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บทน�ำ
หมู่บ้ำนไม้งำม
  ณ หมู่บ้ำนไม้งำม หมู่บ้ำนเกษตรกรที่มีควำมเป็นอยู่พอเพียง ชำวบ้ำนก�ำลัง
น่ังคุยกันว่ำพวกเขำอยำกปลกูต้นไม้ท่ีมค่ีำทำงเศรษฐกิจในผนืดนิท่ีว่ำงแทรกไปกับพืน้ที่
เกษตร เพือ่ในอนำคตไม้เหล่ำน้ีจะเป็นมรดกให้กับลกูหลำนเอำไว้ใช้สร้ำงบ้ำนแปลงเรือน
หรือขำยเพื่อเพิ่มรำยได้ให้ครอบครัว ถึงกระนั้นพวกเขำต่ำงไม่กล้ำลงมือปลูกเพรำะยัง
ไม่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
 วนัน้ีผูใ้หญ่บ้ำนจึงนัดประชุมชำวบ้ำนท่ีสนใจปลกูต้นไม้ท่ีมค่ีำทำงเศรษฐกิจเพือ่
ให้ควำมรู้กับชำวบ้ำนถึงขัน้ตอนต่ำงๆท่ีต้องท�ำให้ถูกต้องตำมกฎหมำย นำยสกัมโีฉนดท่ี
ดนิเเละอยำกปลกูไม้มค่ีำไว้เป็นมรดกให้ลกูหลำน ส่วนนำงจำมจุรีมพ้ืีนท่ี ส.ป.ก.อยำก
ปลูกไม้เอำไว้สร้ำงบ้ำนในอนำคตแต่พวกเขำไม่รู้ว่ำต้องเริ่มต้นอย่ำงไร
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บทที่ 1
ก้ำวแรกบนเส้นทำงกำรปลูกสวนป่ำ

และกำรท�ำไม้เศรษฐกิจ

กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำไม้

มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชำชนปลูกป่ำ
เศรษฐกิจ ท้ังในท่ีดินของรัฐและเอกชน 
มีจุดเด ่นคือรัฐให้กำรคุ ้มครองสิทธิใน
ไม้ท่ีปลูก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีเป็น
ไม้หวงห้ำมจะได้รับข้อยกเว้นหลำยประกำร 
เช่น กำรยกเว้นค่ำภำคหลวง สำมำรถท�ำ
กำรเเปรรูปไม้หรือจ�ำหน่ำยไม้ได้ เป็นต้น 
นอกจำกน้ีไม ้ ท่ีท�ำออกจำกสวนป่ำยัง
สำมำรถพิสูจน์เเหล่งท่ีมำของไม้ว่ำมำจำก
ท่ีดินของตนเองเเละผ่ำนกำรด�ำเนินกำร
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยทุกขั้นตอน

เป็นกำรขอท�ำไม้หวงห้ำมตำมพ.ร.บ.ป่ำไม้  
ได้เเก่ ไม้สัก ไม้ยำงนำ ไม้ตระกูลพะยูงใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ รวมถึงไม้หวงห้ำมในที่ดิน
ที่เป็นป่ำที่ได้รับอนุญำต ซึ่งกำรท�ำไม้ตำม 
พ.ร.บ.นี้เหมำะสมกับกำรท�ำไม้กรณีที่่ไม่
สำมำรถขึน้ทะเบียนสวนป่ำตำมพ.ร.บ.สวนป่ำ 
หรือกรณีไม้ที่มีจ�ำนวนน้อยต้น 

เป็นกำรขอท�ำไม้หวงห้ำมและไม้ท่ีไม่ใช่ไม้
หวงห้ำม เช่น ไม้ยำงพำรำ ไม้ยูคำลิปตัส 
ท่ีอยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำตท่ีิได้รับอนุญำต
และเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ได้อยูใ่นหลกัเกณฑ์กำรขึน้
ทะเบียนสวนป่ำ

พ.ร.บ. สวนป่ำ  
พ.ศ. 2535  

และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

พ.ร.บ. ป่ำไม้ 
พ.ศ. 2484 

พ.ร.บ. ป่ำสงวน 
พ.ศ. 2507

1 2 3
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    (ป.ส.31) หลังจำกได้รับอนุญำตกำรใช้ที่ดินจึงมำยื่นขอขึ้นทะเบียนสวนป่ำ

กำรมีสิทธิถือครองในที่ดินเกี่ยวข้องกับกำรท�ำไม้อย่ำงไร? 
กำรมีสิทธิถือครองในที่ดินเป็นหลักฐำนที่ส�ำคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นแหล่งที่มำ
ของไม้ถูกกฎหมำยรวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรรู้ว่ำเส้นทำงกำรท�ำไม้ของตนจะต้อง
เข้ำสู่กระบวนกำรใดต่อไป ดังนั้นควรตรวจสอบเอกสำรสิทธิในที่ดินของตนก่อน
เริ่มกระบวนกำรท�ำไม้

กำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ ตำม พ.ร.บ. สวนป่ำ พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนปลูกไม้เพื่อกำรค้ำ โดยมีกระบวนกำรรับรอง
ตั้งเเต่กำรปลูก กำรตัด กำรเเปรรูปไม้เเละกำรน�ำไม้เคลื่อนท่ีได้อย่ำงถูกต้องเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์แก่ผู้ท�ำสวนป่ำ นอกจำกน้ีกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำยังเป็น
ประโยชน์เเก่ผู้ปลูกในเรื่องของกำรสนับสนุนเเละอบรมให้ควำมรู้จำกหน่วยงำนรำชกำร
เ่ช่น กำรปลูกเเละบ�ำรุงสวนป่ำ กำรจัดกำรสวนป่ำ กำรเเปรรูปไม้ไปใช้ประโยชน์ เเละ
กำรจ�ำหน่ำยไม้ นอกจำกน้ียังเป็นฐำนข้อมูลส�ำหรับภำครัฐในกำรวำงเเผนส่งเสริม
กำรปลกู กำรเพิม่ผลผลติให้เเก่ผูป้ลกู ตลอดจนกำรจดักำรป่ำเอกชนในภำพรวมท้ังหมด
รวมทั้งได้ทรำบปริมำณไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสำมำรถประเมินปริมำณไม้ในเพื่อกำร
ใช้ประโยชน์ในต่อไปในอนำคต

ประโยชน์จำกกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ
 ได้รับกำรยกเว้นค่ำภำคหลวงไม้(กรณีไม้หวงห้ำม)
 สำมำรถท�ำกำรเเปรรูปไม้ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
 ลดปัญหำลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ เพรำะสำมำรถปลูกไม้ตัดขำยได้เอง
 เป็นแหล่งรำยได้ระยะสั้นและระยะยำว

ประเภทที่ดินที่สำมำรถท�ำไม้
ตำม พ.ร.บ สวนป่ำ จุดประสงค์ของกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ

ไม้ 58 ชนิดตำมบัญชีต้นไม้แนบท้ำย พ.ร.บ.สวนป่ำ เช่น สัก พะยูง 
ประดู่บ้ำน เคี่ยม เต็ง รัง ไม้สกุลยำง สะเดำ นำงพญำเสือโคร่ง จำมจุรี 
มะขำมป้อม หลุมพอ ไม้สกุลทุเรียน มะขำม เป็นต้น (สำมำรถดูรำยชื่อ
เพิ่มเติมตำมบัญชีต้นไม้แนบท้ำยตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ เเละฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

ชนิดไม้ที่สำมำรถขึ้นทะเบียนสวนป่ำ

ข้อควรรู้ของกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ
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หลังผู้ท�ำสวนป่ำได้หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ (สป.3) จะต้องด�ำเนินกำรกิจกรรมในพื้นที่สวนป่ำของตน ดังนี้

2.ท�ำหลักเขตพื้นท่ีสวนป่ำให้ชัดเจนให้เสร็จ 

ภำยใน 30 วันนับจำกวันท่ีได้หนังสือรับรอง

3 นำยทะเบียนพิจำรณำสั่ง
รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็น
สวนป่ำและออกหนังสือ
รับรองกำรขึ้นทะเบียน
สวนป่ำ(สป.3)

1.จัดท�ำป้ำยถำวรขนำดไม่น้อยกว่ำ 

60X120 เซนตเิมตรโดยระบุว่ำ
“ ชื่อ......... ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลง

นี้เป็นสวนป่ำแล้วตำมหนังสือรับรอง 
เล่มที่ ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ”

 ขึ้นทะเบียนสวนป่า
       ง่ายนิดเดียว

กำรยื่นขอขึ้นทะเบียนสวนป่ำ
ตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ.2535 เเละฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 

2 นำยอ�ำเภอท้องที่/ทสจ.
เสนอควำมเห็นต่อผู้ว่ำฯ 
(นำยทะเบียน)

ผู้ท�ำสวนป่ำยื่นค�ำขอ
ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ 
(สป.1)พร้อมหลักฐำนประกอบ
ต่อนำยอ�ำเภอท้องที่/ทสจ.

1

3.ปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ำเเละ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ปัจจุบันสำมำรถขึ้นทะเบียน สวนป่ำออนไลน์ ได้ที่
https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx 

แบบขอขึ้นทะเบียนที่ทำงรำชกำรให้น�ำส่ง (ส.ป.1)

ส�ำเนำบัตรประชำชน 

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ส�ำเนำหลักฐำนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน

เตรียมเอกสำร 
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เอกสำรประกอบค�ำขอ 

ตัวอย่ำงรูปแบบตรำ(ฆ้อน) 
เจ้ำของสวนป่ำออกแบบและท�ำตรำสัญลักษณ์
อย่ำงใดก็ได้แต่ให้มีอักษรย่อจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน              

1 2

กำรขออนุญำตขึ้นทะเบียนตรำ(ฆ้อน)
ตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. 2535 เเละฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

ยื่นแบบค�ำขอ
ขึ้นทะเบียนตรำ(สป.7) 
พร้อมเอกสำรต่ออ�ำเภอ
ท้องที่/ทสจ.

 หลังขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ ผู้ท�ำสวนป่ำจะ
ต้องจัดท�ำตรำเพื่อแสดงควำมเป็นเจ้ำของไม้โดยน�ำตรำมำขึ้น
ทะเบียนเน่ืองจำกไม้ท่ีจะน�ำเคลือ่นท่ีออกจำกสวนป่ำต้องมรีอย
ตรำตีตอกประทับที่ไม้นั้น 

 “ ตรำ ” หมำยถึง เครื่องมือหรือวัตถุใดๆที่ประดิษฐ์ขึ้น
เพื่อตี ตอก หรือประทับที่ไม้

นำยทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียนเเละ
ใหท้�ำเครื่องหมำยไว้ที่รูปรอยตรำ
เเล้วออกหนังสือรับรองกำรขึ้น
ทะเบียนตรำ(สป.8)และหนังสือ
รับรองตรำ(สป.9)

ตรำ(ฆ้อน)จะสงวนควำมเป็นเจ้ำของ
เฉพำะเจำะจงกับเจ้ำของสวนป่ำที่
ขึน้ทะเบียนสวนป่ำถูกต้องทุกขัน้ตอน 
ดังนั้นจึงไม่สำมำรถให้ยืมตรำได้ 
เพื่อป้องกันกำรสวมตอไม้

3

เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จเเละไม้ตั้งตัวได้เเล้ว ควรไปขอขึ้นทะเบียนสวนป่ำเเละขึ้น
ทะเบียนตรำเเสดงควำมเป็นเจ้ำของไม้ล่วงหน้ำ เมื่อถึงเวลำจะตัด เพียงไปยื่น
เเบบเเจ้งตัด เมื่อยื่นเเบบเเล้วสำมำรถตัดไม้ได้เลยโดยไม่ต้องรออนุญำต จำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่จะมำตรวจสอบบันทึกรำยกำรไม้ที่เเจ้งไว้ว่ำตัดตรงตำมที่เเจ้งไว้หรือไม่ 

อ�ำเภอท้องท่ี/ทสจ.ตรวจ
สอบเอกสำรและเสนอต่อ 
นำยทะเบียน

 หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน (สป.3)

 ส�ำเนำบัตรประชำชน                                                                                                                                          

 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน    

 ดวงตรำ(ฆ้อน)                                                                                                                                         



1. พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535  
2. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  
3. พ.ร.บ. ป่าสงวน พ.ศ. 2507 

นำยสัก 
ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เป็นสวนป่ำ
แล้วตำมหนังสือรับรอง เล่มที่ 1 
ฉบับที่1 ลงวันที่7 เดือน11 พ.ศ.2560

นำยสัก 
ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เป็นสวนป่ำแล้วตำมหนังสือรับรอง เล่มที่ 1 ฉบับที1่ ลงวันที่7 เดือน11 พ.ศ.2560

บทที ่2
กระบวนกำรตัดโค่น

และเคลื่อนย้ำย• ขอขึ้นทะเบ
ียนสวนป่ำ

• จัดท�ำป้ำยถ
ำวรขนำดไม

่น้อยกว่ำ 6
0X120 

เซนติเมตรแ
ละท�ำหลักเ

ขตพื้นที่สว
นป่ำให้

ชัดเจน 

• ขอขึ้นทะเบ
ียนตรำ(ฆ้อ

น) ตำม    
            

พ.ร.บ. สว
นป่ำ

สรุปสิง่ท่ีนำ
ยสกัต้องท�ำ
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เรามีทางเลือก
ในการตัดโค่นและเคลื่อนย้าย 

3 ทางเลือกด้วยกัน คือ
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กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยไม้
ตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ.2535 เเละฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

กรณีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่ำ 
หำกต้องกำรจะตัดไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งไม่ใช่ไม้หวงห้ำม สำมำรถตัดไม้ในที่ดิน
ของเรำส�ำหรับใช้สอยได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญำต เเต่หำกเป็นไม้หวงห้ำม
ประเภทก. เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ต้องขออนุญำตตัดโค่น เคลื่อนย้ำยเเละท�ำ
หนังสือขออนุญำตใบเบิกทำงเพื่อขอเคลื่อนย้ำย 

กำรเคลื่อนย้ำยไม้
หลังจำกผู้ท�ำสวนป่ำยื่นเเบบเเจ้งในกำรขอตัดโค่นไม้และได้รับ
หนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้สวนป่ำ (สป.13) จะต้องท�ำ
เรื่องขออนุญำตเคลื่อนย้ำยไม้ออกจำกสวนป่ำ 

 
 ใบตีตอกหรือประทับตรำที่ไ

ม้ 

 บัญชีรำยกำรไม้ (ส.ป.15) 

 หนังสือรับรองกำรแจ้งตัดห
รือ

     โค่นไม้ที่ได้จำกกำรท�ำ
สวนป่ำ (สป.13) 

เอกสำรที่ต้องมี 

*ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้รับรอ
งส�ำเนำถูกต้อง 

ตลอดเส้นทำงกำรเค
ลื่อนที่ไม้

ค�ำแนะน�ำ
ควรเก็บเอกสำรสป.3 สป.13 เเละ สป.15 
ตลอดเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยไม้
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ส�ำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่ำเเล้วสำมำรถเเจ้งกำรตัดหรือโค่นไม้
ออกจำกสวนป่ำตำมพ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ.2535 เเละฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

หำกหนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้สวนป่ำ (สป.13) หำย
ให้เจ้ำของสวนป่ำไปยื่นค�ำขอรับใบแทน (สป.14) ที่อ�ำเภอกับเจ้ำหน้ำที่ออก 
สป.13เพื่อออกใบแทนโดยเเนบส�ำเนำบัตรประชำชน ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและ  
ใบแจ้งควำม อย่ำงไรก็ตำมหำกหนังสือสป.13ช�ำรุดหรือถูกท�ำลำย ให้เเนบ
หนังสือสป.13 ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมกับเอกสำรข้ำงต้นเพื่อยื่นค�ำขอรับใบแทน 
(สป.14)ฉบับใหม่ได้เช่นกัน

หนังสือรับรอง

กำรขึ้นทะเบียน (สป.3
)

ส�ำเนำบัตรประชำชน           
                                                                                                                               

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน                         
                                                                                         

เตรียมเอกสำร

1 12 23 34 4 5อ�ำเภอท้องที่/ทสจ. 
ออกหนังสือรับรอง
กำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้
ที่ได้จำกกำรท�ำสวนป่ำ
(สป.13) ให้กับผู้ท�ำ
สวนป่ำ

อ�ำเภอท้องที่/ทสจ. 
ตรวจสอบไม้ว่ำ 
มีชนิดและจ�ำนวน
ถูกต้องตำมที่
ผู้ขอเเจ้งหรือไม่

ผู้ท�ำสวนป่ำ
สำมำรถตัด
หรือโค่นไม้ได้

ผู้ท�ำสวนป่ำแจ้งควำม
ประสงค์ตัดหรือโค่นไม้ 

จำกกำรท�ำสวนป่ำ(สป.12) 
พร้อมหลักฐำนประกอบ
ค�ำขอต่ออ�ำเภอท้องที่/ทสจ.

    เรามีโฉนดที่ดิน 
ต้องทําไม้ตามทางเลือกที่ 1
   ตาม พ.ร.บ.สวนป่า

ผู้ท�ำสวนป่ำ 
จัดหำหนังสือ

แสดงบัญชีรำยกำร
ไม้(สป.15)เเล้วลง
ทะเบียนเล่ม
ต่ออ�ำเภอท้องที่/
ทสจ.

โดยกำรวัดขนำดไม้ควำมยำวและควำมโต(เส้นรอบวง)ที่จุดกึ่งกลำงท่อน

ผู้ท�ำสวนป่ำกรอก
รำยละเอียหนังสือ

แสดงบัญชีรำยกำรไม้ที่
ได้มำจำกกำร
ท�ำสวนป่ำ (สป.15) 

ผู้ท�ำสวนป่ำ
ตีตรำที่หน้ำ
ตัดของไม้ที่
จะเคลื่อนย้ำย

ผู้ท�ำสวนป่ำถ่ำย
ภำพหรือส�ำเนำ

หนังสือรับรอง
กำรเเจ้งตัด(สป.13)
ที่ได้รับรองควำม
ถูกต้องจำกเจ้ำหน้ำที่

ผู้ท�ำสวนป่ำ
เคลื่อนย้ำยไม้

ไปยังปลำยทำงตำม
ที่บัญชีรำยกำรไม้ที่ 
ได้มำจำกกำรท�ำ 
สวนป่ำ(สป.15)



กำรขออนุญำตท�ำไม้ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484
กำรขอใบเบิกทำงน�ำไม้หรือของป่ำ
เคลื่อนที่ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484

ชนิด จ�ำนวน ขนำด ปริมำณ รูปรอยตรำ เลขเรียง หรือเครื่องหมำยไม้ว่ำครบถ้วนตำมหลักฐำนที่น�ำมำ

กำรขอใบเบิกทำง
คือกำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยไม้ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ. 2484

กำรท�ำไม้
ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484 ให้ควำมหมำยของ

กำรท�ำไม้ คือกำร ตัด ฟัน กำน โค่น ลิด เลื่อย 

ผ่ำ ถำก ทอน ขุด ชักลำก ไม้ในป่ำ หรือน�ำไม้

ออกจำกป่ำด้วยประกำรใดๆ 

1 2 3 4

ค�ำแนะน�ำ
• ควรเก็บเอกสำรค่ำภำคหลวงและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยไม้
• ควรค�ำนวณเส้นทำงในกำรน�ำไม้เคลื่อนที่เพื่อก�ำหนดจุดตรวจไม้ระหว่ำงทำงกำรน�ำไม้เคลื่อนที่ 

• ควรวำงแผนเวลำกำรน�ำเคลื่อนที่ไม้ให้ชัดเจนเพรำะกำรอนุญำตเคลื่อนที่ไม้จะได้รับก่อนกำรเคลื่อนที่ 1 วันเท่ำนั้น

หำกได้รับอนุญำต 
เจ้ำหน้ำที่จะตีตรำ

ประทับไม้และค�ำนวณ
ค่ำภำคหลวงไม้

ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ประจ�ำท้องท่ี
ออกหนังสอือนุญำต/ไม่
อนุญำต

รับรองกำร
ตรวจสอบไม้ โดย
ประทับตรำประจ�ำตวั
เจ้ำพนักงำนท่ีจะน�ำไม้
เคลือ่นท่ี

ส�ำนักจดักำร
ทรัพยำกรป่ำไม้
ประจ�ำท้องท่ี  
ตรวจสอบพิจำรณำ

อ�ำเภอท้องท่ี/ทสจ. 
ตรวจสอบเอกสำร

ผู้ขอยื่นค�ำขอ
ต่อส�ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้
ประจ�ำท้องที่

ผู้ขอยื่นค�ำขอออกใบ 
เบิกทำงพร้อมแนบ
เอกสำรต่ออ�ำเภอ 
ท้องที่/ทสจ.

เคลื่อนที่ไปยังปลำยทำง

ได้รับอนุญำตจำก 
อ�ำเภอท้องที่/ทสจ. 

