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รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากฎหมายในชีวิตประจาวัน รหัสวิชา LW0102 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้ถึงความสาคัญของป่าไม้ ป่าสงวน และสัตว์สงวนซึ่งรายงานเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสาคัญของป่าไม้ ป่าสงวน สัตว์ป่าสงวน ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ เราสามารถนาความรู้นี้มาปรับกับ
การใช้ชีวิตประจาวันของเราได้
ผู้จัดทาได้เลือกหัวข้อนี้ ในการทารายงานเนื่องมาจากเป็นเร่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน และได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้ในแต่ละวัน มาเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้อ่านและเข้าใจได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ผู้จัดทาจึงขอขอบคุณ อาจารย์ สุรชัย อุฬารวงศ์ ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา เพื่อนๆทุกนให้ความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด ทางคณะผู้จัดทาหวังว่า รายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ
ท่าน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด เราต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย
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คำนิยำม
ที่มำและควำมสำคัญ
ป่าไม้ (อังกฤษ: Forest, Jungle) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน โดยทั่วไป หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่าง ๆ
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของ
ลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้า มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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) มักมีลาต้นสูงตั้งแต่ 30 ถึง 50 เมตร และมีขนาดใหญ่มาก
ถัดลงมาก็เป็นต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งสามารถขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ได้ รวมทั้งต้นไม้ใน
ตระกูลปาล์ม (Palmaceae) ชนิดต่างๆ พื้นป่ามักรกทึบ และประกอบด้วยไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ระกา หวาย ไม้ไผ่
ต่างๆ บนลาต้นมีพันธุ์ไม้จาพวก epiphytes เช่น พวกเฟิร์น และมอส ขึ้นอยู่ทั่วไป เถาวัลย์ในป่าชนิดนี้
มากกว่าในป่าชนิดอื่นๆ ไม้พื้นล่าง (undergrowth) ที่มีในป่าชนิดนี้มี ไม้ไผ่ (bamboo) หลายชนิด เช่น ไม้ฮก
(Dendrocalamus brandisii Kurz.) ไม้เฮี้ย (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 เป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีมรสุมพัดผ่านอยู่เกือบตลอดทั้งปี มีปริมาณน้าฝนมาก ดินมี
ความชื้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ทั้งในที่ราบและที่เป็นภูเขาสูง มีกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือไปถึงภาคใต้ ป่า
ดิบเมืองร้อนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสภาพภูมิอากาศ ค่อนข้างชื้นและฝนตกชุก ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมอย่างมาก
แบ่งย่อยตามสภาพความชุ่มชื้นและความสูงต่าของภูมิประเทศ ได้ดังนี้
ป่ำดิบชื้น
ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมากที่สุดแถบชายฝั่งภาค
ตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และที่ภาคใต้ กระจัดกระจาย ตามความสูงตั้งแต่ 0 - 100 เมตรจาก
ระดับน้าทะเลซึ่งมีปริมาณน้าฝนตกมากกว่าภาคอื่น ๆ ลักษณะทั่วไปมักเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
มากมายหลายร้อยชนิด ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นวงศ์ยาง ไม้ตะเคียน กะบาก อบเชย จาปาป่า ส่วนที่เป็นพืชชั้นล่าง
จะเป็นพวกปาล์ม ไผ่ ระกา หวาย บุกขอน เฟิร์น มอส กล้วยไม้ป่าและ เถาวัลย์ชนิดต่างๆ
ป่ำดิบแล้ง
ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตาม
หุบเขา มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 500 เมตร และมีปริมาณน้าฝนระหว่าง 1,000-1,500 ม.ม. พันธุ์
ไม้ที่สาคัญ เช่น ยางแดง มะค่าโมง เป็นต้น พื้นที่ป่าชั้นล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนข้างโล่งเตียน
ป่ำดิบเขำ
ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้าทะเล ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ส่วน
ใหญ่อยู่บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ และบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นที่ อช.ทุ่ง
แสลงหลวง และ อช.น้าหนาว เป็นต้น มีปริมาณน้าฝนระหว่าง 1,000 ถึง2,000 ม. พืชที่สาคัญได้แก่ไม้วงศ์ก่อ
เช่น ก่อสีเสียด ก่อตาหมูน้อย อบเชย มีป่าเบจพรรณด้วย เป็นต้น บางทีก็มีสนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้น
ล่างเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่าง ๆ ป่าชนิดนี้มักอยู่บริเวณต้นน้าลาธาร
ป่ำสน
ป่าสน (Coniferous Forest) มีกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ตามภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง เพชรบูรณ์ และที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
อุบลราชธานี มีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป บางครั้งพบขึ้น
ปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนมักขึ้นในที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น สันเขาที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ประเทศ
ไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือสนสองใบและสนสามใบ และพวกก่อต่าง ๆ ขึ้นปะปนอยู่ พืชชั้นล่างมีพวก
หญ้าต่าง ๆ

ป่ำพรุ
ป่าพรุ (Swamp Forest, Peat Swamp Forest) เป็นสังคมป่าที่อยู่ถัดจากบริเวณสังคมป่าชายเลน
โดยอาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัว และมีน้าท่วมขังหรือชื้นแฉะ
ตลอดปี จากรายงานของกองสารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2525) พื้นที่ที่เป็นพรุพบในจังหวัดต่าง 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) และจังหวัดชายทะเลอื่น ๆ รวมเป็นพื้นที่ 400,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วน
ใหญ่ถูกบุกรุกทาลายระบายน้าออกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสวนมะพร้าว นาข้าว และบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา
คงเหลือเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น คือ พรุโต๊ะแดง ซึ่งยังคงเป็นป่าพรุสมบูรณ์ และพรุบา
เจาะ ซึ่งเป็นพรุเสื่อมสภาพแล้ว (ธวัชชัย และชวลิต, 2528) แบ่งเป็นย่อย ๆ ได้ 2 ชนิดคือ
ป่ำชำยเลน
ป่าชายเลน (Mangrove Swamp Forest) ป่าชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้า
ทะเลท่วมถึง เช่น ตามชายฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ระนองถึงสตูลแถบอ่าวไทยตั้งแต่สมุทรสงครามถึงตราด และจาก
ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาส ไม้ที่สาคัญเช่น ไม้โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมลาพู โพทะเล เป็นต้น
ป่ำชำยหำด
ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าที่มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่เป็นดินกรวด ทรายและโขดหินพันธุ์ไม้
จะต่างจากที่ที่น้าท่วมถึง ถ้าชายฝั่งเป็นดินทรายก็มีสนทะเล พืชชั้นล่างก็จะมีพวกตีนนก และพันธ์ไม้เลื้อยอื่น
ๆ อีกบางชนิด ถ้าเป็นกรวดหรือหิน พันธุ์ไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น
สิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลน
สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นป่าโดยอาศัยคืบคลานหรือเกาะหรือขุดรูอยู่ตามพื้นดินรวมทั้งพวกที่อยู่ในน้า
จะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อการอยู่รอด เนื่องจากต้องประสบกับสภาวะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่เป็น
ประจาหรือต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตโดยทั่วไป เช่น สภาวะที่ทาให้มีการสูญเสียน้าออก
จากลาตัวและสภาพอุณหภูมิสูงสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนค่อนข้างต่าของดินเลน และการเปลี่ยนแปลงความ
เค็มของน้า สภาพแวดล้อมทางทะเล ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสัตว์น้าและสัตว์บกนานาชนิด
นับตั้งแต่สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่า ตั้งแต่ ฟองน้า ซีเลนเตอเรท หนอนตัวแบน หนอนปล้องหอยหมึก กุ้ง
กั้ง ปูตลอดจนสัตว์มีกระดูกสัน หลังจาพวก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นก และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ต่างๆ
เหล่านี้ ส่วนใหญ่มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจและมีความสาคัญต่อ ระบบนิเวศทะเล เป็นอย่างยิ่ง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดป่ำไม้

