
กฎหมายปาไม  ปาสงวน  อุทยานแหงชาติ 
และเขตรักษาพันธุสัตวปา 

 
ก)  พระราชบัญญัติปาไม  ๒๔๘๔ 
 ไมในปาเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติที่ควรจะรักษาไว  แตเนื่องจากมนุษยมีความจําเปนที่จะตอง
ใชไมเพื่อประโยชนตาง ๆ  เชน ใชสรางบานเปนที่อยูอาศัย  ถาหากปลอยใหมีการทําไมโดยมิไดอยูใน      
การควบคุมโดยถูกตองยอมเปนภัยอันรายแรงมาก  ดังนั้น รัฐจึงออกกฎหมายปาไมขึ้นมาเพื่อมุงที่จะควบคุม  
การทําไมขึ้น เพื่อสงวนและรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศเอาไว 
 
๑.  ประเภทไมและการทําไม 
 ตามกฎหมายปาไม  ไดแบงไมออกเปน  ๒  ประเภท  คือ  ไมหวงหามและไมที่ไมใชหวงหาม 
 (๑)  ไมหวงหาม  หมายถึง  ไมที่รัฐออกกฎหมายมาควบคุมไวเปนพิเศษ  มี  ๒  ประเภท 
  -  ประเภท   ก   ไมหวงหามธรรมดา  ไดแก  ไมซ่ึงการปาไมจะตองไดรับอนุญาตจาก 
                              พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามกฎหมาย 
  - ประเภท  ข     ไมหวงหามพิเศษ  ไดแก  ไมหายาก  หรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตให 
    ทําไม  เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  (พรบ. ปาไม  มาตรา ๖) 
 การที่จะรูไดวาไมอะไรเปนไมหวงหามประเภทใด  ขึ้นทะเบียนทองที่ใด  ทางราชการจะตองออก
กฎหมายมากําหนดแลวประกาศใหแกประชาชนทราบเรียกวา  “พระราชกฤษฎีกา”   เชน  ไมสักและไมยาง
ทั่วไปในราชการอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก  (พ.ร.บ. ปาไม  มาตรา  ๗)  ดังนั้น  
ถาประสงคจะตัดมาใชสอยจะตองขออนุญาตจากเจาหนาที่กอน  การขออนุญาตตองขอตอพนักงานเจาหนาที่  
ณ  ที่วาการอําเภอ  ที่ปาหรือไมอยูในเขตทองที่  ผูไดรับอนุญาตจะตองเสียคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด 
 (๒)  ไมท่ีไมใชหวงหาม  หมายถึง  ไมที่รัฐมิไดออกกฎหมายมาควบคุมไวเปนพิเศษ  ดังนั้น       
หากประสงคที่จะทําหรือตัดไม  ไมตองขออนุญาต  แตกฎหมายกําหนดวาการนําไมที่ไมใชหวงหามเขา    
เขตดานปาไมตองเสียคาธรรมเนียม  เวนแตจะนําไปใชสวนตัวภายในเขตทองที่จังหวัดที่ทําไมนั้น  เชน     
ไมยางพารา  ไมมะมวง  ไมสน  ไมทุเรียน  ตนหมาก  ตนมะพราว  เปนตน 
 
๒.  ของปาและการเก็บของปา 
 (๑)  ของปา  หมายถึง  บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในปาตามธรรมชาติ  คือ 
  ก) ไม  รวมทั้งสวนตาง ๆ ของไม ถานไม  น้ํามันไม  ยางไม  ตลอดจนสิ่งอื่นๆ  ที่เกิดจากไม 
  ข) พืชตาง ๆ  ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ที่เกิดจากพืชนั้น 
  ค) รังนก  ครั่ง  รวงผึ้ง  ขี้ผึ้ง  และมูลคางคาว 



  ง) หินที่ไมใชแร  ตามกฎหมายวาดวยแร  และหมายความรวมถึงถานไมที่บุคคลทําขึ้นดวย  
(พ.ร.บ. ปาไม  มาตรา ๔) 
 ของปาไมตามกฎหมายแบงออกเปน ๒  ประเภทคือ  ๑. ของปาหวงหาม  ๒. ของปาที่ไมหวงหาม  
การที่จะรูไดวาของปาอยางใด  เปนของปาประเภทหวงหามในทองที่ใด  ทางราชการจะตองออกกฎหมาย  
ขึ้นมากําหนดและประกาศใหประชาชนทราบเรียกวา  “พระราชกฤษฎีกา” 
 (๒)  การเก็บของปา 
 การที่จะเก็บของปานั้น  เราจะตองรูกอนวาเปนของปาหวงหามหรือไม  ถาเปนของปาหวงหาม      
ผูใดเก็บของปาหวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แกของปาหวงหามในปาตองขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่กอน  ซ่ึงการขออนุญาตตองยื่นคําขอโดยใชแบบฟอรมตามที่กฎหมายกําหนดตอพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองที่ปานั้นตั้งอยู  เพื่อพิจารณาและอนุญาต  ผูรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมตามกฎหมาย 
 ถาเปนของปาที่ไมไดหวงหาม  บุคคลใดเก็บหาของปามาใชหรือขายก็ไดตองขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่ 
 
