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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในโลกทุ ก วั น นี้ มี ก ารเรี ย กร อ งให มี ก ารใช ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกระดับเพื่อลดผลกระทบภัยพิบัติที่จะเกิดกับทุกประเทศ
ใหบรรลุเปาหมายในการสรางสมดุล แตที่ผานมาตั้งแตป ค.ศ. 1992 ซึ่งมีการประชุม Earth Summit
ที่ประเทศบราซิล ไดขอความรวมมือจากประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกใหมีปริมาณลดลง พบวา
จนบัดนี้ความขัดแยงดังกลาวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ขอตกลงลมเหลวประเทศมหาอํานาจเหลานั้น
กลับ มีมาตรการตาง ๆ ออกมารองรับ เพื่อเลี่ยงการปฏิบัติ จึงเปนการยาก ที่จะชวยใหสิ่งแวดลอม
ในโลกดีขึ้น เพราะในภาพรวมของโลก ทั้งในภูมิภาคและชุมชน ผูที่มีอํานาจ เขมแข็งกวามักเอา
เปรียบผูที่ออนแอกวา เช น การที่ประเทศที่พั ฒนาแล วซึ่งผา นการล มเหลวในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติมากอน มีการทําอุตสาหกรรมที่ทํารายโลกโดยการปลอยมลพิษออกมามากมี
ผลกระทบกับประเทศใกลเคียง บทเรียนดังกลาว ไดเบี่ยงเบนพฤติกรรมในการผลิต โดยการคิด
ออกแบบสินคาและเทคโนโลยีสําหรับภาคการผลิตในระดับตนน้ําจากประเทศของตน และมองหา
ประเทศที่ มี จํา นวนแรงงานมากราคาต่ํ า มี ปจจั ย ราคาที่ ดิน ค า เช า การขนส ง ไมสู ง ที่ เอื้ออํ า นวย
ในแถบประเทศกํา ลัง พัฒนาเปนฐานการผลิ ต แทน แล วนํ ากลับ มาติดตราสินคา brand name
ที่ประเทศตนทาง ผลกําไรสูงสุดในระบบเศรษฐกิจตกกับประเทศพัฒนาแลวเนื่องจากเปนเจาของ
ความคิดและเปนผูบวกกําไรเมื่อวางขายในทองตลาด ประเทศที่กําลังพัฒนาเปนเพียงผูรับจางใน
การผลิต เชน จีน เวียดนาม ไทย และอิ นโดนีเซีย แมวาในภาพรวมมองไดวามีการจางงานชวยคน
ใหมีงานทําก็ตาม แตจางในราคาต่ํา เปนแรงงานไมมีทักษะ และสุมเสี่ยงที่จะรับสารพิษ อยูอาศัย
ภายใตสิ่งแวดลอมที่ไมดี ไมมีแมผลกําไรจากสวนตาง และคาจางที่คุมคา สุดทายมลพิษตาง ๆ ก็
ถูกผลักจากประเทศที่พัฒนาแลวมาสูประเทศที่กําลังพัฒนาอยางไมมีทางเลือก ซ้ํารายกวานั้นยัง
ตองเรียกรองขอเงินมาเยียวยา สนับสนุนการแกไขมลพิษดังกลาวจากประเทศพัฒนาแลวอยางไม
เปนธรรม
แมแตในกลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกันก็ยังมีการเอารัดเอาเปรียบเชนที่กลาวมาเปน
ลําดับเชนกัน ประเทศที่เขมแข็งกวาเปนพี่ใหญก็เอาเปรียบประเทศที่ออนแอกวา มองเห็นลูทางใน
การเขาใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของประเทศอื่น แมวาทางเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม จะไดกลาววาเปนทรัพยที่ตองใชรวมกันก็ตาม (Common-pool resources (CPR))ไม
สามารถกีดกันไมใหผูอื่นใชได (Nonexcludable) แตตองใชอยางระมัดระวังเนื่องจากเมื่อใชแลวจะ
หมดหรือเสื่อมสภาพไป (Subtractability) ดังนั้น ในทุกวันนี้ผลพวงของการขาดสมดุลจากการใช

จ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม จึ ง ทํ า ให เ กิ ดภั ย พิ บั ติตา ง ๆ ที่ รุนแรงและถี่ ขึ้ น ภู มิ อากาศ
เปลี่ยนแปลงไป (climate change) การเกิดไฟปาในอีกประเทศแตลุกลามมีหมอกควันขามไปอีก
หลายประเทศ มีผลดานพื้นที่ปาลด สุขภาพอนามัยของประชาชนไมดี ดังนั้นกรณีการตัดไมทําลาย
ปาโดยเฉพาะไมพะยูงในแถบประเทศเขตรอน จึงเปนสว นสําคัญมากที่เสริมใหมีผลทําใหฤดูกาล
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยพิบัติตาง ๆ กับโลก
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กิตติกรรมประกาศ
เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา
แนะนําและช วยเหลื อแกไขขอบกพรองจาก รองศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย เอกอัครราชทู ต
จั น ทร ทิ พ า ภู ต ระกู ล และศาสตราจารย ดร.ไชยวั ฒ น ค้ํ า ชู คณาจารย ที่ ป รึ ก ษา ข า พเจ า
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โอกาสสนั บ สนุ นให ข า พเจ ามาเข าร วมฝ ก อบรมหลั ก สู ตรนั กบริ หารการทู ต ของกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอไปในอนาคต
และนอกจากนี้ ขาพเจา ขอขอบคุณเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และ
กรมปาไมทุกทานที่มีสวนอนุเคราะหขอมูลไมพะยูง สําหรับใชในงานวิจัยศึกษาครั้งนี้ คุณมลรดา
รอยกรอง และพนักงานเจาหนาที่ในสํานักงานผูตรวจราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช เจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งชวยจัดรูปแบบในการพิมพเอกสาร แกไขใหถูกตอง
ตามขอกําหนด
ทายสุดนี้ขาพเจาขอขอบคุณทุกทานที่ไมไดเอยนามแตมีสวยชวยเหลือใหเอกสารรายงาน
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณปาไมในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2504 มีปาไมถึง 171.02 ลานไร ซึ่งเทากับ
กวาพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศหรือคิดเปนรอยละ 53.33 และจากสถิติของปาไมในปพ .ศ. 2542
พบวาประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาไม อยูเพียง 81.06 ลานไร หรือ 129.722 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 25.28 ของพื้นที่ประเทศ (สถิติการปาไมประเทศไทย,2542) หลังชวงป พ.ศ. 2532 แมวา
รัฐบาลจะไดปดสัมปทานปาบกแลวแตพื้นที่ปาก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยระหวางป พ.ศ. 25382541 พบวา พื้นที่ปาลดลงเฉลี่ยปละ 0.5 ลานไร โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสูญเสียปา
สูงสุดเฉลี่ย 0.84 ลานไรตอป ตั้งแตป 2545 เปนตนมาสถานการณการลักลอบตัดไมทําลายปายังคง
อยูในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะไมพะยูงถือวาเปนอันดับตน ๆ ซึ่งเปนไมหวงหามที่ถูกลักลอบตัดใน
เขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และเขตพื้นที่อนุรักษ ความตองการของไมพะยูงในแถบประเทศจีน
เวียดนาม มีสูงมากโดยมีนายทุนจากตางชาติเขามาสรางเครือขายตัดไมพะยูง ในประเทศไทย
ไมพะยูงเปนไมที่มีความตองการอยางสูงโดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชีย ประกอบกับ
เปนไมที่ใกลสูญพันธุ หลายประเทศที่เคยมีไมพะยูงแตปจจุบันก็เริ่มหมดไปเชน ประเทศลาว ซึ่ง
ปจจุบันขอมูลที่คนพบ ไดพบวา ไมพะยูงมีเหลือเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นเมื่อแหลงผลิต
(supply) นอย แตความตองการ (demand) มาก ทําใหเปนชนิดไมที่มีราคาแพงและบางชว งเวลาแพง
กวาไมสัก ในตลาดโลกจึงมีการปนราคาไมพะยูงจนราคาพุงสูงมากถึงตับละ 5 หมื่นบาท (โดยไม 1
ตับ จะมีขนาดหนาไม 20x40 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร) หรือราคาลูกบาศกเมตรละ 2.5-3 แสนบาท
หรือถาคิดเปนตนขนาด 1 คนโอบ ก็ราคาตั้งแต 3 แสนบาทขึ้นไป การลักลอบตัดไม พะยูงจะทําเปน
ขบวนการมีทั้งในสวนของคนไทยเองและชาวกัมพูชา โดยจะมีคนชี้เปาวามีไมพะยูงขึ้นอยูจุด
ใดบางซึ่งมักจะเปนคนพื้นที่ เพียงแคการชี้เปาก็จะไดคาตอบแทนประมาณตนละ 5,000 บาท เชน
บริ เวณที่ มี การลั ก ลอบตั ดไม พ ะยูง ในเขตรั ก ษาพั นธุสั ตว ป า พนมดงรั ก จ.สุ รินทร และอุ ท ยาน
แหงชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี และอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร จ.มุกดาหาร ที่ยังเปนแหลง
ไมพะยูงที่สมบูรณ ที่ผานมาถึงแมเจาหนาที่ไดสนธิกําลังรวมกับทหาร ตํารวจปราบปรามอยางเต็มที่
แตก็ปรากฏวายังคงมีไมถูกตัดออกจากปาเปนจํานวนมาก เจาหนาที่สามารถจับกุมและยึดไมพะยูง
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ของกลางไวคิดเปนมูลคามากถึง 1.9 หมื่นลานบาท และรัฐบาลก็มีนโยบายไมใหนําไมออกมาขาย
ทอดตลาด เพราะเกรงวาจะถูกนายทุนที่ร่ํารวยพวกนี้ยอนมาซื้อไมพะยูงกลับไป ขายยังประเทศที่มี
ความตองการสูง เชน ประเทศจีน โดยเริ่มจากการนําเขาไมชนิดนี้ไปซอมแซมพระราชวังตองหาม
ในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป 2551 ทําวัตถุมงคลและของแตงบานชิ้นเล็ก ๆ เชน ตัวปเซียะ
เทพเจา ฮก ลก ซิ่ว นอกจากนี้ยังนิยมนําไมพะยูงไปแปรรูปเปนเครื่องเรือน เฟอรนิเจอร เปนตน
ดั ง นั้ น คุ ณ ประโยชน แ ละมู ล ค า ของไม พ ะยู ง จึ ง เป น แรงจู ง ใจให มี ก ารลั ก ลอบมาจาก
ประเทศเพื่อนบานสถานการณการลักลอบตัดไมพะยูงจึงยังรุนแรง ไมเพียงแตไมพะยูงจะหายไป
จากประเทศไทยเทานั้น แตจะหมายความวามันไดหายไปจากทวีปเอเชียรวมไปถึงประชาคมโลกอีก
ดวย การตรวจสอบตอไมในปาธรรมชาติที่ถูกตัดโคนจึงเปนไม ที่มีอายุเปนรอย ๆ ป จึงเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคนตองชวยกันเปนหูเปนตาใหภาครัฐ ไมเฉพาะกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืชที่มีหนาที่โดยตรงเทานั้น หนวยงานอื่น ๆ ก็ตองมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ดวย เชน กระทรวงพาณิชย (กรมศุลกากร) กระทรวงมหาดไทย (องคการปกครองสวนทองถิ่น
ทหาร ตํารวจ) และปญหาดังกลาวไดลุกลามจนเปนปญหาระดับประเทศ ระดับโลกไปแลว ดังนั้น
จึงจําเปนที่กระทรวงการตางประเทศซึ่งเดิมเคยอยูวงนอกตองเขามามีบทบาทในดานความรวมมือ
เจรจาทางการทูต การทําสนธิสัญญาตาง ๆ ชวยเจรจาตอรองเพื่อลดปญหาดังกลาวตอไป
ในการศึกษา วิเคราะหถึงสาเหตุ และปญหาการลักลอบตัดไมพะยูงในประเทศไทย ซึ่งเปน
ผืนปาไมพะยูงเพียงผืนปาเดียวที่ยังเหลืออยูของโลก เพื่อหาสาเหตุขอบกพรองในการจัดการปญหา
ดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปาไมในปจจุบัน จึงเปน เรื่องสําคัญและเรงดวนที่รัฐบาล
ตองดําเนินการ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อตองการหาแนวทางแกไขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการตัดตอนการตัด
ไมพะยูงบริเวณพรมแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
1.2.2 เพื่ อ หาแนวทางความร ว มมื อ ระหว า งกระทรวงทรั พ ยากรธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในการแกปญหาไมพะยูงรวมกับกระทรวงการตางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาสถานการณไมพะยูงในปาของประเทศไทย โดยการรวบรวมเอกสารจากหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ผลงานวิ จั ย การสอบถาม สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห
สังเคราะห ประมวลผลและสรุปผลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
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1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ไดขอมูลแนวทางในการดําเนินการเพื่อลดการบุกรุกตัดไมพะยูงบริเวณพรมแดน
ประเทศไทย
1.4.2 เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการจั ด ทํ า โครงการมารองรั บ เพื่ อ สร า งความสมดุ ล ของ
ธรรมชาติระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณตอไป
1.4.3 เปนการใหความรวมมือกับประชาคมโลกในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนและลดภาวะโลกรอนโดยความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในแถบภูมิภาค
เดียวกัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
การบริหารจัดการ เปนการกําหนดทิศทางในการใชประโยชนทรัพยากรทั้งหลาย
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (efficient ) หมายถึ ง การใช ท รั พ ยากรอย า งเฉลี ย วฉลาดและคุ ม ค า
(Cost-effective) และมีประสิทธิผล(effective) หมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง(Right decision)
บรรลุซึ่งวัตถุประสงค แตเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับสภาวการณ
สํ า หรั บ ในประเทศไทยโดยคณะรั ฐ บาล นายก อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ได มี ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2552 เห็ น ชอบกั บ แผนปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารภาครั ฐ ซึ่ ง
ประกอบดวย 5 แผนหลัก ดังนี้ คือ 1) แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของ
ภาครัฐ 2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ 3) แผนการปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 5) แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญเพื่อใหภาครัฐนําการบริการที่ดีมีคุณภาพไปสูประชาชน มีระบบ
การทํางานและเจาหนาที่ที่ มีประสิทธิภาพสูงเทียบเทามาตรฐานสากล สามารถบริหารทรัพยากร
อยางคุมคา ดังนั้นจึงมีการนําเครื่องมือบริหารจัดการใหม ๆ มาใชในระบบราชการหลายดาน ไดแก
การจัดการเชิงยุทธศาสตร การทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ยงบประมาณ นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก รที่ ดี การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ฯลฯ
ทั้งนี้แนวคิดดังกลาวภาครัฐไดนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญซึ่งเปนหัวใจในการ
บริหาร ดังนี้
การจัดการเชิงยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ(Strategic Management)
อันที่จริงเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม เพราะการจัดการเชิงยุทธศาสตรทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนไดพัฒนาคูขนานกันมาตั้งแตป พ.ศ. 2493-2503 โดย World Bank และ USAID

1 นิ้ว
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เปนองคกรแรก ๆ ที่ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงระหวางแผนระยะยาว และแผน
ประจํ า ป ข องหน วยงาน โดยการจั ดทํ า กระบวนการดํ า เนิ นงานให บ รรลุ ผลสํ า เร็ จตามแผนงาน
โครงการ ดังนั้นจึงไดรวมเสนอใหใชแนวคิดนี้ขึ้น และหนวยงานตาง ๆ จึงไดนํามาใชในสวนของ
กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและผลผลิต ตามภาพที่
1 และ ภาพที่ 2
ความหมายของกลยุทธ (strategy)
Certo and Peter (อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตนและคณะ . 2546, หนา 17) ใหคํา
นิยามวา “กลยุทธ หมายถึง วิธีการดําเนินงานที่มั่นใจไดวาจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร”
พอรตเตอร (2545, หนา 11) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดใหความหมายวา “กล
ยุทธ คือ กระบวนการในการกําหนดเปาหมายที่แนชัดของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การ
สรางหรือพัฒนาวิถีทางในทางปฏิบัติ ตลอดจนการระดมและจัดสรรทรัพยากรขององคกรธุรกิจ
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดถูกกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล”
Walker (อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2545, หนา 8) ไดใหคํานิยามวา “กลยุทธ คือ
แบบแผนสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคที่มีอยูในปจจุบันและที่ไดวางแผนไว ตลอดจนการจัดสรร
ทรั พ ยากร และปฏิ กิ ริ ย าโต ต อบกั นระหว า งบริ ษั ท กั บ ตลาดคู แข ง และป จจั ย ต า ง ๆ ในภาวะ
แวดลอม”
Pitts and Lei (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2546, หนา 7) ไดใหความหมายไว “กล
ยุทธหมายถึง ความคิด (ideas) แผนงาน (plans) และการกระทํา (actions) ตาง ๆ ที่บริษัทนํามาใช
เพื่อใหเกิดความสําเร็จเหนือคูแขงกลยุทธจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อชวยบริษัทบรรลุผลสําเร็จ มีความ
เปนตอหรือความได เปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) ซึ่งความไดเปรียบทางการ
แข ง ขั นมาจากความสามารถของบริ ษั ท ที่ จะดํ า เนิ นกิ จ กรรมต า ง ๆ ได เด นชั ดมากกว า หรื อ มี
ประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขงขัน”
Schermerhorn (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2546, หนา 5) ไดใหความหมายวา
“กลยุทธหมายถึงแมบทหรือแผนปฏิบัติการหลักสําคัญขององคกร (comprehensive action plan) ซึ่ง
องคกรใชเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานระยะยาว รวมทั้งใชเพื่อเปนแนวทางในการใช
ทรั พ ยากรเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย โดยทํ า ให ไ ด เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น (sustainable
competitive advantage)”
Wright (อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, 2546, หนา 17) ให คํานิยามวา
“กลยุทธ หมายถึง แผนของผูบริหารระดับสูงที่จะนําไปสูผลลัพธตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจและ
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เปาประสงคขององคกร”
เปนที่นาสังเกตจากความหมายของกลยุทธในทุกคํานิยามที่ไดกลาวมานั้น จะ
พบวากลยุทธจะเปนกระบวนการ แผนการ และวิธีที่จะนําพาเอาองคกรไปพบกับ ผลสําเร็จตามที่ได
มีการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร
ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ (strategy management)
Certo and Peter (อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, 2546, หนา 17) ใหคํา
นิยามวา “การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการที่ตอเนื่องและมีการทบทวนกระบวนการ
เวียนไปมาตลอดเวลา เพื่อใหองคกรโดยรวมสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม”
Wright (อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, 2546, หนา 17) ให คํานิยาม
วา “การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการตอเนื่องในการกําหนดภารกิจและเปาหมายของ
องค ก รภายใต บ ริ บทของสิ่ ง แวดล อมภายนอกขององคก ร การกํา หนดกลวิ ธีที่ เหมาะสม การ
ปฏิบัติงานตามกลวิธีที่กําหนดไว การใชอํานาจในการควบคุม กลยุทธ เพื่อทําใหมั่นใจวากลวิธีของ
องคกรที่นํามาใชสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว ”
ซึ่งจากคําจํากัดความตาง ๆ จะพบวาการจัดการกลยุทธนั้นประกอบไปดวย ภารกิจ
เปาหมาย วัตถุประสงค ระยะเวลา สภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก จุดออน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค แผนการ กระบวนการวิเคราะห กิจกรรม และทรัพยากร แตทั้งนี้สวนประกอบ
เหลานี้จะไมกอใหเกิดเปนการจัดการเชิงกลยุทธได หากขาดการจัดการที่ดีซึ่งจะหลอหลอมเอา
สวนประกอบตาง ๆ เขาไวดวยกัน ดังนั้น การจัดการกลยุทธจึงเปนทั้ง “ศาสตร และศิลป” (เดวิด,
2546, หนา 4) ที่ผูบริหารจําเปนจะตองจัดเรียงไวอยางลงตัว เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จตามที่
ไดตั้งเปาหมายไว
พอรตเตอร (2545, หนา 18-19) ไดกลาววา องคกรธุรกิจยอมตองการความมั่นใจวา
กลยุทธที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมอยางแทจริง ถึงแมวาจะเปนการยาก ที่จะกําหนดหลักเกณฑ
ในการวัดคุณภาพหรือความเหมาะสมของกลยุทธที่มีอยูได อยางไรก็ดีหลักเกณฑกวาง ๆ ที่พอจะ
ใชเป นหลั กในการประเมิ นถึง ความเหมาะสม แห งกลยุ ทธนั้นอาจพิจารณาไดจากหลัก เกณฑ
ดังตอไปนี้
1) เปาหมายที่กําหนดขึ้นในกลยุทธอยูในระดับที่ สามารถจะบรรลุถึงไดหรือไม
เพียงใด
2) นโยบายตลอดจนวิถีทางในทางปฏิบัติซึ่งกําหนดไวในกลยุทธนั้นครอบคลุม
ในทุก ๆ เปาหมายที่วางไวหรือไม และเปนไปในทิศทางที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันหรือไม
เพียงใด
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3) กลยุทธที่พัฒนาขึ้นนั้น ไดใชประโยชนอยางเต็มที่แลวหรือไมกับโอกาสทาง
ธุรกิจที่มีอยู
4) กลยุทธที่พัฒนาขึ้นนั้นเหมาะสมเพียงใด เมื่อคํานึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจมีขึ้น
ได ระดับความเสี่ยงภัยนั้นอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม และคุมกับโอกาสแหงการทํากําไร
เพียงใด
5) เปาหมายและวิถีทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายนั้นเหมาะสมเพียงใดกับ
สภาพแวดลอมเมื่อคํานึงถึงจังหวะและสถานการณในขณะนั้น
6) เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติซึ่งปรากฏในกลยุทธนั้นมีความเหมาะสม
เพียงใดกับกําลังและความสามารถ
7) เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติซึ่งปรากฏในกลยุทธนั้น มีความสอดคลอง
กับจุดเดนขององคกรธุรกิจเพียงใด
8) เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติซึ่งปรากฏในกลยุทธนั้น มีความสอดคลอง
กับทัศนคติ คานิยม และความเชื่อขององคกร ตลอดจนผูรับผิดชอบในทางปฏิบัติเพียงใด ทัศนคติ
และคานิยมเหลานี้มีความถูกตองเพียงใดกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต
9) ผูที่ รับผิ ดชอบตอการนํ า กลยุ ทธ ไ ปปฏิ บั ตินั้น มี ความเข า ใจอยา งถองแท
เพียงใดในเปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติที่ปรากฏอยูในกลยุทธ
10) องคกรธุรกิจมีความสามารถในการจัดการและการบริหารเพียงใดที่จะนํากล
ยุทธไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
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ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและผลผลิต

