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กฎหมำยนำ่รู้

ผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายปลดล็อกไม้หวงห้าม

ปั ญหาเรื่องสิทธิของชาวบ้าน เกษตรกร และผู้ปลูกต้นไม้ 
เกี่ยวกับไม้หวงห้ามโดยเฉพาะ มีกฎหมายก�าหนดในการ

ห้ามตัด ห้ามแปรรูป และห้ามเคล่ือนย้าย หากยังไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงกว้าง
และส่งผลกระทบทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และด้านอืน่ ๆ ดงัที่ 
ปรากฏเป็นข่าวในส่ืออยู่บ่อยครัง้ เช่น กรณีต้นพะยูงล้มทบับ้าน
กว่า ๓ เดือน แต่ไม่สามารถตัดต้นไม้ได้ทั้งที่ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้ว กรณีชาวบ้านตัดต้นไม้ใหญ่เนื่องจากกลัวจะล้มทับบ้าน 
แต่กลบัต้องถกูจบัด�าเนนิคดเีพราะไม่ทราบว่าต้นไม้ดงักล่าวเป็น
ไม้หวงห้าม หรือกรณีชาวบ้านตัดต้นพะยูงที่ล้มทับทางสัญจร
แล้วน�าไปทิ้ง แต่กลับถูกจับด�าเนินคดี รวมทั้งปัญหาการ
ขาดแคลนไม้ทางเศรษฐกิจและการน�าเข้าไม้จากต่างประเทศ 
เหล่านี้คือตัวอย่างของเหตุการณ์ที่น�ามาซึ่งค�าถามถึงความ
เหมาะสมของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ นั่นคือ พระราชบัญญัต ิ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กรมป่าไม้จึงได้มีการ
เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาไม้มีค่าที่มีอยู่ในป่า
เป็นหลัก เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการก�าหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ข้ึน
ในทีด่นิประเภทอืน่ทีไ่ม่ใช่ป่าเป็นไม้หวงห้าม ได้แก่ ไม้สกั ไม้ยาง 
ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน 
ไม้ขะยงุ ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซบิ ไม้พะยงู ไม้หมากพลตูัก๊แตน 
ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด�า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ซึ่ง
หากต้องการตดั แปรรปู หรอืเคล่ือนย้ายไม้หวงห้ามดงักล่าวต้อง
ได้รบัอนญุาตจากเจ้าหน้าทีก่่อน ท�าให้การตดัไม้และการเคลือ่นย้าย 

ไม้ในทีด่นิดงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้มาตรการควบคมุตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการด�าเนินการส่งเสริม 
การปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้มีค่า 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๒ โดยหลักส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ 
มุ ่งหวังให้ประชาชนและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จาก 
ไม้หวงห้ามได้มากขึน้ โดยยงัควบคมุไม้หวงห้ามทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีป่่า 
แต่ส�าหรับไม้ทุกชนิดที่ข้ึนใน “ที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิ” (หมายถึง 
ที่ดินที่มีความเป็นเจ้าของ ซึ่งรัฐได้ออกหนังสือส�าคัญแสดง 
กรรมสิทธิ์ให้ เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น) หรือไม้ทุกชนิดที่ขึ้นใน 
“สิทธิครอบครอง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (หมายถึง  
สิทธิครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของโดยการท�าประโยชน์หรือ
การถอืครองแต่ไม่มีหนงัสอืส�าคญัแสดงกรรมสทิธิ ์โดยรฐัจะออก
หนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์หรอืหลกัฐานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่
ให้ เช่น ส.ป.ก., ส.ท.ก. เป็นต้น) หรอืไม้ทีป่ลกูขึน้ในทีด่นิทีไ่ด้รบั 
อนุญาตให้ท�าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ให้ถอืว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม สามารถปลกู ตดั แปรรปู น�าเคลือ่นย้าย 
ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องขออนุญาต 
 การอนุญาตให้ตัดไม้หวงห้ามและไม้มีค่าในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์ไปขายหรือใช้ประโยชน์ได้นั้น จะช่วยส่งเสริมให้
เอกชนหันมาปลูกไม้มีค่าในที่ดินทดแทนการปล่อยให้ที่ดิน
รกร้างซึง่ต้องเสยีภาษทีีด่นิในอตัราสูง ช่วยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและ
ลดการน�าเข้าไม้จากต่างประเทศ อีกทั้งต้นไม้เหล่านี้ยังเป็น
เสมือนแหล่งเงินออมและเป็นทรัพย์สินที่สามารถน�าไปใช้เป็น

๑ นางกิตติมา  อรุณพูลทรัพย์  วิทยากรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย
๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก (๑๖ เมษายน ๒๕๖๒): ๑๐๖-๑๐๙. 

