ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. ความเป็นมา
เดิมกรมป่าไม้ ได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยเป็นการแก้ไข
กฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า ไม้ ทั้ ง ฉบั บ คื อ ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ และตราเป็ น ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้ พ.ศ. .... โดยได้มี การรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ผ่ านเว็บ ไซต์ก รมป่ าไม้ (www.forest.go.th)
ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์การรับฟัง
ความคิด เห็ น กฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ระยะเวลาเริ่มต้น ตั้ งแต่ วัน ที่ 21 มี นาคม พ.ศ.
2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ๔ ภูมิภาค
ดังนี้
- ภาคเหนือ ณ โรงแรมเดอะปาร์คเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
- ภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
- ภาคกลาง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
แต่เนื่ องจากการเสนอขอปรับปรุงกฎหมายทั้งฉบับ จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการพิจารณา
ในขั้ น ตอนต่ า งๆ จึ ง อาจไม่ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งแก้ ไ ขปั ญหาการท าไม้ หวงห้ ามในที่ ดิ น
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงได้แยกการแก้ไขมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญ ญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๗ มาดาเนินการก่อน
เป็นร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
2. หลักการ
(๑) แก้ไขเพิ่ มเติมบทนิ ยามคาว่า “ท าไม้ ” ให้ สอดคล้ องกั บการแก้ ไขเพิ่ มเติมมาตรา 7 (แก้ ไข
เพิ่มเติมมาตรา 4(๕))
(2) แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการกาหนดให้ ไม้ทุกชนิด ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน ไม่เป็ นไม้หวงห้ าม การทาไม้ไม่ต้องได้รับ อนุญ าตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีก ต่อไป
ส่วนไม้ที่ขึ้นในป่ าชนิ ดใด จะให้ เป็ นไม้หวงห้ ามประเภทใด ให้ กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จึงยังคงมีกฎหมาย
ควบคุมไม้ในป่าอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7)
(3) กาหนดให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิ น และออกหนั งสื อรับ รองไม้ เพื่ อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเป็ น ภาคสมัครใจ
(เพิ่มมาตรา 18/1)
3. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
เนื่ องจากพระราชบั ญ ญัติป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484 มีบทบั ญญั ติบางประการไม่ส อดคล้ อง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งประชาชนต้องประสบปัญหาความยุ่งยากในการทาไม้
และเคลื่อนย้ายไม้ ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที ่ด ิน เนื่ อ งจากขั้ น ตอนต่ า งๆ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและยุ่ ง ยาก จนท าให้ ป ระชาชนจ านวนมาก มี อุ ป สรรค
ในการปลูกไม้ไว้ใช้สอยหรือเพื่อการค้า จึงควรแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม

-2ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ไม่ เป็ น ไม้ ห วงห้ า ม การท าไม้ ไ ม่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
อีกต่อไป อันจะเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจไทยจากการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
4. ความจาเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่กาหนดให้ไม้ 18 ชนิด ที่ขึ้น ทั่วไปในราชอาณาจักร
เป็นไม้หวงห้าม โดยการยกเลิกไม้ดังกล่าวที่ขึ้นในที่ ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยให้ เป็ น ไม้ห วงห้ ามเฉพาะในป่ าเท่ านั้น ไม่ควบคุมไม้ในที่ดิน ที่ มีกรรมสิ ทธิ์ห รือสิ ทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนปลูกและตัดไม้ได้โดยสะดวก ไม่กระทบสิทธิ์และเพิ่มภาระให้แก่
ประชาชน และสร้างระบบการรับรองไม้ในที่ดินของเอกชนเพื่อให้รู้แหล่งที่มาของไม้
5. ประเด็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยามคาว่า “ทาไม้” (ร่างมาตรา 3)
2. ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การกาหนดให้ ไม้ทุกชนิด ในที่ดินที่มีกรรมสิ ทธิ์ห รือสิ ทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน ไม่เป็ นไม้หวงห้ าม การทาไม้ไม่ต้องได้รับ อนุญ าตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีก ต่อไป
ส่วนไม้ที่ขึ้นในป่า จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 4)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองไม้ที่มีชื่อชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 6)
4. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การก าหนดให้ ไม้ ในที่ ดิ น ที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีหนังสือรับ รองของเจ้าหน้าที่หรือมีหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
สามารถมีไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ (โรงค้าไม้หรือโรงงานแปรรูปไม้) (ร่างมาตรา 7)
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 8)
6. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
- รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่
1 – 18 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2561และเว็ บไซต์ การรั บฟั งความคิ ดเห็ นกฎหมายไทย(www.lawamendment.go.th)
ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง คือ
1. เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้
2. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ทั้งระบบ
3. ประชาชนผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
4. ภาคประชาสังคม

