่าไม้ปกคลุม การพัดพาดินโดยฝนหรือลมจะเกิดข้ึน 
ได้มาก โดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าดิน 

ทรัพยำกรน้ ำ 

ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การแผ้วถางท าลายป่าต้นน้ าเป็นบริเวณกว้าง ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ไม่ติดต่อกัน
เป็นผืนใหญ่ ท าให้เกิดการระเหยของน้ าจากผิวดินสูง แต่การซึมน้ าผ่านผิวดินต่ า ดินดูดซับและเก็บน้ าภายใน
ดินน้อยลง ท าให้น้ าหล่อ เลี้ยงล าธารมีน้อยหรือไม่มี 

คุณภาพน้ าเสื่อมลง คุณภาพน้ าทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพล้วนด้อยลง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ
ท าลายพื้นที่ป่า การปนเปื้อนของดินตะกอนที่น้ าพัดพาด้วยการไหลบ่าผ่านผิวหน้าดินหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ การปราบวัชพืชหรืออินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ในแนวทางเดินของน้ า ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและสร้าง
ความสกปรกต่อน้ าได้ ไม่มากก็น้อย 

น้ าเสีย การปลดปล่อยของเสียหรือน้ าเสียลงสู่ล าน้ าสาธารณะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้เกิดปัญหาน้ าเสีย
โดยเฉพาะล าห้วย ล าธาร ที่น้ าไหลช้าบริเวณท่ีราบ สิ่งมีชีวิตในน้ าตายและสูญพันธุ์ ขาดน้ าดิบท าการประปา 

อำกำศ 

อากาศเสีย การหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา หากมีต้นไม้
จ านวนมากหรือพ้ืนที่ป่ามากพอ ต้นไม้เหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในตอนกลางวันเพ่ือการ
สังเคราะห์ด้วยแสง หรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์จะดูดซับไว้โดยพืช
ชั้นสูงเหล่านี้ อากาศเสียก็จะไม่เกิดขึ้น 

โลกร้อน หรือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house Effect) ก๊าซเหล่านี้ยอมให้ความร้อนจากดวง
อาทิตย์ผ่านลงมายังพ้ืนโลกได้ ท าให้สามารถเก็บความร้อนจากการดูดซับรังสีไว้มากข้ึนโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
กลุ่มก๊าซที่รวมตัวกันเป็นเกราะก าบัง ได้แก่ ก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน คาร์บอนเต
ตระคลอไรด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และที่ส าคัญคือ คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีมากท่ีสุด 



ทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นได้กล่าวว่า"การที่โลกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนั้น
ไม่ได้มีแต่จะท าให้โลกร้อนอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์ ถ้าเราปลูกต้นไม้ให้มันเยอะๆก็ดีแต่ต้นไม้มันก็ต้องมีใบที่
เหี่ยวแห้งร่วงหล่น ซึ่งเมื่อใบไม้ที่เหี่ยวแห้งร่วงหล่นมาสู่พื้นดินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆก็จะท าให้เกิดก๊าซมีเทน
ซึ่งจะส่งผลเสียแต่อย่างเดียว เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกคือ เมื่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นเหนือฟ้ามันก็ยังช่วยบังแสงอาทิตย์เพื่อไม่ให้โลกร้อนเช่นเดียวกับฝุ่นละอองต่างๆ 

กำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 

การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระท าได้ดังนี้ 

ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกัน
ภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และ
นันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ 80 ล้านไร ่

ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่า เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ในอัตราร้อยละ 15 ของ
พ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ 48 ล้านไร่ 

"ป่าสงวนแห่งชาติ" หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

"ป่า" หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตาม กฎหมาย 

ป่าสงวนแห่งชาติ คือป่าที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ ประกาศว่าเป็นป่าสงวน
และป่าคุ้มครอง ส่วนป่าสงวน อีกกรณีหนึ่งเป็นป่าซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
กฎกระทรวง ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นเพื่อการรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และในกฎ กระทรวงดังกล่าวจะต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าสงวนไว้ด้วย อีกทั้ง
เมื่อประกาศแล้ว ต้องปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และ
ในหมู่บ้านในเขตที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนทราบ 

        การประกาศพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น มีข้อห้ามว่าต้องไม่เป็น ที่ดินของเอกชนที่มีสิทธิครอบครองอยู่
แล้วก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่า สงวนแห่งชาติ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือเป็นที่ที่อยู่ใน
ความครอบครองของรัฐหรือทบวงการเมือง 

        เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปัจจุบันชาวบ้านบางหมู่บ้านท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีปัญหาพิพาท 
ว่า ตนเคยอาศัยอยู่ในบริเวณ ดังกล่าวโดยชอบก่อนที่จะประกาศว่าเขตนั้นเป็นเขตป่าสงวน ซึ่งในกรณีนี้ เป็น
ปัญหาที่จะต้องน าสืบพิสูจน์ว่าเป็นความจริงเช่นไร ซึ่งถ้าเป็นความจริงอาจเป็นเพราะข้อบกพร่องในช่วงการ
ส ารวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส ารวจได้ครบทุกพ้ืนที่ได้ จึงประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับที่ของราษฎร ซึ่ง
ทางแก้ก็จะต้องเพิกถอนเขตดังกล่าวออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ถ้าไม่เป็นความจริง ราษฎรหมู่บ้านนั้น
จะต้องอพยพออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนดังกล่าวเว้นแต่จะเข้า เงื่อนไข ที่จะได้รับสิทธิท ากินตามพระราช-บัญญัตินี้ 



        แนวคิดในการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ คือการสงวนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นป่าสงวนไว้ เพื่อใช้ประโยชน์จากป่าในเชิง
เศรษฐกิจ และน าผลประโยชน์จากป่าไม้มาเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการใช้ประโยชน์นาน
ที่สุดจนถึงลูกหลาน ดังนั้น กฎหมายจึงมีทั้งการห้ามมิให้บุกรุก หรือหาของป่า หรือเข้าไปก่อสร้างในเขตป่า
สงวน แต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าดังกล่าวในเขตท่ีเรียกว่า ป่าเสื่อมโทรม ทางกรมป่าไม้ก็อาจอนุญาตให้ราษฎรที่ไม่มี
ที่ดินท ากินเข้าท ากินได้โดยไม่ สามารถถือเอากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได้ หรืออาจจะให้เอกชน เข้ามา
ปลูกป่าทดแทนได้เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ให้ดีข้ึน นอกจากนี้ การศึกษาทางวิชาการอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาทางระบบนิเวศน์ หรือการพัฒนาพันธุ์พืช เจ้าพนักงานป่าไม้มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในป่าเพ่ือ
ศึกษาได้ 