ดัง นั้น ผลกระทบจากบริบ ทและสภาวะแวดลอ มที่เ ปลี่ย นแปลงอย า งตอ เนื่อ ง
ตลอดเวลา ยอมทํา ให สวนราชการต องมี การทบทวนและปรับ เปลี่ยนยุท ธศาสตรอย างตอเนื่ อง
ตลอดเวลา การวางแผนยุ ท ธศาสตร ข องแต ล ะส ว นราชการนั ้ น ควรจะมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง
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ความเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ ประเทศ ได แ ก ระเบี ย บวาระแห ง ชาติ นโยบาย
รั ฐ บาล แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ีก าร
บริ ห ารกิ จ การ บา นเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 เปนตน ตลอดจนเชื่อ มโยงกับ แผนยุท ธศาสตรร ะดับ
กระทรวง / กลุม ภารกิจ มากกวาการเริม่ ตนดวยการวางแผนยุทธศาสตรฐานของกรมหรือจังหวัด1
ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของสวนราชการกับยุทธศาสตรระดับบน
ยุทธศาสตรระดับประเทศ
ยุทธศาสตรระดับกระทรวง/
กลุมภารกิจ
ยุทธศาสตรระดับกรม/
จังหวัด

กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร ประกอบไปดวยกระบวนการที่ สําคัญ
4 ขั้นตอน

1

รศ.ดร.พสุ เดชะริ นทร, (2551), หมวด 1 การวางแผนเชิง ยุ ท ธศาสตร , พิ มพ ค รัง้ ที่ 1, กรุงเทพฯ:
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี.
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ภาพที่ 4 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร

“การวางแผนยุทธศาสตร” (Strategic Planning)
คือ การวิเคราะหและกําหนด แนวทางที่ดีที่สุด ภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ โดยจะตองศึกษาขอมูล สภาพแวดล อ ม ทั้ ง ภายในและภายนอกอย า ง
รอบด า นมาประกอบการพิ จารณาในการวางแผน ยุ ท ธศาสตร มี ห ลัก การและแนวคิ ด คือ การ
วางแผนยุ ทธศาสตร ควรจะเป นไปในลั ก ษณะของกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมมี
วันสิ้น สุดทั้งนี้เนื่องจากยุทธศาสตรแ ละแนวทางในการปฏิบัติที่ไดพัฒนาขึ้นมาในชวงเวลาหนึ่ง
อาจจะไมเหมาะสมตอสถานการณ ณ อีกชวงเวลาหนึ่ง
2.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ Theories of Motivation
ความหมายของแรงจูงใจ
คําวา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere”(Kidd, 1973:101) ซึ่ง
มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมัก
ชักนําบุคคลใหเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action)
โลเวลล (Lovell, 1980: 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา”เปนกระบวนการที่ชัก
นํา โน มน า วใหบุ ค คลเกิ ดความมานะพยายามเพื่ อที่จะสนองตอบความต องการบางประการให
บรรลุผลสําเร็จ”
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่ม
พฤติ ก รรมการกระทํ า กิ จ กรรมของบุ ค คล โดยบุ ค คลจงใจกระทํ า พฤติ ก รรมนั้ น เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายที่ตองการ
ตอมาจึงมีทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ McClelland (1940s) ไดกลาวถึง การกระทําที่
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มีความหวังอันแรงกลาเพื่อใหเกิดความสําเร็จ ความผูกพัน และความตองการอํานาจ ซึ่งไดปรับ
ระดับลําดับขั้นความตองการของ Maslow เปนความตองการ 3 ระดับ ดังนี้ (1) ความตองการ
ดํารงชีวิตอยู (existence needs) คือ ความตองการทางรางกายและความปลอดภัย ความตองการ
รายได สวัสดิการและสภาพแวดลอมการทํางาน (2) ความตองการความสัมพันธ (relatedness needs)
คือ ความตองการทุกอยางที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธระหวางบุคคลภายในสถานที่ทํางาน (3) ความ
ตองการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความตองการภายในเพื่อการพัฒนาสวนบุคคล ความ
ตองการของบุคคลที่จะเจริญเติบโตพัฒนา และใชความสามารถอยางเต็มที่ดวยการแสวงหาโอกาส และการ
เอาชนะความทาทายใหม ๆ
ชุษณา (2542) ไดกลาวถึงแรงจูงใจตามแนวคิดของ Abraham Moslow วาคนเรา
ตองการที่จะมีคุณคาทางสังคมและเปนสวนหนึ่งในการยอมรับขององคกร โดยปกติแลวมนุษยใฝดี
ปรารถนาที่จะใชพลังความรู ความสามารถเพื่อนําตนเองไปสูชีวิตที่เจริญสมความปรารถนา ความรู
นึกคิดหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยนั้นเปนผลมาจากการพยายามที่จะตอบสนองความตองการ
ตาง ๆ เปนลําดับชั้นดังกลาวนั่นเอง
อรุณ (2534 ข.) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการทํางานวา ความเจริญหรือความเสื่อม
ขององคกรขึ้นกับคนในองคกรเปนสําคัญ ปฏิสัมพันธระหวางคนกับองคกรนั้นจะอยูที่หลักการ
ชวยเหลือและผลตอบแทน การที่องคกรสามารถจูงใจใหคนในองคกรมีความเชื่อมั่นในองคกร มี
ความรูสึกพึงพอใจในงาน จะนําไปสู การเพิ่มความสนใจในงาน การเพิ่มความกระตือรือรนในการ
ทํางานมากขึ้นและการเพิ่มผลงานในการผลิตใหสูงขึ้น
2.1.3 ทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถือเปนทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญ
ตอการและดํารงชีวิตของประชากรในประเทศ และยังคงเสริมสรางความมั่นคงใหกับประเทศไดอีก
ทางหนึ่งดวยแมวาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในอดีตที่ผานมา หลักการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมสําคัญเปนที่เปนที่รูจักกันดี คือ หลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter
pay)” เปนการบังคับใหผูกอมลพิษมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนหลักการที่ดี แตก็มีนอยประเทศที่นํา ไป
ปฏิบัติไดอยางจริงจัง และในที่สุดแลว กลายเปนรัฐบาลเปนผูจาย โดยมักจะอางกันวา ผูกอมลพิษ
เปนผูยากไร หลักการนั้นแมปจจุบันจะยังใชไมไดผลสําหรับประเทศไทย แตการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรประเภทภาษี หรือคาธรรมเนียมใหเกิดประโยชนก็ยังตองผลักดัน ตอไป
สุธาวัลย (2554) ไดกลาวในธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยวาเปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ มีความ
สมดุลยระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม แตทุกวันนี้ถาใชหลักธรรมะมา
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เปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะพบวา ทุกข คือ ปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่พรอมจะสงผลกระทบตอมนุษยในหลายๆดาน สมุทัย คือ
สาเหตุที่มาจาการพัฒนาที่ไมสมดุล ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการไมมีนโยบายสาธารณะที่
ดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม นิโรธ คือ เปาหมายของสังคมที่สงบสุขจากการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เพียงพอ มรรค คือ หนทางที่ดีที่จะนําไปสูเปาหลายดังกลาว
หลักการใหม ๆ ที่แพรหลายในระดับสากล และควรนํามาประยุกตกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนสมบัติสวนรวมของประเทศในอนาคตอัน ใกลก็คือ
1) หลักการระวังไวกอน (precautionary principle)
เปนหลักการที่กําหนดไวในคําประกาศกรุงริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ค.ศ. 1992 ขอ 15 (UNEP, 1992) ใหใชมาตรการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ในกรณีที่มีขอ
สงสัยวาหากกิจกรรมใดกอใหเกิดความเสียหายแกสิ่ งแวดลอมแลว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงจน
ไมอาจสามารถเยียวยาให กลับคืนดีได ก็ ใหระวังไวก อน หลักการนี้ สามารถใชเปนฐานกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับระบบนิเวศที่สลับซับซอนและยังไมเขาใจอยางเต็มที่และไมสามารถคาดการณผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนระบบดังกลาวได
เครื่องมือสําคัญภายใตหลักการนี้ไดแก
- การประเมินวัฏจักรของสิ่งแวดลอม (Life Cycle Assessment, LCA)
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment,
EIA)
- การประเมิ นสิ่ ง แวดล อมเชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Strategic Environmental
Assessment, SEA)
ทั้งหมดนี้เป นเครื่องมื อใชบูรณาการเพื่อการวางแผนเชิงรุกและมองปญหา
อยางรอบดาน
ในส วนของ EIA นั้ นเป น ที่ เข า ใจกั นแล วในกลุ ม นั ก ประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมวา โครงการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรที่สง ผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม จําเป น
จะต อ งจั ด ทํ า รายงานนี้ เ สมอ แต ก็ มั ก ไม ไ ด รั บ การติ ด ตามประเมิ น ผล หลั ง จากส ง รายงานแก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมอยางจริงจังเรื่องของ “การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
หรือระดับยุทธศาสตร ,SEA” ดูยังเปนเรื่องใหมที่ใชเปนเครื่องมือประเมินสิ่งแวดลอม เริ่มตั้งแต
นโยบาย แผน หรือ โครงการใด ๆ ตั้งแตเริ่มแรกโดยมีการพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู SEA เปน
วิ ธี ก ารที่ เป ดโอกาสให เกิ ดการมี ส วนร วมในประเด็ นทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มที่ อ าจเกิ ด จาก
นโยบายหรือการวางแผนพัฒนา รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ และนําไปสูการปฏิบัติในขั้นตอน
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ของการวางแผนยุ ท ธศาสตร ป จจุ บั นหลายประเทศกํ า หนดให SEA อยู ภ ายใต ก ฎหมายการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (Ahmed และคณะ (2005) ; http://www.sea-info.net/ )
2) หลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary Pay Principle) เปน
ลักษณะของผูที่ไดประโยชนจากผูใชบริการเปนผูจ าย โดยกําหนดใหนําเงินภาษีรายไดทองถิ่นมา
อุดหนุน (www.onep.go.th/information/เอกสารประกอบการประชุม_3-สค-2550.pdf)
3) หลักการใหประชาชนมีสวนรวม อาจนับไดวาเปนกุญแจแหงความสําเร็จที่
สําคัญที่สุดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวง 5 ปขางหนา เพราะความรอย
หรอและเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลวนแลวแตเกิดจากน้ํามือมนุษยทั้งสิ้น
ภายใตหลักการนี้ เครื่องมือที่สําคัญคือการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ (Public disclosure) เพราะการมี
สวนรวมของประชาชนจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอเมื่อประชาชนไดรับขอมูล ที่
ถู ก ต อ ง นอกจากนี้ ยั ง ควรสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนและเอกชนเข า มามี ส ว นร ว มในการดู แ ล
สิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน มาตรา 8 Rs คือ การคิดหรือทบทวนใหม (Rethink) การเลิกใช (Reject)
การลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) การใหคุณคาหรือการประเมินใหม (Revalue) การซอม
(Repair) การเติ ม (Refill) และการนํ า กลั บ มาใช ใ หม (Recycle) (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549)
สําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย พรชัย ธรณ
ธรรม และ จินตนา ทวีมา ( http//www.guru.sanook.com/encyclopedia ) ไดกลาวถึงกลยุทธในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไวในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเลมที่ 19 วาจะตอง
มีแนวทางและมาตรการตาง ๆที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกันไป ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปญหา
ที่เกิดขึ้นและเปนอยูในขณะนั้นแนวทางและมาตรการดังกลาวจะมี ลักษณะอยางหนึ่งอยางใด หรือมี
ทุกลักษณะประกอบกัน ดังนี้
- การรั ก ษาและฟ น ฟู เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่ประสบปญหาหรือถูกทําลายไปแลว โดยจะตองเรงแกไข สงวนรักษามิใหเกิดความ
เสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันจะตองฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสียไปใหกลับฟนคืนสภาพ
- การปองกัน โดยการควบคุมการดําเนินงานและการพัฒนาตาง ๆ ใหมีการ
ปองกันการทําลายสภาพแวดลอม หรือใหมีการกําจัดสารมลพิษตาง ๆ ดวยการวางแผนปองกัน
ตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ
- การส ง เสริม โดยการให ก ารศึก ษา ความรู และความเข า ใจต อประชาชน
เกี่ยวกับความสัมพันธในระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ เพื่อใหเกิด
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จิ ต สํ า นึ ก ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มและมี ค วามคิ ด ที่ จ ะร ว มรั บ ผิ ด ชอบในการป อ งกั น และรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เพื่อใหบรรลุแนวทางและมาตรการดังกลาวขางตน จึงตองมีกลยุทธ/เครื่องมือใน
การนํา มาใชเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในภาพรวม ระดับพื้นที่ และ
ระดับ โครงการ ดังนี้คือ 1.) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยกลไกของการ
บริหารและการจัดการโดยทั่วไป 2.) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมระดับพื้นที่
และ 3. ) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมระดับโครงการ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ชัยสิทธิ์ (2532) ไดศึกษาไมพะยูง พบวา สําหรับประเทศไทย ไมพะยูงในธรรมชาติในปา
เบญจพรรณชื้น และปาดิบแลงทั่วไป ทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ในพื้ นที่ที่
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 100-200 เมตร พะยูงเปนชื่อพื้นเมืองทางการของไมชนิดนี้ แตก็มีการ
เรี ย กขานที่ แตกต า งกั นไป ตามท องถิ่ น ต า งๆ เช น กระยง กระยุ ง (เขมร – สุ รินทร ) ขะยุ ง
(อุบลราชธานี) ประดูลาย (ชลบุรี) พะยูงไหม (สระบุรี) ประดูเสน (ตราด) ประดูตม (จันทรบุรี) หีวสี
เมาะ (จี น) เป นต น มี ชื่อวิ ท ยาศาสตร วา Dalbergia cochinchinensis Pierre อยูใ นอนุ วงศ
Papilionaceae วงศ Leguminosea มีชื่อทางการคาในตลาดตางประเทศวา Siamese Rosewood หรือ
Thailand Rosewood มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศไทย พมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม พะยูงจัดวาเปน
ไมมีคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และยังเปนไมมีคาทางเศรษฐกิจที่มีราคาแพงที่สุด
ชนิดหนึ่งในตลาดตางประเทศอีกดวย อยางไรก็ตามจากสถิติปริมาณไม ที่ทําออกจากปา ระหวางป
พ.ศ. 2528 ถึง 2532 นั้น ในป พ.ศ. 2530 มีการทําไมพะยูงออกสูงสุด แตมีปริมาณเพียง 662 ลบ.ม.
เทานั้น ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับไมสัก (37,278 ลบ.ม.) และไมประดู (51,937 ลบ.ม.) ในปเดียวกัน
จึงอาจจะถือไดวาไมพะยูงในประเทศไทย กําลังเผชิญกับสภาวะที่ลอแหลมตอการสูญพันธหรือสูญ
สิ้นในความหลากหลายทางพันธุกรรม การอนุรักษสายพันธุจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญและเรงดวน
สําหรับไมชนิดนี้
พะยูงเปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงถึง 25 เมตร มีชวงลําตน 10-15 เมตร มีเปลือกสี
เทา เรียบ ลอกเปนแผนบาง ๆ เปลือกในสีน้ําตาลแกมเหลือง โดยมากจะมีพุมใบกวาง การแตกกิ่ง
กานจะแตกเปนแขนงแยกยอยจากกิ่งใหญ โดยมากตาที่จะแตกเปนกิ่งใหม มักจะอยูบนกิ่งแขนงยอย
บริเวณสวนนอกของพุมใบ ใบเปนใบประกอบเปนชอแบบขนนก ชอใบยาว 10-15 ซม. มีใบยอย
7-9 ใบ เรียงตัวสลับกัน ใบมีลักษณะเหนียวคลายแผนหนังบาง ๆ มีลักษณะรูปไขขนาดกวาง
3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. ปลายใบแหลม ดอกพะยูงมีขนาดเล็กสีขาวเกิดบนชอดอกเชิงประกอบ ตาม
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ปลายกิ่งหรือตามงามใบใกลยอด ออกดอกระหวางเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ผลพะยูงเปนฝก
เกลี้ยงรูปขนานแบนและบอบบางกวาง 1.2 ซม. ยาว 4-6 ซม. ตรงบริเวณที่หุมเมล็ดมองเห็น เสน
แขนงไมชัดเจน ฝกพะยูงเมื่อแกจะไมแตกออกเหมือนฝกแดง หรือ ฝกมะคาโมง ฝกจะรวงหลนโดย
ที่เมล็ดยังอยูในฝก มีเมล็ดจํานวน 1-4 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบนเปนรูปไต สีน้ําตาลเขม ผิวเมล็ด
คอนขางมันมีขนาด กวางประมาณ 4 มม. ยาว 7 มม. ระบบรากเปนระบบรากแกวและรากแขนงโดย
รากแกวจะเปนรากแกนหลักที่มี รากแขนงแตกยอยออกไป เปนไมที่มีระบบรากคอนขางลึก ราก
ฝอยจะมีปมรากแบบปมรากถั่วชวยในการตรึงกาซไนโตรเจน
ประโยชนของไมพะยูงโดยมากจะอยูในรูปของการใชประโยชนจากเนื้อไมที่มีสีสันและ
ลวดลายสวยงามจนถือไดวาเปนไมที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดโลก เนื้อไมพะยูงมีความ
ละเอียด เหนียวแข็งทนทานและชักเงาไดดี มีน้ํามันในตัว จึงมักใชทํา เครื่องเรือน เครื่องใชตาง ๆ
ใชในการแกะสลักและทําดามเครื่องมือตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาของไมพะยูง ดังนี้
(1) “ราก”ใชแกไขพิษเซื่องซึม
(2) “เปลือกตน”ใชตมน้ํา เอาน้ํามาอมแกปากเปอย แกปากแตกระแหง
(3) “ยางสด”ใชทาแกปากเปอย
(4) “ผลแหง”ใชทําไมประดับแหง และที่สําคัญเปนพันธุไมพระราชทานเพื่อปลูกเปนไม
มงคลประจําจังหวัดหนองบัวลําภู
พะยูง แมจะเป นไม มีคา ทางเศรษฐกิ จที่สํ าคัญและสามารถปลูกไดในหลายพื้นที่ แต
เนื่องจากเปนไมที่โตคอนขางชา อีกทั้งไมมีขอมูลที่แนชัดเกี่ยวกับชวงอายุตัดฟนและอัตราผลผลิต
จึงไมไดรับความสนใจเทาที่ควรในการปลูกสรางสวนปาอยางจริงจัง (ภาพที่ 5)
บุญลาภ (2554) ไดศึกษาการดําเนินการตรวจยึดไมพะยูง ทองที่อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี พบวา ปญหาการลักลอบตัดไมพะยูงมีหลายสาเหตุ ทั้งปญหาภายในประเทศและนอก
ประเทศ ที่สําคัญคือ ไมพะยูงเปนไมหวงหามที่มีความตองการจากนอกประเทศสูง มีจํานวนนอย
เฉพาะในปาธรรมชาติแถบภาคอีสานของประเทศไทยเทานั้นจึงทําใหราคาแพงเปนแรงจูงใจที่ดีทํา
ให มี ก ารลั ก ลอบตั ดไม อย า งรุ น แรง ประกอบกั บ เจ า หน า ที่ ภาครั ฐหย อนยานในการปฏิ บั ติง าน
ประชาชนไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กฎหมาย ขาดความรู ค วามเข า ใจในการร ว มดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาครัฐบาลเองไมปรับเปลี่ยนกลยุทธมารองรับปญหาดังกลาวจึงไมสามารถ
ตอตานได
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ภาพที่ 5 ลักษณะของไมพะยูง ประกอบดวย
กลาไม ใน ดอก ผล ตน เนื้อไม เปลือกไม และผลิตภัณฑจากไมพะยูง