๓.  การนําไมและของปาเคล่ือนท่ีจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
 การที่จะนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ไป  กฎหมายไดกําหนดวิธีการเอาไวกลาวคือ  ถาตองการนําไม
หรือของปากรณีตอไปนี้ 

(๑)  นําไมหรือของปาที่ไดรับอนุญาตใหทําหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
(๒) นําไมที่ทําโดยไมตองรับอนุญาตไปจากดานปาไมดานแรกเคลื่อนที่ตอไป 
(๒) นําไมหรือของปาเขามาในประเทศ  ไปถึงดานศุลกากรที่นําเขา 
(๓) นําไมหรือของปาที่ซ้ือมาจากทางราชการไปจากที่ไมหรือของปานั้นอยู  (พ.ร.บ. ปาไมมาตรา ๓๘) 

 ผูนําไมหรือของปาเคลื่อนที่จะตองมีใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่กํากับไปดวย  (พ.ร.บ. ปาไม
มาตรา ๓๙)  การขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ขอที่กรมปาไมจังหวัด พรอมดวยบันทึกแสดงชนิด
จํานวน ขนาด ปริมาตร  และใบเสร็จที่แสดงวาไมหรือของปานี้ไดเสียคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว 
 ในการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่นั้นกฎหมายไดกําหนดหามมิใหเคลื่อนที่ผานดานปาไมใน
ระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเปนหนังสือ 
(พ.ร.บ. ปาไมมาตรา ๔๑) 
 
๔. การแผวถางปา 
 ปาไมเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติเปนของราษฎรทุกคน  ดังนั้นทุกคนจะตองชวยกันรักษาและ
สงวนปาเอาไว  กฎหมายปาไมจึงหามมิใหผูใดครอบครองปาไวเปนของตนเองหรือผูอ่ืน และหามมิใหทําการ
แผวถางหรือทําลายปา  ผูฝาฝนจะมีความผิด  แตทางราชการไดตระหนักถึงความจําเปนวา บางครั้งราษฎร   
มีความจําเปนที่จะตองบุกรุกเขาครอบครองปาและทําการแผวถางทําลายปา เพื่อใชเปนพื้นที่เพาะปลูกหรือ  
ที่อยูอาศัยทางราชการจึงออกกฎหมายกําหนดแยกประเภทของปาเอาไว คือ ปาใดที่ราชการไดจําแนกไวเปน



ปาประเภทเกษตรกรรมราษฎร สามารถเขาทําการครอบครองและแผวถางหรือทําลาย เพื่อใชเปนที่เพาะปลูกได
โดยไมตองขออนุญาต  แตถาปาใดที่ทางราชการมิไดออกกฎหมายประกาศวา เปนปาประเภทเกษตรกรรม  
ราษฎรคนใดประสงคที่จะทําการครองครองแผวถางทําลายปา  เพื่อใชเปนที่เพาะปลูกจะตองขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่ที่ปาตั้งอยูกอน (ดู พ.ร.บ. ปาไม  มาตรา ๕๔)  
 
ข)  ท่ีปาสงวนตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  ๒๕๐๗ 
 เดิมทีเดียวในพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑  ไดจําแนกประเภทปาไม  ออกเปน 
๒  ประเภทใหญ ๆ  คือ 
 ๑.  ปาสงวน 
 หมายถึงพื้นที่ปาไมที่มีความสําคัญอันดับหนึ่ง  ซ่ึงจะตองสงวนเอาไวใหเปนปาโดยถาวร  ไดพื้นที่
ปาบนและบริเวณเขา  ภูเขา  ปาตนน้ําลําธาร  ปาเลนในจังหวัดชายทะเล  พื้นที่ปาที่กรมปาไมจัดเปนปาสงวน 
สวนรุกขชาติ  วนอุทยาน  หรือแหลางสัตวปา 
 ปาสงวนนี้ตองเปนพื้นที่ปาผืนใหญตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ขึ้นไป  ซ่ึงกรมปาไมมีแผนการหรือดําเนินการ
จัดเปนปาสงวนเพื่อบํารุงรักษา  จัดวางโครงการทําไม หรือจัดเปนปาผูกขาด  ปาสัมปทาน 
 