        กรณีท่ีถือว่าเป็นการบุกรุก หรือท าลายสภาพป่าสงวนแห่งชาติ มีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔-๒๐ มีหลักส าคัญดังนี้ 

        ๑) กระท าต่อต้นไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ ามัน พืช สัตว์ต่างๆ หรือซากสัตว์ ซึ่งอยู่ในเขตป่า
สงวนนั้น 

        ๒) ท าไม้ ซึ่งรวมถึง การตัด ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือน าไม้ที่อยู่ในป่าออกมาจากป่าสงวน
แห่งชาติ ไม่ว่าไม้นั้นจะเป็นไม้ หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก เจ้า
พนักงาน 

        ๓) เก็บหาของป่า ได้แก่ การเก็บไม้ฟืน เปลือกไม้ หิน ซากสัตว์ น้ าผึ้ง มูลค้างคาว เป็นต้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

        ๔) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง ท าประโยชน์ หรืออาศัยอยู่ แผ้วถาง เผาป่า หรือท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

        ๕) กรณีท่ีราษฎรอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าไปท ากินได้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ การให้สิทธิท า
กิน การอนุญาตให้ปลูกป่า หรือท าสวนป่า ในเขตป่าเสื่อมโทรม หรือการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับ
การท าเหมืองแร่หลังจากท่ีสัมปทาน ตามกฎหมายแร่ เป็นต้น 

        ผู้ฝ่าฝืน หลักการข้างต้น ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้า
หมื่นบาท แต่ผู้กระท าจะต้องได้รับโทษจ าคุกหนักข้ึน โดยต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ถ้าได้กระท าการบุกรุก มีเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายป่าไม้ หรือกระท าต่อไม้
อ่ืนๆ ซึ่งมีจ านวนต้นหรือท่อน รวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือมีปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือกระท า
ต่อต้นน้ าล าธาร (พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๓๑) 

        

 



 กรณีท่ีจะถือว่าเป็นต้นหรือท่อนนั้น ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร ถ้าเป็นเพียงเศษไม้เล็กไม้น้อยที่มีลักษณะเป็น
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไม่ถือว่าเป็น ต้นหรือท่อน (ฎีกาที่ ๓๑๐๓/๒๕๓๒) 

        นอกจากนี้ ผู้นั้นจะต้องถูกสั่งให้ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (รวมถึงครอบครัวและบริวารด้วย) ถ้า
ศาลพิพากษาว่ามีความผิด อีก ทั้งยังถูกริบเครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องกล เช่น เลื่อย รถแมคโคร 
ขวาน มีด เป็นต้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นของผู้อ่ืนที่ไม่รู้เห็นเป็นใจ เช่น เป็นรถที่เช่าซื้อมาจากบริษัทที่
เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ และบริษัทดังกล่าวไม่รู้เห็นถึงการที่จะน ารถไปกระท าความผิด บริษัทมีสิทธิขอรถ
ที่ถูกริบไว้คืนได้ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษา  

  พระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๑๙ ใน
รัชกาลปัจจุบัน 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ สงวนป่า 

           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย ค าแนะน า และยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

           มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗" 

           มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

           มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

           (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

           (๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

           (๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

           บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราช บัญญัตินี้แทน 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

           "ป่า" หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตาม กฎหมาย 

           "ป่าสงวนแห่งชาติ" หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

           "ไม้" หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่า ยังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และ
หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูก
ตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใด 



           "ของป่า" หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 

           (๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 

           (๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอ่ืน 

           (๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูล
ค้างคาว 

           (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ ามัน 

           "สัตว์เลี้ยง" หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะแกะ และสุกรที่มีเจ้าของ 

           "ท าไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือ
น าไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วย ประการใด ๆ 

           "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

           "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 

           "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่าไม่เกินอัตราตาม
บัญชีท้าย พระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

           กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๑ 

การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ 

          มาตรา ๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

           เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ รักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออก กฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่า
สงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

           มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และ เฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดง
แนวเขต ที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

           มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือ เครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชน เห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

           มาตรา ๙ ให้ปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้าย กฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ท าการอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการก านันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายใน 
หมู่บ้านท้องที่นั้น 

           มาตรา ๑๐ เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ให้มี กรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นอีกสองคน
ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

           (๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

           (๒) ด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยค าร้องตามมาตรา ๑๓ 

           (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการสอบสวนตามมาตรา ๑๓ 

           (๔) ตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

           มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่ต่ ากว่ากึ่งจ านวนของกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม 

           การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

           กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานแห่งที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

           มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ท าประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้ บังคับ ให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้



เป็นหัวหน้า ประจ าก่ิงอ าเภอท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้น ใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นค า
ร้องภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือ ประโยชน์นั้น 

           ค าร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่ส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมการส าหรับป่าสงวน แห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า 

           ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน 

           มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับ ค าร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้
สอบสวนตามค าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้อง ได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดค่า ทดแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

           ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติ ก าหนด ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

           มาตรา ๑๓ ทวิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความ ประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมี
อ านาจ ประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายใน เขตป่าสงวนแห่งชาติได้ 
และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้น ๆ 
จ าเป็นต้อง กระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

           การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคล
ได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้วให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์
นั้น สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศก าหนดบริเวณ ดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทาง
ราชการใช้ประโยชน์ 

           การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 

           (มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘/๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

หมวด ๒ 

การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 

          มาตรา ๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ ครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
ที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ 



           (๑) ท าไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา 
๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระท าการ ตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระท าการตาม
มาตรา ๑๙หรือมาตรา ๒๐ 

           (๒) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้ 

           (มาตรา ๑๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๑๕ การท าไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวน แห่งชาติให้กระท าได้เมื่อได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
แห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 

           การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 

           มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเข้าท าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

           (๑) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะ
อนุญาต โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

           (๒) การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้
ส าหรับ แร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 

           การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

           (มาตรา ๑๖ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่งหญ้า 
หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือ มีไม้มีค่าท่ีมีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะ
กลับฟื้นคืนดี ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่า เสื่อมโทรม 

           ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดเขต
ป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขต ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 

           ในเขตปรบัปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้ว
จนถึงวันที่ประกาศก าหนดตามวรรคสอง 

           (๑) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เห็นว่าบุคคลนั้นยังมีความจ าเป็น
เพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวท าประโยชน์



และอยู่อาศัยต่อไป ในที่ที่ได้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่ง ครอบครัว 
และมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับ
คราวแรก คราวต่อ ๆไปต้อง เสียค่าธรรมเนียม 

           (๒) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือ ไม้ยืนต้นในที่ที่ตนเคยท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมี
ความสามารถ และ มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพ่ิมนั้นได้ อธิบดีหรือ ผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้อง ไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครัวและมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

           การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิ ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

           ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้น ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า 
ส าหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 

           บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
และจะให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัว เข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ 

           ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัย ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตติดต่อกัน
เกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่น นอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ เพิกถอนการ
อนุญาตนั้น 

           (มาตรา ๑๖ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้บุคคลใน
ครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัย หรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

           ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับ
อนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด ให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่อาศัย
หรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้น ต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

           เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง อยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ต่อไปได้
ตามท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 

           (มาตรา ๑๖ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือแก่
กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใด ให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามระเบียบ



ที่ อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้น ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและ
ค่าบ ารงุป่าก็ได้ 

           มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

           (๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง 

           (๒) การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป 

           ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ให้ประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่
ท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านใน ท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่ 

           (มาตรา ๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุง ป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอ านาจสั่ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ 

           มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่า เสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตเป็น หนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
หรือไม้ยืนต้น ในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือ อนุญาต แต่ในกรณี
ที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี 

           รฐัมนตรีอาจก าหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ ตามจ านวนที่เห็นสมควรโดย
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           (มาตรา ๒๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตท าไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวน แห่งชาติตามมาตรา ๑๕ ให้ใช้ได้
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม ระเบียบที่อธิบดีก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต 

           การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 

           มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ยื่นค าขอ ใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

           การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

           มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

           การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 



           มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงาน ผู้รับจ้างหรือ
ผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมี ใบคู่มือส าหรับท าการตามที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบ
และวิธีการที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 

           มาตรา ๒๕ เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

           (๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการ กระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุ อันสมควรสงสัยว่า มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

           (๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไข หรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็น
อันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขต ป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

           (๓) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืนเมื่อผู้กระท าผิด ไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัว
ผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัว ไม่พบ 

           ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และ ได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้
ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมดหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดย วิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา๑๓๒๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการ ขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

           (๔) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวน
แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

           มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา 

           มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระท าผิดต่อพระราช บัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต ซึ่งออก ตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้มีก าหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

           ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอ านาจ สั่งเพิกถอนค าสั่งหรือเพ่ิมหรือ
ลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ในกรณีที่มีค าสั่งเพ่ิมระยะเวลา
ดังกล่าวนั้นจะ เพิ่มได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

           มาตรา ๒๘ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือค าสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

            



ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

           มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มี
อ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้ 

           มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณประโยชน์ หรือเมื่อปรากฏ
ว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรี มีอ านาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้ 

           ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่า ทดแทนด้วยจ านวนเงินอันเป็น
ธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

หมวด ๓ 

บทก าหนดโทษ 

          มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงห้าหมื่นบาท 

           ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 

           (๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ 

           (๒) ไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง รวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน 
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ 

           (๓) ต้นน้ าล าธาร 

           ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท 

           ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือ
ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมี อ านาจสั่งให้ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวาร
ของผู้กระท าผิด ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ด้วย 

           (มาตรา ๓๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๒๒) 

           มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท 

           มาตรา ๓๓ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

           (มาตรา ๓๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๒๒) 



           มาตรา ๓๓ ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ตามมาตรา ๑๘ หรือขัดค าสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑)หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

           (มาตรา ๓๓ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๒๘) 

           มาตรา ๓๔ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จ าหน่าย หรือ ช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตน
รู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มี ผู้ได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเสมือนเป็น 
ตัวการในการกระท าผิดนั้น 

           มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล
ใด ๆ ซึ่งบุคคลใช้หรือได้มาโดย การกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่ค านึงว่าเป็นของ 
ผู้กระท าผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม 

บทเฉพาะกาล 

          มาตรา ๓๖ บรรดาปา่ที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองและสงวนป่าก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ออกตามมาตรา ๖ วรรคสองหรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

           มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระท าการใด ๆ ตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ
สงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น 

           มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ บรรดากฎกระทรวง 
ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบการต่าง ๆที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่
ในวันประกาศ พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือ แย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนด หรือระเบียบการต่าง ๆ ยกเลิก หรือมี
ความอย่างเดียวกัน หรือขัด หรือ แย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ หน้า ๒๖๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗) 

           บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า 

           ค าขอ ฉบับละ ๑ บาท 

           ใบอนุญาตท าไม้ หรือเก็บหาของป่า ฉบับละ๒๐ บาท 

           ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต 

           ฉบับละ ๕ บาท 



           ใบแทนใบอนุญาต 

           ฉบับละ ๕ บาท 

           การโอนใบอนุญาต 

           ครั้งละ๑๐ บาท 

           หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัย 

           ไร่ละ ๕๐๐ บาท 

           ค่าภาคหลวงไม้ 

           ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท 

           ค่าภาคหลวงของป่า 

           ลูกบาศก์เมตรละ๔ บาท 

           ในกรณีไม่อาจค านวณเป็นลูกบาศก์เมตรร้อยละสิบของราคาตลาด ค่าบ ารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวง
ไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตจะต้อง ช าระ เนื่องจากการท าไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวน
แห่งชาติ 

             หมายเหตุ 

             เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
ยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้ก าหนดจุดหมาย ไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อ
ที่ประมาณ ร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อท่ีประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่ 

             บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวน คุ้มครองได้ถูกบุกรุกและถูกท าลาย
ไปเป็นจ านวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ า ล าธารก็ถูกแผ้วถางเผาท าลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
เกิดความ แห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ล าน้ าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่ การเกษตรและ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่ มี
วิธีการไม่รัดกุมเหมาะสม ต้องเสียเวลาด าเนินการเป็นเวลานาน จึงจะประกาศก าหนดเป็นป่าสงวน หรือเป็นป่า
คุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจ าพวกฉวยโอกาสท าลายป่า ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ได้ก าหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับ กาลสมัย ผู้กระท าผิดไม่เข็ดหลาบ เป็นช่องทางให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากข้ึน 
รัฐบาลจึงเห็นเป็นการจ าเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องนี้เสียใหม่ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการคุ้มครองป้องกัน เพ่ือรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพ่ือมิให้อาชีพ
เกษตรกรรมของ ประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของ การท าลายป่า 

           



   พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ (ใช้บังคับ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๒) 

             (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๒๘) 

             หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การก าหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน แห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมอัตราโทษ ให้สูงขึ้น และโดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วย 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

             พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ (ใช้บังคับ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘) 

             (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๖๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔ วันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๒๒) 

             หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ช่วยเหลือราษฎรที่มีความจ าเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน
และโดยมี ที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอ านาจอนุญาต ให้บุคคลเข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็น คราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดว่าในระยะสั้นอัน
เป็น การช่วยเหลือชั่วคราวตามความจ าเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอ่ืน 
ๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและ 
องค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้ โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก ก าหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2503 จ านวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือ
ละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา 

สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์หายาก, ใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติเข้มงวด
กวดขัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ยัง
ต่างประเทศด้วยการซื้อขาย ต่อมาเมื่อสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลาย
ชนิดมีแนวโน้มถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งข้ึน ประกอบกับเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการ ควบคุมดูแลการค้าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่าง ๆ ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าหรือ CITES ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรอง
อนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518 และได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกล าดับที่ 80 จึง
ได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้
และตามที่ก าหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดย



ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเท่านั้น ไม่ต้องถึงกับต้องแก้ไขพระราชบัญญัติอย่างของเดิม ทั้งนี้
ได้มีการเพิ่มเติมชนิดสัตว์ป่าที่มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง 7 ชนิด และตัดสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในสถานะ
ใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้มาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย รวมกับสัตว์ป่าสงวน
เดิม 8 ชนิด รวมเป็น 15 ชนิด[1] ได้แก่ 

1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) 
 

 
 

2. แรด (Rhinoceros sondaicus) 
 

 
 

3. กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) 
 

 
 
 
 
 



4. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) 
 
 

 
 

5. ควายป่า (Bubalus bubalis)  
 

 
 

6. ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki) 

                             

8. เลียงผา หรือเยือง หรือกูร า หรือโคร า (Capricornis sumatraensis) 
 

 
 

9. กวางผาจีน (Naemorhedus griseus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. นกแต้วแร้วท้องด า (Pitta gurneyi) 
 

 
 

11. นกกระเรียนไทย (Grus antigone) 
 

 
 

12. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. สมเสร็จ (Tapirus indicus) 
 

 
 

14. เก้งหม้อ (Muntiacus feai) 
 

 
 

15. พะยูน หรือหมูน้ า (Dugong dugon) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ควำมส ำคัญของป่ำไม้ 

 

1.ส ำคัญต่อระบบนิเวศวิทยำ ป่าไม้ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ 
เป็นต้นน้ าล าธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เป็นต้น 

2.ส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ     ป่าไม้ให้ผลผลิตที่น ามาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างมากมาย 

3.ส ำคัญด้ำนนันทนำกำร     ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ 

 

ภำคที่มีป่ำไม้หนำแน่นมำกเรียงตำมล ำดับ คือ 

1.ภาคเหนือ 

2.ภาคตะวันตก 

3.ภาคตะวันออก 

4.ภาคใต้ 

5.ภาคกลาง 

6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ของป่ำไม้   

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ให้ปัจจัยสี่ ได้แก่ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธาร เป็นแหล่งของอินทรีย์สารและแร่ธาตุที่ส าคัญ กล่าวได้ว่าป่าไม้เป็นระบบนิเวศท่ีรวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพเอาไว้ 

ป่ำไม้มีประโยชน์และอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ดังนี้ 

1.ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การน าวัตถุดิบจากป่ามาใช้ประโยชน์ด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ การน าเห็ด 
หน่อไม้ น้ าผึ้ง หรือสิ่งที่ได้จากป่ามาเป็นอาหาร ยาสมุนไพร น าไม้มาก่อสร้างบ้านเรือน ท าเฟอร์นิเจอร์ ฟืน 
และใช้เส้นใยจากเปลือกไม้ ผล หรือเถาวัลย์มาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือก เป็นต้น 

2.ประโยชน์ทางอ้อม ป่าไม้เป็นระบบนิเวศท่ีให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ 
ดังนี้ 

1) เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เพราะป่าไม้ในเขตภูเขาสูงจะช่วยชะลอการไหลของน้ าฝนก่อนตก
ลงสู่ดินและซึมซับลงไปในดินกลายเป็นน้ าใต้ดินให้มีใช้ตลอดปี 

2) ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินของดิน โดยลดแรงปะทะของน้ าฝนที่จะตกลงสู่ดิน
โดยตรง ท าให้หน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ถูกชะล้างพังทลายไป 

3) ป้องกันน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก โดยป่าไม้จะช่วยชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง 
ท าให้น้ าฝนที่ตกลงพ้ืนไม่ไหลลงสู่ที่ต่ าทันที 

4) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานศึกษาหาความรู้ เช่นภูมิประเทศที่สวยงามในป่าเป็น
ที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว และป่าไม้ที่เป็นที่รวมพันธุ์และพันธุ์สัตว์จ านวนมากจึงเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ของมนุษย์   

ทรัพยำกรป่ำไม้ 
อย่างป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

หรือสัตว์อ่ืน ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย
สี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ า  อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย  จะส่งผลไปถึงดินและ
แหล่งน้ าด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  พ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะ
ล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหล
บ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธารท า
ให้แม่น้ ามีน้ าน้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การขาดแคลนน้ าในการ
การชลประทานท าให้ท านาไม่ได้ผลขาดน้ ามาผลิต 

     ประเภทของป่ำไม้ในประเทศไทย 



ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน  ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณ
น้ าฝนท าให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน  สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  1.  ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ  (Evergreen)  
  2.  ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous) 