   ออกหนังสือก�ำกับใบเบิกทำง
 ให้กับผูข้อในกำรน�ำไม้เคลือ่นท่ี 
 ไปยงัปลำยทำง

เจ้ำหน้ำที่ตีตรำจัดท�ำบัญชีไม้

1918

• ส�ำเนำบัตรประชำช
น

  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
 

• แผนที่ที่ดินพอสังเข
ป

• เอกสำรสิทธิที่ดิน 

เอกสำรประกอบค�ำขอ

• บัญชีรำยกำรแสดงรำยกำ
ร

  ไม้และของป่ำ

• ใบเสร็จค่ำธรรมเนีย
ม

  กำรจ่ำยเงินค่ำภำค
หลวง

เอกสำรประกอบค�ำขอ

1 2 3 4

เรามีที่ดินเป็น ส.ป.ก. เเละใช้ไม้

ไม่เยอะในการสร้างบ้าน 

งั้นทําไม้ตามทางเลือกที่  2



   หากไม่สามารถทําตาม
   ทางเลือก 1-2 ให้ทําไม้ 
   ตามทางเลือกที่  3
   ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน 

กำรขอใบเบิกทำง 
กำรท�ำไม้ตำม พ.ร.บ.ป่ำสงวน
ต้องด�ำเนินกำรขอใบเบิกทำง
ตำมระเบียบของพ.ร.บ.ป่ำไม้
เช่นกัน 

     ก่อนซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
    อย่าลืมขออนุญาตให้มี
      เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ใน
     ครอบครองนะ

กำรขออนุญำตท�ำไม้ตำม พ.ร.บ.ป่ำสงวน พ.ศ.2507 

กำรขออนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.3) 
ตำม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

เลื่อยโซ่ยนต์
เป็นเครื่องมือประเภทเครื่องจักรกลเพื่อใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ตำมที่กฎกระทรวง
ก�ำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบตำมที่ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 
พ.ศ.2545 ประกำศไว้

1

2

2120

อ�ำเภอท้องที่/ทสจ.  
ตรวจสอบและพิจำรณำ 
เสนอต่อผู้ว่ำฯ

ผู้ขอยื่นค�ำขอต่ออ�ำเภอท้องที่/
ทสจ.เพื่อเสนอต่อผู้ว่ำฯ 

หลังจำกได้ใบขออนุญำตให้มีเลื่อย
โซ่ยนต์(ลซ.2) ผู้ขอสำมำรถซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต์กับร้ำนที่มีใบอนุญำต
ใบอนุญำต

หลังจำกซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้ขอ
น�ำเลื่อยโซ่ยนต์ไปขึ้นทะเบียนกับ
อ�ำเภอท้องที่/ทสจ.

อ�ำเภอท้องท่ี/ทสจ.
ออกใบอนุญำตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ 
ให้กับผูข้อ(ลซ.3)

อ�ำเภอท้องท่ี/ทสจ. ตรวจคุณสมบัติ
ของผู้ขอและออกใบขออนุญำตให้มี
เลือ่ยโซ่ยนต์(ลซ.2) 

ผู้ขอยื่นค�ำขอออกใบรับรองให้มี
เลื่อยโซ่(ลซ.1) พร้อมเอกสำร
ต่ออ�ำเภอท้องที่/ทสจ.

หำกผูข้อได้รับอนุญำตท�ำไม้  
สำมำรถเเจ้งทสจ.มำตตีรำประทับไม้
เเละค�ำนวณค่ำภำคหลวงไม้  ส�ำเนำบัตรประชำชน

  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
  หนังสือกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน                                            

เอกสำรประกอบค�ำขอ

1 2 3 3

4 5 4

5

อธิบดีกรมป่ำไม้พิจำรณำ
อนุญำต/ไม่อนุญำต

ผู้ว่ำฯและผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ท้องทีใ่ห้ควำมเห็นเสนอ
อธิบดีกรมป่ำไม้

ส�ำเนำบัตรประชำชน
ทะเบียนบ้ำน
หลักฐำนกำรประกอบอำชีพ
รำยละเอียดเกี่ยวกับอำชีพ/
กิจกำรที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์
รำยละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขอ
อนุญำต 

เอกสำรแนบค�ำขอ ลซ.1
กรณีบุคคลธรรมดำ กรณีนิติบุคคลเพิ่มเอกสำรดังนี้

ส�ำ เนำหนังสือรับรองจดทะเบียน
นิติบุคคล และส�ำเนำบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับบริษัทที่จดทะเบียน
ส�ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน
ผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล



ค�ำแนะน�ำในกำรกำรซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์ 
• ก่อนขออนุญำตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ควรติดต่อสอบถำมรุ่นและ
คุณสมบัตขิองเลือ่ยโซ่ยนต์ก่อนเพือ่ระบุไว้ในใบขออนุญำตเพื่อ่ช่วย
ให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรด�ำเนินกำรและง่ำยต่อกำรหำซ้ือเลื่อย
โซ่ยนต์ตำมแบบที่ต้องกำร
• กำรซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์ในร้ำนท่ีขออนุญำตค้ำเลื่อยถูกต้องตำม
กฎหมำยซ่ึงจะมใีบอนุญำตให้น�ำเข้ำเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.7)  ประกอบ
ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ เเผ่นบังคับโซ่(บำร์) เเละเครื่องยนต์  

กำรปฏิบัติเมื่อมีเลื่อยโซ่ยนต์
• กำรใช้เลื่อยโซ่ยนต์ต้องใช้ได้ภำยในเขตอ�ำเภอของผู้ขอเท่ำนั้น
• เจ้ำของเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีใบอนุญำตหรือส�ำเนำท่ีสำมำรถแสดง
ต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตลอดเวลำ
• ไม่ควรให้ผู้อื่นยืมเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้โดยไม่แจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ เพรำะ
หำกมีกำรกระท�ำผิดกฎหมำยเจ้ำของเลื่อยจะถูกสันนิษฐำนว่ำมี
ส่วนร่วมด้วย
• กำรน�ำเลื่อยโซ ่ยนต์ออกไปใช ้นอกพื้นท่ีแบบชั่วครำวต้อง               
ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนน�ำออกไปใช้นอกพื้นที่
• กำรซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อสินจ้ำงให้เฉพำะผู้มีใบอนุญำต
ซ่อมแซมที่ถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
• ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือดัดแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ไปจำกที่ได้
ขออนุญำตไว้
• ในกรณีที่เจ้ำของเลื่อยโซ่ยนต์เสียชีวิตให้ทำยำทหรือผู้ได้รับมรดก
มำแจ้งกำรเสียชีวิตและกำรครอบครองต่อนำยทะเบียนเลื่อย
ภำยใน 60 วันหลังจำกทรำบกำรเสียชีวิตของเจ้ำของเลื่อยโซ่ยนต์

คุณสมบัติของเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขออนุญำต
• มีก�ำลังตั้งแต่ 1 แรงม้ำขึ้นไป
• แผ่นบังคับโซ่(บำร์)ที่มีควำมยำวตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป                  

1.อำยุไม่ต�่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์
2.มีสัญชำติไทย
3.ภูมิล�ำเนำอยู่ในรำชอำณำจักรไทย
4.ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือ 
  เสมือนไร้ควำมสำมำรถ
5.ไม่เคยต้องโทษตำมกฎหมำยดังต่อไปนี้
    • พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

    • กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
    • กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนเเห่งชำติ
    • กฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนเเห่งชำติ
      กฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนเเละ  
      คุ้มครองสัตว์ป่ำ
6.ประกอบอำชีพที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์

คุณสมบัติของผู้สำมำรถขออนุญำต
ใช้เลื่อยโซ่ ตำมพ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 
พ.ศ. 2545

2322

• ส�ำเนำบัตรประชำช
น

  ทะเบียนบ้ำน

• ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

  (ลซ.3) ฉบับจริง

• รำยละเอียดเกี่ยวกับ
อำชีพที่ต้อง

ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ เช่น ห
ลักฐำนกำร

ประกอบกิจกำรที่ต้อง
ใช้เลื่อยโซ่ยนต์

น�ำเลื่อยโซ่ยนต์
ออกนอกพื้้นที่
ชั่วครำว (ลซ.13)
และแจ้งให้ผู้ขอทรำบ

กำรขออนุญำตใช้เลื่อยโซ่ยนต์นอกพื้นที่ชั่วครำว
(ลซ.13) ตำมพ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

เอกสำรประกอบค�ำขอ
กำรใช้เลื่อยโซ่ยนต์นอกพื้นที่ชั่วครำว(ลซ.13)
หำกเจ้ำของเลื่อยโซ่ยนต์ต้องกำรน�ำเลื่อยโซ่ใช้นอกพื้นที่ 
ต้องขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 15 วัน เเละสำมำรถ
น�ำเลื่อยออกนอกพื้นที่ได้ไม่เกิน 90 วันในพื้นที่ที่ก�ำหนด

1 2 3 4ผู้ขอยื่นค�ำขอ
ต่อกรมป่ำไม้/ทสจ.

กรมป่ำไม้/ทสจ.
เสนอเรื่องต่อผู้ว่ำฯ
พร้อมเอกสำร
(ลซ.3)

ทสจ.ออกใบค�ำขอ
อนุญำตน�ำเลื่อย
โซ่ยนต์ออกนอก
พื้นที่ชั่วครำว 
(ลซ.12) 



บทที ่3
กระบวนกำรแปรรูป

ส่วนจามจุรีมีที่ดิน ส.ป.ก. 
เพราะตั้งโรงเลื่อยในที่ดินไม่ได้ 
จึงขายไม้ให้พ่อค้าไม้เพื่อนําไม้   
    ไปเเปรรูปที่อื่น

สักมีโฉนดที่ดิน
จะติดต่อโรงเลื่อยหรือตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ชั่วคราว

ในพื้นที่ก็ได้

นำยสักซึ่งขออนุญำตท�ำไม้ตำมพ.ร.บ.สวนป่ำ ต้องเริ่ม

กระบวนกำรท�ำไม้โดยขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำเเล้วจึง

เเจ้งขอตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่ำ หลังจำกนั้นจึงตีตรำไม้ที่

