
 

 

บันทึกประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่าพ.ศ. .... 
   

 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการออกร่างกฎกระทรวง  

โดยที่บทนิยามค าว่า “ไม้ทรงคุณค่า” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้  “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
และให้หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง เมื่อก าหนดให้ไม้ที่มีลักษณะหรือชนิดใดเป็นไม้ทรงคุณค่าแล้วคณะกรรมการจัดการ 
ป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่ เกิดข้ึนตามธรรมชาติได้  
ไม่ว่าจะโดยการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือ  
น าไม้ดังกล่าวออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๐ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติป่าชุมชนฯ ดังนั้น การก าหนดให้ไม้ที่มีลักษณะหรือชนิดใดเป็นไม้ทรงคุณค่า 
ตามร่างกฎกระทรวงนี้ จึงเป็นไปเพื่อป้องกันมิให้มีการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือ
ชักลากไม้ทรงคุณค่าที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือน าไม้ดังกล่าวออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ เนื่องจาก 
ไม้ทรงคุณค่าเป็นไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งไม้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและต่อประชาชน
ชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
๒. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

๒.๑ แนวคิดในการยกร่างกฎกระทรวง 
ร่างกฎกระทรวงนี้มีที่มาจากเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ได้มาจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น

จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่มีประสบการณ์การท างานด้านป่าชุมชนในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อมูลที่ได้ค้นคว้าในข้ันตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... 
โดยแนวคิดในการก าหนดให้มีไม้ทรงคุณค่ามีที่มาจากโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่าของกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งได้คัดเลือกต้นไม้โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากขนาดอายุความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความหายาก ความส าคัญต่อระบบนิเวศ และจากระบบการคุ้มครองไม้
ทรงคุณค่าตามกฎหมายฝรั่งเศสโดยตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๑๑ ส านักงานป่าไม้แห่งชาติฝรั่งเศสจัดท าบัญชี
รายการต้นไม้ทรงคุณค่า (inventaires des arbres remarquables) ในพื้นที่ป่าของรัฐหรือขององค์กร
ส่ วนท้ อ ง ถ่ินอื่ น  ๆ  โ ดยจ า แนกออก เ ป็น  ต้น ไม้ ท ร ง คุณ ค่ าร ะดับ ชาติ  ต้ น ไม้ ท ร ง คุณ ค่ า  
ระดับภูมิภาค ต้นไม้ทรงคุณค่าระดับจังหวัด และต้นไม้ทรงคุณค่าระดับท้องถ่ิน และเกณฑ์การพิจารณา
ก าหนดต้นไม้ทรงคุณค่า ได้แก่ ขนาด (ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น) อายุ รูปร่างของล าต้น
และใบ ชนิดพันธ์ุ ลักษณะการเติบใหญ่ คุณค่าเชิงพฤกษศาสตร์ ความส าคัญของต้นไม้นั้นต่อพิธีกรรม
และประเพณีท้องถ่ิน ต้นไม้ทรงคุณค่าดังกล่าวได้รับการติดตาม ตรวจเช็คสุขภาพ และฟื้นฟูดูแล ต้นไม้ใด 
เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการดูแลป่าของรัฐแล้ว กฎหมายฝรั่งเศสก าหนดให้ต้อง
รักษาไว้ จะตัดไม่ได้  
 ในการร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. .... นี้ ได้น าเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นมาพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดลักษณะไม้ทรงคุณค่า  อย่างไรก็ตามไม่สามารถ
น าเกณฑ์ดังกล่าวมาก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้ไดท้ั้งหมด เนื่องจากเมื่อได้ก าหนดให้เป็นไม้ทรงคุณค่า



๒ 

 

ตามกฎกระทรวงนี้แล้ว สมาชิกป่าชุมชนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ดังกล่าวที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
ได้ โดยผลของมาตรา ๕๐ (๒) ประกอบกับบทนิยามค าว่า “ใช้ประโยชน์จากไม้” ในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังมิก าหนดให้รายการไม้ทรงคุณค่าตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนประสงค์ที่จะกานหรือลิดส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้เพื่อไปใช้
ประโยชน์ เช่น สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก  

นอกจากนี้  ในการก าหนดลักษณะหรือชนิดไม้ทรง คุณค่าตามกฎกระทรวงนี้  
ต้องบรรยายในลักษณะที่สามารถระบุได้โดยชัดเจนว่าต้นไม้ใดเป็นต้นไม้ทรงคุณค่า เนื่องจากหากก าหนด
เป็นเกณฑ์ที่ต้องอาศัยการตีความ จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการป่าชุมชนโดยสมาชิกป่าชุมชน  
และต่อการบั งคับใช้กฎหมายโดยพนักงานเจ้ าหน้าที่  และจะท าให้ เกิดกรณีการกระท าผิด 
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้  

 
 ๒.๒ ร่างกฎกระทรวงน้ีมีสาระส าคัญก าหนดให้ไม้ท่ีมีลักษณะหรือชนิดดังต่อไปน้ี 

เป็นไม้ทรงคุณค่า 
(๑) ไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตต้ังแต่สองร้อยเซนติเมตรข้ึนไป โดยวัดรอบล าต้น

ตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ล าต้นมีลักษณะผิดปกติ  
เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบล าต้นตรง  
ที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติข้ึนไปใกล้ชิดที่สุด 

 (๒) ไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ 
ตามความเช่ือที่สืบต่อกันมาในท้องถ่ิน พันธ์ุไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธ์ุ  หรือไม้ที่มีความส าคัญ 
เ ชิงนิ เวศต่อสิ่ งแวดล้อมในป่า ชุมชน  ทั้ งนี้  ตามรายการที่ ก าหนดไว้ในแผนจัดการป่า ชุมชน 
ของแตล่ะป่าชุมชน 