 ๒.  ปาคุมครอง 
 หมายความถึงพื้นที่ปาที่ความสําคัญรองลงมาจากปาสงวน  ซ่ึงจะตองคุมครองไวตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองและสงวนปา 
 ปาคุมครองไดพื้นที่ปาเนื้อที่ตั้งแต  ๑,๐๐๐ ไรขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ไร  ซ่ึงมีไมหรือของปา
อันมีคาอยูพอประมาณ  อันควรคุมครองไวเพื่อใหราษฎรที่มีภูมิลําเนาอยูใกลเคียงปาไดใชสอยไมและของปา 
 ครั้งเมื่อประกาศใช  พ.ร.บ.  ปาสงวนแหงชาติ  ๒๕๐๗ ที่ไดยกเลิก พ.ร.บ. คุมครองและสงวนปา 
๒๔๘๑  เสีย กฎหมายฉบับนี้มีปาสงวนเพียงอยางเดียว ไมมีปาคุมครองอีก  โดยปาสงวนและปาคุมครองตาม
กฎหมายเกาก็ถือวาเปนปาสงวนตามกฎหมายใหมนี้ดวย  ดังจะเห็นไดจาก พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ ๒๕๐๗  
มาตรา  ๖ วรรค  ๑ ที่วา 
 “ บรรดาปาที่ เปนปาสงวนอยูแลว  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา  กอนวันที่      
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้” 
และในมาตรา  ๓๖  ที่เปนบทเฉพาะกาลมีวา 
 “บรรดาปาไมที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา  กอนวันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนปาสงวนแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัตินี้” 
 สวนปาสงวนที่จะประกาศขึ้นมาใหมตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ  ๒๕๐๗  ดังตอไปนี้ 
 



มาตรา ๖ วรรค ๒ 
 “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ  เพื่อรักษาสภาพปา ของปาหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง  ซ่ึงตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่กําหนดเปน
ปาสงวนแหงชาตินั้น  แนบทายกฎกระทรวงดวย” 
 
หมายเหตุ    รัฐมนตรีในที่นี้หมายถึง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ             
                       (พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ มาตรา ๔,  ๕) 
 
 มาตรา ๘ 
 “ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย  หรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ไวตามสมควรเพื่อใหประชาชนเห็นวาไดเปนเขตปาสงวนแหงชาติ” 
 
มาตรา  ๙ 
 “ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทายกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคสองหรือมาตรา ๗  
ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ทําการกํานันทองที่  และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น” 
 
 ความสัมพันธระหวางที่ปา  ปาไมถาวร  ปาสงวน 

(๑) คําวา  “ปา”  หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา  หวยหนอง  คลอง  บึง  บาง  ลําน้ํา  ทะเล 
 สาบ   เกาะ  และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมาตามกฎหมาย(พ.ร.บ.  ปาสงวนแหงชาติ  ๒๕๐๗  มาตรา ๔) 
(๒)  คําวา   ปาไมถาวร  ไมมีบทนิยามไวในกฎหมายใด  คํานี้มีกลาวไวในกฎหมายหลายฉบับ  เชน  
 ในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๕๘  ที่วา 

 “เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใน
จังหวัดใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่  
หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนสําหรับปนั้น  เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมรวมทองที่ทาง     
ราชการไดจําแนกใหเปน  เขตปาไมถาวร” คือเขตปาไมถาวรจะเปนพื้นที่ที่ประกาศออกโฉนดไมได 
 ปาไมถาวรคือ   ปาไมที่คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบที่จะใหสงวนแหงชาติ  โดยออกเปน        
กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.  ปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๗  มาตรา ๖  วรรค ๒  ปาไมชนิดนี้เกิดจากการ
สํารวจเพื่อจําแนกประเภทที่ดินทั่วประเทศ  โดยกรมพัฒนาที่ดินเห็นวา  ที่ดินบริเวณใดสมควรทําการเกษตร
ประเภทใด  ที่ดินบริเวณใดสมควรสงวนไวเปนปาสงวนแหงชาติหรือที่ดินบริเวณใด สมควรเพิกถอนจาก
การเปนปาสงวนแหงชาติ  เพราะหมดสภาพการเปนปาเสียแลว 
 สรุปงาย ๆ  คือ  เมื่อมีมติ  ค.ร.ม.  ออกมากําหนดปาใดเปนปาถาวรแลวปาถาวรนั้นจะตกอยูในควบคุม
ดูแลรับผิดชอบของกรมปาไมโดยอัตโนมัติ  ซ่ึงกรมปาไมมีหนาที่นําปาถาวรนั้นมาจัดเปนปาสงวนตอไป 
 (๓) คําวา  “ปาสงวนแหงชาติ”  พ.ร.บ. ปาสงวนฯ  มาตรา ๔  ใหนิยามวา 