กลาไม ลักษณะของใบ ลักษณะดอก ลักษณะผลออน

เนื้อไมสีเขม เปลือกไมสีเทา เรียบ ไมพะยูง อายุ 4-5 ป ไมพะยูง อายุมากกวา 10 ป ในปา

ที่มา: บุญลาภ (2554) ; กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช(2554)
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การที่จะสามารถแกปญหาการลักลอบตัดไมพะยูงในประเทศไทยไดนั้น แมวาจะเปน
ป ญ หาเพี ย งจุ ด เดี ย ว แต ส ามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง ทุ ก ป ญหาได ดั ง นั้ น ควรใช ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบบูรณาการเพื่อใหสัมฤทธิ์ผล โดยบุคคลากรที่มีคุณภาพมี
วินัย ใชทุกศาสตรทุกสวนที่เกี่ยวของมาชวยในการรักษา ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในหลายมิติ เปนพลวัต และมีวิวัฒนาการภายใตความรวมมือของหลายองคกร หลาย
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กลุมคนที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และองคกรอิสระ
(วิชา และกิตติชัย,2547)ใหมีความเชื่อมโยง ครอบคลุมประเด็นปญหา มีการรวบรวมขอมูล ทําการ
วางแผน รวมตั ดสินใจดํา เนินการภายใตง บประมาณที่ พอเพี ย ง มีข บวนการติ ดตามประเมินผล
พร อ มทั้ ง รั บ ฟ ง ข อคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส ว นในสั ง คม ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดลอม ในระดับรากหญา ชุมชน ระดับประเทศ ภูมิภาคและประชาคมโลกไดเขามารับรู ใน
การจะตัดสินใจวาจะเลือกกลยุทธและวิธีการใดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติและการเกิดความยั่งยืนทั้งทรัพยากรและองคกรดําเนินการ จําเปนตอง
ศึกษาถึงทิศทางใหม ๆ ที่ทั้งนักวิจัยและนักพัฒนาไดรวมกันคิดมา ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากปญหา
ต องคํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอก รวมทั้ ง ข อจํ า กั ด ในเชิ ง กฎหมาย นโยบาย
งบประมาณและปจจัยในการสนับสนุนอื่น ๆ
ภาพที่ 6 การบูรณาการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ในการพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและนอกประเทศ

ที่มา: นิพนธ (2549)
2 นิ้ว

1 นิ้ว

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลจากศึกษาพบวาการที่จะสามารถแก ปญหาการลักลอบตัดไมโดยเฉพาะไมพะยูงของ
ประเทศไทยนั้น จะตองใชหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบบูรณาการ
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผล โดยบุคคลากรที่มีคุณภาพมีวินัย ใชทุกศาสตรทุกสวนที่เกี่ยวของมาชวยในการ
รั ก ษา ฟ น ฟู แ ละส ง เสริ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ในหลายมิ ติ เป น พลวั ต และมี
วิวัฒนาการภายใตความรวมมือของหลายองคกร หลายกลุมคนที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน สถาบั น การศึ ก ษา และองค ก รอิ ส ระ ร ว มวางแผนและร ว มตั ด สิ น ใจ
ดํ า เนิ น การ พร อ มทั้ ง รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส ว นในสั ง คม ทั้ ง ระดั บ รา กหญ า ชุ ม ชน
ระดับประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาคและประชาคมโลกไดเขามารับรู ในการจะตัดสินใจวาจะเลือก
กลยุทธและวิธีการใดในการรวมกันแกไขปญหาการลักลอบตัดไมโดยเฉพาะไมพะยูง
ในการศึกษาสามารถแยกผลการศึกษาออกเปน 5 หัวขอ กลาวคือ (1) สาเหตุและปญหา
การลักลอบตัดไมทั่วไปในประเทศไทย (2) สาเหตุและปญหาของการลักลอบตัดไมพะยูง (3) การ
ดําเนินการจับกุมคดีไมพะยูง (4) การปองกันและปราบปรามการตัดไมพะยูงในประเทศไทย และ
(5) การแกไขปญหาระหวางประเทศและขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สาเหตุและปญหาการลักลอบตัดไมในประเทศไทย
ปญหาการตัดไมทําลายปาในเมืองไทยเกิดขึ้นในหลายวัตถุประสงค ทั้งการลักลอบตัดไม
เพื่อนําไปขาย บุกรุกพื้นที่เพื่อทําธุรกิจ ใชพื้นที่เพื่อการเกษตร ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังมานานและมี
แนวโนมที่พื้นที่ปาจะลดลงไปเรื่อย ๆ กอใหเกิดผลกระทบตามมา เชน น้ําทวมฉับพลัน โคลนถลม
น้ําปาไหลหลาก อากาศเสียหรือกระทั่งภาวะโลกรอนที่เปนปญหาใหญในปจจุบันนี้ เพราะวาปาไม
เปนแหลงกําเนิดปจจัยสี่ คือ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และอาหารที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว อีกทั้งเปนแหลงตนน้ําลําธาร และประโยชนอีกมากมาย ปาไมมี
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออม การทําลายปาถือวาเปนการทําลายสวนรวมเพราะสิ่งเหลานี้คือ
ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ ใชสอยประโยชนตางๆ รวมกัน ดังนั้น ผูใดทําลายปา ผูนั้นกําลัง
ทําลายชาติ (oknation.net, 2552)
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พื้นที่ปาอนุรักษของประเทศไทยลดจํานวนลงเรื่อย ๆ ในชวงหลายสิบปที่ผานมา จากที่
กลาวในบทที่ผานมา ชี้ใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมประมาณ 171 ลานไร คิด
เปนรอยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แตในป พ.ศ. 2551 พบวามีพื้นที่ปาไมเหลืออยูประมาณ
107.24 ลานไร คิดเปนรอยละ 33.44 ของพื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ ระยะเวลาเกือบ 50 ป ประเทศไทย
สูญเสียพื้นที่ปาไปแลว ประมาณ 64 ลานไร ปจจัยหลัก ที่นําไปสูการลดลงของพื้นที่ปาธรรมชาติ
นั้น ไดแก
(1) การใหสัมปทานปาไมโดยขาดการควบคุม
(2) การเพิ่มประชากร ทําใหครอบครัวเกษตรกรที่ถือที่ดิ นทํากินขนาดเล็ก ไมสามารถ
แบงที่ดินทํากินใหแกสมาชิกในครัวเรือนไดเพียงพอ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการบุกรุกปา
เพิ่มขึ้น
(3) การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางโรงเรียน วัด อางเก็บน้ํา รวมทั้ง
การตัดถนนเขาพื้นที่ปาหรือสรางชุมชนรอบ ๆ พื้นที่ปา
(4) การประกาศเขตอนุรักษปาไม พื้นที่ปาสงวนและปาอนุรักษหลายแหงทับซอนที่ทํา
กินประชาชน
(5) การแพรหลายของอุปกรณ เทคโนโลยีเลื่อยไฟฟาและรถไถ ทําใหเกิดอัตราเรงในการ
ทําลายพื้นที่ปา
(6) การทําการเกษตรเชิงพาณิชย
(7) การเก็งกําไรที่ดิน ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา
(8) ปญหาการตัดไมทําลายปาอันเกิดจากนายทุนธุรกิจหรือนายทุนรวมมือกับเจาหนาที่รัฐ
3.2 สาเหตุและปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง
ไมพะยูงเปนไมหวงหามประเภท ก. ตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ.2484 เชนเดียวกับ ไมประดู
ไมสัก ไมยาง ที่จะตองมีการขออนุญาตทําไมกอน รัฐบาลในชวงของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
อาศั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห อํ า นาจรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใ นขณะนั้ น คื อ
พล.ต.สนั่นขจรประศาสน มีอํานาจสั่งยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ หรือมีคําสั่งประกาศปดปา
จึงสงผลใหไมมีการใหสัมปทานทําไมอีกตอไป แตกระนั้นปญหาการลักลอบตัดไมก็ยังคงเกิดขึ้น
อยางรุนแรงและตอเนื่อง โดยเฉพาะการลักลอบตัดไมพะยูง ซึ่งตามกฎหมายถือวามีความผิด แต
โทษจากการลักลอบตัดไมเหลานี้ก็ยังไมใชโทษหนัก เพียงแคปรับ 10,000 บาท หรือจําคุก 2-5 ป
แลวแตความผิด ชาวบานและพอคาไมจึงกลาเสี่ยงเขามาทํา ผิดกันมาก ทําใหจนผืนปาพะยูงสุดทาย
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเหลืออยูเฉพาะในแถบเทือกเขาภูพานและพนมดงรักเขาสูขั้นวิกฤติ
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หากไมนับรวมเทือกเขาพนมดงรักทางอีสานใต เฉพาะเขตพื้นที่อีสานเหนือซึ่งประกอบดวยเขต
อุทยานแหงชาติภูพาน อุทยานแหงชาติภูผายล เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปา
ภูสีฐาน ซึ่งผืนปาดังกลาวครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทั้ง สกลนคร กาฬสินธุ นครพนม เลย และ
มหาสารคาม พบวาปาพะยูงซึ่งมีรวมกันมากกวา 30-40 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมดถูกลักลอบตัด
ในชวง 4-5 ป ที่ผานมาถึง 20 เปอรเซ็นต (ศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2554)
ปจจุบันจากการสํารวจเบื้องตนของกรมอุทยานฯ พบวามีไมพะยูงเหลืออยูประมาณ 250,000
ไร (ประมาณ 85,000 ลูกบาศกเมตร สวนใหญอยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมปาภูพานและกลุมปาพนมดงรัก (ภาพที่ 7 และ 8)
กลุมปาภูพาน ประกอบไปดวยอุทยานแหงชาติภูพาน อุทยานแหงชาติภูผายล และเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน ครอบคลุม จ.นครพนม จ. สกลนคร จ.มุกดาหาร และ จ.กาฬสินธุ
กลุมปาพนมดงรัก ประกอบไปดวย อุทยานแหงชาติภูจองนายอย เขตรักษาพันธุสัตวปา
ยอดโดม เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก และเขตรั กษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ครอบคลุม จ.
อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร และจ.บุรีรัมย ซึ่งตนพะยูงที่มีอายุมากที่สุด คือ ไมต่ํากวา 150
ป พบที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา โดยมีความใหญประมาณ 2-3 คนโอบ (สโมสรสื่อเดินทาง,
2554)
ภาพที่ 7 แหลงที่พบไมพะยูงในประเทศไทย

ที่มา: สํานักปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555)
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ภาพที่ 8 เขตพื้นที่ปาอนุรักษที่พบไมพะยูง