      ป่ำประเภทท่ีไม่ผลัดใบ (Evergreen) 

    ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี  เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ข้ึนอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบ  ป่า
ชนิดส าคัญซึ่งจัดอยู่ในประเภท  นี้  ได้แก่ 

      1.  ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest) 

ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากท่ีสุด  ได้แก่  ภาคใต้และภาคตะวันออก  ใน
บริเวณนี้มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอ่ืน  ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่ม
ชื้นมาก ๆ เช่น  ตามหุบเขาริมแม่น้ าล าธาร  ห้วย  แหล่งน้ า และบนภูเขา  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น
ป่าดงดิบชนิดต่าง ๆ  ดังนี้ 

 
            1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) 

เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัด
กระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร  จากระดับน้ าทะเล  ไม้ที่ส าคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง 
ๆ  เช่น  ยางนา  ยางเสียน  ส่วนไม้ชั้นรอง คือ  พวกไม้กอ  เช่น กอน้ า  กอเดือย 

 
            1.2  ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)  
        เป็นป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  เช่น  ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 300-600 เมตร  ไม้ที่ส าคัญได้แก่  มะคาโมง  ยาง
นา  พยอม  ตะเคียนแดง  กระเบากลัก และตาเสือ  
            1.3  ป่าดิบเขา (Hill  Evergreen Forest)  
        ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร  ขึ้นไปจากระดับน้ าทะเล  ไม้
ส่วนมากเป็นพวก   Gymonosperm  ได้แก่  พวกไม้ขุนและสนสามพันปี  นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่  พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา  ได้แก่  เป้ง  สะเดาช้าง และขมิ้นต้น 
   

 2.  ป่าสนเขา (Pine Forest) 
ป่าสนเขามักปรากฏอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-1800 เมตร  ขึ้นไป

จากระดับน้ าทะเลในภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บางทีอาจปรากฎในพื้นท่ีสูง200-
300 เมตร  จากระดับน้ าทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้  ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง  ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีส าคัญ
ของป่าชนิดนี้คือ สนสองใบ และสนสามใบ  ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ข้ึนอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา  เช่น  กอชนิด
ต่าง ๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดงบางชนิด คือ เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  เป็นต้น 
 
   3.  ป่าชายเลน (Mangrove Forest) 



บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ าเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ ายันและราก
หายใจ ป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ าแม่น้ าใหญ่ ๆ ซึ่งมีน้ าเค็มท่วมถึงในพ้ืนที่
ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุดคือ บริเวณ
ปากน้ าเวฬุ อ าเภอลุง จังหวัดจันทบุรี 
พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน  ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์ส าหรับการเผาถ่านและท าฟืนไม้
ชนิดที่ส าคัญ คือ โกงกาง  ประสัก  ถั่วขาว  ถั่วข า  โปรง  ตะบูน  แสมทะเล  ล าพูนและล าแพน ฯลฯ  ส่วนไม้
พ้ืนล่างมักเป็นพวก  ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ  ปอทะเล และเป้ง  เป็นต้น 
 
   4.  ป่าพรุหรือป่าบึงน้ าจืด (Swamp Forest) 

ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ าจืดท่วมมาก ๆ  ดินระบายน้ าไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง  มีลักษณะ
โปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่าง ๆ  เช่น  ครอเทียน  สนุ่น  จิก  โมกบ้าน  หวายน้ า  หวายโปร่ง  ระก า  อ้อ และ
แขม ในภาคใต้ป่าพรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณท่ีมีน้ าขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัด
นราธิวาสดินเป็นพีท  ซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกัน  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตาม
บริเวณซึ่งเป็นพรุน้ ากร่อยใกล้ชายทะเลต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพื้นที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด 
หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีส าคัญของป่าพรุ  ได้แก่  อินทนิล  น้ าหว้า  จิก  โสกน้ า  กระทุ่มน้ าภันเกรา  โงงงันกะทั่งหัน  ไม้
พ้ืนล่างประกอบด้วย  หวาย  ตะค้าทอง  หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ  
 
   5.  ป่าชายหาด (Beach Forest) 

เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล  น้ าไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล  ต้นไม้ส าคัญท่ีขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล  ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคด
งอ ใบหนาแข็ง  ไดแ้ก่  สนทะเล  หูกวาง  โพธิ์ทะเล  กระทิง  ตีนเป็ดทะเล  หยีน้ า  มักมีต้นเตยและหญ้าต่าง 
ๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พ้ืนล่าง  ตามฝั่งดินและชายเขา  มักพบไม้เกตล าบิด  มะคาแต้  กระบองเพชร  เสมา และไม้
หนามชนิดต่าง ๆ  เช่น  ซิงซ่ี  หนามหัน  ก าจาย  มะดันขอ  เป็นต้น 

                ป่ำประเภทท่ีผลัดใบ (Declduous) 

        ต้นไม้ที่ข้ึนอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจ าพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้น  ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุ่มพอ
ถึงฤดูแล้งต้นไม้  ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบท าให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้
เล็ก ๆ  ป่าชนิดส าคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้  ได้แก่ 

   1.  ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest) 

ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กระจัด
กระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย  ป่าเบญจพรรณ  ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักข้ึนปะปนอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี  ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  มีป่าเบญจ
พรรณน้อยมากและกระจัดกระจาย  พันธุ์ไม้ชนิดส 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 



 
 
  2.  ป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest) 
หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง  ป่าแพะ  ป่าโคก  ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  ตามพ้ืนป่ามักจะมีโจด  ต้น

แปรง และหญ้าเพ็ก  พ้ืนที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด  ลูกรัง  พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและท่ีภูเขา  ใน
ภาคเหนือส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาท่ีมีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
นี้มากที่สุด  ตามเนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญในป่าแดง หรือป่าเต็ง
รัง  ได้แก่ เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  กราด  พะยอม  ต้ิว  แต้ว  มะค่าแต  ประดู่  แดง  สมอไทย  ตะแบก  เลือด
แสลงใจ  รกฟ้า  ฯลฯ  ส่วนไม้พ้ืนล่างที่พบมาก  ได้แก่  มะพร้าวเต่า  ปุ่มแป้ง  หญ้าเพ็ก  โจด  ปรงและหญ้า
ชนิดอื่น ๆ 

  3.  ป่าหญ้า (Savannas Forest) 

ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางท าลายบริเวณพ้ืนดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูก
ทอดทิ้ง  หญ้าชนิดต่าง ๆ  จึงเกิดข้ึนทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ท าให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้ม
ตาย พ้ืนที่ป่าหญ้าจึงขยายมากข้ึนทุกปี  พืชที่พบมากท่ีสุดในป่าหญ้าก็คือ  หญ้าคา  หญ้าขนตาช้าง  หญ้า
โขมง  หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง  บริเวณท่ีพอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้าได้ดีก็มักจะพบพงและแขม
ขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่  เช่น  ตับเต่า  รกฟ้าตานเหลือ  ติ้วและแต้ว 
 
 ประโยชน์ของทรัพยำกรป่ำไม้ 

 
หย่อนใจได้ดี  นอกจากนั้นป่าไม้ยังเป็นที่รวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จ านวนมาก  จึงเป็นแหล่งให้
มนุษย์     ป่าไม้มีประโยชน์มากมายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่. 

      ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits) 

ได้แก่  ปัจจัย 4 ประการ 
1.  จากการน าไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไม้ขีด
ไฟ ฟืน เป็นต้น 
2.  ใช้เป็นอาหารจากส่วนต่าง ๆ ของพืชและผล 
3.  ใช้เส้นใย ที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอ เป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือกและอ่ืน ๆ 
4.  ใช้ท ายารักษาโรคต่าง ๆ 

      ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) 

1.  ป่าไม้เป็นเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารเพราะต้นไม้จ านวนมากในป่าจะท าให้น้ าฝนที่ตกลงมาค่อย 
ๆ ซึมซับลงในดินกลายเป็นน้ าใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลี้ยงให้แม่น้ า ล าธารมีน้ าไหลอยู่ตลอดปี 
2.  ป่าไม้ท าให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ไอน้ าซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช ซึ่งเกิด
ขึ้นอยู่มากมายในป่าท าให้อากาศเหนือป่ามีความชื้นสูงเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงไอน้ าเหล่านั้นก็จะกลั่นตัว



กลายเป็นเมฆแล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ท าให้บริเวณท่ีมีพ้ืนป่าไม้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลและไม่เกิดความแห้งแล้ง 
3.  ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาความรู้ บริเวณป่าไม้จะมีภูมิประเทศที่สวยงามจากธรรมชาติ
รวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนได้ศึกษาหาความรู้ 
4.  ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย โดยช่วยลดความเร็วของลมพายุที่
พัดผ่านได้ตั้งแต่ ๑๑-๔๔ % ตามลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิด จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากวาตภัย
ได้ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมน้ าตามแม่น้ าไม่ให้สูงขึ้นมารวดเร็วล้นฝั่งกลายเป็นอุทกภัย 
5.  ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน จากน้ าฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะลงการ
หลุดเลือนของดินจึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น้ าล าธารต่าง ๆ ไม่ตื้นเขินอีก
ด้วย นอกจากนี้ป่าไม้จะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับว่ามีประโยชน์ในทาง
ยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

สำเหตุส ำคัญของวิกฤตกำรณ์ป่ำไม้ในประเทศไทย 
 
1.การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 

  ตัวการของปัญหานี้คือนายทุนพ่อค้าไม้  เจ้าของโรงเลื่อย  เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้  ผู้รับสัมปทาน
ท าไม้และชาวบ้านทั่วไป  ซึ่งการตัดไม้เพ่ือเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย  ปริมาณป่าไม้ที่
ถูกท าลายนี้นับวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  ตามอัตราเพ่ิมของจ านวนประชากร  ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใด  ความ
ต้องการในการใช้ไม้ก็เพ่ิมมากขึ้น  เช่น  ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรม
เครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม  เป็นต้น 

        2.  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดิน  
     เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและท่ีดินท ากินก็อยู่
สูงขึ้น เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ แผ้วถางป่า หรือเผาป่าท าไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมี
นายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปท าลายป่าเพ่ือจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป 

       3.  การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก  
      เช่น มันส าปะหลัง ปอ เป็นต้น โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๆ ที่พ้ืนที่ป่าบาง
แห่งไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเกษตร 

   4.  การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่ากระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลาย ๆ พ้ืนที่  
     ท าให้ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ท าให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินท ากินและ
ที่ดินป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

       5.  การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ  
     เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางล าน้ าจะท าให้พ้ืนที่เก็บน้ าหน้าเขื่อนที่
อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ท าการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกน้ าท่วมยืนต้น
ตาย เช่น การสร้างเขื่อนรัชชประภาเพื่อกั้นคลองพระแสงอันเป็นสาขาของแม่น้ าพุมดวง-ตาปี ท าให้น้ าท่วม



บริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันธุ์ไม้หนาแน่นประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดนับแสนไร่ ต่อมาจึงเกิดปัญหาน้ าเน่าไหลลง
ล าน้ าพุมดวง 

      6.  ไฟไหม้ป่า  
     มักจะเกิดข้ึนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระท าของ
มะม่วงที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจ านวนมาก 

     7.  การท าเหมืองแร่  
       แหล่งแร่ที่พบในบริเวณท่ีมีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงท าให้ป่าไม้ที่
ขึ้นปกคลุมถูกท าลายลง เส้นทางขนย้ายแร่ในบางครั้งต้องท าลายป่าไม้ลงเป็นจ านวนมาก เพ่ือสร้าง
ถนน หนทาง การระเบิดหน้าดิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ ส่งผลถึงการท าลายป่า 

กำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 

    ป่าไม้ถูกท าลายไปจ านวนมาก  จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมทั้งความสมดุลในแง่
อ่ืนด้วย  ดังนั้น  การฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้จึงต้องด าเนินการเร่งด่วน  ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ   ประชาชน  ซึ่งมี
แนวทางในการก าหนดแนวนโยบายด้านการจัดการป่าไม้  ดังนี้  
     1.  นโยบายด้านการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  
     2.  นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สนทนาการ  
     3.  นโยบายด้านการจัดการที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น  
     4.  นโยบายด้านการพัฒนาป่าไม้  เช่น  การท าไม้และการเก็บหาของป่า  การปลูก และการบ ารุงป่า
ไม้  การค้นคว้าวิจัย และด้านการอุตสาหกรรม  
     5.  นโยบายการบริหารทั่วไปจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ได้รับผลประโยชน์ ทั้งทางด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจอย่างผสมผสานทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 