 “ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้” 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา   คําวา  ที่ปาธรรมดาจะตองไมใชที่ดินของเอกชนแตจะเปนที่ดินของรัฐ        
ซ่ึงตามปกติที่ปา โดยทั่วไปคือที่ดินรกรางวางเปลา  ซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินอยางหนึ่ง  ผูใดจะยก
อายุความขึ้นตอสูกับรัฐไมได  (ฎีกา  ๙๘๓-๘๖/๒๔๙๔)  แตการควบคุมดูแลไมบนดินเปนอํานาจหนาที่ของ
กรมปาไมตาม พ.ร.บ. ปาไม  ๒๔๘๔  ตอมาเพื่อทางการเอาที่ปาไมมาจําแนกเปนเขตปาไมถาวรกอน  เพื่อจะจํา
ปาไมถาวรมาดําเนินการจัดเปนปาสงวนแหงชาติตอไป  เมื่อกลายเปนปาสงวนแลวก็จะเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทที่สงวนหวงหามตอไป 
 ดังนั้น  ปาสงวนซึ่งมาจากที่ปาธรรมดา  ซ่ึงเปนที่ดินของรัฐ  ดังนั้นจะเอาที่ดินของเอกชนที่เขามี   
สิทธิครอบครองอยูแลวมาดําเนินการจัดเปนปาสงวนไมได 
 
ความสัมพันธระหวางปาอนุรักษ  ปาเศรษฐกิจ  ปาสงวน 
 นโยบายปาไมแหงชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๐ -
๒๕๓๔)  ไดแบงพื้นที่ปาไมเปน  ๒  สวน  คือ 
  
๑. พื้นท่ีปาไมเพื่อการอนุรักษ 
 มีเปาหมายจะเก็บรักษาไวใหไดในอัตรารอยละ ๑๕  ของพื้นที่ประเทศหรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ  
๔๘  ลานไร  ปาชายเลนอนุรักษ  พื้นที่ลุมน้ําชั้น  ๑  สวนชีวาลัย  สวนพฤกษศาสตร  สวนรุกขชาติ  เปนตน
พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษนี้  รัฐจะดําเนินการปองกันและรักษาพื้นที่ปาอนุรักษอยางจริงจัง  และจะใหเอกชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ปาอนุรักษในบางพื้นที่  โดยไมมีผลกระทบตอการอนุรักษปาไม 
 
๒.  พื้นท่ีปาเศรษฐกิจ 
 กําหนดไวเพื่อการผลิตและของปาเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจในอัตรารอยละ ๒๕ ของพื้นที่
ประเทศคิดเปนพื้นที่ประมาณ  ๘๐  ลานไร  เปนพื้นที่ปาไมที่เหลือจากพื้นที่เก็บรักษาไวเปนปาเพื่อการอนุรักษ 
 พื้นที่ปาเศรษฐกิจจําแนกพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและมีสภาพเสื่อมโทรมออกจากพื้นที่ปามีสภาพสมบูรณ  
พื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่มีความเหมาะสมในการทําการเกษตร  จะสนับสนุนใหเอกชนปลูกปา  เพื่อเปนการปรับ
สภาพดินทดแทนปาไมเสื่อมโทรมและเพื่อเสริมรายได 
 ปาสงวนแหงชาติ  อาจนํามาประกาศเห็นปาอนุรักษหรือปาเศรษฐกิจก็ได 
 
การนําปาสงวนแหงชาติมาประกาศเปนอนุรักษ  มีตัวอยาง  เชน 

(๑) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาสงวนภูกระดึงในทองที่ตําบลสีฐาน  กิ่งอําเภอภูกระดึง 
(อําเภอวังสะพุง)  จังหวัดเลย  ใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๕)(ร.จ.  เลม  ๗๕  ตอนท่ี  ๑๐๔  
ฉบับพิเศษ) 



(๒) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาดอยอินทนนท  จังหวัดเชียงใหมใหเปนอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ (ร.จ.  เลม  ๙๕  ตอนที่  ๖๒) 

 ที่ดินปาสงวนสามารถนํามาใหประชาชนทําไมได  ดังนั้นที่ปาสงวนจึงเปนปาเศรษฐกิจไดเชนเดียวกัน
ดังจะเห็นไดจาก  พ.ร.บ.  ปาสงวนแหงชาติ  มาตรา  ๑๕  ที่วา 
 “การทําไมหรือการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ  แหงหนึ่ง
แหงใดโดยเฉพาะ  การอนุญาตใหเปนไปตามแบบระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
การออกหนังสือสิทธิทํากินในที่ดิน  (สทก.) ในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 ตามปกติ  บุคคลใด ๆ  จะเขาไปยึดถือครอบครองในเขตปาสงวนแหงชาติไมได  ทั้งนี้เปนไปตาม 
พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติฯ  มาตรา  ๑๔  เดิมที่วา 
 “ในเขตปาสงวนแหงชาติ  หามมิใหบุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน  กอสราง  แผวถาง  เผาปา  
ทําไม  เก็บหาของปา  หรือกระทําดวยประการใดๆ  อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ  เวนแต 