 ๒.๒.๑ ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบ
ล าต้นตรงท่ีระดับความสูงหน่ึงร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพ้ืนดิน เว้นแต่ต้นไม้ท่ีล าต้นมีลักษณะ
ผิดปกติ  เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงท่ีสูงหน่ึงร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบล า
ต้นตรงท่ีถัดจากท่ีมีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดท่ีสุด  

มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยขนาดโตของต้นไม้ 
หมายความว่า  การวัดโดยรอบล าต้นตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดินเว้นแต่
ต้นไม้ที่ล าต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร 
ให้วัดโดยรอบล าต้นตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติข้ึนไปใกล้ชิดที่สุด 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในวิธีวัดขนาดความโตของต้นไม้  
อนึ่ง กรณีที่ไม่ได้ก าหนดให้ไม้ที่มีขนาดใหญ่พิเศษอื่นตามรายช่ือที่ก าหนดไว้ใน 

แผนจัดการป่าชุมชนเป็นไม้ทรงคุณค่าด้วย เพราะเห็นว่าเมื่อมีการก าหนดขนาดความโตของไม้ที่เห็นว่า
เป็นขนาดของไม้ที่ค่อนข้างใหญ่แล้ว ไม่ควรที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะก าหนดให้ไม้ที่ มีขนาด
ความโตน้อยกว่าที่ก าหนดไว้เป็นไม้ทรงคุณค่า  อย่างไรก็ดี หากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประสงค์
จะดูแลรักษาพันธ์ุไม้ท้องถ่ินบางพันธ์ุ เช่น ไม้เถา ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ หรือกรณีที่ป่าชุมชนแห่งใด 
ไม่มีต้นไม้ที่มีขนาดความโตตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเห็นว่า ไม้ที่มีขนาด
ความโตมากที่สุดในป่าสมควรได้รับการดูแลรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นไม้ 
ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน ก็สามารถระบุรายช่ือไม้ต้นนั้นไว้ในแผนจัดการ 



๓ 

 

ป่าชุมชนตามร่างข้อ ๒ (๒) ได้ หรือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสามารถออกข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการป่าชุมชนกรณีการใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าชุมชนให้เกิดความเหมาะสมต่อไปได้ 

 
 ๒.๒.๒ ไม้ยืนต้นท่ีมี คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี  

ไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท่ีสืบต่อกันมาในท้องถิ่น พันธุ์ไม้ท่ีหาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือไม้ท่ีมี
ความส าคัญเชิงนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน ท้ังน้ี ตามรายการท่ีก าหนดไว้ในแผนจัดการ  
ป่าชุมชนของแต่ละป่าชุมชน 

  มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งไม้ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม    
ไม้ศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นที่กราบไหว้สืบต่อกันมาของชุมชนไม้ที่มีลักษณะแม่ไม้เด่น หรือไม้ที่มีความส าคัญ 
เชิงนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปในป่าแต่ละแห่งตามท้องที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย จึงได้ก าหนดให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการป่าชุมชนที่ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

 ส าหรับพันธ์ุไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธ์ุ  มีความจ าเป็นต้องก าหนด 
เนื่องจาก พื้นที่ของป่าชุมชนแต่ละแห่งมีพันธ์ุ ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธ์ุของป่าชุมชนนั้นๆ  
ซึ่งแต่ละท้องที่มีพันธ์ุไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป  จึงต้องก าหนดให้ป่าชุมชนแต่ละท้องที่ก าหนด
พันธ์ุไม้ดังกล่าวไว้ในแผนการจัดการป่าชุมชน    

ส าหรับไม้ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน เช่น เป็นเงื่อนไข
ในการด ารงชีวิตอยู่ของเห็ด รา หรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในป่า หรือไม้ที่มีขนาดใหญ่พิเศษอื่นตามความเห็น
ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน นับเป็นไม้ที่มี คุณค่าต่อระบบนิเวศของป่าชุมชนเช่นกัน 
ซึ่งสมควรที่ป่าชุมชนแต่ละแห่งจะได้พิจารณาคัดเลือกไม้ดังกล่าวแล้วก าหนดไว้ในแผนจัดการป่าชุมชน
ต่อไป 
  อนึ่ง คณะผู้วิจัยเห็นว่า แม้ร่างกฎกระทรวงข้อนี้จะได้ก าหนดลักษณะของความ
เป็นไม้ทรงคุณค่าไว้แล้ว คือ ไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ 
ตามความเช่ือที่สืบต่อกันมาในท้องถ่ิน พันธ์ุไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธ์ุ หรือไม้ที่มีความส าคัญ  
เชิงนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน ทั้งนี้ ตามรายการที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการป่าชุมชนของ  
แต่ละป่าชุมชน แต่การพิจารณาว่าไม้ใดเข้าลักษณะไม้ดังกล่าว อาจแตกต่างกันไปตามดุลพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน และบุคคลที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชน 
หากไม่มีการระบุรายช่ือว่าไม้ใดในป่าชุมชนแห่งใดเข้าลักษณะของไม้ทรงคุณค่าดังกล่าวแล้ว อาจเกิด
ปัญหาการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตามมาได้  กรณีจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ 
ป่าชุมชนแต่ละแห่งพิจารณาคัดเลือกไม้ที่เข้าลักษณะดังกล่าวและระบุรายช่ือไว้ในแผนจัดการป่าชุมชน
และเสนอแผนจัดการป่าชุมชนดังกลา่วให้คณะกรรมการปา่ชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นไป
ตามขั้นตอนการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๖ และ 
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

   
 

 