ปัจจุบันนี้ มีการลักลอบจ าหน่ายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากสัตว์ป่าอยู่เสมอ ๆ 
บริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานที่ค้าสัตว์เลี้ยง และร้านอาหารป่า ที่พบเห็นกันเป็นประจ า ได้แก่ นกขุนทอง 
นกปรอดหัวโขน นกกะรางคอด า แมวดาว นางอาย ผีเสื้อบางชนิด เขาเก้ง เขากวาง หรือกระเป๋า รองเท้าที่ท า
จากซากของหนังตะกวด งูเหลือม งูหลาม งูจงอาง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย น าเข้า ส่งออกสิ่ง
ดังกล่าว เป็นการท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ผู้กระท าผิดอาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมาย จึงมีข่าวการจับกุมผู้กระท าความผิดให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ซึ่งคนเหล่านั้นมีทั้งพวก
ตั้งใจกระท าผิด และพวกที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งมักจะเป็นผู้ซื้อ  

สรุปย่อสาระส าคัญของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.2535 ค าจ ากัดความ และการกระท าที่เป็น
ข้อห้ามต่างๆ ตามกฎหมาย 

สัตว์ป่า หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นด้วย แต่ไม่
หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ และสัตว์
พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 

  สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร , 
แรด , กระซู่, กูปรีหรือโคไพร , ควายป่า , ละองหรือละมั่ง , สมันหรือเนื้อสมัน , เลียงผาหรือเยืองหรือกูร าหรือ
โคร า , กวางผา , นกแต้วแร้วท้องด า ,นกกระเรียน , แมวลายหินอ่อน , สมเสร็จ , เก้งหม้อ , พะยูนหรือหมูน้ า 
และสัตว์ที่จะก าหนดเพ่ิม 

สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้างป่า , ชะนี, 
ไก่ฟ้า, นกขุนทอง, เสือดาว, เสือโคร่ง, หมีด า ฯลฯ สัตว์ป่าใดจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต้องดูตามบัญชีสัตว์ป่า
คุ้มครองในกฎกระทรวง 

ล่า หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายแก่สัตว์ป่าที่เจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ 
รวมถึงการล่าไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพ่ือการกระท าดังกล่าวด้วย 

ซากของสัตว์ป่า หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้
ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือท าเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย ไม่ว่าจะช าแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์นั้น 
และรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ที่แยกออกจากร่าง
ของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว 

เพาะพันธุ์ หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงไว้ด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ป่า และรวมถึง
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม หรือย้ายฝากตัวอ่อนด้วย 

ค้า หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ าหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพ่ือประโยชน์ทาง
การค้า รวมถึง มีหรือแสดงไว้เพ่ือขายด้วย 



การล่าสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระท าโดย
ทางราชการเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ 
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

ผู้ใดล่าสัตว์ป่าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนี้ด้วยความจ าเป็น ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ถ้าเป็นการท าเพ่ือ ให้ตนเองและ
ผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพ่ือเป็นการรักษาทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่น โดยการล่านั้นได้กระท าพอสมควรแก่
เหตุ และกรณีเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องมิได้น าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์เคลื่อนที่ และได้แจ้งเหตุ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที ให้สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่าตามวรรคหนึ่งตกเป็นของแผ่นดิน 

การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์
ป่าคุ้มครองบางชนิดที่ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี หรือเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่า
คุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในการครอบครอง 

การครอบครองสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์
ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย ที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ 
หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 

การค้าสัตว์หรือซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
ยกเว้นเป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

บทก ำหนดโทษตำมลักษณะของควำมผิด 

1.โทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ 

1.1 ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยที่ไม่เป็นข้อยกเว้น 

1.2 มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ใน
ครอบครอง ยกเว้น เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย 

1.3 ค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ยกเว้น เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตาม
กฎหมายน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า หรือน าผ่านสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

2.โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ 



2.1 เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2.2 น าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยมิใช่
กรณีการน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

2.3 จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

3. โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ มีไว้ในครอบครอง 
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

4. โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ 
ท าการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่
ท าจากซากสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต 

5. โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ 

5.1 เก็บ ท าอันตราย มีรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง 

5.2 ยิงสัตว์นอกเวลาอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น 

5.3 ล่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าอ่ืนๆ หรือเก็บ หรือท าอันตราย
แก่รังของสัตว์ป่า ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

6. โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ น าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองเคลื่อนที่เพ่ือการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี น าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์
ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า โดยไม่แจ้งหรือแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์ป่า 

7. โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ ล่า
สัตว์ป่าใดๆ เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

8. โทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ 

8.1 ยึดถือ ครอบครองที่ดิน ปลูกสร้างสิ่งใด แผ้วถาง ท าลายต้นไม้ พรรณพืช ฯลฯ ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

8.2 ล่าสัตว์ เก็บรัง ยึดถือครอบครองที่ดิน ท าลายต้นไม้ พันธุ์พืช ฯลฯ ในเขตก าหนดห้ามล่า
สัตว์ป่า 

9.โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับความผิดดังต่อไปนี้ 
"ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ชว่ยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการ
กระท าความผิดตามกฎหมายนี้" 



10. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
นั้นต้องรับโทษตามความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นตน มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย  

บัญชีสัตว์ป่ำสงวน 

1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 2. แรด 3. กระซู่ 4. กูปรีหรือโคไพร 5. ควายป่า 6. ละองหรือละมั่ง 7. สมัน
หรือเนื้อสมัน 8. เลียงผาหรือเยืองหรือกูร าหรือโคร า 9. กวางผา 10. นกแต้วแร้วท้องด า 11. นกกระเรียน 12. 
แมวลายหินอ่อน 13. สมเสร็จ 14. เก้งหม้อ 15. พะยูนหรือหมูน้ า 

  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวง เรื่องการก าหนด
ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่ให้เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 