การที่ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
-

แสงสว่าง (Light)
อุณหภูมิ (Temperature)
สภาพภูมิอากาศ (Climate)
ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture)
ปริมาณน้าฝน (Rainfall)
สภาพภูมิประเทศ (Topographic conditions)
สภาพของดิน (Soil)
สิ่งมีชีวิต (Living organisms)
ความสาคัญและประโยชน์ของป่าไม้[แก้]
เป็นส่วนที่สาคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิต
ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้า
ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ
ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิต
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เป็นแนวป้องกันลมพายุ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศ
การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้[แก้]

ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรมลง สามารถสรุปได้
ดังนี้
การทาไม้ ความต้องการไม้เพื่อกิจการต่างๆ ขาดระบบการควบคุมที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมุ่งแต่ตัวเลข
ปริมาตรที่จะทาออก โดยไม่ระวังดูแลพื้นที่ป่า ไม่ติดตามผลการปลูกป่าทดแทน
การเพิ่มจานวนประชากรของประเทศ ทาให้ความต้องการจากภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ความจาเป็นที่ต้องการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้ในเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของการขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก ทาให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกด้วยการบุกรุก
ป่าเพิ่มมากขึ้น
การกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่า กระทาไม่ชัดเจนหรือไม่กระทาเลยในหลายๆ ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าก็ดาเนินไป
เรื่อยๆ กว่าจะรู้แพ้รู้ชนะป่าก็หมดสภาพไปแล้ว
การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางลาน้าจะทาให้
สูญเสียพื้นป่า บริเวณที่เก็บน้าเหนือเขื่อน

การทาเหมืองแร่ แหล่งแร่ที่พบในบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจาเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อน จึงทาให้
ป่าไม้ที่ขึ้นปกคลุมถูกทาลายลง
ผลกระทบของกำรทำลำยป่ำไม้
ทรัพยำกรดิน
การชะล้างพังทลายของดิน ปกติพืชพรรณต่างๆ มีบทบาทในการช่วยสกัดกั้นไม่ให้ฝนตกถึงดินโดยตรง
ความต้านทานการไหลบ่าของน้า ช่วยลดความเร็วของน้าที่จะพัดพาหน้า ดินไป มีส่วนของรากช่วยยึดเหนี่ยว
ดินไว้ ทาให้เกิดความคงทนต่อการพังทลายมากยิ่งขึ้น แต่หากพื้นที่ว่างเปล่าอัตราการ พังทลายของดินจะเกิด
รุนแรง การสูญเสียดินจะเพิ่มขึ้น
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บริเวณพื้นดินที่ไม่มีวัชพืชหรือป่าไม้ปกคลุม การพัดพาดินโดยฝนหรือลมจะเกิดขึ้น
ได้มาก โดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าดิน
ทรัพยำกรน้ำ
ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การแผ้วถางทาลายป่าต้นน้าเป็นบริเวณกว้าง ทาให้พื้นที่ป่าไม้ไม่ติดต่อกัน
เป็นผืนใหญ่ ทาให้เกิดการระเหยของน้าจากผิวดินสูง แต่การซึมน้าผ่านผิวดินต่า ดินดูดซับและเก็บน้าภายใน
ดินน้อยลง ทาให้น้าหล่อ เลี้ยงลาธารมีน้อยหรือไม่มี
คุณภาพน้าเสื่อมลง คุณภาพน้าทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพล้วนด้อยลง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทาลายพื้นที่ป่า การปนเปื้อนของดินตะกอนที่น้าพัดพาด้วยการไหลบ่าผ่านผิวหน้าดินหรือในรูปแบบอื่น ๆ
นอกจากนี้ การปราบวัชพืชหรืออินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ในแนวทางเดินของน้า ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและสร้าง
ความสกปรกต่อน้าได้ ไม่มากก็น้อย
น้าเสีย การปลดปล่อยของเสียหรือน้าเสียลงสู่ลาน้าสาธารณะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทาให้เกิดปัญหาน้าเสีย
โดยเฉพาะลาห้วย ลาธาร ที่น้าไหลช้าบริเวณที่ราบ สิ่งมีชีวิตในน้าตายและสูญพันธุ์ ขาดน้าดิบทาการประปา
อำกำศ
อากาศเสีย การหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา หากมีต้นไม้
จานวนมากหรือพื้นที่ป่ามากพอ ต้นไม้เหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในตอนกลางวันเพื่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง หรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์จะดูดซับไว้โดยพืช
ชั้นสูงเหล่านี้ อากาศเสียก็จะไม่เกิดขึ้น
โลกร้อน หรือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house Effect) ก๊าซเหล่านี้ยอมให้ความร้อนจากดวง
อาทิตย์ผ่านลงมายังพื้นโลกได้ ทาให้สามารถเก็บความร้อนจากการดูดซับรังสีไว้มากขึ้นโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น
กลุ่มก๊าซที่รวมตัวกันเป็นเกราะกาบัง ได้แก่ ก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน คาร์บอนเต
ตระคลอไรด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และที่สาคัญคือ คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีมากที่สุด