(๑) ทําไมหรือเก็บของปา  ตามมาตรา  ๑๕  เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา ๑๖  กระทําการ 
 ตามมาตรา  ๑๗  ใชประโยชนตามมาตรา  ๑๘  หรือกระทําการตามมาตรา  ๑๙  หรือมาตรา ๒๐ 
(๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม 
ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔  ตองรับโทษตาม พ.ร.บ.  ปาสงวนฯ  มาตรา ๑  ที่วา 
“ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป  จะปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท   

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้  ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไรหรือกอใหเกิดความเสียหายแก 
(๑) ไมสัก  ไมยาง  สนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม  หรือ 
(๒) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่ง  หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน   
 หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตรหรือ 
(๓)  ตนน้ําลําธาร 

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป  และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง  
หนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้  ปรากฏวาบุคคลนั้นไดยึดถือ
ครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด  คนงาน  ผูรับจาง  ผูแทน  และ
บริวารของผูกระทําออกจากเขตปาสงวนแหงชาติไดดวย” 
 แมจะมีหลักกฎหมายดังกลาว  เนื่องจากราษฎรไมมีที่ทํากิน  จึงบุกเขาไปทํากินและอาศัยอยูในเขต
พื้นที่ปาสงวนโดยผิดกฎหมาย  จะทําใหปาไมของชาติถูกแผวถางทําลายเปนจํานวนมาก  อันเปนผลกระทบ
ตอความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลและประเทศชาติเปนสวนรวม  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  และ
การเมือง  ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยกรมปาไมจึงไดกําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือราษฎรที่
บุกรุกในเขตปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวรของชาติใหมีที่ทํากินเปนหลักแหลง  และจะทําใหกรมปาไม



สามารถวางแผนในการปรับปรุงฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลาย  การใชประโยชนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่เหลืออยู  
การปรับปรุงดินใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  เกิดผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม   ในที่สุดคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๘  สิงหาคม  ๒๕๒๒  เห็นชอบในหลักการและใหดําเนินการตอไปไดตามที่กรมปาไมเสนอ 
 การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดยืดเยื้อมา เนื่องจากขาดเงินงบประมาณ  ความเดือนรอน
ของราษฎร  ไดทราบถึงพระเนตร  พระกรรณ   เปนเหตุใหมีพระราชดําริโดยกระแสพระราชดําริของ       
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๒๔  พระราชทาน  ในวันปดการสัมมนาการเกษตร  
ณ  สํานักงานเกษตรภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม  โดยแนะแนวการปฏิบัติโครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิ
ทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  หรือพื้นที่ที่ทางราชการไดจําแนกไวเปนพื้นที่ปาไมถาวรของชาติ  ซ่ึงทรงโปรด
ใหใชช่ือยอวาโครงการ  สทก.  ตอมารัฐบาลไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหเขาดําเนินการตามโครงการ  
สทก.  จึงเริ่มในปงบประมาณ  ๒๔๒๕  เปนตนมา 
 โครงการ  สทก.  จะทําการในปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม เฉพาะในสวนที่เปนพื้นที่ที่มี
ความลาดชันไมเกิน ๓๕  องศา  มีความเหมาะสมตอการกสิกรรม  และราษฎรไดทํากินในพื้นที่นั้นอยูกอนแลว  
สวนพื้นที่ตนน้ําลําธาร  ภูเขาสูงชัน  หรือบริเวณทิวทัศนสวยงามจะอนุรักษไว  ไมจัดใหเขาดําเนินการ 
 วิธีการดําเนินการนั้น  กรมปาไมจะทําการสํารวจจํานวนราษฎรที่ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ
โดยการจัดประชุมชี้แจงแกราษฎรถึงหลักเกณฑตาง ๆ  ในการใหสิทธิทํากินและใหราษฎรยื่นคําขอมีสิทธิ 
ทํากินในระยะเวลาที่กําหนดภายหลังจากที่ไดทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองอยู  หากถูกตอง
ตามหลักเกณฑและขอกําหนดเกี่ยวกับพื้นที่จะทําการรังวัดขอบเขตแปลงที่ดิน  พรอมฝงหลักเขตแสดงแนวแปลง
ที่ดินที่จะใหสิทธิทํากินไวดวย 
 คุณสมบัติของราษฎรที่ไดรับความชวยเหลือตามโครงการ  สทก.  คือ 