ที่มา: สํานักปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2555)
ความนิยมตอไมพะยูง นอกจากในไทยที่เชื่อวา “พะยูง” เปนไมมงคล และลวดลายไมเปน
ที่ชื่นชอบแลว คน สิงคโปร, ไตหวัน, ฮองกง, จีน ก็สนใจไมพะยูงมาก โดยเฉพาะ “จีนเปนตลาด
ใหญ” เพราะก็มีความเชื่อในเรื่องการเปนไมมงคลเชนกัน ในจีน ไมพะยูงถูกใชทําเปนสิ่งตาง ๆ
มากมายสารพัดชนิด สําหรับเมืองไทย ปจจุบันไมพะยูงซึ่งโตชา ใชเวลานานเปนสิบ ๆ ป เริ่มจะหา
ยาก ดั งนั้ นจึ งมี ขบวนการลัก ลอบตั ดในพื้ นที่ ปา สงวนแหง ชาติ และ ปาอนุรักษ ลั กลอบสง ขาย
ตางชาติ โดยไมพะยูงในพื้นที่ปาแถบอีสานตอนลางกําลั งตกเปนเปาใหญ เพราะเนื้อไมมีแกนและ
ลวดลายสวยงามเปนพิเศษ (ตํารวจภูธรภาค 3, 2551)
จากกระแสการลักลอบตัดไมพะยูงเพื่อสงออกไปขายยังประเทศจีน คิดเปนเม็ดเงินมูลคา
มหาศาล โดยในป พ.ศ.2551 ประเทศจีนเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปก จีนตองการประกาศ
ใหชาวโลกรับรูถึงความยิ่งใหญของประเทศ ความพรอมดวยศักยภาพในทุกๆ ดาน และรูดีถึง
ลวดลายที่สวยงามและความคงทนของเนื้อไมพะยูง อันเปนที่มาของความตองการไมพะยูงเปน
จํานวนมาก เพื่อนําไปซอมแซมบูรณปฏิสังขรณ วัดวาอารามและปราสาทราชวังตางๆ ของจีน ดวย
ปริมาณความตองการไมพะยูงที่มีมากมายจากความหนาแนนของจํานวนประชากรที่จีนครองอันดับ
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สูงสุดของโลกมาตลอดนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนไมพะยูงที่มีอยูบนโลกนี้แลว มันแทบจะ
เทียบกันไมไดหากจะทําใหความตองการกับปริมาณไมพะยูงที่มีอยูมันสมดุลกัน
ตอมาไมพะยูงมีราคาสูงขึ้นมากหลายเทาตั ว จึงไมสามารถนําไปสรางเฟอรนิเจอรได ชาว
จีนจึงหันมานิยมนํามาทําเปนวัตถุมงคลและของแตงบานชิ้นเล็กๆ เชน ปเซียะ, เทพเจาฮก ลก ซิ่ว
หรือ เทพเจากวนอู, แจกัน เปนตน จึงทําใหไมพะยูงเปนที่นิยมเรื่อยมาและมีราคาสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
นับตั้งแตป พ.ศ.2551 จนถึงปจจุบัน ที่ความตองการไมพะยูงจากประเทศจีนมีจํานวนมาก
ยิ่งกวาเดิม ชวง 4-5 ปมานี้ ราคาไมพะยูงที่แพงลิบลิ่ว ลอใจใหมีการลักลอบตัดมากขึ้น ไมพะยูงมี
ราคาสูงถึงลูกบาศกเมตรละกวา 40,000 บาท พะยูง 1 ทอน ขายในไทยไดราคาเพียง 150,000 บาท
แตเมื่อสงไปขายตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ราคาจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เทาตัว (สโมสร
สื่อเดินทาง, 2554)
จากการศึ ก ษาสาเหตุ และป ญหาการลั ก ลอบตั ดไม พ ะยู ง ดั ง กล า วข า งต นและจากการ
รวบรวมข อ มู ล พฤติ ก รรมของขบวนการตั ด ไม พ ะยู ง สามารถยกตั ว อย า งเป น กรณี ศึ ก ษาได
ดังตอไปนี้
กรณีที่ 1 ขบวนการลักลอบตัดไมพะยูง จะขนไมมาเพื่อเตรียมแปรรูปสงไปยังประเทศ
เพื่อนบานผานทางชายแดนตามลําน้ําโขง จะมีผูมีอิทธิพลบางคนในพื้นที่อยูเบื้องหลัง ไมสวนใหญ
นํามาจาก ภูลังกา ภูวัว ภูผายล ในเขตอุทยานแหงชาติภูพาน จ.สกลนคร เมื่อแปรรูปแลวก็ลําเลียง
ผานทาง สปป.ลาว มุงหนาสงปลายทางที่ประเทศจีน โดยมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เทาตัว การตัดไม
ทุกครั้ง มักจะมี "เจาหนาที่รัฐนอกแถว" เขาไปเกี่ยวของเสมอ จะทํางานกันเปนทีมในระดับตนทาง
กลุม นี้จะเปนคนแจง ให กลุม มอดไม รูค วามเคลื่อนไหวของเจ าหน าที่ โดยจะแจง พิกัดว า วันนี้
เจาหนาที่ชุดจับกุมจะเขาไปลาดตระเวนพื้นที่ไหน จะไดไมไปปทําไม เมื่อเจาหนาที่ไปถึงก็จะไม
พบคนทําผิด หรือพบเพียงไมพะยูงที่ถูกตัดทิ้งไว ก็จะตรวจยึดออกมาเปนไมของกลาง แลวก็นํามา
เก็บไวที่สํานักงาน หลังจากนั้น ไมนานก็จะไดขาววา ไมของกลางหาย เจาหนาที่ทุกคนจะตองก็จะ
เก็บเรื่องเงียบ เพื่อไมใหเปนขาวแพรกระจายออกไปถึงหูผูบังคับบัญชา เพราะเกรงวาจะตองทํา
รายงานชี้แจง (บางหนวยไมที่หายไปเปนเพราะคําสั่งเจานาย เมื่อเรื่องเงียบ เปนธรรมดาที่จะมีครั้งที่
2 , 3 และ 4 ตามมา
สําหรับกรณีที่ไมถูกจับ หลังนําไมออกจากปาไดแลว ก็จะมีเจาหนาที่รัฐอีกชุด ซึ่งจะมีทั้ง
เจาหนาที่ปาไม และตํารวจ ที่รับสินบนพอคาไมพะยูง โดยจะคอยวิ่งเคลียรเสนทางให เริ่มตนจาก
การเคลียรเงินสินบนใหกับหัวหนาสวนที่เกี่ยวของ ตั้งแตระดับสูงสุดในพื้นที่ไปจนถึงระดับทองที่
รวมทั้งหัวหนาชุดจุดตรวจตางๆ ที่สามารถพูดคุยตกลงกันได แตเพื่อความไมประมาท คนเหลานี้จะ
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ทําหนาที่ขับรถวิ่งนําหนารถขนไมพะยูง เพื่อดูวา เสนทางไหนมีจุดตรวจจุดสกัดหรือไม โดยทีมนี้
จะใชรถยนตไมต่ํากวา 3-4 คัน ตอทีม/ตอคืน จากนั้น จะหาคนที่รูเสนทางขับรถนํารถขนไม โดยไม
บอกวารถที่เขาวิ่งนําเพื่อบอกเสนทางนั้น ขนอะไร ใครวาจาง บอกเพียงเปาหมายที่จะใหไปสง
เทานั้น ถึงที่หมายก็จะรับเงินแลวขับหนีไป จากนั้นจะมีคนใหมมารับชวงขับนําเสนทางไปอีกจุด
หนึ่ง จนกวาจะถึงจุดพักไม หากโชคไมเขาขาง เมื่อตํารวจจับคนนําทางได พวกนี้จะไมสามารถสาว
ไปถึงตัวผูจางวานไดเลย เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนกันหลายทอด แมแตคนขับรถขนไมเอง ก็ยังไมรู
วาใครเปนผูจางวานเชนเดียวกัน เจาหนาที่นอกแถวที่ทําหนาที่อํานวยความสะดวกตรงนี้ จะไดรับ
คาจางเที่ยวละอยางนอย 20,000 - 30,000 บาท หรือตามความยากงายของการขนยายแตละครั้ง ทํา
ใหขบวนการตัดไมพะยูง และบุกรุกทําลายปาในเทือกเขาพนมดงรัก และตะเข็บชายแดนยังทํางาน
กันอยูอยางตอเนื่อง (กรุงเทพธุรกิจ, 2554)
กรณีที่ 2 จากรายงาน ของหนวยปราบปรามเฉพาะกิจการตัดไมพะยูง กรมอุทยาน
แหงชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปดเผยวา เมื่อป พ.ศ. 2554 มีการ
เตรียมการลักลอบขนไมพะยูงลอตใหญเปนจํานวนมหาศาลออกนอกประเทศไทย โดยเปนไมพะยูง
แปรรูป จํานวนกวา 100 คอนเทนเนอร คิดเปนมูลคากวา 3 พันลานบาท กําลังรอเพื่อ
สงออกไปตางประเทศที่ทาเรือคลองเตย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ที่ผานมายังมีการเขาจับกุมไดที่ ดานปาดังเบ
ซาร จํานวนกวา 10 คอนเทนเนอร มีเจาหนาที่ของทาเรือคลองเตยรวมขบวนการรับจางอําพรางเพื่อ
ลักลอบสงออกไมพะยูงมาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการสําแดงเอกสารวาเปนไมประดู ไมมะคา
แปรรูปเพื่อทําเฟอรนิเจอร และบางรายการสําแดงวาเปนพืชผลทางการเกษตร ทําใหผานพิธีทาง
ศุลกากรไปได โดยอาศัยชวงเกิดเหตุการณอุทกภัยทั่วประเทศทําใหการสงออกดําเนินการไดงายขึ้น
ปลายทางคือ ทางเรือไปประเทศสิงคโปร (หนวยปราบปรามเฉพาะกิจการตัดไมพะยูง กรมอุทยาน
แหงชาติฯ ,2554)
กรณีที่ 3 จากการรายงานของ ฝายกฎหมาย กรมศุลกากร เปดเผยวา ตัวเลขไมพะยูง ที่
กรมศุลกากรจับไดขณะนี้มีอยู 10,000 ลูกบาศกเมตร 700 ตูคอนเทนเนอร กับเรือประมงอีก 6 ลํา
กลุมผูคาลักลอบไปใชเรือประมงเพราะกรมศุลกากรมีเครื่องเอกซเรยตั้งตามดานตาง ๆ ถึงแมจะ
ทํางานหรือไมทํางานก็ตามแตเปนเรื่องของจิตวิทยา ผูลักลอบจะใชวิธีหลบเลี่ยงไปยังดานที่ไมมี
เครื่องเอกซเรย เชน ดานกันตัง จังหวัดตรัง และอีกลักษณะหนึ่งคือ การตัดไมจากฝงไทยแลวทิ้งไป
ในแมน้ําโขงฝงลาว ไปขึ้นที่ฝงลาว นอกจากนี้มีการจับกุมไดทางเรือประมง ซึ่งการจับกุมเปนไปได
ยากมากหากไมมีการชี้เบาะแสเพราะในทะเลมีเรือเปนหมื่นเปนแสนลํา (เดลินิวส, 2554)
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กรณีที่ 4 รายงานจาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 จ.อุบลราชธานี กรมอุทยานแหงชาติ
ฯ เปดเผยวา ไมพะยูงที่ตัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่เ ขตอุทยานแหงชาติ
ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี มีกลุมผูลักลอบตัดไมพะยูง 2 กลุม คือ
(1) กลุมที่ 1 กลุมทําไมในแนวชายแดน ที่เรียกวากองกําลังติดอาวุธไมทราบสัญชาติ
กลุมนี้เสพยาบาเพราะพวกนี้ตองเลื่อยไมตากแดดตากฝนทั้งวันทั้งคืน โดยแบงการทํางานเปน 3 ชุด
คือ ชุดคุมกัน ชุดเลื่อยไม ชุดขนไม กองกําลังจะเคลื่อนยายจุดไปเรื่อย ๆ เมื่อเจาหนาที่เขาไปตรวจก็
เจอกองไม ไมมีกําลังขนออกไมได ก็ใชวิธีขออนุญาตทําลาย ไมเหลานี้ถูกลําเลียงออกสูประเทศ
กัมพูชา โดยใชรถเข็นประดิษฐเองโครงลอทําดวยเหล็กเสน และทิ้งไปทางกัมพูชาจะมีจุดชองหนา
ผาทิ้งไม ไมทั้งหมดนําไปฟอกที่เวียดนามเขาไปยังจีน
(2) กลุมที่ 2 กลุมที่ทําไมอยูในประเทศรวมทั้งที่ชาวบานลําเลียงไปทางใตก็มีอยางที่กรม
ศุลกากรจับได แตลําเลียงในลักษณะกองทัพมด อางวาไวทําบาน ใชวิธีการขนใสรถทั่วไปอาจมี
เจาหนาที่รูเห็น แตลาสุดตรวจพบวาเจาะกระบะรถนําไมวางไวที่แชสซีสรถ 4 ทอน ตกราคาทอนละ
20,000 บาท (เดลินิวส, 2554)
กรณีที่ 5 กลุมนายทุนจะจางชาวบานเขาไปสํารวจในปาวา มีไมพะยูงตนไหนบางที่ตน
ใหญเพียงพอพรอมที่จะตัดไดแลว หลังจากนั้นชาวบานจะใชมีดปลอกเปลือกไมใหรอบตน (วิธีการ
การไม ) เพื่ อ ให ไ ม ตน นั้ นตายเร็ วๆ หลั ง จากนั้ น ก็ โ ค นไม พ ะยู ง ลงเพื่ อเข า สู ข บวนการตบตา
ผูรับผิ ดชอบตอไป บางกรณีจะนํ าไมจากประเทศเพื่อนบานบ าง เพื่อเขาสู วิธีการสวมตอใน
ไทย โดยเฉพาะศรีสะเกษ มีบางหมูบานรับจางสวมตอไม หากินกันอยางเปนร่ําเปนสันต ปจจุบันนี้
การสวมตอ ยังพอมีหลงเหลืออยูบางกลยุทธใหมลาสุดที่ใชกัน ในปจจุบันนี้ จะใชรถจักรยานยนต
วิบาก 20-30 คัน ตั้งเปนกองทัพมด ทยอยกันลําเลียงออกมาจากปา เพื่อมาบรรจุตูคอนเทนเนอรที่
จอดรออยูชายปา "สวยสติ๊กเกอร" นับวาเปนใบเบิกทางอันสําคัญ ใหกับผูมีอิทธิพลขนไมเถื่อน ผาน
ดานตรวจไดเปนอยางดี เมื่อผูรับผิดชอบบนถนนหลวงมองเห็นสติ๊กเกอรสวย มักตองปลอยผานไป
โดยไมไดมีการตรวจสอบวา ภายในตูคอนเทนเนอรนั้น ๆ มีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม ปกติแลว ไม
พะยูง จะมีลักษณะเบา บรรทุกอยางไรก็ไมเกินน้ําหนักตามกฎหมายกําหนด แถมยังมีสติ๊กเกอรเปน
ใบเบิกทาง จึงผานดานตรวจไปไดอยางปลอดภัย หลังจากนั้น จะวิ่งตรงมาบริเวณดานศุลกากรเพื่อ
ลําเลียงไมไปสูปลายทางคือประเทศจีนการตรวจตราในสวนของศุลกากรนั้นคอนขางละเอียด แต
พอคาไมพะยูงนั้นจะพยายามเจาะไปยังเจ าหนาที่ศุลกากรบางคนที่รับผลประโยชน เพื่อนําตูคอน
เทนเนอรไมพะยูงออกนอกประเทศ กติกาในการเคลียรกับทางศุลกากรบางคนนั้นไมไดยากเย็น
อะไรมากนัก หากยอมรับวามีไมพะยูงก็จายใตโตะตูละ 50,000 บาท หาก ศุลกากรตรวจพบเอง
จะตองเสียเงินกินเปลาตรงนี้ไมนอยกวา 200,000 บาท (oknation.net, 2551)
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กรณีที่ 6 พนักงานลาดตระเวนอุทยานแหงชาติภูผายล ใหขอมูลวา การลักลอบคาไมพะยูง
จะมีวิธีการไมแตกตางจากขบวนการคายาบา โดยมีการตัดตอนผูที่รวมกลุมขบวนการเปนทอดๆ
โดยเจาหนาที่ไมสามารถตรวจพบความเชื่อมโยงได สวนใหญชาวบ านที่อาศัยอยูในหมูบานรอบ
อุทยานจะมีสวนเกี่ยวของกั บการลักลอบตั ดไมและเปนผูคาไมรายยอยเสียเอง โดยผูหญิงจะทํ า
หนาที่เขาไป ชี้เปา หรือ ชี้พิกัด วัดรอบ วามีไมพะยูงอยูบริเวณใดบาง และจะไดรับคาตอบแทนราคา
ตนละ 500 -10,000 บาท ตามขนาด เมื่อแจงพิกัดแลวจะมี มือเลื่อยเขามารับหนาที่ตอ ในบางพื้นที่
พบวาชาวบานจะเขาปาหาไมพะยูงเปนกลุม ๆ ละประมาณ 10-15คน เดินปาเพื่อกระจายกันออกหา
ไมพะยูงทั้งที่ยังยืนตนอยูหรือที่ลมแลว โดยทําเครื่องหมายไว ในกรณีที่นําเลื่อยยนตไปดวย ก็จะ
แปรรูปกันตรงจุดที่พบทันที ผูตองหารับจางขนไมรายหนึ่ง รับสารภาพ หลังจากถูกเจาหนาที่ตํารวจ
จับกุมวา เขาไดรับการติดตอจากนายหนาวาจางใหไปสงไมพะยูงที่ชายแดนไทย ฝง จ.กาฬสินธุ
โดยใหขนไมจํานวน 9 ทอน และใหคาจางทอนละ 1,000 บาท รวมทั้งหมดเปนเงิน 9,000 บาท โดย
ผูวาจางอางวาเคลียรเสนทางไวแลว
อยางไรก็ตาม แมจะมีการจับกุมผูลักลอบนําไมออกจากผืนปาอนุรักษไดแทบทุกวัน แต
เจาหนาที่ก็ยอมรับวาบรรดาผูที่รับจางเปนมือขนนั้นใชเลหกลสารพัดวิธีเพื่อตบตาเจาหนาที่ในกรณี
ที่ไมสามารถใชเงินเคลียรเสนทางที่จุดตรวจ โดยรถป กอัพยังคงเปนพาหนะชั้นนําในการใชขนสง
ไมพะยูง แตรถรับจางเหลานี้และผูวาจางมักนํารถไปดัดแปลง เชน การเจาะกระบะแลวเอาถังน้ํามัน
วางไวดานลางเพื่อใหสามารถบรรจุไมขนาดหนา 4 แผนเหลี่ยมใหไดจํานวนมาก ใชรถตูขนโดย
ถอดเบาะออกทั้งหมด ใชรถหองเย็นติดสติ๊กเกอรยี่หอขนม ใชรถบัสที่มีลักษณะเปนรถหองเย็น รถ
ขนไอศกรีม หรือรถบรรทุกสินคาชนิดอื่น แตวางไมไวขางใต หรือแมแตรถขายกับขาว รถที่ใชวิ่ง
ขายของในตลาดนัด รถพวกนี้จะเสริมแหนบอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมรับน้ําหนัก คนพวกนี้ไมกลัว
เพราะถาขนไมผานดานไปได เขาจะไดคาจางเที่ยวละ 20,000 บาท แหลงขาวจากกองกําลังสุรศักดิ์
มนตรี ใหขอมูลวา เมื่อไมพะยูงถูกขนขามโขงมาถึงฝงลาวแลวก็จะมีกรรมวิธีในการนําสวมเขา
โควตาเปนไมลาว จากนั้นบรรทุกใสตูคอนเทรนเนอรสงไปยังประเทศจีน ผานเสนทางหมายเลข 12
ในลาวเขาไปยังดานจาลอ ของประเทศเวียดนามทางตอนกลางของประเทศผานเมืองวิง แลวมุงหนา
ขึ้นทางเหนือสูชายแดนจีนที่เมืองหนานหนิง และบางสวนก็แยกเสนทางเขาไปที่มณฑลเสฉวนของ
ประเทศจีน (ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อสิทธิพลเมือง, 2554)
กรณีที่ 7 ขบวนการลักลอบตัดไมพะยูง จะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) ในสวนของคนไทย จะเขาไปลักลอบตัดในแนวเขตหมูบานที่อยูติดปาราว 1-5 กม.
จากนั้นขนลําเลียงไปซุกซอนใหจมน้ําบริเวณอางเก็บน้ํา หรือฝงดิน กอนลอบเขามาลําเลียงใส
รถเข็นไปรวมหมอน เพื่อขนขึ้นรถกระบะที่ใชพืชผลทางการเกษตรปดทับอําพรางตา แลวนําผาน
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ดานศุลกากรตามแนวชายแดนไทย-ลาว เชื่อวาจะมีการติดสินบนเจาหนาที่ไวเพื่อใหลําเลียงผานไป
ได ในส วนของเส นทางลํ า เลี ย งของไทยจะใช ตามแนวลํ า น้ํ า โขงใน จ.หนองคาย จ.บึ ง กาฬ
จ.นครพนม เมื่อขามไปฝงลาวแลวก็จะขนยายตอดวยรถยนตไปยังเวียดนามจนถึงจีน ซึ่งเปนผูรับ
ซื้อไมพะยูงรายใหญ
(2) ในสวนของคนกัมพูชา จะมีการตั้งแคมปกลางปา มีกองกําลังที่มีอาวุธสงครามคอย
คุมกัน โดยลักลอบตัดไมพะยูงตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ
จ.สุรินทร หากตัดตามสันเขาของเทือกเขาพนมดงรัก ไมก็จะถูกถีบใหไ หลลงไปในฝงกัมพูชาเอง
โดยไมตองออกแรงมาก แตบางแหงพบวามีการรุกล้ําเขามาในพื้นที่ไทยถึง 8 กม. นอกจากนี้ยังมี
รายงานการใชยาเสพติดแลกเปลี่ยนกับการตัดไมพะยูง ที่นากังวลคือพบเด็กนักเรียนบางสวนหนี
เรียน เพื่อลักลอบไปตัดไมขาย (สโมสรสื่อเดินทาง, 2554)
โดยไดรวบรวมไวตามภาพที่ 9
ภาพที่ 9 กรณีตัวอยางวิธีการลักลอบขนไมพะยูง

ไมพะยูงที่ถูกนําทิ้งไวในคลอง กอนลักลอบขนออกไปนอกพื้นที่

ไมพะยูง ลักลอบขนโดยใชรถบรรทุกขนาดใหญและรถกระบะ
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ภาพที่ 9 กรณีตัวอยางวิธีการลักลอบขนไมพะยูง (ตอ)

ไมพะยูงลักลอบขนทางเรือ ไมพะยูงซุกซอนในตูคอนเทนเนอร
ที่มา: บุญลาภ (2554) : สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช (2555)
ทั้งนี้ การตรวจพบ สามารถระบุเสนทางการลักลอบคาไมพะยูง ตามภาพที่ 10-11
ภาพที่ 10 เสนทางการลักลอบขนยายไมยะยูง

ที่มา: สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแห งชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2555)

28
ภาพที่ 11 บริเวณรอบเขตแดนประเทศไทยที่ปรากฏพบการลักลอบขนยายไมพะยูง

ที่มา: สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2555)
3.3 การดําเนินการจับกุมคดีไมพะยูง
จากขอมูลในสวนที่พบผูกระทําผิดในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติซึ่งกรมปาไมรับผิดชอบ
ในสวนของกรมปาไม นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จนถึงในป พ.ศ.2554 มีบันทึกตัวเลขจาก
การจับกุมมอดไมพะยูง ไดเกือบ 1,000 คดี โดยยึดไมพะยูงที่เปนของกลางไดหลายหมื่น ลูกบาศก
เมตร คิดเปนมูลคาความเสียหายของรัฐเกือบ 200 ลานบาท จึงขอนํารายงานการดําเนินการจับกุมคดี
ไมพะยูง ในป พ.ศ.2554 เปนบางสวน ดังนี้ (ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อสิทธิพลเมือง, 2554)
สําหรับ ขอมูลคดีทําไมพะยูงในสวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555(ตุลาคม 2554- พฤษภาคม 2555) มีจํานวน 664 คดี(คิดเปนรอยละ 40 จาก
คดีทําไมทั้งหมด 1,651 คดี) มีผูกระทําผิด 418 คน ไดไมของกลาง 5,632 ทอน/แผน/เหลี่ยม (คิดเปน
590 ลูกบาศกเมตร) มูลคาประมาณ 120 ลานบาท (ราคาประเมินที่ลูกบาศกเมตรละประมาณ 2 แสน
บาท) และเมื่อรวบรวมขอมูลตั้งแตตุลาคม 2552- 2555 พบวามีคดีเกี่ยวกับไมพะยูง จํานวน 1,651
คดี มีผูกระทําผิด 957 คน ไดไมของกลางจํานวน 14,775 ทอน/แผน/เหลี่ยม (คิดเปน 1,671 ลูกบาศก
เมตร) และท อ งที่ ที่ ต รวจพบผู ลั ก ลอบกระทํ า ผิ ด มากที่ สุ ด ในสํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 9
อุบ ลราชธานี ครอบคลุ ม 6 จั งหวั ด คื อ มุ กดาหาร ยโสธร อํ า นาจเจริ ญ สุ รินทร ศรีส ะเกษ และ
อุบลราชธานี มีคดีเกี่ยวกับไมพะยูง จํานวน 1,120 คดี มีผูกระทําผิด 637 คน ไดไมของกลางจํานวน
10,303 ทอน/แผน/เหลี่ยม (คิดเปน 1,100 ลูกบาศกเมตร)
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ภาพที่ 12 การสนธิกํากลังปราบปรามขบวนการการลักลอบตัดไม
ขนยาย และคาไมพะยูงในประเทศไทย