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นได้กล่าวว่า"การที่โลกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนั้น
ไม่ได้มีแต่จะทาให้โลกร้อนอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์ ถ้าเราปลูกต้นไม้ให้มันเยอะๆก็ดีแต่ต้นไม้มันก็ต้องมีใบที่
เหี่ยวแห้งร่วงหล่น ซึ่งเมื่อใบไม้ที่เหี่ยวแห้งร่วงหล่นมาสู่พื้นดินแล้วทับถมกันไปเรื่อยๆก็จะทาให้เกิดก๊าซมีเทน
ซึ่งจะส่งผลเสียแต่อย่างเดียว เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกคือ เมื่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นเหนือฟ้ามันก็ยังช่วยบังแสงอาทิตย์เพื่อไม่ให้โลกร้อนเช่นเดียวกับฝุ่นละอองต่างๆ
กำรอนุรักษ์ป่ำไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทาได้ดังนี้
ป่าเพื่อการอนุรักษ์ กาหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกัน
ภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และ
นันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 80 ล้านไร่
ป่าเพื่อเศรษฐกิจ กาหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่า เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ในอัตราร้อยละ 15 ของ
พื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 48 ล้านไร่
"ป่าสงวนแห่งชาติ" หมายความว่า ป่าที่ได้กาหนดให้เป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
"ป่า" หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตาม กฎหมาย
ป่าสงวนแห่งชาติ คือป่าที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ ประกาศว่าเป็นป่าสงวน
และป่าคุ้มครอง ส่วนป่าสงวน อีกกรณีหนึ่งเป็นป่าซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
กฎกระทรวง ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยพิจารณาจากความจาเป็นเพื่อการรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น และในกฎ กระทรวงดังกล่าวจะต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตของป่าสงวนไว้ด้วย อีกทั้ง
เมื่อประกาศแล้ว ต้องปิดประกาศสาเนากฎกระทรวงไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และ
ในหมู่บ้านในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนทราบ
การประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น มีข้อห้ามว่าต้องไม่เป็น ที่ดินของเอกชนที่มีสิทธิครอบครองอยู่
แล้วก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่า สงวนแห่งชาติ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือเป็นที่ที่อยู่ใน
ความครอบครองของรัฐหรือทบวงการเมือง
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปัจจุบันชาวบ้านบางหมู่บ้านทากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีปัญหาพิพาท
ว่า ตนเคยอาศัยอยู่ในบริเวณ ดังกล่าวโดยชอบก่อนที่จะประกาศว่าเขตนั้นเป็นเขตป่าสงวน ซึ่งในกรณีนี้ เป็น
ปัญหาที่จะต้องนาสืบพิสูจน์ว่าเป็นความจริงเช่นไร ซึ่งถ้าเป็นความจริงอาจเป็นเพราะข้อบกพร่องในช่วงการ
สารวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสารวจได้ครบทุกพื้นที่ได้ จึงประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับที่ของราษฎร ซึ่ง
ทางแก้ก็จะต้องเพิกถอนเขตดังกล่าวออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ถ้าไม่เป็นความจริง ราษฎรหมู่บ้านนั้น
จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวเว้นแต่จะเข้า เงื่อนไข ที่จะได้รับสิทธิทากินตามพระราช-บัญญัตินี้

แนวคิดในการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ คือการสงวนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นป่าสงวนไว้ เพื่อใช้ประโยชน์จากป่าในเชิง
เศรษฐกิจ และนาผลประโยชน์จากป่าไม้มาเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการใช้ประโยชน์นาน
ที่สุดจนถึงลูกหลาน ดังนั้น กฎหมายจึงมีทั้งการห้ามมิให้บุกรุก หรือหาของป่า หรือเข้าไปก่อสร้างในเขตป่า
สงวน แต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าดังกล่าวในเขตที่เรียกว่า ป่าเสื่อมโทรม ทางกรมป่าไม้ก็อาจอนุญาตให้ราษฎรที่ไม่มี
ที่ดินทากินเข้าทากินได้โดยไม่ สามารถถือเอากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได้ หรืออาจจะให้เอกชน เข้ามา
ปลูกป่าทดแทนได้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาทางวิชาการอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาทางระบบนิเวศน์ หรือการพัฒนาพันธุ์พืช เจ้าพนักงานป่าไม้มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในป่าเพื่อ
ศึกษาได้
กรณีที่ถือว่าเป็นการบุกรุก หรือทาลายสภาพป่าสงวนแห่งชาติ มีกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔-๒๐ มีหลักสาคัญดังนี้
๑) กระทาต่อต้นไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ามัน พืช สัตว์ต่างๆ หรือซากสัตว์ ซึ่งอยู่ในเขตป่า
สงวนนั้น
๒) ทาไม้ ซึ่งรวมถึง การตัด ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือนาไม้ที่อยู่ในป่าออกมาจากป่าสงวน
แห่งชาติ ไม่ว่าไม้นั้นจะเป็นไม้ หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก เจ้า
พนักงาน
๓) เก็บหาของป่า ได้แก่ การเก็บไม้ฟืน เปลือกไม้ หิน ซากสัตว์ น้าผึ้ง มูลค้างคาว เป็นต้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
๔) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง ทาประโยชน์ หรืออาศัยอยู่ แผ้วถาง เผาป่า หรือทาให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
๕) กรณีที่ราษฎรอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าไปทากินได้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ การให้สิทธิทา
กิน การอนุญาตให้ปลูกป่า หรือทาสวนป่า ในเขตป่าเสื่อมโทรม หรือการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์เกี่ยวกับ
การทาเหมืองแร่หลังจากที่สัมปทาน ตามกฎหมายแร่ เป็นต้น
ผู้ฝ่าฝืน หลักการข้างต้น ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้า
หมื่นบาท แต่ผู้กระทาจะต้องได้รับโทษจาคุกหนักขึ้น โดยต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ถ้าได้กระทาการบุกรุก มีเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายป่าไม้ หรือกระทาต่อไม้
อื่นๆ ซึ่งมีจานวนต้นหรือท่อน รวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือมีปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือกระทา
ต่อต้นน้าลาธาร (พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๓๑)

กรณีที่จะถือว่าเป็นต้นหรือท่อนนั้น ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร ถ้าเป็นเพียงเศษไม้เล็กไม้น้อยที่มีลักษณะเป็น
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไม่ถือว่าเป็น ต้นหรือท่อน (ฎีกาที่ ๓๑๐๓/๒๕๓๒)
นอกจากนี้ ผู้นั้นจะต้องถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (รวมถึงครอบครัวและบริวารด้วย) ถ้า
ศาลพิพากษาว่ามีความผิด อีก ทั้งยังถูกริบเครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องกล เช่น เลื่อย รถแมคโคร
ขวาน มีด เป็นต้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นของผู้อื่นที่ไม่รู้เห็นเป็นใจ เช่น เป็นรถที่เช่าซื้อมาจากบริษัทที่
เป็นตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ และบริษัทดังกล่าวไม่รู้เห็นถึงการที่จะนารถไปกระทาความผิด บริษัทมีสิทธิขอรถ
ที่ถูกริบไว้คืนได้ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษา
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 คาแนะนา 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 และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราช บัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"ป่า" หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตาม กฎหมาย
"ป่าสงวนแห่งชาติ" หมายความว่า ป่าที่ได้กาหนดให้เป็นป่าสงวน 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 หรือกระทาโดยวิธีการอื่นใด

"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 และพืชอื่น
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูล
ค้างคาว
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ามัน
"สัตว์เลี้ยง" หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะแกะ และสุกรที่มีเจ้าของ
"ทาไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือ
นาไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วย ประการใด ๆ
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบารุงป่าไม่เกินอัตราตาม
บัญชีท้าย พระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