(๑) ตองมีสัญชาติไทยและเปนหัวหนาครอบครัว 
(๒) จะตองเปนผูไมมีที่ดินทํากินในแหงอื่นๆ  เปนของตนเอง ซ่ึงเปนการเพียงพอแกอัตภาพอยูแลว 
(๓) จะตองไมเปนผูกระทําความผิดอื่นเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยปาไมอยูเปนประจํา 
(๔) จะตองเปนผูที่ไดเขาอยูอาศัยทํากินในปาสงวนแหงชาตินั้นมากอนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๒๕ 

 ลักษณะการใหสิทธิทํากิน  อธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากันชั่วคราวเรียกวา  สทก.๑  มีอายุ        
การอนุญาต  ๕  ป ขนาดของพื้นที่สิทธิทํากินตอ ๑  ครอบครัว  จะเทากับเนื้อที่ที่ครอบครองอยูจริงแตไมเกิน  
๑๕  ไร  หากมีความประสงคจะขอใชพื้นที่ที่เหลือ  ก็ใหยื่นคําขอนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต
ปาสงวนแหงชาติเห็นการชั่วคราวตาม พ.ร.บ.  ปาสงวนมาตรา  ๑๖ 
 สทก. ๑  มีเงื่อนไขคือ  ที่ดินนั้นหามนําไปขายหรือใหเชาหรือโอนสิทธิไปยังผูอ่ืน  แตใหทอดสิทธิ
ทํากินไปยังทายาทโดยธรรมได  และหามทิ้งที่ดินไวโดยไมทําประโยชนในเวลาติดตอกันเกิน  ๒  ป         
หากราษฎรไมปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนสิทธิทํากิน 
 เนื่องจากรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับความจําเปนในการครองชีพของราษฎร  จึงไดตรา
กฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี



เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๒๒  มาใชบังคับ   คือ  เพิ่มมาตรา  ๑๖  ทวิ และ  ๑๖  ตรี  และแกไขมาตรา ๑๔  
ลงใน พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๘)  
เพื่อใหบรรลุในเจตนารมณดังกลาว 
 ราษฎรไดรับ  สทก.๑  ไปแลว  หากปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขจะไดรับอนุญาตใหทําประโยชนและ
อยูอาศัยตอไปไดในเขตปาสงวนแหงชาติ   (ตามแบบ  สทก. ๒)  ทั้งนี้ราษฎรผูไดรับอนุญาตจะตองเสีย      
คาธรรมเนียมอนุญาตตามกฎหมายดวย 
 
การเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ 
 ปาสงวนแหงชาติที่ไดมีการประกาศแลวตอมาถามีความเหมาะสมตามความจําเปน  ก็อาจทําการ
เพิกถอนเสียได   ทั้งนี้เปนไปตาม  พ.ร.บ.  ปาสงวนแหงชาติ  ๒๕๐๗  มาตรา  ๗  ที่วา 
 “การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปาใด  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน          
ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงและเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางสวนใหมีแผนที่
แสดงตามเนวเขตที่ปาสงวนที่ไดมีการเพิกถอนดังกลาวก็จะกลายเปนปาปกติคือ  เปนประเภทที่ดินรกราง  
วางเปลา  ตาม ป.พ.พ.  มาตรา  ๑๓๐๔ (๑)  อีกครั้งหนึ่ง 
 
การนําท่ีดินปาสงวนมาดําเนินการปฏิรูปท่ีดินใหราษฎร 
 มีหลักเกณฑใน พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดิน  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๓๒  ที่วา มาตรา  ๒๖  
เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว 

“(๑)  ......................................... 
 (๒)  ......................................... 
 (๓)  ......................................... 
(๔) ถาเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมในที่ดินสวนใดแลว  ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวน
แหงชาติในที่ดินสวนนั้น  และให  ส.ป.ก.  มีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได  
โดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ” 
 ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเดิม   ที่ปาสงวน  ส.ป.ก.  ไมมีสิทธินํามาปฏิรูปที่ดินได  แตตาม
กฎหมายใหมอนุญาตใหทําได  
 
ค) อุทยานแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  มาตรา ๔  ใหนิยามคําวาอุทยานแหงชาติไววา 
 “อุทยานแหงชาติ  หมายความวา  ที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้” 
 สวนที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้นเปนไปตาม พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ  มาตรา ๖ ที่วา 