ย้อนไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2544 กรมป่าไม้ได้มีประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและท าเครื่องหมายสัตว์ป่า
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งประกาศดังกล่าว ก าหนดให้ผู้
ครองครองมาแจ้งการครอบครองต่อกรมป่าไม้เพ่ือตรวจสอบ และท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่า หรือซาก
ของสัตว์ป่าและจะออกใบอนุญาตให้ครองครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) หรือใบรับรองให้ครอบครอง
ซากสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.3) และหนังสือมอบให้คุ้มครองซากสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชั่วคราวแทนกรมป่าไม้ (อญ./สป.1) แต่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจรายละเอียดดีพอ จึงมิได้ไปด าเนินการแจ้งตามแบบ
และวิธีการของกรมป่าไม้ 

เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ทางราชการจึงได้ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ด้วย
เหตุผลที่ในปัจจุบันมีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ านวนมาก ที่ไม่ได้น าสัตว์ป่า
คุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้มาแจ้งรายการเก่ียวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแล ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรก าหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาแจ้ง การครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ต้องรับโทษ 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมาแจ้งรายการ
เกี่ยวกับชนิด และจ านวนของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

หากผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ต้องการจะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ
การเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้น ว่าอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ และปลอดภัย ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป
ได้ โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวไว้ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ใบอนุญาตดังกล่าว
ให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น และเมื่อสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตายหรือเพ่ิมจ านวนขึ้นโดยการ
สืบพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเพ่ิมจ านวนหรือตาย 



หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ไม่ต้องการจะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป หรือเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดีพอและไม่ปลอดภัย ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หรือจ าหน่าย
สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ต้องได้รับอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หรือวันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่ให้เพำะพันธุ์ได้ 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออก กฎกระทรวง
ก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้เหตุผลว่าควรส่งเสริมให้
มีการเพาะพันธุ์เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันมิให้สูญพันธุ์ และเพ่ืออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง ค้า และ
เพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงควรที่จะก าหนดสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามบัญชีข้างท้ายนี้  

บัญชีสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ 

สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กระจงเล็ก กวางป่า ชะมดเช็ดหรือชะมดเชียง ทรายหรือเนื้อทราย
หรือตามะแน ลิงกัง ลิงวอก ลิงแสม อีเก้งหรือ เก้งหรือฟาน 

สัตว์ป่าจ าพวกนก ไก่จุก ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าหางลายขวาง 
นกกระทาดงแข้งเขียว นกกระทาดงคอสีแสด นกกระทาดงจันทบูรณ์ นกกระทาดงปักษ์ใต้ นกกระทาดงอกสี
น้ าตาล นกกระทาทุ่งนกกะรางคอด าหรือนกซอฮู้ นกกะรางสร้อยคอเล็ก นกกะรางสร้อยคอใหญ่ นกกะรางหัว
หงอก นกกะรางอกสีน้ าตาลไหม้ นกกะลิงหรือนกกะแล นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลา
ควน หรือ นกจิงปุ๊ย นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือนกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ นกกิ้งโครงคอด า นกแก้ว
โม่ง นกแก้วหัวแพร นกขุนทอง นกแขกเต้า นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก นกยูง นกแว่นสีเทา หรือ นก
แว่นเหนือ นกแว่นสีน้ าตาล หรือ นกแว่นใต้ นกหกเล็กปากด า นกหกเล็กปากแดง นกหกใหญ่ นกหว้า นกเอ้ียง
สาริกา หรือ นกเอ้ียงสาลิกา นกเอ้ียงหงอน เป็ดคับแค เป็ดแดง เป็ดเทา เป็ดลาย เป็ดหงส์ เป็ดหางแหลม 

สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน งูสิง งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย งูหลาม งูเหลือม จระเข้น้ าเค็ม จระเข้น้ าจืด 

สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กบทูด หรือ เขียดแลว 

สัตว์ป่าจ าพวกปลา ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด 

เป็นอันว่าจบเรื่องของการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งอันที่จริงเรื่องราวของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ยังมีอีกมากมาย แต่ทางราชการเองก็ให้ข้อมูลในเรื่องข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนน้อยมาก จึงเป็นเหตุ
ท าให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูหรือมีไว้ในครอบครอง ต่อไปหากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบใดๆ ที่
น่าสนใจ ผมจะน ามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป 

  

  



ปัญหำทรัพยำกรป่ำไม้ 

ป่าไม้จ านวนมหาศาลที่ถูกท าลายไปนั้นเกิดจากนั้นมือของมนุษย์เรา เราไม่ได้ให้ความส าคัญในระยะยาว เเต่ใช้
ความสุขส่วนตัวเเละเข้ามาท าลายป่าไม้ซึ้งเปรียบเสมือนการท าลายชีวิตของลูกหลานรุ่นต่อๆไป สาเหตุส าคัญ
ของวิกฤตการณ์ป่าไม้คือ 

    การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 

     นายทุนพ่อค้าไม้  เจ้าของโรงเลื่อย  เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้  ปริมาณป่าไม้ที่ถูกท าลายนี้นับวันจะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  ตามอัตราเพ่ิมของจ านวนประชากร  ยิ่งมีประชากรเพ่ิมข้ึนเท่าใด  ความต้องการในการใช้ไม้ก็
เพ่ิมมากข้ึน  เช่น  ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเครื่องเรือนและถ่านใน
การหุงต้ม  เป็นต้น 

 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดิน  

     เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น  ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและท่ีดินท ากินก็อยู่สูงขึ้น 
เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  แผ้วถางป่า หรือเผาป่าท าไร่เลื่อนลอย  นอกจากนี้ยังมี
นายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปท าลายป่าเพ่ือจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป 

การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ  

     เช่น  เขื่อน  อ่างเก็บน้ า  เส้นทางคมนาคม  การสร้างเขื่อนขวางล าน้ าจะท าให้พ้ืนที่เก็บน้ าหน้าเขื่อน
ที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์  ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ท าการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกน้ าท่วมยืน
ต้นตาย  

 ไฟไหม้ป่า  

     มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด  ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระท าของ
มะม่วงที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ  จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจ านวนมาก 

การท าเหมืองแร่  

       แหล่งแร่ที่พบในบริเวณท่ีมีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงท าให้ป่าไม้ท่ีขึ้น
ปกคลุมถูกท าลายลง  เส้นทางขนย้ายแร่ในบางครั้งต้องท าลายป่าไม้ลงเป็นจ านวนมาก เพ่ือสร้างถนน หนทาง  
การระเบิดหน้าดิน  เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ  ส่งผลถึงการท าลายป่า 

 

 

 

 

 