ที่มา: บุญลาภ (2554) ที่มา, สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช (2555)
3.4 การปองกันและปราบปรามการตัดไมพะยูงในประเทศไทย
ปญหาลักลอบตัดไมพะยูงเปนปญหาระดับชาติ แมวาทางหนวยราชการจะไดพยายาม
ปองกันและปราบปรามอยางเต็มที่ แตก็มีปญหาในการทํางาน เนื่องจากเปนขบวนการที่มีเครือขาย
ใหญ ผูกระทําผิดทํากันเปนระบบ และเชื่อวานาจะมีเจาหนาที่ของรัฐบางรายเกี่ยวของในขบวนการ
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กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได ล งนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงร วมกั บ
กระทรวงมหาดไทย ทหาร ตํารวจ เพื่อประสานความรวมมือกันปราบปรามการลักลอบตัดไม และ
ไดมีแผนการปราบปรามและจับกุมผูลั กลอบตัดไม อยางเรงรัด (ภาพที่ 12) และเร งดําเนินการ
ผลักดันใหไมพะยูงเปนไมหวงหามเชนเดียวกับไมสัก และเตรียมขึ้นบัญชีไมพะยูงเปนไมหายากใน
บัญชีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งคุมครองชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญ
พันธุ หรือไซเตส (นลินี, 2554)
การดําเนินการปองกันและปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไมพะยูง ของ สวนราชการใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง กรมปาไม และ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดแตงตั้ง ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบทําไมพะยูง ขึ้นเพื่อเปนหนวยดูแลพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีการตัดไมรุนแรงโดยจะเนนการคานอํานาจเจาหนาที่ที่
มีสวนรูเห็นหรือใหความชวยเหลือขบวนการลักลอบตัดและขนยายไม นอกจากนี้ยังมีแผนจะขอ
ความรวมมือไปยังประเทศที่ 3 คือ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเปนปลายทางไมพะยูงดวย ทั้งนี้
จากภาพถายดาวเทียมที่ดูระบบเรือนยอดไม พบวาปาพะยูงของไทยเหลือ 1.2 แสนไร จาก 10 ลาน
ไรในอดีต และสถานการณปจจุบัน แมการตัดจะลดลง แตเชื่อวายังมีไมที่ถูก ตัดแลวและซุกอยูใน
พื้นที่อีก 2-3 พันคิว
สถานการณการลักลอบตัดไมทําลายปายังคงวิกฤตมาก โดยเฉพาะไมพะยูงถือวาเปน
อันดับตนๆที่มีการลักลอบตัดมากที่สุดในตอนนี้ จากในอดีตที่เคยเปนไมสัก ไมกฤษณา และไม
ประดู แตปรากฏวาในชวง 4-5 ปที่ผานมา ความตองการของไมพะยูงมีสูงมากในแถบประเทศจีน
และเวียดนาม ถึงขั้นนายทุนจากตางชาติเขามาสรางเครือขายตัดไมพะยูงในปาบริเวณชายแดนไทยลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใตมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกวา 1.5 ลานบาท/วัน
จากขอมูลของกรมอุทยานฯ พบวา พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก อุทยานฯภูจองนายอย
เขตรักษาพันธุฯบุณฑริก -ยอดมน อุทยานฯเขาพระวิหาร เขตรักษาพันธุฯเขาพนมดงรัก เขตรักษา
พันธุฯหวยศาลา และเขตรักษาพันธุฯหวยทับทัน-หวยสําราญ โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไมพะยูง
มากที่สุดในป พ.ศ.2553 ไดแก
(1) เขตรักษาพันธุสัตวปา พนมดงรัก
(2) เขตรักษาพันธุสัตวปา หวยศาลา
(3) เขตรักษาพันธุสัตวปา หวยทับทัน-หวยสําราญ
สวนในป พ.ศ.2554 พื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไมพะยูงมากที่สุด ไดแก
(1) อุทยานแหงชาติภูผายล
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(2) เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
(3) อุทยานแหงชาติภูพาน
ในป พ.ศ.2555 พื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไมพะยูงมากที่สุด ไดแก
(1) อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
(2) อุทยานแหงชาติภูพาน
(3) อุทยานแหงชาติภูผายล
3.4.1 การแกไขปญหาเชิงรุก
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ยั ง เริ่ ม สร า งแนวร ว มของภาค
ประชาชน คือ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) ตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชดําริใหจัดราษฎรอาสาสมัครพิทักษปามาตั้งแตป พ.ศ.2537 ซึ่งกลุม
คนเหลานี้จะคอยสงขอมูลพรอมแจงเบาะแสวามีใครรวมกระบวนการบาง และเราสามารถสืบตอ
จนสามารถจับกุมผูกระทําผิดได ดวยความตั้งใจเพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยทรงรับสั่งถึงความเปนหวงปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง ก็เหมือนกับวาเรา
มีพระองคทานอยูเบื้องหลังคอยเปนกําลังใจอยู (กรมอุทยานฯ, 2554)
นอกจากนี้ยังไดหามาตรการปองกันการลักลอบตัดไมพะยูง โดยเตรียมเสนอขอ
แกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530 เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไมพะยูง
เปนไมหวงหามประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ใหเปนไมหวงหามประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ
และอี ก แนวทางหนึ่ ง คื อเสนอให ไ ม พ ะยู ง อยู ใ นบั ญชี แ นบท า ยอนุ สั ญ ญาว า ด วยการค า ระหว า ง
ประเทศ ชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES) เพื่อปองกันไมใหมีการเคลื่อนยายและ
การคาระหวางประเทศ แตตองนําเสนอเขาที่ประชุมอาเซียนเพื่อขอเสียงสนับสนุนกอน โดยจะจะ
ผลักดันเรื่องนี้ใหไดในการประชุมไซเตส ครั้งที่ 16 ซึ่งประเทศไทยจะเปนเจาภาพในป พ.ศ.2556
ระหว า งนี้ จึ ง ได ใ ห เ ร ง สํ า รวจและศึ ก ษาวิ จั ย ความสํ า คั ญ ของไม พ ะยู ง เพื่ อ ให นานาชาติ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญ
คําวา “ไมหวงหามประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา” หมายถึง เปนไมที่หาม
เคลื่อนยายของออกนอกปา หากจะทําจําตองมีการขออนุญาตทําไมก อน (แตขณะนี้ไมมีการให
สัมปทานทําไมพะยูงแลว) และการลักลอบตัดไมก็ถือวามีความผิด แตโทษจากการลักลอบตัดไม
เหลานี้ก็ยังไมใชโทษหนักมาก เพียงแคปรับ 10,000 บาท หรือจําคุก 2-5 ป แลวแตความผิด ซึ่งสวน
ใหญชาวบานที่ถูกจับไดนั้นจะโดนลงโทษปรับ แตการจําคุก คงรอลงอาญาไว อันเปนบทลงโทษที่
ไมรุนแรง จึงยังมีผูคนเสี่ยงเขามาทําผิดกันมาก

32
สวนไมพะยูงที่อยูในกรรมสิทธิ์ของชาวบาน ไมไดหวงหามตามกฎหมาย และ
สามารถเคลื่อนยายได จึงเปนปญหาที่มีผูนํามาอางวาเปนไมที่นําออกมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งเรื่อง
นี้เปนปญหาที่ตองเขมงวดและระมัดระวัง ทั้งๆที่ไดสํารวจแลวพบวา 99% ไมมีไมพะยูงเหลืออยูใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนแลวก็ตาม
สําหรับเรื่องการนําไมพะยูงจากตางประเทศผานทางไทยเพื่อสงไปประเทศอื่นและ
เกิดชองวางใหมีการสวมไมผิดกฎหมายเขาแทนที่ กรณีนี้ทางกรมปาไมรายงานวา คณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีความเห็นขอกฎหมายแลววาการนําไมผานแดนโดยการถายลํา ตองมีใบเบิกทาง
สําหรับไมที่ผานแดนจะมีการตรวจสอบชนิดไมวาเปนไมที่ผิดกฎหมายเขามาสวมแทนที่หรือไม
เพื่อปองกันการลักลอบการสงออกไมพะยูงอีกทางหนึ่ง
ในการปองกันและปราบปรามการตัดไมพะยูงในประเทศไทยนอกจากหนวยงาน
ภาครัฐจะไดดําเนินการรวมมือการปราบปรามและจับกุม รวมทั้งการสรางขบวนการมีสวนรวมกับ
ภาคประชาชนในการชวยเฝาระวังและแจงเบาะแสใหแกหนวยงานภาคราชการ เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมาย ถึงแมวาบทลงโทษตามกฎหมายดังกลาวยังไมรุนแรง แตขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของไดมี
การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากมาตรการดังกลาวการจะ
แกไขปญหา ขบวนการลักลอบตัดไมพะยูงใหครบวงจรนั้น จะตองมีมาตรการเสริมเพื่อไมใหไม
พะยูงถูกนําขนยายไปใชประโยชนได มาตรการดังกลาวประกอบดวย มาตรการเก็บรักษาไมพะยูง
ของกลาง แนวทางการใชประโยชนของกลาง มติคณะรัฐมนตรีและแนวทางอื่นๆ ในการจัดการไม
พะยูงของกลาง รวมทั้งการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.4.2 มาตรการเก็บรักษาไมพะยูงของกลาง
ดั ง สถิ ติ ค ดี ไ ม พ ะยู ง ที่ ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั นธุ พื ช ได แจ ง ความ
ดําเนินคดี ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 พบวา สามารถตรวจยึดจับกุมไดรวม 1,420 คดี
จับกุมผูตองหาได รวม 791 คน ตรวจยึดไมพะยูงไดรวม 12,548 ทอน/แผน/เหลี่ยม รวมปริมาตร
1,445 ลบ.ม. แบงเปนไมพะยูงของกลางที่นํามาเก็บรักษาไว ที่หนวยงานของกรมฯ จํานวน 11,200
ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 1,203.97 ลบ.ม. และไมพะยูงของกลางที่ทิ้งไวในที่เกิดเหตุ จํานวน
1,338 ทอน/แผ น/เหลี่ ย ม ปริ มาตร 241.04 ลบ.ม. สรุป รวมไมพ ะยูง ของกลางที่ อยู ระหว างการ
ดําเนินคดี จํานวน 12,068 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 1,394.29 ลบ.ม. และไมพะยูงของกลางที่ตก
เปนของแผนดินแลว จํานวน 480 ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 50.29 ลบ.ม.
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น และ
ปราบปรามการจัดการของกลาง และเก็บรักษาไมพะยูงของกลาง โดยสรุปคือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
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พันธุพืช และกรมปาไมไดรวมกําหนดแนวทางการแกไขปญหาไว 3 ดาน คือ
1) มาตรการปองกันไมใหไมพะยูงถูกตัดออกจากปา
2) มาตรการตรวจปราบปรามการครอบครองและการเคลื่อนยายไมพะยูง
3) มาตรการปองกันไมใหไมพะยูงออกนอกประเทศ
สําหรับการปฏิบัติงานทางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดจัดตั้งศูนย
อํานวยการรวมเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบทําไมพะยูง ทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกรวมทั้งจัดทําแผนสนธิกําลังจากหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมอุทยานฯ กวา 1,000 นาย
เขาปราบปรามการลักลอบทําไมพะยูงในเขตพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจาก
การดํ า เนิ นการตามแนวทางการแก ป ญหาดังกล าว สามารถตรวจยึ ดจั บกุม จํานวน 376 คดี จับกุ ม
ผูตองหา จํานวน 109 คดี / 205 คน ตรวจยึดไมพะยูงจํานวน 2,631 ทอน/แผน/เหลี่ยม รวมปริมาตร
312.81 ลบ.ม. สงผลใหความรุนแรงของปญหาการลักลอบทําไมพะยูงมีแนวโนมคลี่คลายลงและอยู
ในภาวะซึ่งสามารถยับยั้งควบคุมได
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาไมของกลาง กลาวคือ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจยึดไมพะยูงของกลางแลว จะทําการชักลาก
ขนยายไมของกลางไปเก็บรักษาไว ณ ที่ปลอดภัยที่หนวยงานผูตรวจยึดเห็นสมควร อาทิเชน หาก
ตรวจยึดไดในเขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งเปนพื้นที่อนุ รักษ
ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ก็จะนําไมของกลางไปเก็บรักษาไว
ที่อุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาที่เกิดเหตุ และตรวจยึดนั้นๆ แตหาก
ไมพะยูงของกลางนั้นเปนไมที่มีขนาดใหญ ยากตอการชักลาก ขนยาย ไม มีเสนทางชักลากหรือหาก
เขาไปชักลากจําเปนจะตองตัดเสนทางชักลากใหม อันจะทําใหปาเสียหายยิ่งขึ้นหรือเปนชองทางให
มีการกระทําผิดเพิ่มขึ้นอีกไมคุมคาตอการนําออกมาเก็บรักษา หรือพื้นที่เกิดเหตุเปนพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความลอแหลมต อการปะทะ และกับระเบิด ก็จะทิ้งไวในที่เกิด
เหตุ โดยแยกเป นกรณี ไ มข องกลางในเขตอุ ท ยานแห งชาติ เขตหา มล าสั ตว ปา ใหบั นทึ กเหตุ ผล
ขอเท็จจริง ไวเปนหลักฐาน พรอมแจงพนักงานสอบสวนทราบและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว โดยไมตองขออนุมัติอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สั ตวปา และพันธุพืช แตถาเปนพื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวปา หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองรวบรวมขอเท็จจริงพรอมหลักฐานรูปถายไม
ของกลาง และสถานที่เกิดเหตุ รายงานอธิบดีกรมอุทยานฯ เพื่อพิจารณาสั่งการใหทิ้งไมของกลางไว
ในที่เกิ ดเหตุ ไดเป นราย ๆ ไป ทั้ง นี้เปนการปฏิบัติตามขอตกลงระหวา งกระทรวงมหาดไทยกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม ลง
วันที่ 1 มกราคม 2532 ขอ 3 วรรคหนึ่ง และตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการ
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ปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการปาไม พ.ศ.2533 ขอ 6 วรรคหนึ่ง
3.4.3 มาตรการใชประโยชนไมพะยูงของกลาง
การจําหนายไมของกลาง ไมวาจะเปนไมของกลางระหวางคดีหรือคดีถึงที่สุดแลว
หามจําหนายไมข องกลางที่ตรวจยึดไดตามความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมในเขตปาสงวน
แห ง ชาติ (โดยกรมป า ไม ) และอุ ท ยานแห ง ชาติ เช นเดี ย วกั บ เขตรั ก ษาพั นธุ สั ตว ป า ตามบั ญชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 ทายหนังสือ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีไมของกลางที่ถูกลักลอบตัดในพื้นที่ปาสาละวิน จังหวัด
แมฮองสอน ที่ นร (กมส) 0109/296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2548
อนึ่งตรวจสอบแลวไมของกลางสวนใหญยังไมตกเปนของแผนดิน สืบเนื่องจาก
คดีสวนใหญไมไดตัวผูกระทําผิด ประกอบกับไมพะยูงของกลางที่เก็บรักษาไวโดยหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีประเด็นปญหาในข อเท็จจริงและขอจํากัด
ดานระเบียบกฎหมาย อันไดแก คาใชจายในการชักลาก การเก็บรักษา การเสี่ยงตอการสูญหาย หรือ
เสียหายของไมของกลาง และตองใชระยะเวลานานในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี อยางไรก็
ตามเมื่อปพ.ศ. 2552 กรมอุทยานฯ ไดมีการอนุมัติใหมูลนิธิพระบรมราชานุส รณ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในพระบรมราชูปถัมภ นําไมพะยูงของกลางที่ตรวจยึดไดในเขตอุทยาน
แหงชาติ ซึ่งตกเปนของแผนดินแลว จํานวน 12 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.13 ลบ.ม. เพื่อไปจัดสราง
ตาลปตร
สําหรับการกําหนดมาตรการในการใชประโยชนจากไมพะยูงของกลาง ในปจจุบัน
หนวยงานผูรับผิดชอบอยูระหวางการดําเนินการตามนัยบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่ใหยกเลิกการ
จําหนายไมพะยูงของกลาง กับใหหนวยงานที่รับผิดชอบคดีไมพะยูงของกลางเรงรัดดําเนินคดีใหถึง
ที่สุดโดยเร็ว และใหกรมปาไมรับผิดชอบการเก็บรักษาไมพะยูงของกลาง รวมทั้งใหพิจารณานําไม
พะยูงของกลางไปใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติแลว
3.4.4 มติคณะรัฐมนตรีและแนวทางอื่นๆ ในการจัดการไมพะยูงของกลาง
1) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2551 ห า มการนํ า เข า ไม แ ละ
สิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมพะยูง รวมทั้งหามการสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็ น ชอบห า มการนํ า เข า ไม แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ทํ า ด ว ยไม พ ะยู ง จากราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าและ
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว รวมทั้ งห า มการส ง ออกไมพ ะยูง ทุ ก กรณี ออกไปนอก
ราชอาณาจักรดวย
2) นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ลงนามอนุมัติแนวทางการดําเนินการ
เกี่ยวกับไมพะยูงของกลาง ดังนี้
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- ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 โดยยังคง
หามการประมูลขายไมพะยูงของกลางตอไป
- ใหหนวยงานที่รับผิดชอบคดีไมพะยูงของกลาง เรงรัดการดําเนินคดีใหถึง
ที่สุดโดยเร็ว เพื่อใหสามารถดําเนินการตอไมพะยูงของกลางไดโดยไมขัดตอขอกฎหมาย
- ใหกรมปาไมรับผิดชอบการเก็บรักษาไมพะยูงของกลาง
- พิจารณาการนําไมพะยูงของกลางไปใชใหเกิดประโยชนตอประเทศไทย
ให ม ากที่ สุ ดตามหนั ง สื อ ศู นย ป ระสานการปฏิ บั ติ ที่ 4 กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักร ลับมาก ดวนที่สุด ที่ นร 5113/29 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
3) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนยประสานการ
ปฏิ บั ติ ที่ 4 ได ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เมื่ อวั น ที่ 11 มกราคม 2555 เพื่ อ พิ จ ารณาร า งคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาการนําของกลางซึ่งเปนไมมีคาสูง เชน ไมพะยูง ไมสัก มาใชประโยชน โดย
มี อ งค ป ระกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด ว ยรองนายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวง และผู บ ริ ห ารหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเป น รองประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปน
กรรมการและเลขานุ ก าร เพื่ อ พิ จารณาการนํ า ไม พ ะยู ง ไม สั ก ของกลางที่ มี ค า สู ง ไปใช ใ ห เกิ ด
ประโยชนตอประเทศชาติเปนสวนรวม อยางรอบคอบและเหมาะสม สามารถตรวจสอบไดอยาง
โปรงใสและเปนรูปธรรม ไมสงผลใหความตองการไมมีคาในประเทศเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งไมเกิดผล
กระทบดานอื่นๆ นําเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาลงนามแตงตั้ง
3.4.5 การดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของนํามาบังคับใชในการกระทําผิดเกี่ยวกับ กฎหมายปาไม และ
ทรัพยากรของชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติ ปาไม พุทธศักราช 2484 , พ.ร.บ.ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507, พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 , พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535,
พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต พ.ศ.2545 และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ฯลฯ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ฐานความผิด บทกําหนดโทษ ที่เกี่ยวของกับ การกระทํา ความผิด
ตามกฎหมายปาไม , ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การกระทําความผิด ที่กฎหมายบัญญัติ
และกํ า หนดโทษไว ตาม กฎหมายป า ไม และ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรของชาติ อื่ น ๆและ
สิ่งแวดลอม มี พระราชบัญญัติหลายฉบับที่เกี่ยวของ ดังกลาวขางตน (ตํารวจภูธรภาค 3, 2554)
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3.5 การแกไขปญหาระหวางประเทศและขอเสนอแนะ
โดยภาพรวมในแถบประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต จะมี ข อด อยคื อ การ
มุงเนนที่จะพัฒนาแตดานเศรษฐกิจเพื่อใหตนเองกลายเปนประเทศที่ไดชื่อวาเปนประเทศที่พัฒนา
แลวเทียบเทาตะวันตก ทั้ง ๆ ที่ในภูมิภาคนี้ไดเปรียบกวาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดม
สมบูรณ และที่ผานมาอาจเปนเพราะประเทศที่พัฒนาแลวอยางตะวันตกไดพัฒนามาสูจุดที่ทําให
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญไปแลว จึงมีแนวคิดที่จะปกปองทรัพยากรธรรมชาติของตัวเอง
และหาประโยชนจากประเทศอื่นที่มีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติมากกวา โดยการกระจาย
เงินทุนเขาไปสูประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสรางคานิยมวา การที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายใน
ประเทศกําลังพัฒนาเหลานั้นเปนสัญลักษณในการพัฒนาเขาสูความเจริญของประเทศ
จากการประชุมรวมในเวทีโลก เมื่อป ค.ศ.1992 ที่ประเทศบราซิลกรุงริโอ เดอจาเนโร ได
มีมติรวมกันในการขอความรวมมือจากทุกประเทศตาม Agenda 21 เพื่อใหมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติในแตละประเทศถูกทําลายไป
มากกวาที่เปน ซึ่งเทากับเปนการชวยปกปองโลกจากการขาดสมดุลทางธรรมชาติ จะมีผลกระทบ
อยางรุนแรงในหลาย ๆ ดาน ดังนั้น ประเทศที่มีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติมากเปนการไดเปรียบ
ในดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนขอตอรองในเรื่องอื่น ๆ ได จึงคอนขางจะมีความสําคัญ
สํา หรั บ ภู มิ ภาคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต หรื ออาเซี ย นประกอบด วยประเทศต า ง ๆ ๑๐
ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา พมาและเวียดนาม ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งดานการเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร เศรษฐกิจและสังคม มีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณมากที่สุดในโลก เนื่องจากอยูเขตปาฝนเขตรอน แตหลายปมานี้ไดเผชิญกับปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหามลพิษนานัปการ ทุกประเทศมีปญหาเดียวกันคือ
การทําลายปาซึ่งเปนแหลงทรัพยากรและความหลากหลาย (ยกเวนประเทศสิงคโปร) เกิดความเสื่อม
โทรมของดิน น้ําตามธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟปาที่
รุนแรง หมอกควันฝุ นละอองขามประเทศ การพั งทลายของหนาดิน (ที่มา: www.wri.org/facts/
countrydata.html (information updated by country experts) (may:2002) อางโดยโสภารัตน
จารุสมบัติ (2546 )
ดั ง นั้ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นจึ ง ได ต ระหนั ก และให ค วามร ว มมื อ ในประเด็ น ป ญ หา
สิ่ ง แวดล อ มในภู มิ ภ าคมาตั้ ง แต ค.ศ.1977 ภายใต โ ครงการ ASEP1:ASEAN Environment
Programme ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก UNEP(WWW: aseansec.or.(May:2002) โดยในป ค.ศ.
1981 ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมฉบับแรกของอาเซียนที่ใหประเทศสมาชิกรวมมือกันปฏิบัติ
ครอบคลุม 4 เรื่อง คือ (1) สรางสํานึกรวมทางสิ่งแวดลอม (2) ออกกฎหมายและบังคับใชมาตรการ
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ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม (3)ไดพิจารณานําเรื่องสิ่งแวดลอมเขาไปเปนสวนหนึ่งของความพยายาม
ในการพัฒนา และ (4) สนับสนุนการพัฒนาโครงการใหความรูทางสิ่งแวดลอม ซึ่งบทบาทดังกลาว
ในเบื้องตนไดรวมกันผลักดัน เนน ดานสิ่งแวดลอมทางทะเล เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ดานการ
อนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ ด า นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม ด า นมลพิ ษ ข า มแดน และด า นข อ มู ล จิ ต สํ า นึ ก
สิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมศึกษา แตเหมือนเปนการปลอยปละละเลยปญหามานาน จึงยากตอการ
แกไขและลักษณะปญหากระทบถึงกันทั้งภูมิภาค ทําใหเกิดปญหาขามชาติที่จําเปนตองรวมมือรวม
ใจกัน ในการจัดการปญหา จึงตองรวมกันคิดหามาตรการ กลไกตาง ๆ เพื่อรับมือ ปองกัน และ
บังคับใชอยางจริงจัง เปนเรื่องซึ่งตองยกเวนไวเปนสวนรวม เปนกลาง และควรเปนเรื่องเฉพาะ ซึ่ง
ตองทํางานอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และบางครั้งตองมีจุดยืนในการเขาแทรกแซงกิจการภายใน
(intervention) เพื่อไมใหปญหาบานปลาย เพราะระหวางที่ทุกประเทศตองการพัฒนา สังคม จึงตอง
คํา นึ ง ถึง ต นทุ นทางสิ่ง แวดลอมและการพัฒนาที่ ยั่ง ยื นดวยการรวมเป นประชาคมอาเซี ยน จึ ง มี
ความสําคัญมากในการกําหนดบทบาทจากความรวมมือในการเตรียมความพรอมเขาประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพื่อแกปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มี ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้
(1) ความรวมมือตั้งรับในประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
คือ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังนี้ การ
พัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียน เพื่อประโยชนรวมกันโดยเฉพาะความรวมมือในการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก และการปรับตัว รวมทั้งการบริห ารจัดการและ
การใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางยั่งยืน อาทิ ดานทรัพยากรน้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนสรางแนวรวมเพื่อสรางอํานาจตอรองในเวทีระหวางประเทศดานการคา การลงทุน และ
สิ่งแวดลอม
(2) ด า นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) มี ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังนี้
- จัดตั้ งและพั ฒนากองทุ นคารบ อน เพื่ อเป นแหลง รั บซื้ อคาร บอนเครดิตและ
คารบอนออฟเซ็ทในประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง ASEAN Carbon
Market ของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เตรี ย มมาตรการรองรั บ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากมาตรการทางการค า และ
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะมาตรการภาษีที่เก็บ
กักสินคาขางพรมแดน (Border Tax Adjustments: BTAs) ตามบทบัญญัติของขอตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซึ่งอาจนํามาใชในการ
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เก็บภาษีคารบอน ณ จุดผานแดน การบังคับซื้อใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก การเก็บภาษี
คารบอนกับสินคานําเขา และการใชมาตรการที่ไมใชภาษี เชน มาตรการฉลากคารบอน ฉลากแสดง
ขอมูลการใชน้ํา (Water Footprint) เปนตน
สําหรับในการบริหารจัดการปาไมเพื่อการพัฒนาสูประชาคมโลก กรณีสถานการณการ
ลักลอบตัดและคาไมพะยูงนั้น ประเทศในกลุมอาเซียนรอบพรมแดนประเทศไทยที่เกี่ยวของ คือ
กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย พมา และสิงคโปร ประเทศนอกกลุมอาเซียนที่เปนแหลงรับซื้อ คือ
จีน ฮองกง
ดังนั้นประเด็นทาทีในการตั้งรับและขอเสนอแนะดานการตางประเทศที่สําคัญในเบื้องตน
ของการแกไขปญหาคือ การเจรจาระดับพื้นที่ JBC (Joint Boarder Committee ) หรือเจรจาดาน
การทหาร GBC (General Boarder Committee ) หากปญหาไมไดรับการแกไขจึงจะนํามาสูการ
เจรจาระหวางรัฐบาล JC (Joint Committion) สามารถแยกสถานการณได ดังนี้
(1) กรณีไทย-กัมพูชา
สําหรับการตัดไมภายในประเทศของแตละประเทศทั้งไทยและกัมพูชา มีกฎระเบียบ
และมาตรการในการปองกันปราบปรามในดินแดนของตนอยางเขมขนอยูแลว แตละฝายตองเคารพ
การดําเนินงานตามกฎหมายของฝายตรงขาม ในสวนของประเทศไทยเองก็พบปญหาการลักลอบตัด
ไมภายในประเทศมาก
ตั้งแต พ.ศ. 2553 เปนตนมาจากขอมูลพบวา มีการวาจางใหชาวบานชาวกัมพูชามา
ขนยายไมพะยูงซึ่งถูกลักลอบตัดในฝงประเทศไทยกลับไปยังฝงประเทศกัมพูชา เมื่อเจาหนาที่ฝาย
ไทยเขาจับกุมก็มีการปะทะกันจนถึงขั้ นเสียชีวิต ประเด็นนี้ถือเปนการตัดและทําไมขามแดน แตที่
ผานมาพบวา ในการเจรจาไมสามารถเชื่อมโยงใหเปนการพูดในประเด็นเดียวกัน กัมพูชามุงเนนแต
ประเด็นที่ฝายไทยทําใหชาวกัมพูชาเสียชีวิต แตไมพูดถึงตนเหตุในการเขามาขนยายไมจากฝายไทย
ไปกัมพูชา สวนประเทศไทยไมตองการใหมีการเขามาลักลอบทําไมขามแดน
ดังนั้น การที่กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําหลักการแนวทาง (Guidlines) ใหทั้ง
สองประเทศไดเขาใจตรงกันสามารถยึดถือและนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเป น
รูปธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญ ดังนี้
- ใหมีการตกลงรวมกันกําหนดจุดประสานงานในระดับพื้นที่
- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางทันทวงทีใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําไดเพื่อปองกันการเขาใจผิด โดยมีความเปนกลางไมเขาขางหรือสนับสนุนผูกระทําผิด แมวาจะ
เปนประชาชนของตัวเอง
- ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ประชาชนทั้ ง สอง