 “เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติ เปนที่นาสนใจใหคงอยูใน
สภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชนก็ใหมีอํานาจกระทําได
โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกา
ดวย  บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา  “อุทยานแหงชาติ” 
 ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น  ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์  หรือครอบครัว
โดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซี่งมิใชทบวงการเมือง” 
 หมายความวาที่ดินของเอกชนที่เจาของมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแลว   เชน  เปนที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  
หรือเจาของมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  เชน มี น.ส. ๓  หรือ ส.ค. ๑ โดยชอบ ที่ประเภทนี้
กระทรวงเกษตรฯ จะประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติไมได  แตถาที่ดินมีโฉนดหรือ น.ส. ๓ อยูในครอบครอง
ของทบวงการเมืองใด  เชน เปนที่ราชพัสดุ  และที่นั้นมีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนก็จะประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติได 
 ที่ที่ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ อาจเปนที่ดินรกรางวางเปลา ที่สําหรับพลเมืองใชรวมกัน       
ที่ราชพัสดุหรือที่ปาสงวนก็ได  ปจจุบันอุทยานแหงชาติมีทั้งหมด ๕๖  แหงคิดเปนเนื้อที่ ๒๘,๙๔๕  ตาราง
กิโลเมตร 
 อุทยานแหงชาติท่ีเปนเกาะหรือหมูเกาะซึ่งอาจเปนท่ีรกรางวางเปลา หรือท่ีสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
 ตัวอยาง 

(๑) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินเกาะตะรุเตา  เกาะอาดัง  เกาะราวี  และเกาะอื่น ๆ  ใน        
ทองที่ตําบลเกาะสาหราย  อําเภอสตูล  จังหวัดสตูลใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ (ร.จ. เลม ๙๑  ตอนท่ี 
๖๘ ฉบับพิเศษ) 

(๒) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดที่ดินหมูเกาะอางทอง  ในทองที่ตําบลอางทอง  อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธานี  ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓  (ร.จ. เลม ๙๗  ตอนที่ ๑๗๔ ฉบับพิเศษ) 

(๓) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินหมูเกาะสุรินทร  ในทองที่ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอ   
คุระบุรี  จังหวัดพังงา  ใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ. เลม ๙๘ ตอนที่ ๑๑๒  ฉบับพิเศษ) 

(๔) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินหมูเกาะสิมิลัน ในทองที่ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอ      
คุระบุรี  จังหวัดพังงา  ใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๒๕  (ร.จ. เลม ๙๙  ตอนที่ ๑๒๓ ฉบับพิเศษ) 

(๕) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินเกาะชาง  และเกาะใกลเคียงในทองที่ตําบลเกาะชาง  
และตําบลเกาะหมาก  อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕  (ร.จ. เลม ๙๙ 
ตอนที่ ๑๙๗  ฉบับพิเศษ) 
 
 อุทยานแหงชาติท่ีเดิมเปนปาหรือปาสงวนแหงชาติซ่ึงมีจํานวนมากที่สุด 
 ตัวอยาง 

(๑) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินเปนปาสงวนภูกระดึง ในทองที่ตําบลสีฐาน  กิ่งอําเภอ  
ภูกระดึง ละพุง  จังหวัดเลย  ใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๕  (ร.จ. เลม ๗๙ ตอนที่ ๑๐๔  ฉบับพิเศษ) 



(๒) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาดอยขุนตาล  ในทองที่ตําบลปลาดุก  อําเภอแมทา 
จังหวัดลําพูน และตําบลบานเอื้อม  อําเภอเมืองลําปาง  ตําบลเวียงตาล  ตําบลวอแกว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัด
ลําปางใหเปนอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๘  (ร.จ. เลม ๙๒ ตอนที่ ๕๔  ฉบับพิเศษ) 

(๓) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาดอยอินทนนท  จังหวัดเชียงใหม ใหเปนอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๒๑  (ร.จ. เลม ๙๕  ตอนที่ ๖๒) 

(๔) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม  ใหเปนอุทยานแหงชาติ 
(ร.จ. เลม ๙๗ ตอนที่ ๕๗) 

(๕) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาลานสาง  จังหวัดตากใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๒๒  (ร.จ. เลม ๙๖  ตอนที่ ๘๐  ฉบับพิเศษ) 
 
 การเพิกถอนอุทยานแหงชาติ 
 อุทยานแหงชาติที่ไดมีการประกาศไปแลว  อาจมีการเพิกถอนได  โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้
เปนไปตาม พ.ร.บ.  อุทยานแหงชาติ  มาตรา  ๗  ที่วา 
 “การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนอุทยานแหงชาติทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทาย
พระราชกฤษฎีกาดวย” 
 อุทยานแหงชาติที่ไดมีการเพิกถอนแลว  ที่นั้นก็จะกลับกลายมาเปนที่ดินที่เคยเปนอยูมาแตเดิม  เชน
อุทยานแหงชาติที่มาจากที่ปา  เมื่อมีการเพิกถอนแลวก็จะกลายเปนที่ปาตามเดิม  คือเปนที่ดินรกรางวางเปลา
ตาม ป.พ.พ.  มาตรา  ๑๓๐๔ (๑)  อีกครั้งหนึ่งได 
 