ตัดหรือโค่นและเเจ้งเจ้ำหน้ำที่มำตรวจสอบไม้เพื่อท�ำบัญชี

แสดงรำยกำรไม้ที่ตัดหรือโค่นเเละสำมำรถเคลื่อนย้ำย

ไม้ไปยังจุดหมำยปลำยทำง

นำงจำมจุรีซึ่งขออนุญำตท�ำไม้ตำมพ.ร.บ.ป่ำไม้ต้องขอ

อนุญำตตัดหรือโค่นไม้กับเจ้ำหน้ำที่ เมื่อเจ้ำหน้ำที่อนุญำตให้

ท�ำไม้ได้เเล้ว เจ้ำหน้ำที่จะตีตรำประทับไม้ที่ถูกตัดหรือโค่น

ก่อนน�ำไม้เคลื่อนที่นำงจำมจุรีต้องขออนุญำตท�ำใบเบิกทำง

น�ำไม้เคลื่อนไปยังจุดหมำยปลำยทำง เเละน�ำไม้ไปยังด่ำนป่ำไม้

ที่ก�ำหนดไว้ในในใบเบิกทำงระหว่ำงทำงก่อนถึงจุดหมำย

ปลำยทำง

สรุป กำรตัดโค่นเเละเคลื่อนย้ำย
หัวใจส�ำคัญของกำรท�ำไม้ตำม พ.ร.บ. สวนป่ำ 

• กำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ (สป.3)  

• กำรขึ้นทะเบียนตรำ (สป.7) 

• กำรเเสดงบัญชีแสดงรำยกำรไม้ (สป.15)

หัวใจส�ำคัญของกำรท�ำไม้ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้

• กำรขออนุญำตท�ำไม้จำกเจ้ำหน้ำที่ 

• กำรตีตรำประทับไม้จำกเจ้ำหน้ำที่ 

• กำรขอใบเบิกทำงในกำรเคลื่อนย้ำยไม้

  เเละกำรตรวจสอบไม้ ณ ด่ำนป่ำไม้

  ก่อนถึงจุดหมำยปลำยทำง
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กำรขออนุญำตแปรรูปไม้ชั่วครำว
ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484

กำรขออนุญำตแปรรูปไม้ชั่วครำว 
เป็นกำรแปรรูปไม้เป็นครั้งครำวไม่เกิน 90 วัน  โดยมีจ�ำนวน
ไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปที่จะน�ำมำแปรรูปในแต่ละครำวแน่นอน
และกำรกระท�ำดังกล่ำวต้องไม่เป็นประจ�ำ

ประเภทของกำรเเปรรูปไม้ 
แปรรูปไม้ชั่วครำว 
เป็นกำรแปรรูปไม้เป็นครั้งครำวเพื่อกำรค้ำหรือมิใช่เพื่อกำรค้ำ
ซึ่งไม่เข้ำลักษณะเป็นกำรตั้งโรงงำนแปรรูปไม้ ดังนั้นกำรก�ำหนดระยะเวลำ
กำรอนุญำตให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมกับปริมำณไม้ที่เเต่ละครั้งไม่เกิน 
90 วันในกำรแปรรูป

โรงงำนแปรรูปไม้ 
เเบ่งเป็น 2 ประเภท คือโรงงำนเเปรรูปไ้ม้ที่ใช้เครื่องจักรหรือเเรงงำนคน                 
โรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
• โรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) คือ โรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรในกำรแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจ�ำหน่ำย
• โรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจำกไม้
ยำงพำรำและไม้ปลูกขึ้นโดยเฉพำะ 13 ชนิด  คือ โรงงำนที่ใช้เครื่องจักร
ในกำรแปรรูปจำกไม้ยำงพำรำหรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพำะ คือ ไม้ยูคำลิปตัส
ไม้สะเดำเทียม ไม้สนทะเล ไม้สนปฏิพัทธ์ ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินเทพำ  
ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะพร้ำว ไม้มะขำม ไม้มะไฟบ้ำน ไม้มะปรำงบ้ำน
ไม้จำมจุรี และไม้ตำล
• โรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสำหกรรมต่อเนื่อง       
คือ โรงงำนที่ใช้เครื่องจักรในกำรแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปเเละผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในกิจกำรเดียวกัน
• โรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม  คือ โรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรในกำรแปรรูปไม้เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

   โรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 
•  โรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เเรงงำนคน         
(โรงเลื่อยมือ) คือโรงงำนที่ใช้คนท�ำกำรแปรรูป
ไม้เป็นไม้แปรรูปจ�ำหน่ำย
•  โรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อ
ประดิษฐกรรม คือโรงงำนที่ใช้คนในกำรแปรรูป
ไม้เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

    ข้อควรรู้
• เมื่อขออนุญำตขึ้นทะเบียนเป็นโรงงำนประเภทใด  

จะต้องท�ำตำมแบบท่ีขอไว้เท่ำน้ัน เช่น โรงงำนแปรรูป
ไม้จะผลติได้เฉพำะไม้แปรรูปตำมท่ีขออนุญำตเท่ำน้ันจะ
ไม่สำมำรถประดิษฐ์หรือท�ำสิ่งของเคร่ืองใช้อ่ืนๆเพื่อ
จ�ำหน่ำยได้

• สถำนท่ีตัง้โรงงำนแปรรูปทุกชนิดและโรงค้ำไม้ต้องเป็น

พื้นที่โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3 ก.  ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 

ครอบครองที่ดิน(แบบหมำยเลข 3) ส.ค.1 เท่ำนั้น
• ไม่สำมำรถแปรรูปไม้ในระหว่ำงเวลำตัง้แต่พระอำทิตย์

ตกถึงพระอำทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
พนักงำน

ควำมหมำยของกำรเเปรรูปไม้  
“แปรรูป” หมำยควำมว่ำกำรเลื่อย ผ่ำ ถำก ขุด หรือกระท�ำด้วยประกำรอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนำดไปจำกเดิม 
นอกจำกกำรลอกเปลือกหรือตบแต่งอันจ�ำเป็นแก่กำรชักลำก หรือเผำ อบ บด หรือกระท�ำด้วยประกำรอื่นใดแก่ไม้ให้
เปลี่ยนแปรสภำพไปจำกเดิมเพื่อถือเอำวัตถุธำตุหรือผลพลอยได้จำกไม้นั้น
“โรงงำนแปรรูปไม้” หมำยควำมว่ำ โรงงำนหรือสถำนที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ท�ำกำรแปรรูปไม้รวมถึงบริเวณโรงงำนหรือ
สถำนที่นั้นๆด้วย

ควำมหมำยเเละประเภทของกำรเเปรรูปไม้  

 เริ่มจากขออนุญาตตั้ง
โรงงานเเปรรูปไม้ชั่วคราว
ในพื้นที่ตัวเอง
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เอกสำรประกอบค�ำขอ
   ใบรับค�ำขอ
   ค�ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง  
  ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) 
   ส�ำเนำบัตรประชำชน                                                                                                                                          
   ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
   ส�ำเนำเเสดงสิทธิกำรใช้สถำนที่
   แผนที่สังเขปสถำนที่ประกอบ          
  กิจกำรอำณำเขตและสถำนที่ติดต่อ  
  ข้ำงเคียง
   หนังสือสัญญำ
   หนังสือมอบอ�ำนำจ

หำกได้รับอนุญำต 
จังหวัดเเจ้งผู้ขอ 
เเละออกใบอนุญำต 
ภำยใน 90 วัน

1 2 3 4ผู้ขอยื่นค�ำขอ
ต่ออ�ำเภอท้องที่

อ�ำเภอท้องที่ ทสจ.
เเละศูนย์ป่ำไม้จังหวัด
ให้เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบ 
และเสนอผู้ว่ำฯ

ผู้ว่ำฯพิจำรณำ
อนุญำต/ไม่อนุญำต



กำรขออนุญำตตัง้โรงงำนแปรรูปไม้
โดยใช้เคร่ืองจกัร(โรงเลือ่ยจักร)
ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ.2484     

โรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
คือโรงงำนที่ใช้เครื่องจักรเเปรรูปไม้เป็นไม้เเปรรูป 
อย่ำงไรก็ตำม  ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ.2503  ไม่อนุญำตให้บุคคลใด 
ตั้งโรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรอีก

กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อ
ผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจำกไม้ยำงพำรำหรือไม้ที่ปลูกขึ้น 
โดยเฉพำะ 13 ชนิด ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ. 2484

นางจามจุรีส่งไม้ให้พ่อค้าไม้เน่ืองจากที่ดิน
เป็น ส.ป.ก. ไม่สามารถเเปรรูปไม้ได้เอง
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• ใบรับค�ำขอ
• ค�ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2519)
• แผนที่สังเขปสถำนที่ประกอบกิจกำรอำณำเขตและ

สถำนที่ติดต่อข้ำงเคียง 
• แผนผังแสดงต�ำแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรำย

ละเอียดเครื่องจักร
• หลักฐำนแสดงสิทธิกำรใช้สถำนที่ประกอบกิจกำร 
• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ส�ำเนำบัตร ประจ�ำตัวผู้ขอ

อนุญำต
• กรณีนิติบุคคล ให้น�ำหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลมำประกอบกำรพิจำรณำ
• หนังสืออนุญำตของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม                    

(กรณีเครื่องจักรตั้งแต่5.0แรงม้ำ)
• หนังสืออนุญำตของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้ำ)
• ให้แจ้งแหล่งที่มำของวัตถุดิบ ปริมำณกำรใช้ต่อปี 

และกำรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมีเพียงพอ 
• ภำพถ่ำยสีแสดงบริเวณสถำนที่ขออนุญำตตั้ง

โรงงำนโดยรอบทุกด้ำนจ�ำนวน 5 ภำพ 
• หนังสือมอบอ�ำนำจกรณีผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วย

ตนเองพร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู้รับมอบอ�ำนำจ

ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพำะ 13 ชนิด 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2537 ได้แก่  
ไม้ยูคำลิปตัส ไม้สะเดำเทียม ไม้สนทะเล ไม้สนปฏิพัทธ์ ไม้กระถินณรงค์  
ไม้กระถินเทพำ ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะพร้ำว ไม้มะขำม ไม้มะไฟบ้ำน  
ไม้มะปรำงบ้ำน ไม้จำมจุรี และไม้ตำล

หำกได้รับอนุญำต  
จังหวดัเเจ้งผูข้อเเละออกใบ
อนุญำตภำยใน 90 วนั

1 2

3 4

ผู้ขอยื่นค�ำขอ
ต่ออ�ำเภอท้องที่

อ�ำเภอท้องที่ ทสจ. เเละ
ศูนย์ป่ำไม้จังหวัดให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบและเสนอผู้ว่ำฯ

ผู้ว่ำฯพิจำรณำ
อนุญำต/ไม่อนุญำต 

1 2 3

4 5

เอกสำรประกอบค�ำขอ

ใช้เอกสำรเหมือนกับ
กระบวนกำรขออนุญำต
ตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร

เอกสำรประกอบค�ำขอ ผู้ขอยื่นค�ำขอตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ 
และพ.ร.บ.โรงงำนพร้อมกัน 
ณ อุตสำหกรรมจังหวัด

อ�ำเภอท้องที่/ทสจ. 
 ให้ควำมเห็นอนุญำต/ไ่ม่อนุญำต
เเละส�ำเนำเรื่องส่งต่อให้
ศูนย์ป่ำไม้จังหวัด