39
ประเทศ รวมทั้งประเทศผูรับซื้อไมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในการกระทําความผิดกฎหมายกรณี
การลักลอบตัดไม
- ให ยึ ดแนวทางข อตกลงร วมระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิภาคหรื อประชาคมโลก
อยางเครงครัด เชน ตามกฎบัตรอาเซียน เปนตน
(2) กรณีไทย-เวียดนาม- ลาว
สําหรับเวียดนามและลาว จากขอมูลการลงสํารวจในพื้นที่ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช พบวา สวนใหญเขามามีบทบาทหรือทําหนาที่เปนพอคาคนกลาง รับการสั่งซื้อ
จากประเทศจีนและมาวาจางคนในทองถิ่นใหหาสินคาตามที่ตองการ
แมวาประเทศไทยโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไมจะ
ไดประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันการลักลอบนําไมพะยูงออกนอกประเทศทุก
รูปแบบทุกเสนทาง โดยประสานงานดานการขาวและการสืบสวนเกี่ยวกับการขนยายไมสงออกตาม
ทา เรื อแหลมฉบัง ท า เรื อกรุ งเทพฯ และท าเรื อต า งๆ ทางภาคตะวั นออก และตามแนวชายแดน
ไทย – ลาว (ลําน้ําโขง) บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี อย า งเข ม ข นแล วก็ ตาม แต ก็ ยั ง ตรวจพบและจั บ กุ ม ผู ก ระทํ า ผิ ดได อย า ง
สม่ําเสมอ
ดังนั้น ในการเตรียมการกระทรวงการตางประเทศจึงควรจัดทําหลักการแนวทาง
เพื่ อให มี ค วามเข า ใจตรงกันสามารถยึ ดถื อและนํ า ไปปฏิ บั ติเพื่ อแกไ ขป ญหาที่ เกิดขึ้ นอย า งเป น
รูปธรรม ดังนี้
- เนื่องจากทั้งเวียดนามและลาวเปนประเทศสมาชิกอาเซียน จึงควรตองปฏิบัติ ยึด
แนวทางขอตกลงรวมตามกฎบัตรอาเซียน และหรือประชาคมโลก อยางเครง ครัด โดยไมกระทําผิด
เสียเองเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางทันทวงทีใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําไดเพื่อปองกันการเขาใจผิด โดยมีความเปนกลางไมเขาขางหรือสนับสนุนผูกระทําผิด
- ใหมีการประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจขอความรวมมือจากประชาชน
รวมทั้งประเทศผูรับซื้อไมถึ งผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมสืบ เนื่องจากการ
กระทําความผิดกฎหมายกรณีการลักลอบตัดไม และการมีสวนรวมในการซื้อขายไมพะยูงหรือไม
อื่น ๆ ดวย
(3) กรณีไทย-จีน-ฮองกง (รวมทั้งสิงคโปร)
สถานการณในปจจุบันไทยถือวาเปนประเทศผูมีแหลงไมพะยูงจากธรรมชาติเพียง
ประเทศเดียวเทานั้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจีนก็เปนประเทศปลายทางแหลงใหญที่รับซื้อ
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ไมพะยูง โดยทราบดีอยูแลววา ประเทศไทยมีขอกฎหมายที่ไมสามารถซื้อขายไมไดเนื่องจากเปนไม
หวงหามและไมมี ไมในปาปลูก ดังนั้นไมที่ออกไปในตลาดจึงเปนไมจากปาธรรมชาติเทานั้น จึงถือ
วาผิดกฎหมาย เทากับจีน ฮองกงและสิงคโปร ไมเคารพในกฎระเบียบในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
สนั บ สนุ นให มี ก ารทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ อยา งกว า งขวางในประเทศอื่ น โดยตั วเองได รับ
ผลประโยชนทางการคา
ดั ง นั้ น ในการเตรี ย มการกระทรวงการต า งประเทศควรจั ด ทํ า หลั ก การแนวทาง
ภายใตหลั กวิชาการและจุดยื นที่ถูกตอง ใหประเทศเหลา นั้นไดเขา ใจตรงกั นสามารถยึดถือและ
นําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
- ใหความเคารพ ปฏิบัติ ยึดแนวทางขอตกลงรวมตามกฎบัตรอาเซียน และหรือ
ประชาคมโลก อยางเครงครัด โดยไมกระทําผิดเสียเองเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยอาเซียน
ตองตองยกประเด็นเขาหารือในการประชุมสําคัญ ๆ เพื่อผลักดันและขอความรวมมือ
- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางทันทวงทีใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําไดเพื่อปองกันการเขาใจผิด โดยมีความเปนกลางไมเขาขางหรือสนับสนุนผูกระทําผิด
- ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ประชาชน รวมทั้ ง
ประเทศผูรับซื้อไมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการกระทําความผิดกฎหมายกรณีการลักลอบตัดไม
การมีสวนรวมในการซื้อขายไมพะยูงหรือไมอื่น ๆ ดวย
- จัดใหมีการเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี แลวแตกรณีไป
ทั้งนี้ใหมีการประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อความไดเปรียบในการ
เจรจาตอรองดวย มิเชนนั้นจะไมทันการณ
(4) กรณีไทย-มาเลเซีย
เนื่องจากบริเวณพรมแดนไทยและประเทศมาเลเซียมีผลกระทบเกี่ยวกับการเลี่ยงขน
ไมพะยูงออกนอกประเทศไทยทางดานปาดังเบซาร ดังนั้นจึงตองขอความรวมมือและประสานงาน
ในการเตรียมการจัดทําหลักการแนวทาง ความเปนไปไดในการแกไขปญหาภายใตหลักวิชาการ
และจุดยืนที่ถูกตอง ใหเขาใจตรงกันสามารถยึดถือและนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม ดังนี้
- ใหความเคารพ ปฏิบัติ ยึดแนวทางขอตกลงรวมตามกฎบัตรอาเซียน และหรือ
ประชาคมโลก อยางเครงครัด โดยไมกระทําผิดเสียเองเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยอาเซียน
ตองตองยกประเด็นเขาหารือในการประชุมสําคัญ ๆ เพื่อผลักดันและขอความร วมมือ
- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางทันทวงทีใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําไดเพื่อปองกันการเขาใจผิด โดยมีความเปนกลางไมเขาขางหรือสนับสนุนผูกระทําผิด
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- ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ประชาชน รวมทั้ ง
ประเทศผูรับซื้อไมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการกระทําความผิดกฎหมายกรณีการลักลอบตัดไม
การมีสวนรวมในการซื้อขายไมพะยูงหรือไมอื่น ๆ ดวย
- จัดใหมีการเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี แลวแตกรณีไป
ทั้งนี้ใหมีการประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อความไดเปรียบในการ
เจรจาตอรองดวย มิเชนนั้นจะไมทันการณ
(5) กรณีไทย-พมา
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก นับวาเปนวาระสําคัญของรัฐบาลตั้งแตป
พ.ศ. 2547 โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม .2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก โดยใหดําเนินการในลักษณะชุมชนที่ ไรพรมแดนระหวางกัน เพื่อ
เปนการสงเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมชายแดน อีกทั้งเปนการรองรับการ
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ในอนาคต ทั้งนี้
เมื่อ 26 เมษายน.2554 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการใหใชพื้ นที่ปาไมถาวร จํานวน 5,603
ไร 56 ตารางวา ระหวางตําบล แมปะ - ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอดดังกลาว
แมวาในปจจุบันจะยังไมมีขาววา พบการลักลอบตัดไมพะยูงก็ตาม แตในอนาคตเมื่อ
มีการพัฒนาและเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 แนนอนวาการคมนาคมขนสงตาง ๆ จะ
เจริ ญก าวหน ามากขึ้ นขอบเขตแดนต าง ๆ เชื่อมโยงถึ งกั น จะยากในการควบคุมดู แล แมป ญหา
การคายาเสพติดทุกวันนี้ก็ทะลักเขาสูประเทศไทยจนไมสามารถปองกันได จากขอมูลในการศึกษาดู
งานปญหาชายแดนไทย-พมาบริเวณจังหวัดตากเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งทางเจาหนาที่ทหาร
และหนวยงานภาครัฐที่ไดปฏิบัติงานรวมกันไดสรุปสถานการณการทําลายทรัพยากรปาไม ไวดังนี้
ในพื้นที่ จังหวัดตาก ตรวจพบการบุกรุก และลักลอบตัดไมทําลายปา ในพื้นที่รอยตอ
ระหวาง อ.ทาสองยาง และ อ.แมระมาด จํานวนมาก ซึ่งพื้นที่ที่ถูกตัดทําลายสวนใหญ ยังคงเปน
พื้นที่ที่อยูติดพื้นที่ชายแดน และใกลกับพื้นที่พักพิงฯ บ.แมหละ ซึ่งแสดงถึงกลุมขบวนการที่มีการ
รวมมือกันอยางเปนระบบ โดยใช ผภร.ภายในพื้นที่พักพิงฯเปนแรงงานในการลักลอบตัดไม แลว
สงขามแมน้ําเมย เพื่อแปรรูปยัง ฝง สมม. จากนั้นจึงสงกลับมายังเขตไทย เพื่อรอการจําหนาย ใน
หลายลักษณะ เชน การทําเฟอรนิเจอร ,การประกอบบานชั่วคราว เพื่ออําพรางเปนสภาพบานไม
เรือนเกา รอการขออนุมัติเคลื่อนยายตอไป
สวนในพื้นที่ จังหวัดแมฮองสอน สถานการณการบุกรุก และลักลอบตัดไมทําลายปา
มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยจากผลการจับกุม ที่ผานมา พบวาในพื้นที่ อ.เมือง เปนพื้นที่
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ตองเฝาติดตามอยางใกลชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ผาบอง ซึ่งมีการตัดไมแปรรูปสงขายใหกับกลุม
นายทุนจํา นวนมาก เนื่องจากเกิดการขยายตั วทางการทองเที่ย วในพื้ นที่ อ.เมื อง รวมทั้ง เริ่ มพบ
ความถี่ แ ละการขยายตั ว ของการลั ก ลอบตั ด ไม ใ นหลายพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอนตอนใต
โดยเฉพาะพื้นที่ อ.สบเมย ซึ่งมีเครือขายขนสงในพื้นที่สวนหลังเขาสูพื้นที่ จังหวัดเชียงใหมหรือเล็ด
ลอดตามเสนทางรองเขาสูโรงงานแปรรูป และ คาดวาอาจมีเจาหนา ที่ของรัฐและกลุมผูนําชุมชนรู
เห็นคอยอํานวยความสะดวกในการลักลอบสงออกไมแปรรูปออกจากพื้นที่ตัดทําลาย ซึ่ง กกล.
นเรศวร ไดมอบใหหนวยในพื้นที่ไดเพิ่มมาตรการจุดตรวจ/จุดสกัดเคลื่อนที่ในพื้นที่เพงเล็ง และเรง
พัฒนาเครือขายขาวประชาชนในพื้นที่ตอไป
ในภาพรวมปญหาบริเวณชายแดนที่สรุปรวบรวมไวระหวางไทยและพมา มีดังนี้
1) ปญหาบริเวณเนิน 491 (อ.ทาแซะ จ.ชุมพร)
2) ปญหาเขตแดนในแมน้ําเมย ในเขต อ.แมสอด จ. ตาก
2.1) ปญหาบริเวณบานบานแมโกนเกน และบานคอกชางเผือก
2.2) ปญหาการกอสรางสะพานมิตรภาพ
2.3) ปญหาสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
2.4) ปญหาการดูดทราย
3) ปญหาดอยลาง – ดอยหวยฮะ (อ.แมอาย จ.เชียงใหม)
4) ปญหาวัดกูเตงนาโยง (อ.แมสาย จ.เชียงราย)
5) ดานเจดียสามองค (อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี)
6) เจดียพมา (อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
7) เกาะสามเกาะ ปากแมน้ําปากจั่น (จ.ระนอง)
8) ปญหาอื่นๆ ประปรายตลอดแนวชายแดน ไดแก การทําลายสันปนน้ําเขตแดน
ในบริเวณตางๆ การตัดถนนล้ําเขตแดน การกอสรางที่ตั้งทางทหารบนสันปนน้ําเขตแดน - ปญหา
จากการพัฒนาตางๆ เชนทอกาซยานาดา และการกอสรางเจดียของฝายทหารพมาตามยอดสันปนน้ํา
ที่เปนเขตแดน
กรณี ตั วอย า งป ญหาข อขั ดแย ง ที่ ไ ทยกั บ พม า ไม ค วรละเลยเป นเรื่ องละเอี ย ดอ อ น
ไดแก บริเวณแนวเขตแดนแมน้ําเมย พบวา ในป พ.ศ.2522–2524 แมน้ําไดแยกออกเปน 2 สาย มีสัน
ดอนทราย สภาพคลายเกาะอยูตรงกลางใชฝงแมน้ําเมยเปนแนวเขตแดน (น.เมย เปนกลาง) มีความ
ยาวประมาณ 345 กม. ไหลจากใตไปเหนือชวงที่ไหลผาน อ.แมสอด เปนพื้นที่คอนขางราบ กวาง
เฉลี่ย 70 - 80 ม.เปนดินทรายและทรายแปง งายตอการพัดพาและตกตะกอนทับถม การเปลี่ยนแปลง
ลําน้ํา เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการอนุรักษฝงของทั้งสองประเทศในฤดูน้ําหลากจะไหลตัดโคง
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หรือเปลี่ยนทิศทางไหล
ดังนั้น ในการเตรียมการกระทรวงการตางประเทศ นโยบายหลักของไทยไมใหปญหาเขต
แดนเปนเรื่องการเมือง (depoliticization) แตเปนเรื่องทางวิชาการกฎหมายและการสํารวจ ยึดถือขอ
ยุติทางดานเขตแดนตามสนธิสัญญาซึ่งสยามทําไวกับประเทศเจาอาณานิคมในอดีต โดยไมเรียกรอง
สิทธิในดินแดนซึ่งสยามมีอยูกอนหนานั้น จึงควรจัดทําหลักการแนวทาง (Guiding Principles)
ภายใตหลักวิชาการและจุดยืนที่ถูกตอง ใหเขาใจตรงกันสามารถยึดถือและนําไปปฏิบัติเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
- ให ค วามเคารพ ปฏิ บั ติ ยึ ด แนวทางข อ ตกลงร ว มตามกฎบั ต รอาเซี ย น และหรื อ
ประชาคมโลก อยางเครงครัด โดยไมกระทําผิดเสียเองเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยอาเซียน
ตองตองยกประเด็นเขาหารือในการประชุมสําคัญ ๆ เพื่อผลักดันและขอความรวมมือจากสมาชิก
ประเทศ
- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางทันทวงทีใหมากที่ สุดเทาที่จะทําได
เพื่อปองกันการเขาใจผิด โดยมีความเปนกลางไมเขาขางหรือสนับสนุนผูกระทําผิด
- ใหมีการประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน รวมทั้งประเทศ
ผูรับซื้อไมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการกระทําความผิดกฎหมายกรณีการลักลอบตัดไม การมีสวน
รวมในการซื้อขายไมพะยูงหรือไมอื่น ๆ ดวย
- จัดใหมีการเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี แลวแตกรณีไป
ทั้งนี้ใหมีการประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อความไดเปรียบในการเจรจา
ตอรองดวย มิเชนนั้นจะไมทันการณ เชน
(1) ดานการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลพมาจะลดความหวาดระแวง ในดานนโยบาย
ความมั่ นคงชายแดนอั นจะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาความสั ม พั นธ ระหว า งประเทศในกรอบทวิ ภ าคี ,
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโข
(2) ด า นเศรษฐกิ จ ในช ว งแรกจะคาดว า จะเกิ ด การขยายตั ว ของการค า ชายแดน
นอกระบบตามชองทาง/ทาขาม โดยการขยายตัวของการคาชายแดนในทุกพื้นที่ที่ ทหารมีอิทธิพล
จะสงผลตอการควบคุมและตรวจสอบสินคาผิดกฎหมายตางๆ ของฝายไทย แตเมื่อรัฐบาลพมามี
ความพรอมเรื่องการจัดระบบพิธีการทางศุลกากร อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการคาชายแดน
ที่เปนการคาแบบปกติสากลจะเกิดการลงทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ บริ เวณแนวชายแดน เชน
แร ธ าตุ อั ญ มณี และ ไม ซึ่ ง จะมี ผ ลต อการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานบริ เ วณแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ
(3) ดานสังคมจิตวิทยา เมื่อสภาพแวดลอมบริเวณแนวชายแดนมีความปลอดภัย คาดวา
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แรงงานตางดาวผิดกฎหมายชาวพมา จะมีการเดินทางกลับเพื่อรว มพัฒนาพื้นที่ในถิ่นฐานของตน
ซึ่งรวมถึงผูหนีภัยจากการสูรบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ทั้ง ๗ แหง และเกิดการตั้งชุมชนใหมบริเวณ
แนวชายแดน เพื่อรองรับการลงทุนภาคการเกษตรในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะเปนการลดสถานการณ
การบุกรุกพื้นที่ปาในเขตไทย สวนสถานการณยาเสพติดจะขยายตัวตามความหนาแนนในการเดิน
ทางผานเขาออกชายแดน และการฉวยโอกาสของกลุมขบวนการคายาเสพติดในชวงแรก แตจะลด
ความรุนแรงลงตามมาตรการควบคุมของฝายพมาเมื่อเขาถึงชายแดน รวมทั้ ง ความมี เ สรี ใ นการ
ปฏิบัติบริเวณแนวชายแดนพมา-ไทย ของทหารอาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมแนวชายแดน การ
ลักลอบโจรกรรมทรัพยสิน เพิ่มมากขึ้น เชน กรณีเหตุการณ บ.เลตองคุ และ บ.ทีชนะทะ ต.แมจัน อ.อุมผาง
(4) ดานการทหาร ในหวงแรกจะเกิดการพัฒนากําลังอาสาสมัครทหารพมา และกําลัง
รักษาชายแดน และพัฒนาไปสูการจัดตั้งที่ตั้งหนวยทหารพมาบริเวณแนวชายแดน กอใหเกิดการ
เขาถึงพื้นที่แนวชายแดนของทหารพมา ซึ่งจะทําใหเกิดการตรวจสอบเสนเขตแดน อันจะนําไปสู
การปกปนเขตแดนในหลายพื้นที่