ง) ท่ีรักษาพันธุสัตวปา 
 ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเดิมปรากฏใน พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา  พ.ศ. 
๒๕๐๓  มาตรา ๑๙  ตอมาไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา ๒๕๓๕  มาตรา ๓๓  
ที่วา 
 “เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัย
เพื่อรักษาไวซ่ึงพันธุสัตวปาใหกระทําไดโดยตรงเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหง
บริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย  บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา  “เขตรักษาพันธุสัตวปา” 
 ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น  ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง” 
 ดังนั้น เจาของที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส. ๓,  น.ส. ๓ ก  ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายทางกระทรวงเกษตรจะประกาศที่นั้นเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาไมได  ที่ดินที่จะประกาศเขต
รักษาพันธุสัตวปาไดตองเปนที่ดินของรัฐเทานั้น  ซ่ึงอาจเปนที่ดินรกรางวางเปลา  ที่พลเมืองใชรวมกัน  หรือ
ที่ปาสงวนก็ไดตามปกติแลวเขตรักษาพันธุสัตวปามักมาจากที่ปา  หรือที่ปาสงวนเปนจํานวนมากที่สุด 



 ตัวอยาง 
(๑) ป.ว.  ฉบับที่ ๒๐๑  (พ.ศ. ๒๕๑๕)  ใหปาหวยขาแขง  ในทองที่ตําบลแมละมุง  อําเภออุมผาง      

จังหวัดตาก  และตําบลลานสัก  ตําบลคอกควาย  และตําบลแกนมะกรูด  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  เปน
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

(๒) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาทุงใหญนเรศวร  ในทองที่ตําบลไลโง  อําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  และตําบลแมละมุง  อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก  ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

(๓) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาสาละวิน  ในทองที่ตําบลแมคง  อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน  ใหเปนเขตรักษาพันธสัตวปา  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๔) พระราชกฤษฎีกา  กําหนดบริเวณที่ดินปาเชียงดาว  ในทองที่ตําบลเมืองแหง  ตําบลเมืองงาย  
ตําบลเมืองคอง  ตําบลเชียงดาว  และตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  ใหเปนเขตรักษาพันธุ
สัตวปา  พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ปจจุบันเขตรักษาพันธุสัตวปามีทั้งหมด ๒๙  แหง  คิดเปนเนื้อที่  ๒๑,๗๙๔  ตารางกิโลเมตร  จะไม
ประกาศทับกับเขตอุทยานแหงชาติเลย  จะแยกกันโดยเด็ดขาด 
 
เขตหามลาสัตวปา 
 มีหลักเกณฑใน พ.ร.บ.  สงวนและคุมครองสัตวปา  พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๔๒  วรรค ๑  ที่วา 
 “บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการ  หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน  หรือประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
แหงใด  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใด 
ก็ได  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 ดังนั้น  เขตหามลาสัตวปาอาจจะมาจากที่ราชพัสดุ  หรือที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันก็ได  เขตนี้
ในปจจุบันมีทั้งหมด  ๔๔  แหง  คิดเปนเนื้อที่ประมาณ  ๓,๔๕๔  ตารางกิโลเมตร 
 
 ตัวอยาง 

(๑) ประกาศกําหนดพื้นที่บริเวณบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรคเปนเขตหามลาสัตวปา  (ร.จ. 
พ.ศ. ๒๕๑๘) 

(๒)  ประกาศกําหนดพื้นที่บริเวณอางเก็บน้ําบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เปนเขตหามลา 
สัตวปา  (ร.จ. พ.ศ. ๒๕๑๙)  

(๓)  ประกาศกําหนดพื้นที่บริเวณปาสงวนแหงชาติดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม  เปนเขตหามลา
สัตวปา  (ร.จ. พ.ศ. ๒๕๑๙) 

(๔)  ประกาศกําหนดพื้นที่บริเวณปาเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  เปนเขตหามลาสัตวปา  (ร.จ. พ.ศ. 
๒๕๑๙) 

ฯลฯ 



การเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา 
 มีหลักเกณฑใน พ.ร.บ.  สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๓๔  ที่วา 
 “การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหกระทําได   โดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา  และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปาทั้งหมดใหมีแผนที่แสดงเขตที่
เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย” 