ผู้ว่ำฯให้ควำมเห็น
อนุญำต/ไม่อนุญำต

กรมป่ำไม้เเละกรมโรงงำนพจิำรณำ
ตำมมตคิณะรัฐมนตรีเเละเเจ้งผล
อนุญำตกับจงัหวดัั

หำกได้รับอนุญำต จังหวัด
จะเเจ้งผู้ขอเเละออกใบอนุญำต 
ภำยใน 90 วัน



ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรตั้งโรงงำน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อผลิตไม้เเปรรูปหรือชิ้นไม้สับจำกไม้ยำงพำรำหรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพำะ 13 ชนิด กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร   

ลักษณะอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484 

ให้ผู้รับอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร 
เพื่อท�ำกำรแปรรูปหรือชิ้นไม้สับจำกไม้ยำงพำรำหรือ
ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพำะ 13 ชนิด ผู้รับอนุญำตตั้งโรงค้ำ
ไม้แปรรูปออกหนังสือก�ำกับไม้แปรรูปเพื่อน�ำไม้แปรรูป
เคลื่อนที่จำกสถำนที่ที่ได้รับอนุญำตโดยให้มีอำยุกำร
ใช้ได้ไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันและเวลำท่ีออกหนังสือ
ก�ำกับไม้แปรรูปและให้ใช้ได้ทั่วประเทศ 

ผู้ได้รับอนุญำตต้องเริ่มก่อสร้ำงโรงงำน
ภำยใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับอนุญำตและต้องก่อสร้ำงโรงงำนพร้อม
ทั้งติดตั้งเครื่องจักรกลให้แล้วเสร็จและด�ำเนินกำรแปรรูป
ไม้ได้ภำยในก�ำหนด 2 ปี นับแต่วันที่รับอนุญำตเว้นแต่มี
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอธิบดีกรมป่ำไม้เห็นสมควรให้ยืดเวลำ
ต่อไปอีกได้แต่ไม่เกิน 180 วัน หำกก่อสร้ำงไม่เสร็จให้งด
ต่ออำยุใบอนุญำต

ประเภทเลื่อยที่เหมำะสม
• เลื่อยวงเดือนมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยไม่เกิน 48 นิ้ว
• เลื่อยสำยพำนมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของมูเล่(วงเหวี่ยง) ไม่เกิน 4 ฟุต
• เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณ์อื่นๆตำมที่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น
• เครื่องจักรกลต้นก�ำลังให้ใช้ได้ไม่เกินตำมก�ำลังแรงม้ำที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น

กำรเเปรรูปไม้ในโรงงำนท�ำได้เฉพำะชิ้นไม้สับจำกไม้ยำงพำรำหรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพำะ 
13 ชนิด คือ ไม้ยูคำลิปตัส ไม้สะเดำเทียม ไม้สนทะเล ไม้สนปฏิพัทธ์ ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินเทพำ              
ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะพร้ำว ไม้มะขำม ไม้มะไฟบ้ำน ไม้มะปรำงบ้ำน ไม้จำมจุรี และไม้ตำล

โรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
คือ โรงงำนที่ใช้เครื่องจักรในกำรเเปรรูปไม้เป็นไม้เเปรรูปและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในกิจกำรเดียวกัน

กำรขออนุญำตต้องเป็นกำรปรับปรุงโรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร(โรงเลื่อยจักร) 
ลักษณะอุตสำหกรรมต่อเน่ือง ยกเว้นกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี 
พระนครศรีอยุธยำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง สมุทรสงครำม สมุทรสำคร ที่อนุญำตให้
ตัง้ใหม่ได้ ท้ังน้ีต้องได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
เเละมีเงื่อนไขไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยไม้เเปรรูปนอกจำกไม้ยำงพำรำ ไม้จำกต่ำงประเทศ 
ไม้จำกสวนป่ำหรือไม้ที่ปลูกทุกชนิดเท่ำนั้น

1 2 3

4 5

ผู้ขอยื่นค�ำขอ
ต่ออ�ำเภอท้องที่

อ�ำเภอท้องที่ ทสจ.
เเละศูนย์ป่ำไม้จังหวัด
ตรวจสอบเอกสำร
เเละเสนอเรื่องให้ผู้ว่ำ

ผู้ว่ำฯ
พิจำรณำให้
ควำมเห็น

กรมป่ำไมพ้ิจำรณำ
อนุญำต/ไม่อนุญำต
เเละเเจ้งจังหวัด

หำกได้รับอนุญำต  
จังหวัดเเจ้งผู้ขอเเละออก 
ใบอนุญำตภำยใน 90 วนั
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เอกสำรประกอบค�ำขอ
 

ใช้เอกสำรเหมือนกับ

กระบวนกำรขออนุญำต

ตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โด
ยใช้

เครื่องจักร



กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ.2484

กำรขออนุญำตตัง้โรงงำนเเปรรูปไม้ โดยใช้เเรงงำนคน (โรงเลือ่ยมอื) 
ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ.2484

โรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 
คือ โรงงำนที่ใช้เครื่องจักรท�ำกำรแปรรูปไม้เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้

1

2

3

4

5

ผู้ขอยื่นค�ำขอ
ต่ออ�ำเภอท้องที่

อ�ำเภอท้องที่ ทสจ.เเละ 
ศนูยป่ำไม้จังหวดัตรวจสอบ
เอกสำรเเละเสนอเรื่องให้ผู้ว่ำฯ

ผู้ว่ำฯพิจำรณำควำมเห็น

กรมป่ำไมพ้ิจำรณำ 
อนุญำต/ไม่อนญุำต
เเละเเจ้งจังหวดั

หำกได้รับอนุญำต 
จงัหวดัเเจ้งผูข้อ 
เเละออกใบอนุญำต  
ภำยใน 90 วนั

โรงงำนเเปรรูปไม้ โดยใช้เเรงงำนคน (โรงเลื่อยมือ)                 
คือ โรงงำนที่ใช้เเรงงำนคนในกำรเเปรรูปไม้เป็นไม้เเปรรูปจ�ำหน่ำย

1

2

3

4

ผู้ขอยื่นค�ำขอต่ออ�ำเภอท้องที่

อ�ำเภอท้องท่ี ทสจ. เเละศนูยป่ำไม้จังหวดั
ตรวจสอบเอกสำรก่อนเสนอเร่ืองให้ผูว่้ำฯ
เเละกรมป่ำไม้พจิำรณำอนุญำต

อธิบดีกรมป่ำไม้พิจำรณำ
อนุญำต/ไม่อนุญำตเเละเเจ้ง          
ให้จังหวัดทรำบ

หำกได้รับอนุญำต จังหวัดเเจ้งผู้ขอ 
เเละออกใบอนุญำตภำยใน 90 วนั
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• ใบรับค�ำขอ
• ค�ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)
• แผนท่ีสังเขปสถำนท่ีประกอบกิจกำรอำณำเขตและสถำนท่ี

ติดต่อข้ำงเคียง
• หลักฐำนแสดงสิทธิกำรใช้สถำนที่ประกอบกิจกำร 
• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู้ขออนุญำต
• กรณีนิติบุคคล ให้น�ำหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลมำประกอบกำรพิจำรณำ
• หนังสอืมอบอ�ำนำจกรณผีูข้อไม่ได้มำตดิต่อด้วยตนเองพร้อม

ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู้รับมอบอ�ำนำจ 
• กำรขอตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน(โรงเลื่อยมือ) 

อนุญำตใช้เฉพำะโรงงำนท่ีใช้ไม้จำกสวนป่ำ หรือไม้ท่ีปลูก
ทุกชนิด

เอกสำรประกอบค�ำขอ
เอกสำรประกอบค�ำขอ

 

ใช้เอกสำรเหมือนกับ

กระบวนกำรขออนุญำต

ตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โด
ยใช้

เครื่องจักร



กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงงำนคน
เพื่อประดิษฐกรรม ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ. 2484

1

2

3

4

ผู้ขอยื่นค�ำขอต่ออ�ำเภอท้องที่

อ�ำเภอท้องที่ ทสจ. เเละศูนย์ป่ำไม้
จังหวัดตรวจสอบสถำนที่เบื้องต้น
และเสนอเรื่องให้ผู้ว่ำฯ

ผู้ว่ำฯพิจำรณำ 
อนุญำต/ไม่อนุญำต

หำกได้รับอนุญำต จังหวัดเเจ้งผู้ขอ 
เเละออกใบอนุญำตภำยใน 90 วัน

• ใบรับค�ำขอ
• ค�ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง  ฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2519)
• แผนที่สังเขปสถำนที่ประกอบกิจกำรอำณำเขต

และสถำนที่ติดต่อข้ำงเคียง
• หลกัฐำนแสดงสทิธกิำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ส�ำเนำบัตร ประจ�ำตัวผู้ขอ

อนุญำต
• กรณีนิติบุคคล ให้น�ำหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องใน

กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมำประกอบกำร
พิจำรณำ

• หนังสือมอบอ�ำนำจกรณีผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วย
ตนเองพร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู ้ รับมอบ
อ�ำนำจ 

เอกสำรประกอบค�ำขอ
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ข้อเเนะน�ำหลังด�ำเนินกำรแปรรูปไม้

 ต้องท�ำบัญชีไม ้ ท่ียังไม ่ ได ้แปรรูปเก็บไว ้ ท่ี โรงงำน 
เพื่อพร้อมให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องได้

 ต้องท�ำบัญชีไม้แปรรูป และไม้ที่จ�ำหน่ำยไปให้เป็นข้อมูล
รำยวันอยู่เสมอ

 เมื่อจ�ำหน่ำยไม้แปรรูป หรือเคลื่อนที่ไม้แปรรูปต้อง
ออกหนังสือก�ำกับไม้แปรรูปให้กับผู้รับและเก็บส�ำเนำไว้ที่
โรงงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบได้

 ต้องเก็บรักษำบัญชีไม้ หลักฐำนก�ำกับไม้ที่น�ำเข้ำ
และจ�ำหน่ำยออกท่ีโรงงำนและต้องเก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่จ�ำหน่ำยไม้หมดตำมหลักฐำนควบคุมไม้
แต่ละฉบับ

กำรท�ำบัญชีกำรแปรรูปไม้

 ต้องเปิดประตูทำงเข้ำออกโรงงำนไว้ตลอดเวลำ
ที่ท�ำกำรแปรรูปไม้

 ให้ควำมร่วมมือและให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่เมื่อเข้ำมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้องในโรงงำน