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
แยกไดเปน 2 กรณี คือ 1) ผลการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ๒)
ด า นนโยบายและการบริ ห ารงานของหน ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 ผลการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถสรุปไดเปน ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบจากการที่ปริมาณปาไมลดลงยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ
มีผลตอปจจัยทางชีวภาพ มีผลกระทบตอ สภาพดิน น้ํา อากาศ สัตวปา สิ่งแวดลอมอื่นๆ เพราะทั้ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จะมีความสัมพันธกันไมทางตรงก็ทางออม ในระบบนิเ วศ กอใหเกิด
สมดุลทางธรรมชาติ การทําลายปาจึงกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ ดังนี้
(1) เกิดการชะลางพังทลายของดิน ปาที่ถูกทําลายจะทําใหไมมีตนไม วัชพืช หญาปก
คลุมดิน เมื่อฝนตกลงมาน้ําฝนจะกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณใหไหลไปกับกระแสน้ํา
(2) เกิดน้ําทวมในฤดูฝน บริเวณปาที่ถูกทําลายจะไมมีตนไม วัชพืช และหญาที่ปกคลุม
หนาดินชวยดูดซับน้ําฝนไว ทําใหน้ําไหลบาจากที่สูงอยางรุนแรง และมีปริมาณมากทําใหเกิดน้ํา
ทวมในพื้นที่ ตอนลางอยางฉับพลัน
(3) เกิดความแหงแลงในฤดูแลง การทําลายปาไม ตนน้ําลําธาร ทําใหปาไมถูกตัดแยก
ออกเปนสวนๆ เกิดการระเหยของน้ําจากผิวดินสูง แตการซึมผานผิวดินต่ํา ดินดูดซับและเก็บน้ําไว
ไดนอย สงผลใหน้ําไหลลงสูลําธารนอยเกิดความแหงแลงในฤดู
(4) เกิดปญหาโลกรอนขึ้น เนื่องจากปาไมเปนแหลงของการหมุนเวียนสาร ระหวาง
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด น้ํา และสารอื่นๆ ในระบบนิเวศที่สําคัญ การทําลายปามีสวนทําให
เกิดการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซด ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
อุณหภูมิของโลกสูง
(5) คุณภาพของน้ําเสื่อมลง เมื่อฝนตกในบริเวณปาไมที่ถูกทําลายก็จะพัดพาเอาดินโคลน

46
ตะกอน ลงสู แหลง น้ํ า ทํา ใหน้ํา ขุ นและเกิ ดการตื้ น เขิ น ส ง ผลให คุ ณภาพน้ํ า ทั้ งทางดา นกายภาพ
ชีวภาพ และเคมี ดอยลงไมสามารถใชน้ําในการอุปโภค บริโภค ได
(6) พืชและสัตวปา มีจํานวนและชนิดลดลง ปาไมเปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตว
ปา การตัดไมทําลายปาเปนการทําลายแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ ทํา
ใหพืชและสัตวปาหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนเกือบสูญพันธุ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย, 2551)
ประเด็นที่ 2 ผลการศึกษาสาเหตุและปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง มีดังนี้
(1) ความเชื่อวา ไม พะยู ง เปนไม ม งคล มี ชื่อและความหมายดี เชื่อวา บ านใดปลูก ไว
ประจํา บาน จะทํ าใหบุ คคลในบานมีแตค วามเจริญ มีฐานะดีขึ้น ชวยไมให ชีวิตตกต่ํา คนไทย
จัดลําดับไมพะยูง ใหอยูใน 9 ชนิดไมมงคลที่ปลูกไวในบาน
(2) ไมพะยูง เปนไมเนื้อละเอียด แข็งแรง ทนทาน จึงไดรับความนิ ยมนําไปใชในการ
กอสร างอาคาร หรื อก อฐานประดิษฐถาวรวั ตถุ ตางๆ ในประเทศจีน นิ ยมนําไม พะยูงไปซอมแซม
บูรณปฏิสังขรณ วัดวาอาราม และปราสาทราชวังตางๆ ของจีน และนําไปทําเปนวัตถุมงคลและของ
แตงบานชิ้นเล็กๆ เชน ปเซียะ, เทพเจาฮก ลก ซิ่ว หรือ เทพเจากวนอู, แจกัน เปนตน
(3) ไมพะยูง เปนไมที่มีราคาสูง ราคาของไมพะยูงในประเทศไทยอยูที่ลูกบาศกเมตรละ
2-2.5 แสนบาท แตหากไปถึงปลายทางราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 10 เทา ในปจจุบันไมพะยูงจัดเปนไมที่มี
ราคาที่แพงที่สุด และเหลือเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จึงเกิดปญหาการลักลอบตัดเพื่อสงไปขาย
ตางประเทศอยางตอเนื่อง
(4) ไมพะยูงจัดเปนไมหวงหามที่เพิ่งไดรับความนิยมในระยะหลัง ทําใหปริมาณไมพะยูง
ยังมีปริมาณที่มากกวาไมหวงหามชนิดอื่นในประเทศที่ไดรับความนิยมมากอน จึงมีผูสนใจหันมา
ลักลอบตัดไมพะยูงเพิ่มขึ้น
(5) การขาดจิตสํานึกของประชาชนในการหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติ
(6) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ในผลกระจากการตัดไมทําลายปา
(7) เจาหนาที่ของรัฐมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิด ทั้งการเรียกรับผลประโยชน และการ
เปนผูลักลอบตัดไม และคาไมพะยูง
(8) เจาหนาที่ของรัฐหยอนยาน ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(9) การสนับสนุนจากภาครัฐ เชน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ บุคลากร ยังไม
เพียงพอตอการดําเนินการปราบปราม และจับกุม
(10) กฎหมายที่ใชในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดโทษยังคอนขางเบา เพียงแคปรับ
10,000 บาท หรือจําคุก 2-5 ป แลวแตความผิด ซึ่งสวนใหญชาวบานที่ถูกจับไดนั้นจะโดนลงโทษ
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ปรับ แตการจําคุก คงรอลงอาญาไว อันเปนบทลงโทษที่ไมรุนแรง จึงยังมีผูคนเสี่ยงเขามาทําผิดกัน
มาก
ประเด็นที่ 3 แนวทางแกไขการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
ลักลอบตัดไมพะยูง
(1) แกไขกฎหมายที่ใชในการดําเนินคดี กับผูกระทําความผิด ใหมีการบังคับใชและมี
บทลงโทษที่สูง ทําใหผูคิดกระทําผิดเกรงกลัว ไมกลากระทําผิด
(2) ภาครัฐตองเพิ่ม และสนับสนุนงบประมาณ ลงไปในพื้นที่ใหเพียงพอกับภาระงาน
(3) ภาครัฐตองใหโอกาส และความดี ความชอบ แกเจาหนาที่รัฐที่มีผลงานการจับกุม และ
ปราบปรามการตัดไมพะยูง
(4) ภาครั ฐต องจั ดหาอุ ป กรณ ใ นการปราบปรามเพิ่ ม ให แก ผู ปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ เช น
ยานพาหนะ และอาวุธยุทโธปกรณ
(5) ภาครั ฐต องสรรหาบุ คลากรให เพี ยงพอต อการปราบปราม เพราะพื้ นที่ ป าที่ มี เนื้ อที่
กวางขวาง จึงตองเพิ่มจํานวนบุคลากรใหดูแลอยางทั่วถึง
(6) การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให เ จ า หน า ที่ รั ฐ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ข องตน และต อ
ประเทศชาติ เชน การจัดอบรม สัมมนา เจาหนาที่ภาครัฐ
(7) การสรางจิตสํานึกและใหความรูแกประชาชน ถึงผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา
บทลงโทษของการรุกปา และการตัดไมพะยูง
(8) การส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนมี ส วนร วมในการดู แลรั ก ษาป า เช น การจั ด อบรม ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) การเสริมสรางเครือขายระหวางชุ มชน และการใหเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปสรางความเขาใจกับชุมชนในเรื่องตางๆ ที่เรียกวา ชุมชนสัมพันธ
ประเด็นที่ 4 ขอเสนอแนะ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางยั่งยืน
(1) ดานทรัพยากรปาไมโดยเฉพาะไม พะยูง ปจจุบันไมใหญถูกตัดไปเกือบหมดสิ้นแลว
เหลือตนเล็ก หากไม ตัดทําลายอีก ตอไปก็จะโตเปนไมใหญได รัฐควรสงเสริมประชาชนปลูกไม
พะยูงในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน โดยรัฐจัดสรรเงินคาปลูก คาปุย คาดูแลรักษาเปนกรณีพิเศษ
อยางนอย 10 ป ติดตอกัน โดยเจาหนาที่ของรัฐตองติดตามดูแลอยางใกลชิดโดยสุจริต พรอมกับการ
ทําประชาสัมพันธใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขาใจและมีสวนรวมในการดูแลรักษา สําหรับใน
ประเด็นนี้กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชไดจัดทําโครงการปาไมพะยูงและไมมีคาหายาก
ขนาดใหญคืนสูถิ่นอีสานใต โดยเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2555-กันยายน 2556 ในพื้นที่
จ.ยโสธร มุกดาหาร อํานาจเจริญ สุรินทร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ในพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่
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ปาเสื่อมโทรม จํานวน 102,393 ไร ( 4,784,950 กลา ) และจะสงเสริมประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดมีสวนรวม เพื่อปลูกขยายพื้นที่ในที่เอกชนดวย โดยภาครัฐสนับสนุนกลาไม
(2) ดานบุ คลากร ผู เกี่ย วของ คือ นัก การเมืองทุกระดับ เจา หนาที่ ปาไม ฝา ยปกครอง
ตํารวจ ทหาร กํานันผูใหญบาน พระสงฆ ครู และประชาชนทั่วไป ตองถือเปนหนาที่รวมกัน ตอง
ใหการศึกษาแกเยาวชน ใหมีจิตสํานึกเปนสาธารณมากขึ้น โดยเฉพาะขาราชการ ตองเปนแบบอยาง
ชวยกันเพิ่มคะแนนความโปรงใสของชาติ รัฐควรจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับพื้นที่ และแนวเขต
ของพื้นที่ ใหมีการทํางานในพื้นที่จริงๆ ใหมีผลงาน และตอบแทนผลงานคนที่ทํางานในปาบางตาม
สมควร
(3) ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณแกหนวยงาน บุคคล ที่ดูแลรักษาปาตาม
ความจําเปนและเปนจริง ใหเบี้ยเลี้ยงพิเศษ สําหรับคนที่ทํางานในปาใหเหมาะสมกับความเหนื่อย
ยากและอันตราย ปจจุบัน พนักงานและลูกจางที่ทําหนาที่พิทักษปา ดํารงชีวิตอยางคอนขางลําบาก
เพราะค า ตอบแทนน อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ หน ว ยงานอื่ น และภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ยานพาหนะ อาวุธปน กระสุนปน ควรจัดใหเจาหนาที่ที่ทํางานในปาใหพรอมและเพียงพอ อยาให
ดอยกวาอาวุธของคนทําไมหรือคาไม
(4) การสนับ สนุ นสร างขวัญกํา ลังใจแก เจ าหน าที่ ที่ปฏิ บัติงานในพื้ นที่ เช น ผูบริ หาร
ระดับสูงควรเขาไปเยี่ยมเยียน ใหการดูแล สิ่งของจําเปนดานปจจัย 4 ยารักษาโรค แก เจาหนาที่
ดังกลาวซึ่งมีความรักและหวงแหน ดูแลรักษาผืนปาซึ่งเปนแผนดินของชาติ
(5) เตรียมเสนอขอแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530 เพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไมพะยูงเปนไมหวงหามประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ใหเปนไมหวง
หามประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ และ
(6) อีกแนวทางหนึ่งคือเสนอใหไมพะยูงอยู ในบัญชีแนบทายอนุ สัญญาวาดวยการค า
ระหวางประเทศ ชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES) เพื่อปองกันไมใหมีการ
เคลื่อนยายและการคาระหวางประเทศ โดยในชั้นตนควรนําเสนอเขาที่ประชุมอาเซียนเพื่อให
ประเทศสมาชิกไดรับทราบสถานการณและขอเสียงสนับสนุนกอน โดยจะผลักดันเรื่องนี้เขาไปเปน
วาระการพิจารณาในการประชุมไซเตส ครั้งที่ 16 ซึ่งประเทศไทยจะเปนเจาภาพในป พ.ศ.2556
ระหว า งนี้ จึ ง น า จะเร ง สํ า รวจและศึ ก ษาวิ จั ย ความสํ า คั ญ ของไม พ ะยู ง เพื่ อ ให น านาชาติ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญ เพื่อที่ในเวทีการประชุมระดับประเทศ ควรเปดการเจรจาทวิภาคี หรือพหุภาคีกับ
ประเทศคูกรณี ตอไป
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4.2 ผลการศึกษาดานนโยบายและการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ
เกี่ ยวกับ ดา นนโยบายและการบริหารงานของหน วยงานภาครั ฐสามารถแยกไดเปน 7
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การใชหลักการทํางานเชิงยุทธศาสตร
การทํางานอยางมียุทธศาสตร มีเปาหมาย การใชเงิน ใชงบประมาณใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
จริงๆ โดยมีเครื่องมือสําคัญเปนตัวชี้วัด KPI : Key Performance Index / Balanced Scorecard
( พสุ , 2546 )ใช ห ลั ก วิ ช ามาถ ว งดุ ล มากขึ้ น มี ก ารวั ด ผลในการใช ง บประมาณ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวขึ้นในการแกปญหาใหตรงจุด บริเวณใดมีปญหาก็สามารถวาง
แผนการทํางาน โดยยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง ระดมอัตรากําลัง ขาราชการหรือเจาหนาที่เกง ๆ เอาจริงเอา
จังกับการปฏิบัติงานทั้ง เจาหนาที่ปาไม ทหาร ตํารวจ องคก รปกครองสวนทองถิ่น รวมกันเขาไป
เอกเรยในพื้นที่ที่มีปญหาในคดีตาง ๆ ที่สังคมเพงเล็งซึ่งผิดกฎหมายเปนการใหความสําคัญ หากทุก
คดีปฏิบัติไดเชนนี้สังคมก็จะสงบเรียบรอยการปลอยใหปญหาบานปลายแลวมาแกไขทีหลัง คดีจะ
เพิ่มมากจนเจาหนาที่เกิดความลา ชาชิน ละเลย ดังนั้น ถา concentrate เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะทําให
ประสบความสําเร็จไดโดยงาย ไมวาจะเปนการปราบปรามยาเสพติด ไมพะยูง หรือการตัดไมทําลาย
ปา ถา ผู บริ หารบ านเมืองได วางนโยบายไว ดี เจา หนา ที่ และประชาชนรวมมือกั นเป นหนึ่ งเดี ย ว
นอกจากขอบเขตพื้ นที่ ป า ที่ ชั ดเจน เจ า หน า ที่ เข ม แข็ ง ประชาชนในพื้ นที่ ช วยเป นหู เป นตาเป น
เครือขายในการเฝาระวังไมใหมีการตัดไมพะยูงทั้งจากคนภายในประเทศ และกระบวนการนอก
ประเทศก็จะเปนการดีดวยกันทุกฝาย จะสามารถสกัดกั้น การแพรกระจายของปญหาได แมวา
รายไดที่สูงจะเปนแรงจูงใจที่ดีก็ตาม
ประเด็นที่ 2 การรวมมือขจัดปญหาตาง ๆ
รัฐตองเขาใจในภาพรวมและรวมขจัดปญหาอื่น ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงมายังปญหาหลักในการ
ดํารงชีพ ให ประชาชนในพื้นที่ มีการศึกษาที่ดี มีโอกาสเขา ถึงขอมูลขา วสารใหมากขึ้น จะได มี
สติปญญาไมตกเปนเครื่ องมือถูกหลอกลวงและหลงทางกระทําความผิ ดได การปองกันไมให มี
การคายาเสพติด ไมใหมีการพนันบอล ไมใหมีการหลอกเด็กมาคาประเวณี ไมใหมีการขายหนังสือ
ลามก ฯลฯ เนนใหประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีจะชวยไมใหมีปญหาปากทองโดยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน สังคมก็เปนสุข ปญหาอื่น ๆ ก็จะไมเกิด
ประเด็นที่ 3 การใหความสําคัญกับภาพพจน
ตองยอมรับวามีหลายหนวยงานในภาครัฐมีปญหาเรื่องภาพพจนของเจาหนาที่ รวมทั้ง
หน ว ยงานด า นการป า ไม ด ว ย จึ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงและให ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ ให
ประชาชนเกิดความศรั ทธา ดั งนั้นในแตล ะพื้ นที่ตองใหค วามสํา คัญและควรเก็ บขอมูล งานวิจัย
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เกี่ ย วกั บ ภาพพจน ที่ ป ระชาชนต อ งการให เ จ า หน า ที่ เ ป น อย า งไร โดยทํ า คู ข นานกั น ไป เพราะ
ภาพพจนดีประชาชนจะรักศรัทธา และใหความรวมมือเปนเครือขายใหภาครัฐ ผลประโยชนจะตก
กับสวนรวม บรรดาผูบริหารทั้งหลาย จึงตองเปนทั้งนักวิชาการ และนักปฏิ บัติเขาถึงในพื้นที่อยาง
ใกลชิดเพื่อรับทราบปญหา โดยการสํารวจ ( survey) หรือบางพื้นที่มีการขอความรวมมือใหทาง
สถาบั นการศึ ก ษาในพื้ นที่ ชวยทํา งานวิจัย survey วั ดผลทุก 3 เดือนหรื อ 6 เดื อนแล วแต ความ
เหมาะสม เพื่อเปนกระจกสะทอนใหเห็นการทํางานวาตองปรับปรุงตรงจุ ดไหนและแกไขปญหา
ความมั่นคงและการทํางานรวมกันอยางไรในเชิงยุทธศาสตรและใชเทคโนโลยีอะไรบาง แมวา
ในชวงเริ่มตนตองปฏิบัติงานอยางหนักก็ตาม หากเมื่อเขาที่แลว ในระยะยาวจะไดผลคุมคาและ
ปฏิบัติงานไดงายขึ้น
ประเด็นที่ 4 ดานความโปรงใส
เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานถือเปนเรื่องสําคัญมาก เจาหนาที่รัฐตองเปนคนดีและ
เกงเปนแบบอยางในการวางตัวใหประชาชนรักและศรัทธา ดังนั้น ในเบื้องตนการแตงตั้งโยกยาย
เจาหนาที่ตําแหนงสําคัญระดับบริหารที่ชวยพัฒนางานใหดีขึ้น จึงควรผานระบบการประเมินทั่วไป
โดยอาศัยสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหลัก สวนหนึ่ง ประกอบกับขอเท็จจริงจากการปฏิบัติงานจริงการ
สอบถาม การรองเรียนของประชาชนทั้งหลายอีกสวนหนึ่ง โดยนําระบบรางวัลและการลงโทษ
reward and punishment มีความชัดเจนเปนธรรมมาใชควบคูกันไป เพื่อใหมีทั้งความโปรงใสและมี
ฝมือ ผลงานก็จะเปนที่ประจักษ ประเทศชาติจะไดพัฒนาไปขางหนา
ประเด็นที่ 5 ดานกฎหมายและกระบวนการลงโทษบังคับใช
การตัดไมทําลายปาไมเพียงแตไมพะยูงเทานั้น ปญหานี้ถือวาเปนปญหาสังคม ปญหาของ
โลกก็วาได จําเปนที่จะตองชวยกันแกใหได บรรดาการอนุมัติ อนุญาตทั้งหลาย ที่ ขัดตอจริยธรรม
ศีลธรรม หนวยงานควรรักษากติกาของบานเมืองอยางเต็มที่ โดยไมมีอคติใด ๆ ทําหนาที่ของตัวเอง
ไมประพฤติทุจริต คอรรัปชั่นบนความทุกขยากของสังคม ดังนั้นระบบศาล อัยการสูงสุด ป.ป.ง.
ป.ป.ช ตองรวมพลัง ทั้ง ดานกฎหมาย และสิ่ง ที่ป ระชาชนไดใ หอํา นาจไว เพื่ อแกป ญหาใหเต็ม ที่
ทําในสิ่งที่ถูกตองไมเลือกปฏิบัติ
ประเด็นที่ 6 วิธีการบริหาร
ผูนําเปนตัวจักรที่สําคัญในการใชวิธีการบริหาร ในชั้นแรกตองทราบกอนวาจุดเดนจุด
ดอยขององคการมีอะไรบาง จะพัฒนาขับเคลื่อนอยางไร ไมทําแบบ routine เดิมทฤษฎีการสราง
บุคคลากรระบบตัวตายตัวแทน คนที่เกษียณหรือยายไป คนใหมมาแทน งานตองเดินตอไปไดดี ไม
มีปญหา แตทุกวันนี้มีปญหา เพราะความสามารถอยูกับตัวคน ไมไดถายทอดไวในองคกร ที่เรียกวา
ความสามารถไมถูก institutionalize ไมถูกฝงไวในองคกร แตเอาติดตัวคนที่เปนผูนําเก งๆ มีการซื้อ
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ตัวไปอยูกับองคกรอื่นเกิดชองวางสมองไหล ขาดการฝกอบรมเรียนรู training ไมมีการถายทอด จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมเชนนั้นมันจะหมดไป
ประเด็นที่ 7 การใหความสําคัญกับผูบริหารระดับกลาง
เพราะองคกรทุกองคกรนั้น แรงขับเคลื่อนที่สําคัญคือ Middle Management ตัวจักรนี้ตอง
เขาใจนโยบายและทิศทางในการปฏิบัติงาน เปนการเชื่อมตอถึงระดับลาง มีการซักซอมระหวาง
ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลางซึ่งคือ ผูปฏิบัติในพื้นที่จริงที่อยูกับประชาชน ปญหาทุก
อยางมุงมองลงไปถึงระดับหมูบาน หากผูบังคับบัญชามีความเสียสละ มีภาวะผูนํา และทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารทั่วไป ทําตัวเปนตัวอยางจะชนะจิตใจของผูใตบังคับบัญชา งาน
ก็จะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขับเคลื่อนไดเร็ว ลึกซึ้งและยั่งยืน แตในทางกลับกันถาผูบังคับบัญชาไม
มีภาวะผูนําทํางานไมจริงจังทําตัวเปนนายสั่งการอยางเดียวและเอาเปรียบผูใตบังคับบัญชา ผูนอยก็
ทํางานแบบไมเต็มใจ งานและองคกรก็ลมเหลวออนแอ
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ภาคผนวก ก.
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ.
ลําดับ ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ
ที่
1. กระเบานา กระเบาใหญ (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre)
2. กําจัดตน มะแขน แขวน มะขวง ลูกระมาศ (Zanthoxylum spp.)
3. กํายาน (Styrax spp.)
4. จันทนชะมด (Aglaia pyramidata Hance)
5. จันทนหอม (Mansonia gagei Drumm.)
6. จันทนา จันทนขาว (Tarenna hoaensis Pitard)
7. ตีนเปดแดง เยลูตง (Dyera costulata Hook.f.)
8. ประ กระ (Elateriospermum tapos Bl.)
9. รง รงทอง (Garcinia acuminata Planch. & G.hanburyi Hook.f.)
10. สนแผง สนใบตอ แบกลม (Calocedrus macrolepis Kurz)
11. สํารอง พุงทะลาย ทายเภา (Scaphium spp.)
12. แสลงใจ แสลงโทน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งตน บึงกา ตูมกา ตึ่ง ตูมกาขาว
(Strychnos spp.)
13. แหลง แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง (Ficus albipila King)