ธันวาคม ๒๕๖๒
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หลักประกันเพื่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ สิ่งส�าคัญ 
อกีประการคอื ช่วยส่งผลให้ผู้ทีถ่กูด�าเนนิคดใีนข้อหาตดัไม้หวงห้าม 
ในทีด่นิของตนเองได้หลดุพ้นจากการเป็นผูก้ระท�าความผดิและ
ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระ 
 อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในประเด็นที่ว ่าการ 
ปลดลอ็กกฎหมายให้ประชาชนสามารถปลกูไม้หวงห้ามในทีด่นิ
ที่มีกรรมสิทธิ์ อาจเป็นการเปิดช่องให้ขบวนการลักลอบตัดไม้ 
น�าไม้ป่ามาสวมสทิธิห์รอืสวมตอไม้ในทีด่นิทีม่กีรรมสทิธ์ิได้ จึงควร 
มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท�างานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและความ
โปร่งใส ซึ่งหากมีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจะช่วยลด 
การทจุรติ รวมทัง้ลดข้อขดัแย้งและสามารถปฏบัิติตามกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 จากการติดตามผลการด�าเนินการตามกฎหมาย 
ดงักล่าว พบว่า ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้น�า “ระบบการจัดเกบ็ข้อมลู
การปลูกต้นไม้ (e-Tree)”๓ ซึง่เป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีจ่ดัท�าขึน้ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้ปลูกต้นไม้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
รับรองการขึ้นทะเบียนไม้ในที่ดินของตนเองได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบ e-Tree 
สามารถใช้จดัเกบ็รายละเอยีดข้อมลูต้นไม้ทีป่ลกู สามารถใช้เป็น
หลกัฐานอ้างองิถงึแหล่งทีม่าของต้นไม้ ช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการซื้อขาย การขนย้ายต้นไม้ และสามารถขอใช้ประโยชน์
ผ่านระบบ เช่น การขอตัด ขาย เคลื่อนย้าย ใช้เป็นหลักทรัพย์
ค�า้ประกัน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เมื่อ
ลงทะเบยีนต้นไม้แล้ว เจ้าหน้าทีย่งัสามารถช่วยตรวจสอบข้อมูล
และแจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนเพื่อให้ท�าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ได้อีกด้วย ส�าหรับขั้นตอนในการสมัครลงทะเบียนต้นไม้ผ่าน
ระบบ e-Tree มี ๒ วิธีด้วยกัน คือ ๑) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
www.etree.forest.go.th ๒) ลงทะเบียนใน smart phone 
ผ่านแอปพลิเคชัน e-Tree โดยโหลดแอปพลิเคชัน e-Tree ได้
ทั้งระบบ Android และ iOS 
 ดังทีไ่ด้กล่าวมาโดยล�าดบั จะเหน็ได้ว่ากฎหมายฉบบันี้ 
ก ่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ช่วย 
ส่งเสริมให้เกิดการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดิน
ที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่ม
พืน้ทีป่่าและเพิม่ปรมิาณของไม้ใช้สอยในประเทศ เกดิประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ ลดการน�าเข้าไม้จากต่างประเทศ สร้าง 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการส่งออกไม้ไปต่างประเทศ 
ช่วยสร้างระบบการรับประกนัความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล นอกจากนี ้ประชาชนยงัสามารถ
น�าไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้อีกด้วย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ในกฎหมายฉบับนี้จะเปิดช่องให้มี
การท�าไม้มีค่าได้อย่างสะดวกมากข้ึน แต่ในส่วนของกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องให้เวลากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการแก้ไขข้อก�าหนดต่าง ๆ  เพิ่มเติม เนื่องจากกฎหมายเดิมที่
เกี่ยวข้องกับป่าไม้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ อีกทั้งยังเกี่ยวโยง
กบัหน่วยงานของรฐัอกีหลายกรมด้วยกนั ดงันัน้ เมือ่ถึงวนัทีต้่อง
มาปลดล็อกข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการท�าไม้ทั้งหมดคงต้องใช้
เวลาพอสมควรจงึจะประสบผลสมัฤทธ์ิอย่างแท้จริง แต่อย่างน้อย 
การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ 
ก็ถือว ่าสัมฤทธิผลระดับหนึ่ง กล่าวคือ ช่วยให้เกิดพื้นที ่
ป่าเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหากรณชีาวบ้านสามารถตดัไม้หวงห้าม 
ท่ีโค่นทับบ้านได้โดยไม่ต้องรอขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ยังถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ในประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับ 
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓ ระบบลงทะเบียนไม้มีค่า กรมป่าไม้ (www.etree.forest.go.th) 
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