 มีใบแสดงฐำนะของคนงำนหรือผู้รับจ้ำงในกิจกำร
 ท�ำแผนผังโรงงำน ต�ำแหน่งท่ีตั้งเคร่ืองจักร พร้อมท้ัง            

ลงนำมเป็นหลกัฐำน แผนผงัน้ีให้แสดงไว้ท่ีเห็นได้ง่ำยในโรงงำน
ที่ได้รับอนุญำตนั้น

 ท�ำหลักเขตหรือล้อมรั้วแสดงอำณำเขตของโรงงำน 
 หำกต้องกำรขยำยโรงงำนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ  

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบอนุญำตทรำบภำยใน 
15 วัน นับแต่วันเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง มิเช่นน้ันจะถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญำต และงดต่ออำยุใบอนุญำต มีก�ำหนดตั้งแต่ 1-5 ปี

 เจ้ำของต้องอยู่ดูแลกิจกำรแปรรูปไม้ด้วยตนเอง หำกไม่                  
อยูด่แูลกิจกำรด้วยตนเองได้ ต้องจัดให้มตีวัแทนเป็นลำยลกัษณ์
อักษร
  ต้องตดิหนังสอืกำรตัง้ตวัแทนไว้ ณ ท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ำยใน

สถำนท่ีท่ีได้รับอนุญำต และต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ออกใบอนุญำตทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันตั้งตัวแทน 

ข้อปฏิบัติในกำรด�ำเนินกิจกำรโรงงำนแปรรูปไม้



สรุป กำรเเปรรูปไม้ บทที่ 4 
กระบวนกำรตั้งโรงค้ำไม้

นำยสักมีโฉนดที่ดิน ซึึ่งสำมำรถขออนุญำต
เเปรรูปไม้ได้ตำมกฎหมำยเลอืกกำรแปรรูปไม้เเบบชัว่ครำว 
เน่ืองจำกกำรตัง้โรงเเปรรูปไม้โดยเคร่ืองจักรเเละเเรงงำนคนมต้ีนทุนสงู 
เเละไม่ได้ท�ำไม้เป็นอำชพีหลกั เเปรรูปไม้เเบบชัว่ครำวจึงคุ้มทุนกว่ำ
นำงจำมจุรีอยู่่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งไม่สำมำรถขออนุญำต
เเปรรูปไม้ได้จึงเลือกที่จะขำยไม้เเละส่งต่อให้พ่อค้ำไม้เพื่อ
น�ำเข้ำกระบวนกำรต่อไปในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
เพรำะฉะนั้นกระบวนกำรที่เกษตรกรรำยย่อยท�ำไม้ไม่จ�ำเป็น
ที่ต้องท�ำทุกกระบวนกำรอำจขำยไม้กับกับพ่อค้ำไม้เพื่อสร้ำง
รำยได้
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1.โรงค้ำไม้แปรรูป
คือ สถำนท่ีท่ีค้ำไม้แปรรูปหรือท่ีมไีม้แปรรูปไว้เพือ่จ�ำหน่ำย โดยเกษตรกรหรือผูป้ระกอบกำร
สำมำรถยื่นค�ำขอตั้งโรงค้ำไม้แปรรปูได้ที่อ�ำเภอท้องที่ โดยใบอนุญำตดังกล่ำวมีอำยุครำวละ 
1 ปี  หำกผู้ประกอบกำรท�ำกำรค้ำไม้โดยมิได้ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
จะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับตั้งเเต่ 5,000 – 50,000 บำท

กำรขออนุญำตตัง้โรงค้ำไม้แปรรูป ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ.2484

“โรงค้ำไม้”  หมำยควำมว่ำสถำนที่ค้ำไม้หรือที่มีไม้ไว้เพื่อกำรค้ำรวมถึงบริเวณสถำนที่นั้นๆด้วย  ดังนั้นเมื่อเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบกำรด�ำเนินกำรแปรรูปไม้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแปรรูปไม้โดยใช้แรงงำนคนหรือใช้เครื่องจักรจะไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยไม้ดัง
กล่ำวได้ทันทีหลังแปรรูปเสร็จแต่ต้องท�ำกำรตั้งโรงค้ำไม้ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ.2484 

2.โรงค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดำที่ท�ำด้วยไม้หวงห้ำม(โรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ฯ)
คือสถำนที่ที่ค้ำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เกิดจำกแปรรูป เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ที่ท�ำด้วยไม้หวงห้ำม 
โดยเกษตรกรหรือผูป้ระกอบกำรสำมำรถยืน่ค�ำขออนุญำตค้ำ หรือมไีว้ในครอบครองเพ่ือกำรค้ำ
ซ่ึงสิง่ประดษิฐ์ได้ท่ีอ�ำเภอท้องท่ี  โดยใบอนุญำตดงักล่ำวมอีำยคุรำวละ 1 ปี หำกผูป้ระกอบกำร
ท�ำกำรค้ำหรือมีไว้ในครอบครองท�ำกำรค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือน 
ถึง 5 ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บำท

ประเภทของโรงค้ำไม้

ควำมหมำยของโรงค้ำไม้

โรงค้ำไม้เเปรรูป 
คือ สถำนที่ที่ค้ำไม้เเปรรูปที่ต้องมีใบอนุญำตถูกต้อง

ควำมหมำยเเละประเภทของโรงค้ำไม้ 
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ผู้ขอยื่นค�ำขอต่ออ�ำเภอท้องที่

ผู้ว่ำฯพิจำรณำ 
อนุญำต/ไม่อนุญำต

หำกได้รับอนุญำต จังหวัดเเจ้งผู้ขอ 
เเละออกใบอนุญำตภำยใน 90 วัน
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อ�ำเภอท้องที่ ทสจ.เเละศูนย์ป่ำไม้
จังหวัดตรวจสอบก่อนเสนอเรื่อง
ให้ผู้ว่ำฯ

• ค�ำขอขออนุญำตตั้งโรงงำนไม้แปรรูป  
ใช้ค�ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง                  

ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519)
• แผนที่สังเขปประกอบกิจกำร
• หลักฐำนแสดงสิทธิกำรใช้สถำนท่ีประกอบ

กิจกำร เช่น ส�ำเนำแสดงเอกสำรกรรมสทิธิ์ 

หรือสิทธิครอบครอง ที่ดินหรือสัญญำเช่ำ

ที่ดิน สัญญำเช่ำอำคำรประกอบกิจกำร

เอกสำรประกอบค�ำขอ 

เอกสำรประกอบค�ำขอ 



ค�ำแนะน�ำหลังได้รับอนุญำตกำรตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป
  ผูรั้บอนุญำตรับไม้แปรรูปต้องเเสดงเอกสำร(ใบเบิกทำง/สป.15/หนังสอืก�ำกับไม้แปรรูป/หนังสอืก�ำกับไม้
ยำงพำรำแปรรูป แล้วแต่กรณี) ลงบัญชีไม้แปรรูปประจ�ำโรงค้ำไม้แปรรูปเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจดูได้และผู้รับ
อนุญำตต้องลงรำยกำรให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงอยู่เสมอ
  เมื่อจ�ำหน่ำยหรือน�ำไม้แปรรูปเคลื่อนที่ไปจำกโรงค้ำไม้แปรรูป ผู้รับอนุญำตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูปต้องออก
หนังสอืก�ำกับไม้แปรรูป/หนังสอืก�ำกับไม้ยำงพำรำแปรรูป (กรณแีปรรูปไม้ยำงพำรำเเละไม้ท่ีปลกูชึน้โดยเฉพำะ13 ชนิด) 
ตำมแบบที่อธิบดีกรมป่ำไม้ก�ำหนดให้เเก่ผู้น�ำเคลื่อนที่ซึ่งไม้และให้ผู้รับอนุญำตนั้นมีส�ำเนำหรือคู่ฉีกหนังสือก�ำกับไม้
แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงค้ำไม้แปรรูป เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจดูได้

ค�ำแนะน�ำหลังได้รับอนุญำตกำรตั้งโรงค้ำหรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์ 

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ท�ำด้วยไม้หวงห้ำม(โรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ฯ)

  ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดท�ำบัญชีรับและจ�ำหน่ำยไม้หรือน�ำเคลื่อนที่ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้จะตำมแบบที่
อธิบดีกรมป่ำไม้ก�ำหนดให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงของแต่ละวันและเก็บเอกสำรเหล่ำนี้ที่สถำนที่ค้ำหรือสถำนที่
ครอบครองเพือ่กำรค้ำตำมท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต แล้วแต่กรณ ีไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับแต่วนัรับและจ�ำหน่ำยหรือน�ำเคลือ่นท่ี
จำกสถำนที่ค้ำหรือสถำนที่ครอบครองเพื่อกำรค้ำเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจดูได้
  เมื่อผู ้รับใบอนุญำตได้จ�ำหน่ำยหรือน�ำเคลื่อนท่ีผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไปจำกสถำนท่ีค้ำหรือสถำนท่ี             
ครอบครองเพื่อกำรค้ำ ผู้รับใบอนุญำตต้องออกหนังสือก�ำกับกำรเคลื่อนท่ีผลิตภัณฑ์และมอบให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้น�ำ
เคลื่อนทีทุ่กครำว และให้เก็บส�ำเนำหรือคู่ฉบับของหนังสือก�ำกับนั้นไว้ ณ สถำนที่ค้ำ หรือสถำนที่ครอบครองเพื่อ
กำรค้ำแล้วแต่กรณีเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกับบัญชีได้ก่อนน�ำเคลื่อนที่

โรงค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ท�ำด้วยไม้หวงห้ำม (โรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ฯ)
คือ สถำนที่ค้ำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เกิดจำกกำรเเปรรูป
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ผู้ขอยื่นค�ำขอต่ออ�ำเภอท้องที่

ผู้ว่ำฯพิจำรณำ 
อนุญำต/ไม่อนุญำต

หำกได้รับอนุญำต จังหวัดเเจ้งผู้ขอ 
เเละออกใบอนุญำตภำยใน 90 วัน

อ�ำเภอท้องที่ ทสจ.เเละศูนย์ป่ำไม้
จังหวัดตรวจสอบก่อนเสนอเรื่อง
ให้ผู้ว่ำฯ
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กำรขออนุญำตตั้งโรงค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ท�ำด้วยไม้หวงห้ำม
(โรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ฯ) ตำมพ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ.2484

•  ใบรับค�ำขอ 
• ค�ำขอตำมแนบท้ำยกฎกระทรวง  

ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2530) 
• แผนที่สังเขปประกอบกิจกำร 
• หลักฐำนแสดงสิทธิกำรใช้สถำนที่ประกอบ

กิจกำร เช่น ส�ำเนำแสดงเอกสำรกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรือสัญญำเช่ำที่ดิน                   
สัญญำเช่ำอำคำรประกอบกิจกำร

• ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ส�ำเนำบัตรประชำชนผู้ขออนุญำต
• บัญชีรำยกำรสิ่งประดิษฐ์ฯ (ถ้ำมี) 

เอกสำรประกอบค�ำขอ



2 2

3 3

4 4

เเปรรูป
นำยสกัขอเเปรรูปไม้ช่ัวครำว เน่ืองจำก
กำรตัง้โรงเเปรรูปไม้โดยเคร่ืองจกัรหรือ
เเรงงำนคนมต้ีนทุนในกำรเเปรรูปไม้สงู

ตัดโค่นเเละเคลื่อนย้ำย 
นำยสักเเจ้งตัดโค่นไม้ก่อนขอ
อนุญำตเคลื่อนย้ำยไม้

1
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เริ่มปลูกต้นไม้รอไว้ก่อน

นำงจำมจุรีขออนุญำตท�ำไม้ 
(ตัดหรือโค่น)ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ 
เเละขอใบเบิกทำงในกำร
เคลื่อนย้ำยไม้

สรุปขั้นตอนกำรท�ำไม้เศรษฐกิจ ทำงเลือกที่ 1 
ของนำยสักตำม พ.ร.บ. สวนป่ำ พ.ศ. 2535 เเละฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

แปรรูป 
นำงจำมจุรีขำยไม้ให้พ่อค้ำ 
ไม้ท่อนเพื่อเข้ำโรงงำนเเปรรุป 
ไม้เป็นไม้ท่อน

สรุปขั้นตอนกำรท�ำไม้เศรษฐกิจทำงเลือกที่ 2 
ของนำงจำมจุรีตำม พ.ร.บ ป่ำไม้ พ.ศ.2484

เเปรรูปไม้ชั่วครำว -> เข้ำโรงค้ำไม้เเปรรูป
ตั้งโรงงำนเเปรรูปไม้โดยใช้เเรงงำนคนเพื่อ
ประดิษฐกรรม ->เข้ำโรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ฯ

ดูรำยละเอียดได้ที่ 

 ตัดโค่นเเละเคลื่อนย้ำย 

ขอขึ้นทะเบียนสวนป่ำ
ขอขึ้นทะเบียนตรำ(ฆ้อน) 
ตำม พ.ร.บ.สวนป่ำ

ขออนุญำตมี
เลื่อยโซ่ยนต์ไว้
ในครอบครอง

ขออนุญำตมี
เลื่อยโซ่ยนต์ไว้
ในครอบครอง

ค�ำเเนะน�ำ
ถ้ำเกษตรกรไม่มีที่ดินที่มีเอกสำรสิทธิ์เป็น
ของตนเอง สำมำรถขอใช้ที่ดินของผู้อื่นที่มี
เอกสำรสิทธิในกำรท�ำไม้ได้ โดยต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกเจ้ำของที่ดินนั้น

พ่อค้ำไม้น�ำไม้ท่อนเข้ำโรงงำน 
เเปรรูปไม้เป็นสิ่งประดิษฐ์
พร้อมจ�ำหน่ำยเป็นเฟอร์นิเจอร์ขำย

1



บทที่ 5
  รู้จักกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้

 ในบทที่ 1 - 4 ที่ผ่ำนมำได้กล่ำวถึงขั้นตอนส�ำคัญของกำรท�ำไม้ตั้งแต่ต้นจนจบให้
เห็นแล้วว่ำหำกเกษตรกรต้องกำรท�ำไม้ให้ถูกกฎหมำยสำมำรถท�ำได้จริง โดยปฏิบัติตำมระเบียบ
ขั้นตอนต่ำงๆให้ถูกต้องดังที่ได้กล่ำวมำแล้วนอกจำกนี้กำรค้ำไม้ในปัจจุบันยังมีส่งเสริมให้มีกำร
ท�ำกำรรับรองไม้ด้วยระบบมำตรฐำนต่ำงๆโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมยั่งยืนและควำมถูกต้อง
ตำมกฎหมำยเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อปลำยทำงว่ำไม้ที่น�ำใช้ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรที่ดี
และไม่มีกำรใช้ไม้เถื่อนซึ่งถูกลักลอบตัดมำอย่ำงผิดกฎหมำย บทนี้จึงเป็นกำรแนะน�ำให้รู้จักกำร
รับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้เพื่อให้เกษตรกรทรำบว่ำกระบวนกำรท�ำไม้ของไทยสำมำรถยกระดับ
ให้เข้ำสู่มำตรฐำนโลกได้เช่นกัน

45



เพื่อยกระดับสู่มำตรฐำนโลก
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ควำมหมำยของกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้
กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้เป็นเครืื่องมือที่่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดควำมมั่นใจในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ เนื่องจำกระบบ
ถูกออกแบบให้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของเส้นทำงห่วงโซ่กำรควบคุมผลิตภัณฑ์จำกป่ำไม้ (Chain of 
custody: COC) ตั้งแต่กำรผลิตไปจนถึงกำรปิดฉลำกบนผลิตภัณฑ์ไม้  จึงท�ำให้ผู้ประกอบกำรต้องกำรปรับตัวพัฒนำคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ไม้ตำมมำตรฐำนสำกลที่ก�ำหนดโดยองค์กรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์เเละเป็นที่ยอมรับ
จำกผู้บริโภคจำกในประเทศเเละต่ำงประเทศ ซึ่งกลไกกำรตลำดเหล่ำนี้ยังช่วยให้เกิดกำรปรับปรุงกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
ปัจจุบัน

ควำมส�ำคัญของกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ 
  เพิ่มช่องทำงผลิตภัณฑ์ไม้ให้กำรเข้ำถึงตลำดที่มีมูลค่ำสูงขึ้น
  สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
   เกิดกำรปรับปรุงกำรจัดกำรป่ำไม้ยั่งยืนเเละสำมำรถตรวจสอบได้

กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ระดับสำกล
กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ระดับสำกลที่เป็นรู้จักดีมีอยู่ 2 มำตรฐำนคือ 
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กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้

มำตรฐำน FSC หรือ Forest Stewardship Council เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2536 เกิดจำกองค์กรระดับนำนำชำติที่ไม่หวังผลก�ำไร 
ที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำไม้ทั่วโลกอย่ำงรับผิดชอบโดยมีเป้ำหมำยเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรป่ำไม้ของโลกอย่ำง
เหมำะสมกับสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำน FSC มีเป้ำหมำยเพื่อให้  
ผูบ้ริโภคมัน่ใจได้ว่ำสนิค้ำท่ีตดิฉลำก FSC เป็นสนิค้ำท่ีมำจำกกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงรับผดิชอบ อย่ำงไรก็ตำม FSC ไม่ใช่ผูป้ระเมนิและ
ท�ำกำรตรวจสอบเพือ่ออกใบประกำศนียบัตรแต่จะเป็นหน้ำท่ีขององค์กรตรวจสอบภำยนอกทีไ่ด้รับกำรรับรองจำกองค์กรนำนำชำติ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรท�ำงำนขององค์กรตรวจสอบนั้นเป็นไปตำมกฎเกณฑ์และมำตรฐำนทีF่SC วำงไว้

เงื่อนไขส�ำหรับผู้ที่จะเข้ำมำตรฐำน FSC 
  จะต้องท�ำตำมนโยบำยของ FSC คือห้ำมกระท�ำกิจกรรมต่ำงๆ 
  ทั้งในขอบเขตเเละนอกขอบเขตกำรรับรองหรือพื้นที่นอกขอบเขต
  กำรรับรองดังนี้
  ค้ำขำย หรือตัดไม้เถื่อนผิดกฎหมำย
  ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำรกระท�ำธุรกิจเกี่ยวกับป่ำไม้
  ท�ำลำยพ้ืนท่ีท่ีมคุีณค่ำต่อกำรอนุรักษ์ในกำรกระท�ำธรุกิจท่ีเก่ียวกับป่ำไม้
  แปลงพื้นที่จำกพื้นที่ป่ำไม้เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้อย่ำงเห็นได้ชัด
  น�ำพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมเข้ำมำใช้ในธุรกิจป่ำไม้
  กำรละเมิดมำตรำฐำนแรงงำนระดับประเทศ

กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำน FSC

ในประเทศไทย
ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรปรับมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ำไม้ให้เหมำะกับ
บริบทของประเทศไทย ซึ่งก�ำลังด�ำเนินกำรร่วมกับคณะท�ำงำน 
ภำคประชำสังคม บริษัทเอกชน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ   

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกกำรรับรอง
มำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำน FSC

 กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำนFSC



นอกจำกกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำน FSC และ PEFC ยงัม ี “ระบบรับประกันควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  

(Timber Legality Assurance System – TLAS)” ซึ่งเกิดจำกแผนปฏิบัติกำรที่เรียกว่ำเฟล็กที(FLEGT)  ที่ริเริ่มโดยสหภำพยุโรป
เพื่อแก้ปัญหำกำรท�ำไม้อย่ำงผิดกฎหมำยซึ่งมีกลไกกำรเจรจำระหว่ำงรัฐโดยกรมป่ำไม้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรเจรจำนี้
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ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกกำรรับรองตำมมำตรฐำน
ด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำน PEFC 

เอกลักษณ์ของกำรรับรองมำตฐำนด้ำนป่ำไม้
ตำมมำตฐำนPEFC
PEFCท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรแม่ข่ำยที่ให้กำรประเมินและให้                   
กำรยอมรับระบบกำรรับรองป่ำไม้ระดับประเทศ โดยอำศัย
หลักกำรแนวทำงปฏิบัติและเกณฑ์กำรประเมินที่พัฒนำขึ้นที่มี
ขั้นตอนกำรรับฟังควำมเห็นและฉันทำมติจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ ซึ่งกระบวนกำรนี้ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กร
ระหว่ำงประเทศจำกหลำกหลำยประเทศ 