หมายเหตุ : - เหตุผลโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดไมหวงหาม
เสียใหม ใหใชบังคับในทองที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมไมหวงหามไมสับสนยุงยากและไดผลดียิ่งขึ้น ประกอบกับในปจจุบัน
ไม บ างชนิ ด ที่ มิ ไ ด กํ า หนดไม ห วงห า มมาก อนกลั บ เป น ไม มี ค า หายากและนิ ย มนํ า ออกโดยไม
คํานึงถึงความเสียหายของพันธุไม ดังนั้น เพื่อมิใหไมชนิดดีมีคาหายากเปนอันตราย หรือสูญสิ้นไป
สมควรกําหนดใหไมบางชนิดเปนไมหวงหามรวมทั้งเปลี่ยนแปลงประเภทไมหวงหามบางชนิดที่ได
กําหนดไวแลว เสียใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 104 ตอนที่ 220 วันที่ 2 พฤศจิกายน 253
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ภาคผนวก ข.
ความผิดตามกฎหมายการปาไมและอื่น ๆ
1. ความผิด ตาม พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
- มาตรา 11 ฐานทําไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต เปนชนิดไมสัก – ไมยาง ไม
หวงหาม ประเภท ข หรือไมเกินยี่สิบทอน หรือรวมเกิน 4 ลบ.ม. (บทกําหนดโทษ มาตรา 73)
- มาตรา 69 ฐานมี ไ มหวงหา มอันยั ง มิไ ด แปรรู ปไว ใ นครอบครอง โดยไมไ ด รับ
อนุญาต
- มาตรา 12 ฐานผู รั บ อนุ ญ าตทํ า ไม ตน ที่ ไ ม มี ร อยตราอนุ ญ าต (บทกํ า หนดโทษ
มาตรา 73)
- มาตรา 13 ฐานผู รับ อนุ ญาตทํ า ไม ตนที่ โตต่ํ า กว า ขนาดจํ า กั ด (บทกํ า หนดโทษ
มาตรา 73)
- มาตรา 31 ฐานตัดหรือโคนตนยวนผึ้ง หรือตนไมที่ผึ้งจับทํารังอยู (กรณีรวงผึ้งเปนของ
ปาหวงหาม) (บทกําหนดโทษ มาตรา 73)
- มาตรา 48 ฐานภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม แปรรูป ไม ตั้ง โรงงานแปรรูป
ไม ตั้ง โรงคา ไมแปรรูป ไวในครอบครอง ไมสัก -แปรรูป (ไมจํากัดจํานวน) ครอบครองไมหวง
หามแปรรูปชนิดอื่นเกิน 0.20 ลบ.ม. โดยไมไดรับอนุญาต (รวมถึงการกระทําแกไมที่นําเข ามาใน
ราชอาณาจักร) (บทกําหนดโทษ มาตรา 73)
- มาตรา 54 ฐานกนสราง แผวถาง เผาปา หรือเขายึดถือครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาต (ศาลมีอํานาจสั่งใหออกไปจากปาได) เนื้อที่เกิน 25 ไร (บทกําหนดโทษ มาตรา 72)
- มาตรา 51 ฐานผูรับอนุญาตรับโรงงานแปรรูป ไม โรงคาไม แปรรูป หรือทําการ
แปรรูปไมชั่วคราว มีไมไวในครอบครอง (นอกจาก 5 กรณี) ในสถานที่ไดรับอนุญาต (เปนชนิดไม
สัก ไมยาง ไมหวงหามประเภท ข หรือไมอื่นเกิน 5ตน/ทอน หรือปริมาตรเกิน 1 ลบ.ม. (บทกําหนด
โทษ มาตรา 72)
- มาตรา 29 ฐานเก็บหาหรือทําอันตรายของปาหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต (บท
กําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 29 ฐานค าของปาหวงห ามหรื อมี ของป าหวงหามไวใ นครอบครองเกิ น
ปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยไมไดรับอนุญาต (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 38 ฐานนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทางกํากับ หรือไมมีหนังสือ
กํากับไม
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- มาตรา 39 ฐานนําไมสักที่เคยเปนสิ่งปลูกสรางมาแลวเกินกวา 5 ป ออกนอกเขต
จังหวัดโดยไมไดรับอนุญาต (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 40 วรรคหนึ่ง ฐานนําไมหรือของปาเขาเขตดานปาไม ไมแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในกําหนด (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 43 วรรคสอง ฐานผูมิใชเจาของไมเก็บไมไหลลอยโดยไมไดรับอนุญาต
(ภายในเขตควบคุมไมในลําน้ํา) (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 53 ฐานผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือตั้งโรงคาไมแปรรูปไม
อํานวยความสะดวกในการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 41 ฐานนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ผานดานปาไมในเวลากลางคืนโดยไมได
รับอนุญาต (บทกําหนดโทษ มาตรา 72)
- มาตรา 52 ฐานผูรับอนุญาตแปรรูปไมในเวลากลางคืนโดยไมไดรับอนุญาต (บท
กําหนดโทษ มาตรา 72)
- มาตรา 70 ฐานรับไว ซอนเรน จําหนายหรือชวยพาเอาไปเสียใหพน ซึ่งไมหรือของ
ปาที่ตนรูอยูแลวไดมากการกระทําผิด
- มาตรา 53 ตรี ฐานภายในเขตควบคุม คาหรือมีไวเพื่อคา ซึ่งสิ่งประดิษฐเครื่องใชที่
ทําดวยไมหวงหามที่มีชนิดไมขนาดปริมาณเกินที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไมไดรับอนุญาต (บทกําหนด
โทษมาตรา 73)
- มาตรา 58 ฐานผูรับ อนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือขอกําหนด
(บทกําหนดโทษ มาตรา 73)
- มาตรา 35 ฐานตราประทับไมของเอกชน ใชประทับไมโดยไม จดทะเบียนและ
ไมไดรับอนุญาตวิธีทําลายตรา (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 36 ฐานตราประทับไมของเอกชน สูญหายตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่
เปนหนังสือภายในไมเกิน 60 วัน นับแตวันรู (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 44 ฐานผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยตองเก็บและรักษาไม ตามกฎกระทรวง
และใหมอบไมแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา (บทกําหนดโทษ มาตรา 71)
- มาตรา 57 ฐานผูรับอนุญาตตองจัดใหมีใบคูมือคนงานหรือผู รับจาง (บทกําหนด
โทษ มาตรา 71)
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2. ความผิดตาม พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
- มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผว
ถาง เผาปา ทําไม เก็บของปาทําใหเสื่อมเสียแกสภาพปาปาสงวนแหงชาติ โดยไมไดรับ อนุญาต
(มียกเวน 2 ขอ) (บทกําหนดโทษ มาตรา 31)
- มาตรา 33 ฐานทําใหเสียหาย ทําลายหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายที่ชัดเจน ใหมี
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เสียหาย
- มาตรา 18 ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด (บทกําหนดโทษ มาตรา 33 ทวิ)
- มาตรา 25,(1) (2) ฐานขัดคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการมาตรา 25(1) หรือ (2)
(บทกําหนดโทษ มาตรา 33 ทวิ)
- มาตรา 24, 32 ฐานผูรับอนุญาตไมจัดใหคนงานหรือผูแทนมีใบคูมือคนงาน (บท
กําหนดโทษ มาตรา 32)
- มาตรา 34 ฐานรับไว ซอนเรน จําหนวย ชวยพาเอาไปเสีย ซึ่งไมหรือของปา ที่ตน
รูอยูแลววาไมมาโดยการกระทําผิด
3. ความผิดตาม พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
- มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึง กนสราง แผวถาง หรือเผาปา
(2) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ
ซึ่งไม ยางไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(3) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใดๆใหเปนอันตรายแกสัตว
(4) ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด ทราย
(5) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือเหือดแหง
(6) ปดหรือทําใหกีดขวางทางน้ําหรือทางบก
(7) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่ง
กลวยไม น้ําผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
(8) เก็บหรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม
(9) นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น
(10) นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น
(11) นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป
(12) นําสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะเขาไป
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(13) เขาไปดําเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน
(14) ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตางๆ
(15) นําเครื่องสําหรับลาสัตวหรือจับสัตวเขาไป
(16) ยิงปน ทําใหเกิดระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง
(17) สงเสียงอื้อฉาวหรือกระทําการอื่นอันเปนการรบกวนคนหรือสัตว
(18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งอื่นในทีที่ไมไดจัดไวเพื่อการนั้น
(19) ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง
บทกําหนดโทษ มาตรา 24 ฝาฝน มาตรา 16(1),(2),(3),(4) หรือ (5) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทกําหนดโทษ มาตรา 25 ฝาฝน มาตรา 16(6),(7),(9),(10),(17) หรือ 18ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ความผิดตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
- มาตรา 16 หามมิใหผูใดลาสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครอง
- มาตรา 19 หามมิใหผูใดมีไวในความครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง
- มาตรา 20 หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตว ปาสงวน
ซากของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑของซากสัตวดังกลาว
- มาตรา 23 นํ า เข า หรื อส ง ออกซึ่ ง สั ต ว ป า หรื อซากของสั ตว ป า ชนิ ดที่ รัฐมนตรี
กําหนด หรือนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 4 ป หรือ ปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา 25 นําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่ของผูไดรับ
อนุญาตคาโดยไมไดรับอนุญาต บทกําหนดโทษ มาตรา 52 ปรับไมเกิน 5,000 บาท
5. ความผิดตาม พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
- มาตรา 47 ขัดขวางไมอํานวยความสะดวก ตอพนักงานเจาหนาที่การเขาดําเนินการ
ตาม มาตรา 23 และ มาตรา 27 พ.ร.บ.ฯ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6. ความผิดตาม พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ.2545
- มาตรา 17 ฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 4 วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ (การมี การ
ผลิต การนําเขาเลื่อยโซยนตผูรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนต ผูรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนต
จัดทําบัญชีและหมายเลขตามกฎกระทรวง)
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- มาตรา 18 ฐานฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 4 วรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสี่
(เปลี่ยนแปลงใหมีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น)
- มาตรา 19 ฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 (เปลี่ย นแปลงพื้นที่
ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนตหรือการนําออกไปใชนอกพื้นที่แตกตางจากที่ระบุไวในใบอนุญาต
- มาตรา 20 ฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 7 (ผูมีเลื่อยโซยนตตองมีใบอนุญาต
หรือสําเนาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทันที)
- มาตรา 21 ฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 10 (หามซอมแซมเลื่อยโซยนตเปน
ธุรกิจเพื่อสินจางและซอมแซมไดเฉพาะเลื่อยฯที่ถูกตอง
7. ความผิดตาม พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510
- มาตรา 43 ทําเหมืองโดยไมไดรับอนุญาต บทกําหนดโทษ มาตรา 135 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา 105 มีแรไวในความครอบครองแตละชนิดเกินกวา สองกิโลกรัม ในเขต
ควบคุมแรโดยไมไดรับอนุญาต บทกําหนดโทษ มาตรา 148 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป
หรือปรับสองเทาถึงหกเทาของมูลคาแร
- มาตรา 108 ขนแรโดยไมไดรับอนุญาต บทกําหนดโทษ มาตรา 148 ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป หรือปรับสองเทาถึงหกเทาของมูลคาแร
8. ความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
- มาตรา 27 นําหรือพาสงของตองหามตองจํากัด เขามาในราชอาณาจักรโดยไมผาน
ดานศุลกากรเสียภาษี หรือใหที่เก็บ หรือซอนสิ่งของนั้น ตองระวางโทษปรับ สี่เทาราคาของรวม
อากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา 27 ทวิ รั บ ไว ด วยประการใดๆ ซึ่ ง สิ่ ง ของต องห า มต องจํ า กั ด เข า มาใน
ราชอาณาจักร โดยไมผานดานศุลกากรเสียภาษี ตองระวางโทษปรับเปนเงินสี่เทา ราคาของรวมคา
อากรหรือจําคุกไมเกิน 5 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา 99 ทําหรือจัดหรือยอมใหผูอื่นกระทํา หรือยื่น หรือจัดใหผูอื่นยื่นซึ่งใบขน
สินคา คําแสดง ใบรับรอง ตอพนักงานเจาหนาที่ เปนความเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000
บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน (แสดงเท็จ หรือสําแดงเท็จ)
9. ความผิดตาม พระราชบัญญัติที่มีทางอาญา อื่น ที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 , มาตรา 108
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานไทย พ.ศ.2456
- ฯลฯ
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