
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม  
   (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ------------------- 

 
                                                หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ดังต่อไปนี้   
(1) ก าหนดให้ไม้กฤษณา ไม้ยาง ไม้สัก ในป่าในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตามที่ระบุ

ไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (มาตรา 3) 
(2) ก าหนดให้ไม้ชิงชัน ไมเ้ก็ดแดง ไมอี้เม่ง ไมพ้ะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 

ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย 
ที่ข้ึนในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ในล าดับที่ 53 
ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 (มาตรา 4)  

 
 

        เหตุผล 
โดยที่สมควรแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดไม้หวงห้ามเสียใหม่ เนื่องจาก 

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ก าหนดให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 
ให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม การท าไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป ส่วนไม้ที่ขึ้นในป่าชนิดใด  
จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับไม้กฤษณาซึ่งขึ้นอยู่ในป่า มีการ
ลักลอบตัดโค่นเพ่ือเอาชิ้นกฤษณาที่อยู่ในเนื้อไม้ โดยชิ้นไม้กฤษณาและกฤษณาได้ถูกก าหนดเป็นของป่า 
หวงห้าม ล าดับที่ 4 ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 แล้ว แต่ไม้กฤษณา  
ซึ่งเป็นไม้ดีมีค่าไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการปกปักษ์รักษาไม้กฤษณา ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติน้อยมาก จึงสมควร
ก าหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก โดยการก าหนดลงในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนด  
ไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการตราพระราชกฤษฎีกาในคราวเดียวกันนี้ด้วย จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

------------------ 
…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………… 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดไม้หวงห้ามเสียใหม่  
ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 
  มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
  มาตรา 3  ให้ไม้บางชนิดในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้  เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484   
  มาตรา 4  ให้ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า ไม้เก็ดเขาควาย 
(Dalbergia spp) ที่ขึ้นในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้าม
ธรรมดา ในล าดับที่ 53 ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 
  มาตรา 5  การเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามโดยผลแห่งบทบัญญัติ ตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตให้ท าไม้ในแปลงหนึ่งแปลงใดในพ้ืนที่ป่า ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ หรือใบอนุญาตท าไม้ที่ได้ออกให้ไว้ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าก าหนดเวลา
การอนุญาตหรืออายุใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
  มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม  
พระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
..................................................... 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ล าดับที่ ประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดา 
     1. 
     2. 
     3. 

กฤษณา  (Aquilaria crassna Pierre) 
ยาง ยางนา (Dipterocarpus  alatus Roxb.) 
สัก (Tectona  grandis Linn.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ 
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ส่วนไม้ที่ขึ้นในป่า
ชนิดใด จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ บรรดาไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ  
ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย  
ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับไม้กฤษณาซึ่งขึ้นอยู่ในป่า  
มีการลักลอบตัดโค่นเพ่ือเอาชิ้นกฤษณาที่อยู่ในเนื้อไม้ โดยชิ้นไม้กฤษณาและกฤษณาได้ถูกก าหนดเป็น  
ของป่าหวงห้าม ล าดับที่ 4 ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 แล้ว   
แต่ไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้ดีมีค่า ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม  
พ.ศ. 2530 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปกปักษ์รักษาไม้กฤษณา ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติน้อยมาก  
จึงสมควรก าหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก โดยการก าหนดลงในบัญชีท้ ายพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการตราพระราชกฤษฎีกาในคราวเดียวกันนี้ด้วย จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี ้