หมวด ๑
การกาหนดป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกาหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ รักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทาได้โดยออก กฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กาหนดเป็นป่า
สงวนแห่งชาตินั้น แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กระทาได้โดยออกกฎกระทรวง และ เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดง
แนวเขต ที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือ เครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชน เห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้ปิดประกาศสาเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้าย กฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคสอง
หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ทาการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการกานันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายใน
หมู่บ้านท้องที่นั้น
มาตรา ๑๐ เมื่อได้กาหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ให้มี กรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นอีกสองคน
ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคาร้องตามมาตรา ๑๓
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการสอบสวนตามมาตรา ๑๓
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่ต่ากว่ากึ่งจานวนของกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานแห่งที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทาประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงกาหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้ บังคับ ให้ยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้

เป็นหัวหน้า ประจากิ่งอาเภอท้องที่ภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้น ใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคา
ร้องภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือ ประโยชน์นั้น
คาร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็น หัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมการสาหรับป่าสงวน แห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับ คาร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้
สอบสวนตามคาร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้อง ได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดค่า ทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติ กาหนด ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ คาวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ ทวิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความ ประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมี
อานาจ ประกาศกาหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายใน เขตป่าสงวนแห่งชาติได้
และในบริเวณดังกล่าวมิให้นามาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้น ๆ
จาเป็นต้อง กระทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคล
ได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้วให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์
นั้น สิ้นสุดลงเมื่อพ้นกาหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศกาหนดบริเวณ ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทาง
ราชการใช้ประโยชน์
การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรี
(มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘/๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
หมวด ๒
การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ ครอบครองทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
ที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทาไม้เก็บหาของป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่

(๑) ทาไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าทาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา
๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทาการ ตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระทาการตาม
มาตรา ๑๙หรือมาตรา ๒๐
(๒) ทาไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้
(มาตรา ๑๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๕ การทาไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวน แห่งชาติให้กระทาได้เมื่อได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบ และวิธีการที่กาหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอานาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเข้าทาประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะ
อนุญาต โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๒) การเข้าทาประโยชน์เกี่ยวกับการทาเหมืองแร่ตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้
สาหรับ แร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กาหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(มาตรา ๑๖ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่งหญ้า
หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือ มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะ
กลับฟื้นคืนดี ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่า เสื่อมโทรม
ถ้าทางราชการมีความจาเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศกาหนดเขต
ป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขต ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าทาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้ว
จนถึงวันที่ประกาศกาหนดตามวรรคสอง
(๑) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เห็นว่าบุคคลนั้นยังมีความจาเป็น
เพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทาประโยชน์

และอยู่อาศัยต่อไป ในที่ที่ได้ทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่ง ครอบครัว
และมีกาหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับ
คราวแรก คราวต่อ ๆไปต้อง เสียค่าธรรมเนียม
(๒) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือ ไม้ยืนต้นในที่ที่ตนเคยทาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมี
ความสามารถ และ มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพิ่มนั้นได้ อธิบดีหรือ ผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอานาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้อง ไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครัวและมีกาหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
กฎหมายกาหนดไว้
การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิ ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้น ค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่า
สาหรับไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกาหนด
และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว เข้าทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ทาประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัย ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตติดต่อกัน
เกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่น นอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทาประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกาหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจ เพิกถอนการ
อนุญาตนั้น
(มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้บุคคลใน
ครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัย หรือทาประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับ
อนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกาหนด ให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่อาศัย
หรือทาประโยชน์ในที่ดินนั้น ต่อไป ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
เมื่อได้ยื่นคาขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง อยู่อาศัยหรือทาประโยชน์ต่อไปได้
ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
(มาตรา ๑๖ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอานาจอนุญาตเป็นหนังสือแก่
กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใด ให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามระเบียบ

ที่ อธิบดีกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้น ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและ
ค่าบารุงป่าก็ได้
มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอานาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง
(๒) การนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ให้ประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่
ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านใน ท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่
(มาตรา ๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบารุง ป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอานาจสั่ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้
มาตรา ๒๐ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่า เสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอานาจอนุญาตเป็น หนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทาการบารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
หรือไม้ยืนต้น ในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือ อนุญาต แต่ในกรณี
ที่จะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกาหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ ตามจานวนที่เห็นสมควรโดย
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(มาตรา ๒๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทาไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวน แห่งชาติตามมาตรา ๑๕ ให้ใช้ได้
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม ระเบียบที่อธิบดีกาหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กาหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ยื่นคาขอ ใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กาหนดใน กฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงาน ผู้รับจ้างหรือ
ผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมี ใบคู่มือสาหรับทาการตามที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ ระเบียบ
และวิธีการที่กาหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เมื่อได้กาหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการ กระทาใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุ อันสมควรสงสัยว่า มีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็น
อันตราย หรือสิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพในเขต ป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กาหนดให้
(๓) ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทาประการอื่นเมื่อผู้กระทาผิด ไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัว
ผู้กระทาผิดหรือรู้ตัวผู้กระทาผิดแต่หาตัว ไม่พบ
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และ ได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้
ผู้กระทาผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมดหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดย วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นาความในมาตรา๑๓๒๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการ ขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม
(๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวน
แห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทาผิดต่อพระราช บัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต ซึ่งออก ตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มี
อานาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้มีกาหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกคาสั่ง
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอานาจ สั่งเพิกถอนคาสั่งหรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ในกรณีที่มีคาสั่งเพิ่มระยะเวลา
ดังกล่าวนั้นจะ เพิ่มได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๘ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือคาสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน กาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง

คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มี
อานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณประโยชน์ หรือเมื่อปรากฏ
ว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรี มีอานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้
ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่า ทดแทนด้วยจานวนเงินอันเป็น
ธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น
หมวด ๓
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงห้าหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทาเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง รวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ
(๓) ต้นน้าลาธาร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือ
ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมี อานาจสั่งให้ผู้กระทาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวาร
ของผู้กระทาผิด ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ด้วย
(มาตรา ๓๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๒๒)
มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท
มาตรา ๓๓ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(มาตรา ๓๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๒๒)

มาตรา ๓๓ ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด ตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคาสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑)หรือ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(มาตรา ๓๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๒๘)
มาตรา ๓๔ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จาหน่าย หรือ ช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตน
รู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มี ผู้ได้มาโดยการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเสมือนเป็น
ตัวการในการกระทาผิดนั้น
มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล
ใด ๆ ซึ่งบุคคลใช้หรือได้มาโดย การกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่คานึงว่าเป็นของ
ผู้กระทาผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือไม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองและสงวนป่าก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวน แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ออกตามมาตรา ๖ วรรคสองหรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระทาการใด ๆ ตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและ
สงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ บรรดากฎกระทรวง
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบการต่าง ๆที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่
ในวันประกาศ พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ แย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกาหนด หรือระเบียบการต่าง ๆ ยกเลิก หรือมี
ความอย่างเดียวกัน หรือขัด หรือ แย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ หน้า ๒๖๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗)
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบารุงป่า
คาขอ ฉบับละ ๑ บาท
ใบอนุญาตทาไม้ หรือเก็บหาของป่า ฉบับละ๒๐ บาท
ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ฉบับละ ๕ บาท

ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕ บาท
การโอนใบอนุญาต
ครั้งละ๑๐ บาท
หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทาประโยชน์ หรืออยู่อาศัย
ไร่ละ ๕๐๐ บาท
ค่าภาคหลวงไม้
ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท
ค่าภาคหลวงของป่า
ลูกบาศก์เมตรละ๔ บาท
ในกรณีไม่อาจคานวณเป็นลูกบาศก์เมตรร้อยละสิบของราคาตลาด ค่าบารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวง
ไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตจะต้อง ชาระ เนื่องจากการทาไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวน
แห่งชาติ
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
ยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้กาหนดจุดหมาย ไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อ
ที่ประมาณ ร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่
บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวน คุ้มครองได้ถูกบุกรุกและถูกทาลาย
ไปเป็นจานวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้า ลาธารก็ถูกแผ้วถางเผาทาลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
เกิดความ แห้งแล้ง พื้นดินพังทลาย ลาน้าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่ การเกษตรและ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่ มี
วิธีการไม่รัดกุมเหมาะสม ต้องเสียเวลาดาเนินการเป็นเวลานาน จึงจะประกาศกาหนดเป็นป่าสงวน หรือเป็นป่า
คุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจาพวกฉวยโอกาสทาลายป่า ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ได้กาหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับ กาลสมัย ผู้กระทาผิดไม่เข็ดหลาบ เป็นช่องทางให้มีการบุกรุกทาลายป่ามากขึ้น
รัฐบาลจึงเห็นเป็นการจาเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องนี้เสียใหม่ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการคุ้มครองป้องกัน เพื่อรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพื่อมิให้อาชีพ
เกษตรกรรมของ ประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของ การทาลายป่า

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
การกาหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน แห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมอัตราโทษ ให้สูงขึ้น และโดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วย
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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
ช่วยเหลือราษฎรที่มีความจาเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าทากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน
และโดยมี ที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอานาจอนุญาต ให้บุคคลเข้าทาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็น คราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกาหนดว่าในระยะสั้นอัน
เป็น การช่วยเหลือชั่วคราวตามความจาเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอื่น
ๆ ที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและ
องค์การของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้ โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กาหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2503 จานวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือ
ละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา
สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์หายาก, ใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว จึงจาเป็นต้องมีบทบัญญัติเข้มงวด
กวดขัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ยัง
ต่างประเทศด้วยการซื้อขาย ต่อมาเมื่อสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลาย
ชนิดมีแนวโน้มถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการ ควบคุมดูแลการค้าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่าง ๆ ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าหรือ CITES ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรอง
อนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518 และได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลาดับที่ 80 จึง
ได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้
และตามที่กาหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทาให้สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดย

ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้น 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 หรือกูรา หรือโครา (Capricornis sumatraensis)

9. กวางผาจีน (Naemorhedus griseus)

10. นกแต้วแร้วท้องดา (Pitta gurneyi)

11. นกกระเรียนไทย (Grus antigone)

12. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)

13. สมเสร็จ (Tapirus indicus)

14. เก้งหม้อ (Muntiacus feai)

15. พะยูน หรือหมูน้า (Dugong dugon)

ควำมสำคัญของป่ำไม้
1.สำคัญต่อระบบนิเวศวิทยำ ป่าไม้ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทาให้ดินอุดมสมบูรณ์
เป็นต้นน้าลาธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นต้น
2.สำคัญด้ำนเศรษฐกิจ
3.สำคัญด้ำนนันทนำกำร

ป่าไม้ให้ผลผลิตที่นามาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างมากมาย
ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

ภำคที่มีป่ำไม้หนำแน่นมำกเรียงตำมลำดับ คือ
1.ภาคเหนือ
2.ภาคตะวันตก
3.ภาคตะวันออก
4.ภาคใต้
5.ภาคกลาง
6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประโยชน์ของป่ำไม้
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ให้ปัจจัยสี่ ได้แก่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้าลา
ธาร เป็นแหล่งของอินทรีย์สารและแร่ธาตุที่สาคัญ กล่าวได้ว่าป่าไม้เป็นระบบนิเวศที่รวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพเอาไว้
ป่ำไม้มีประโยชน์และอิทธิพลต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนี้
1.ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การนาวัตถุดิบจากป่ามาใช้ประโยชน์ด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ การนาเห็ด
หน่อไม้ น้าผึ้ง หรือสิ่งที่ได้จากป่ามาเป็นอาหาร ยาสมุนไพร นาไม้มาก่อสร้างบ้านเรือน ทาเฟอร์นิเจอร์ ฟืน
และใช้เส้นใยจากเปลือกไม้ ผล หรือเถาวัลย์มาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือก เป็นต้น
2.ประโยชน์ทางอ้อม ป่าไม้เป็นระบบนิเวศที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์
ดังนี้
1) เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร เพราะป่าไม้ในเขตภูเขาสูงจะช่วยชะลอการไหลของน้าฝนก่อนตก
ลงสู่ดินและซึมซับลงไปในดินกลายเป็นน้าใต้ดินให้มีใช้ตลอดปี
2) ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินของดิน โดยลดแรงปะทะของน้าฝนที่จะตกลงสู่ดิน
โดยตรง ทาให้หน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ถูกชะล้างพังทลายไป
3) ป้องกันน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก โดยป่าไม้จะช่วยชะลอการไหลของน้าให้ช้าลง
ทาให้น้าฝนที่ตกลงพื้นไม่ไหลลงสู่ที่ต่าทันที
4) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานศึกษาหาความรู้ เช่นภูมิประเทศที่สวยงามในป่าเป็น
ที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว และป่าไม้ที่เป็นที่รวมพันธุ์และพันธุ์สัตว์จานวนมากจึงเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ของมนุษย์
ทรัพยำกรป่ำไม้
อย่างป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือสัตว์อื่น ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย
สี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสาหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทาลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทาลาย จะส่งผลไปถึงดินและ
แหล่งน้าด้วย เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว พื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะ
ล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้าไว้น้าก็จะไหล
บ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้าลาธารทา
ให้แม่น้ามีน้าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนน้าในการ
การชลประทานทาให้ทานาไม่ได้ผลขาดน้ามาผลิต
ประเภทของป่ำไม้ในประเทศไทย

ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณ
น้าฝนทาให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
2. ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)
ป่ำประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบ ป่า
ชนิดสาคัญซึ่งจัดอยู่ในประเภท นี้ ได้แก่
1. ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)
ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันออก ใน
บริเวณนี้มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่น ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่ม
ชื้นมาก ๆ เช่น ตามหุบเขาริมแม่น้าลาธาร ห้วย แหล่งน้า และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็น
ป่าดงดิบชนิดต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)
เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัด
กระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร จากระดับน้าทะเล ไม้ที่สาคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง
ๆ เช่น ยางนา ยางเสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้า กอเดือย
1.2 ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)
เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย เช่น ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไม้ที่สาคัญได้แก่ มะคาโมง ยาง
นา พยอม ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ
1.3 ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)
ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจากระดับน้าทะเล ไม้
ส่วนมากเป็นพวก Gymonosperm ได้แก่ พวกไม้ขุนและสนสามพันปี นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่ พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง และขมิ้นต้น
2. ป่าสนเขา (Pine Forest)
ป่าสนเขามักปรากฏอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-1800 เมตร ขึ้นไป
จากระดับน้าทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นที่สูง200300 เมตร จากระดับน้าทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สาคัญ
ของป่าชนิดนี้คือ สนสองใบ และสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา เช่น กอชนิด
ต่าง ๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดงบางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น
3. ป่าชายเลน (Mangrove Forest)

บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้าเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ายันและราก
หายใจ ป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้าแม่น้าใหญ่ ๆ ซึ่งมีน้าเค็มท่วมถึงในพื้นที่
ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุดคือ บริเวณ
ปากน้าเวฬุ อาเภอลุง จังหวัดจันทบุรี
พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สาหรับการเผาถ่านและทาฟืนไม้
ชนิดที่สาคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วขา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลาพูนและลาแพน ฯลฯ ส่วนไม้
พื้นล่างมักเป็นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง เป็นต้น
4. ป่าพรุหรือป่าบึงน้าจืด (Swamp Forest)
ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้าจืดท่วมมาก ๆ ดินระบายน้าไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง มีลักษณะ
โปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่าง ๆ เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายน้า หวายโปร่ง ระกา อ้อ และ
แขม ในภาคใต้ป่าพรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้าขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัด
นราธิวาสดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกัน เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตาม
บริเวณซึ่งเป็นพรุน้ากร่อยใกล้ชายทะเลต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพื้นที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด
หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน
ชนิดพันธุ์ไม้ที่สาคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้าหว้า จิก โสกน้า กระทุ่มน้าภันเกรา โงงงันกะทั่งหัน ไม้
พื้นล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ
5. ป่าชายหาด (Beach Forest)
เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้าไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล ต้นไม้สาคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคด
งอ ใบหนาแข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล หยีน้า มักมีต้นเตยและหญ้าต่าง
ๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พื้นล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตลาบิด มะคาแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้
หนามชนิดต่าง ๆ เช่น ซิงซี่ หนามหัน กาจาย มะดันขอ เป็นต้น
ป่ำประเภทที่ผลัดใบ (Declduous)
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจาพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้น ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุ่มพอ
ถึงฤดูแล้งต้นไม้ ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทาให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้
เล็ก ๆ ป่าชนิดสาคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่
1. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest)
ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กระจัด
กระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีป่าเบญจ
พรรณน้อยมากและกระจัดกระจาย พันธุ์ไม้ชนิดสาคัญได้แก่ สัก ประดู่
แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดา เก็ด
แดง ฯลฯ นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สาคัญ เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร เป็นต้น

2. ป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest)
หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพื้นป่ามักจะมีโจด ต้น
แปรง และหญ้าเพ็ก พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา ใน
ภาคเหนือส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
นี้มากที่สุด ตามเนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่สาคัญในป่าแดง หรือป่าเต็ง
รัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติว้ แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือด
แสลงใจ รกฟ้า ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่มแป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรงและหญ้า
ชนิดอื่น ๆ
3. ป่าหญ้า (Savannas Forest)
ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางทาลายบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูก
ทอดทิ้ง หญ้าชนิดต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ทาให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้ม
ตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึงขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้า
โขมง หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง บริเวณที่พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้าได้ดีก็มักจะพบพงและแขม
ขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น ตับเต่า รกฟ้าตานเหลือ ติ้วและแต้ว
ประโยชน์ของทรัพยำกรป่ำไม้
หย่อนใจได้ดี นอกจากนั้นป่าไม้ยังเป็นที่รวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จานวนมาก จึงเป็นแหล่งให้
มนุษย์ ป่าไม้มีประโยชน์มากมายต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่.
ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits)
ได้แก่ ปัจจัย 4 ประการ
1. จากการนาไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไม้ขีด
ไฟ ฟืน เป็นต้น
2. ใช้เป็นอาหารจากส่วนต่าง ๆ ของพืชและผล
3. ใช้เส้นใย ที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอ เป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือกและอื่น ๆ
4. ใช้ทายารักษาโรคต่าง ๆ
ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits)
1. ป่าไม้เป็นเป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธารเพราะต้นไม้จานวนมากในป่าจะทาให้น้าฝนที่ตกลงมาค่อย
ๆ ซึมซับลงในดินกลายเป็นน้าใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลี้ยงให้แม่น้า ลาธารมีน้าไหลอยู่ตลอดปี
2. ป่าไม้ทาให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ไอน้าซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช ซึ่งเกิด
ขึ้นอยู่มากมายในป่าทาให้อากาศเหนือป่ามีความชื้นสูงเมื่ออุณหภูมิลดต่าลงไอน้าเหล่านั้นก็จะกลั่นตัว

กลายเป็นเมฆแล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ทาให้บริเวณที่มีพื้นป่าไม้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลและไม่เกิดความแห้งแล้ง
3. ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาความรู้ บริเวณป่าไม้จะมีภูมิประเทศที่สวยงามจากธรรมชาติ
รวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนได้ศึกษาหาความรู้
4. ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย โดยช่วยลดความเร็วของลมพายุที่
พัดผ่านได้ตั้งแต่ ๑๑-๔๔ % ตามลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิด จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากวาตภัย
ได้ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมน้าตามแม่น้าไม่ให้สูงขึ้นมารวดเร็วล้นฝั่งกลายเป็นอุทกภัย
5. ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน จากน้าฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะลงการ
หลุดเลือนของดินจึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น้าลาธารต่าง ๆ ไม่ตื้นเขินอีก
ด้วย นอกจากนี้ป่าไม้จะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับว่ามีประโยชน์ในทาง
ยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน
สำเหตุสำคัญของวิกฤตกำรณ์ป่ำไม้ในประเทศไทย
1.การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
ตัวการของปัญหานี้คือนายทุนพ่อค้าไม้ เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับสัมปทาน
ทาไม้และชาวบ้านทั่วไป ซึ่งการตัดไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย ปริมาณป่าไม้ที่
ถูกทาลายนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเพิ่มของจานวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใด ความ
ต้องการในการใช้ไม้ก็เพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรม
เครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม เป็นต้น
2. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน
เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินก็อยู่
สูงขึ้น เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ แผ้วถางป่า หรือเผาป่าทาไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมี
นายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปทาลายป่าเพื่อจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก
เช่น มันสาปะหลัง ปอ เป็นต้น โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๆ ที่พื้นที่ป่าบาง
แห่งไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการเกษตร
4. การกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่ากระทาไม่ชัดเจนหรือไม่กระทาเลยในหลาย ๆ พื้นที่
ทาให้ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ทาให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินทากินและ
ที่ดินป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางลาน้าจะทาให้พื้นที่เก็บน้าหน้าเขื่อนที่
อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ทาการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกน้าท่วมยืนต้น
ตาย เช่น การสร้างเขื่อนรัชชประภาเพื่อกั้นคลองพระแสงอันเป็นสาขาของแม่น้าพุมดวง-ตาปี ทาให้น้าท่วม

บริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันธุ์ไม้หนาแน่นประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดนับแสนไร่ ต่อมาจึงเกิดปัญหาน้าเน่าไหลลง
ลาน้าพุมดวง
6. ไฟไหม้ป่า
มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระทาของ
มะม่วงที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจานวนมาก
7. การทาเหมืองแร่
แหล่งแร่ที่พบในบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจาเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงทาให้ป่าไม้ที่
ขึ้นปกคลุมถูกทาลายลง เส้นทางขนย้ายแร่ในบางครั้งต้องทาลายป่าไม้ลงเป็นจานวนมาก เพื่อสร้าง
ถนน หนทาง การระเบิดหน้าดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ ส่งผลถึงการทาลายป่า
กำรอนุรักษ์ป่ำไม้
ป่าไม้ถูกทาลายไปจานวนมาก จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมทั้งความสมดุลในแง่
อื่นด้วย ดังนั้น การฟื้นฟูสภาพป่าไม้จึงต้องดาเนินการเร่งด่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ ประชาชน ซึ่งมี
แนวทางในการกาหนดแนวนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
2. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สนทนาการ
3. นโยบายด้านการจัดการที่ดินทากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น
4. นโยบายด้านการพัฒนาป่าไม้ เช่น การทาไม้และการเก็บหาของป่า การปลูก และการบารุงป่า
ไม้ การค้นคว้าวิจัย และด้านการอุตสาหกรรม
5. นโยบายการบริหารทั่วไปจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ได้รับผลประโยชน์ ทั้งทางด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจอย่างผสมผสานทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
ปัจจุบันนี้ มีการลักลอบจาหน่ายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าอยู่เสมอ ๆ
บริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานที่ค้าสัตว์เลี้ยง และร้านอาหารป่า ที่พบเห็นกันเป็นประจา ได้แก่ นกขุนทอง
นกปรอดหัวโขน นกกะรางคอดา แมวดาว นางอาย ผีเสื้อบางชนิด เขาเก้ง เขากวาง หรือกระเป๋า รองเท้าที่ทา
จากซากของหนังตะกวด งูเหลือม งูหลาม งูจงอาง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย นาเข้า ส่งออกสิ่ง
ดังกล่าว เป็นการทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ผู้กระทาผิดอาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมาย จึงมีข่าวการจับกุมผู้กระทาความผิดให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ซึ่งคนเหล่านั้นมีทั้งพวก
ตั้งใจกระทาผิด และพวกที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งมักจะเป็นผู้ซื้อ
สรุปย่อสาระสาคัญของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.2535 คาจากัดความ และการกระทาที่เป็น
ข้อห้ามต่างๆ ตามกฎหมาย
สัตว์ป่า หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติย่อมเกิดและดารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นด้วย แต่ไม่
หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทาตั๋วรูปพรรณ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ และสัตว์
พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว
สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ,
แรด , กระซู่, กูปรีหรือโคไพร , ควายป่า , ละองหรือละมั่ง , สมันหรือเนื้อสมัน , เลียงผาหรือเยืองหรือกูราหรือ
โครา , กวางผา , นกแต้วแร้วท้องดา ,นกกระเรียน , แมวลายหินอ่อน , สมเสร็จ , เก้งหม้อ , พะยูนหรือหมูน้า
และสัตว์ที่จะกาหนดเพิ่ม
สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎกระทรวงกาหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้างป่า , ชะนี,
ไก่ฟ้า, นกขุนทอง, เสือดาว, เสือโคร่ง, หมีดา ฯลฯ สัตว์ป่าใดจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต้องดูตามบัญชีสัตว์ป่า
คุ้มครองในกฎกระทรวง
ล่า หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทาอันตรายแก่สัตว์ป่าที่เจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ
รวมถึงการล่าไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทาดังกล่าวด้วย
ซากของสัตว์ป่า หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้
ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทาเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย ไม่ว่าจะชาแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์นั้น
และรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ที่แยกออกจากร่าง
ของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว
เพาะพันธุ์ หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่นามาเลี้ยงไว้ด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ป่า และรวมถึง
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม หรือย้ายฝากตัวอ่อนด้วย
ค้า หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จาหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า รวมถึง มีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย

การล่าสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทาโดย
ทางราชการเพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้
ผู้ใดล่าสัตว์ป่าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนี้ด้วยความจาเป็น ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ถ้าเป็นการทาเพื่อ ให้ตนเองและ
ผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่น โดยการล่านั้นได้กระทาพอสมควรแก่
เหตุ และกรณีเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องมิได้นาสัตว์ป่าหรือซากสัตว์เคลื่อนที่ และได้แจ้งเหตุ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที ให้สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่าตามวรรคหนึ่งตกเป็นของแผ่นดิน
การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์
ป่าคุ้มครองบางชนิดที่ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี หรือเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่า
คุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในการครอบครอง
การครอบครองสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์
ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กาหนดให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย ที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์
หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
การค้าสัตว์หรือซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
ยกเว้นเป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
บทกำหนดโทษตำมลักษณะของควำมผิด
1.โทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้
1.1 ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยที่ไม่เป็นข้อยกเว้น
1.2 มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ใน
ครอบครอง ยกเว้น เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย
1.3 ค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ยกเว้น เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตาม
กฎหมายนาเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า หรือนาผ่านสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
2.โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้

2.1 เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.2 นาเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยมิใช่
กรณีการนาเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และได้รับอนุญาตจากอธิบดี
2.3 จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
3. โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท สาหรับความผิดดังต่อไปนี้ มีไว้ในครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้
ทาการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากซากสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต
5. โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้
5.1 เก็บ ทาอันตราย มีรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
5.2 ยิงสัตว์นอกเวลาอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น
5.3 ล่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าอื่นๆ หรือเก็บ หรือทาอันตราย
แก่รังของสัตว์ป่า ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
6. โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท สาหรับความผิดดังต่อไปนี้ นาสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี นาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์
ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า โดยไม่แจ้งหรือแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจสัตว์ป่า
7. โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้ ล่า
สัตว์ป่าใดๆ เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
8. โทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้
8.1 ยึดถือ ครอบครองที่ดิน ปลูกสร้างสิ่งใด แผ้วถาง ทาลายต้นไม้ พรรณพืช ฯลฯ ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
8.2 ล่าสัตว์ เก็บรัง ยึดถือครอบครองที่ดิน ทาลายต้นไม้ พันธุ์พืช ฯลฯ ในเขตกาหนดห้ามล่า
สัตว์ป่า
9.โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับความผิดดังต่อไปนี้
"ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจานา หรือรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการ
กระทาความผิดตามกฎหมายนี้"

10. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
นั้นต้องรับโทษตามความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานั้นตน มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย
บัญชีสัตว์ป่ำสงวน
1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 2. แรด 3. กระซู่ 4. กูปรีหรือโคไพร 5. ควายป่า 6. ละองหรือละมั่ง 7. สมัน
หรือเนื้อสมัน 8. เลียงผาหรือเยืองหรือกูราหรือโครา 9. กวางผา 10. นกแต้วแร้วท้องดา 11. นกกระเรียน 12.
แมวลายหินอ่อน 13. สมเสร็จ 14. เก้งหม้อ 15. พะยูนหรือหมูน้า
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวง เรื่องการกาหนด
ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่ให้เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546
ย้อนไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2544 กรมป่าไม้ได้มีประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและทาเครื่องหมายสัตว์ป่า
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งประกาศดังกล่าว กาหนดให้ผู้
ครองครองมาแจ้งการครอบครองต่อกรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบ และทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ป่า หรือซาก
ของสัตว์ป่าและจะออกใบอนุญาตให้ครองครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) หรือใบรับรองให้ครอบครอง
ซากสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.3) และหนังสือมอบให้คุ้มครองซากสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชั่วคราวแทนกรมป่าไม้ (อญ./สป.1) แต่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจรายละเอียดดีพอ จึงมิได้ไปดาเนินการแจ้งตามแบบ
และวิธีการของกรมป่าไม้
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทางราชการจึงได้ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ด้วย
เหตุผลที่ในปัจจุบันมีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจานวนมาก ที่ไม่ได้นาสัตว์ป่า
คุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้มาแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแล ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรกาหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาแจ้ง การครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่ต้องรับโทษ
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมาแจ้งรายการ
เกี่ยวกับชนิด และจานวนของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
หากผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ต้องการจะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ
การเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้น ว่าอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ และปลอดภัย ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้นั้นครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป
ได้ โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวไว้ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ใบอนุญาตดังกล่าว
ให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น และเมื่อสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตายหรือเพิ่มจานวนขึ้นโดยการ
สืบพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเพิ่มจานวนหรือตาย

หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ไม่ต้องการจะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป หรือเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดีพอและไม่ปลอดภัย ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองจาหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หรือจาหน่าย
สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ต้องได้รับอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หรือวันที่ได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่เท่าใดให้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่ให้เพำะพันธุ์ได้
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออก กฎกระทรวง
กาหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้เหตุผลว่าควรส่งเสริมให้
มีการเพาะพันธุ์เพิ่มเติม เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง ค้า และ
เพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงควรที่จะกาหนดสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามบัญชีข้างท้ายนี้
บัญชีสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้
สัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กระจงเล็ก กวางป่า ชะมดเช็ดหรือชะมดเชียง ทรายหรือเนื้อทราย
หรือตามะแน ลิงกัง ลิงวอก ลิงแสม อีเก้งหรือ เก้งหรือฟาน
สัตว์ป่าจาพวกนก ไก่จุก ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าหางลายขวาง
นกกระทาดงแข้งเขียว นกกระทาดงคอสีแสด นกกระทาดงจันทบูรณ์ นกกระทาดงปักษ์ใต้ นกกระทาดงอกสี
น้าตาล นกกระทาทุ่งนกกะรางคอดาหรือนกซอฮู้ นกกะรางสร้อยคอเล็ก นกกะรางสร้อยคอใหญ่ นกกะรางหัว
หงอก นกกะรางอกสีน้าตาลไหม้ นกกะลิงหรือนกกะแล นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลา
ควน หรือ นกจิงปุ๊ย นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือนกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ นกกิ้งโครงคอดา นกแก้ว
โม่ง นกแก้วหัวแพร นกขุนทอง นกแขกเต้า นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก นกยูง นกแว่นสีเทา หรือ นก
แว่นเหนือ นกแว่นสีน้าตาล หรือ นกแว่นใต้ นกหกเล็กปากดา นกหกเล็กปากแดง นกหกใหญ่ นกหว้า นกเอี้ยง
สาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา นกเอี้ยงหงอน เป็ดคับแค เป็ดแดง เป็ดเทา เป็ดลาย เป็ดหงส์ เป็ดหางแหลม
สัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลื้อยคลาน งูสิง งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย งูหลาม งูเหลือม จระเข้น้าเค็ม จระเข้น้าจืด
สัตว์ป่าจาพวกสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กบทูด หรือ เขียดแลว
สัตว์ป่าจาพวกปลา ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด
เป็นอันว่าจบเรื่องของการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งอันที่จริงเรื่องราวของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ยังมีอีกมากมาย แต่ทางราชการเองก็ให้ข้อมูลในเรื่องข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนน้อยมาก จึงเป็นเหตุ
ทาให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูหรือมีไว้ในครอบครอง ต่อไปหากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบใดๆ ที่
น่าสนใจ ผมจะนามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

ปัญหำทรัพยำกรป่ำไม้
ป่าไม้จานวนมหาศาลที่ถูกทาลายไปนั้นเกิดจากนั้นมือของมนุษย์เรา เราไม่ได้ให้ความสาคัญในระยะยาว เเต่ใช้
ความสุขส่วนตัวเเละเข้ามาทาลายป่าไม้ซึ้งเปรียบเสมือนการทาลายชีวิตของลูกหลานรุ่นต่อๆไป สาเหตุสาคัญ
ของวิกฤตการณ์ป่าไม้คือ
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
นายทุนพ่อค้าไม้ เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ปริมาณป่าไม้ที่ถูกทาลายนี้นับวันจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเพิ่มของจานวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใด ความต้องการในการใช้ไม้ก็
เพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเครื่องเรือนและถ่านใน
การหุงต้ม เป็นต้น
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน
เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินก็อยู่สูงขึ้น
เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ แผ้วถางป่า หรือเผาป่าทาไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมี
นายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปทาลายป่าเพื่อจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป
การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางลาน้าจะทาให้พื้นที่เก็บน้าหน้าเขื่อน
ที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ทาการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกน้าท่วมยืน
ต้นตาย
ไฟไหม้ป่า
มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระทาของ
มะม่วงที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจานวนมาก
การทาเหมืองแร่
แหล่งแร่ที่พบในบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจาเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงทาให้ป่าไม้ที่ขึ้น
ปกคลุมถูกทาลายลง เส้นทางขนย้ายแร่ในบางครั้งต้องทาลายป่าไม้ลงเป็นจานวนมาก เพื่อสร้างถนน หนทาง
การระเบิดหน้าดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ ส่งผลถึงการทาลายป่า