ประเทศไทยเเละPEFC
ส�ำนักงำนกำรรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ได้รับคัดเลือกเข้ำเป็นสมำชิกของ 
PEFC ในฐำนะหน่วยปกครองกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ระดับประเทศ (National Governing Body-NGB) ทั้งนี้ TFCC 
มีกำรด�ำเนินงำนร่วมกับส�ำนักมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(สมอ.)กระทรวงอุตสำหกรรม  ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ 
คำดว่ำจะเเล้วเสร็จในปีพ.ศ.2561 โดยTFCCท�ำหน้ำที่ก�ำหนดกติกำในกำรรับรองกำรจัดกำรป่ำไม้ยั่งยืนของไทยตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรสวนป่ำไม้เศรษฐกิจยั่งยืน (มอก.14061) และมำตรฐำนห่วงโซ่กำรควบคุมผลิตภัณฑ์จำกป่ำไม้ (มอก.2861) ส่วน
ผู้ประเมินที่ท�ำกำรตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองเป็นหน้ำที่ขององค์กรตรวจสอบอิสระภำยนอก เมื่อผู้ประกอบกำรได้มำตรฐำน
ตำมข้อก�ำหนดจะได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำไม้เศรษฐกิจยั่งยืน (มอก.14061) และมำตรฐำนห่วงโซ่กำรควบคุม
ผลิตภัณฑ์จำกป่ำไม้ (มอก.2861)จำกTFCCเเละสำมำรถน�ำฉลำกหรือเครื่องหมำยสัญลักษณ์ของPEFC ใช้ในผลิตภัณฑ์ได้
หลังกระบวนกำรในกำรเทียบเคียงของTFCC เสร็จสมบูรณ์

ข้อตกลงกำรเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจกับแผนปฏิบัติกำรFLEGT
ข้อตกลงกำรเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ(Voluntary Partnership Agreement:VPA)เป็นหน่ึงในเเผนปฎิบัติกำรFLEGT 
มีเป้ำหมำยเพ่ือป้องกันไม่ให้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีผิดกฎหมำยเข้ำสู่ตลำด เมื่อประเทศใดประเทศหน่ึงแจ้งควำมประสงค์
จะเข้ำร่วมกำรเจรจำข้อตกลงหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจและสหภำพยุโรปตอบรับกำรเจรจำแล้ว ประเทศน้ันก็จะถือว่ำ
เป็น“ประเทศหุ้นส่วน”และมีหน้ำท่ีจัดท�ำเน้ือหำของข้อตกลงหุ้นส่วนฯ เช่น กำรท�ำนิยำมของไม้ท่ีถูกต้องตำม กฎหมำย 
ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภำยใต้ข้อตกลง เป็นต้น รวมท้ังพัฒนำระบบประกันควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของไม้ (Timber 

Legality Assurance System-TLAS) ท่ีถูกออกแบบมำเพื่อพิสูจน์ ติดตำมตรวจสอบ และออกใบอนุญำต FLEGT ให้กับไม้
ท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ
กับสหภำพยุโรป

เเผนปฎิบัติกำร FLEGT
“แผนปฎิบัติกำร FLEGT” หรือ เฟล็กที (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) คือกำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้ 
ธรรมำภิบำล และกำรค้ำ เป็นมำตรกำรของสหภำพยุโรปที่ริเริ่มขึ้นเพื่อลดปัญหำกำรท�ำไม้เละกำรค้ำผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมำย
ที่มีกำรประกำศใช้เมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2546 โดยมีหัวใจส�ำคัญคือกำรห้ำมจ�ำหน่ำยหรือน�ำเข้ำไม้และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกไม้
ผิดกฎหมำยเข้ำสู่สหภำพยุโรปและก�ำหนดให้ผู้ค้ำผลิตภัณฑ์ไม้ให้สหภำพยุโรปสำมำรถตรวจสอบที่มำบริษัทคู่ค้ำ ผู้จัดซื้อจัดจ้ำง
และลูกค้ำย้อนกลับได้

กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนป่ำไม้ตำมมำตรฐำน PEFC  ระบบรับประกันควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของไม้ 
(Timber Legality Assurance System : TLAS)

มำตรฐำน PEFC หรือ Program for the Endorsement of Forest Certification ก่อตั้งโดยองค์กรระดับนำนำชำติที่ไม่หวังผลก�ำไร
ในปีพ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยัง่ยนืโดยใช้กลไกตลำด กำรให้กำรรับรอง และกำรตดิฉลำกบนไม้และสนิค้ำไม้เช่นเดยีวกันกับFSC ในกำรให้กำรรับรองมำตรฐำน
ด้ำนป่ำไม้  
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นิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำยส�ำหรับข้อตกลงกำรเป็นหุ้นส่วน FLEGT 
หัวใจส�ำคัญข้อตกลงกำรเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจระหว่ำงประเทศผู้ผลิตไม้กับสหภำพยุโรปคือ 
“ระบบรับประกันควำมถูกต้องตำมกฎหมำย (Timber Legality Assurance System – TLAS)” 

โดยม ี“นิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำย (Legality Definition - LD)” ซึง่ก�ำหนดมำจำกกฎหมำยของ
ประเทศนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์ไม้เป็นไปตำมกฎหมำยก่อนที่จะมีกำรออกใบรับรอง FLEGT โดยมี
กำรตรวจพิสูจน์และติดตำมระบบโดยอิสระ

นิยำมควำมถูกต้องตำมกฎหมำยประกอบด้วยหลักกำรต่ำงๆดังนี้
 กระบวนกำรจัดสรรกรรมสิทธิ์และใบอนุญำต 
 กำรให้หรือกำรปฏิบัติตำมสิทธิในกำรเก็บเกี่ยว
 กำรจัดกำรป่ำไม้และกำรแปรรูปไม้
 สิทธิชุมชนและสวัสดิกำร 
 กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
 นโยบำยด้ำนแรงงำน สุขภำพและควำมปลอดภัย 
 ภำษีอำกรกำรน�ำเข้ำ
 กำรส่งออกค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียม 
 กำรเคำรพต่อสิทธิในกำรครอบครองและกำรใช้ของชุมชนและชนพื้นเมือง 
 กำรค้ำและกระบวนกำรส่งออก

ข้อแตกต่ำงของ FLEGT และกำรรับรองมำตรำฐำนด้ำนป่ำไม้อื่นๆ
มำตรฐำน FSC และPEFC เป็นกลไกมำตรฐำนภำคสมัครใจท่ีไม่เก่ียวข้องกับภำครัฐ เป็นกำร
ด�ำเนินกำรโดยภำคประชำชน องค์กรอิสระ องค์กรภำคประชำสังคม ในขณะท่ีกลไกกำร
กำรรับประกันควำมถูกต้องตำมกฎหมำยเป็นกฎหมำยของสหภำพยุโรปส�ำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ที่จะน�ำเข้ำ
สภำพยุโรปซึ่งมีกลไกกำรเจรจำระหว่ำงรัฐ หรือ G-2-G ที่มีกำรด�ำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นเรื่องควำมถูกต้องตำมกฎหมำยเป็นหลัก

สหภำพยุโรป 

กฎข ้ อ บั ง คับของกำรท� ำ ไม ้ ของสหภำพยุ โ รป  

( EU Timber Regulation: EUTR ) มีผลบังคับใช้ 

พ.ศ. 2556  

• ผู้ค้ำไม้กับสหภำพยุโรปต้องแสดงเอกสำรตรวจสอบ
ที่มำของไม้ว่ำเป็นไม้ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  
 
• กำรพัฒนำข้อตกลงกำรเป็นหุ้นส่วนด้วยควำม
สมัครใจ (VPA) กับประเทศผู้ผลิตไม้  

• ระบบกำรรับรอง “ ใบรับรอง FLEGT ”

        ประเทศไทย

ประเทศไทยเข้ำสู ่กระบวนกำรระบบเจรจำ  
ข้อตกลงควำมเป็นหุ้นส่วนด้วยควำมสมัครใจ

กับสหภำพยโุรปในปี พ.ศ. 2556 โดยกรมป่ำไม้ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินกำรเจรจำ

•หำกผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยไม่สำมำรถแสดงหลักฐำน
ท่ีมำของไม้ว่ำถูกกฎหมำย สนิค้ำไม้ของไทยอำจจะไม่สำมำรถเข้ำสูต่ลำด
ของประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป

• นอกจำกน้ียงักระทบต่อกำรส่งออกผลติภัณฑ์ไม้ไปขำยในประเทศอ่ืนๆ
ท่ีน�ำเข้ำวตัถุดบิจำกไทยเพือ่ส่งออกประเทศสมำชิกสหภำพยโุรปอีกด้วย

ที่่มำมูลค่ำกำรส่งออกไม้ไทยกับสหภำพยุโรป : หนังสือพิมพฺ์มติชน 

www.matichon.co.th/news/590173
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 เรื่องรำวคนท�ำไม้ที่ท�ำได้จริง
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“ข้อดีของกำรขึ้นทะเบียนสวนป่ำ คือ ชำวบ้ำน
สำมำรถท�ำไม้ได้อย่ำงถูกกฎหมำย ไม่ต้องกลัว
ถูกจับและถ้ำเรำปลูกป่ำกันเยอะๆ ป่ำธรรมชำติ
ก็จะถูกลักลอบตัดไม้น้อยลง เพรำะทุกคน
สำมำรถปลูกไม้เหล่ำนี้ได้ในพื้นที่ตนเองและคง
ไม่มีใครอยำกเสี่ยงถูกจับเพรำะท�ำผิดกฎหมำย”  

      ค�ำพูดข้ำงต้นเป็นเหตุผลส�ำคัญท่ีพิกุล กิตติพล 
เกษตรกรหญงิดเีด่นแห่งต�ำบลกะเฉด จังหวดัระยองเร่ิมต้น
บุกเบิกกำรปลูกสวนป่ำตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันจำก
พื้นที่ 50 ไร่ ต้นไม้ไม่กี่พันต้นขยำยสู่พื้นที่ 150 ไร่ ที่มีต้นไม้
มำกกว่ำ 60,000 ต้น กลำยเป็นสวนป่ำท่ีสร้ำงควำมอุดม
สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์บริเวณน้ีและกลำยเป็นต้นแบบของ
สวนป่ำเอกชนส�ำหรับผู้สนใจปลูกสวนป่ำในปัจจุบัน 
       พิกุลเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองประเภท
น.ส. 3 และน.ส.3 ก.ตั้งแต่ก่อนมีพ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ.2535       

หลังจำกรัฐบำลออก พ.ร.บ. สวนป่ำ เธอจึงขอขึ้นทะเบียน
สวนป่ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
 เกษตรกรหญิงดีเด่นเล่ำย้อนอดีตเมื่อคร้ังเร่ิมต้น
ท�ำสวนป่ำให้ฟังว่ำ“ตอนเริ่มต้นปลูก เรำจะดูว่ำแถวนี้มี
พันธุ์ไม้อะไรที่สำมำรถเติบโตได้ดีบ้ำง แล้วก็ไปหำเมล็ดพันธุ์
เหล่ำนั้นมำปลูกเช่น มะค่ำโมง มะค่ำแต้ ไม้หอม ยำงนำ 
กฤษณำ ประดู่ เป็นต้น  เริ่มจำกเก็บเมล็ดมำเพำะเองเลย  
ต่อมำทำงรัฐมีต้นไม้แจกฟรี เรำก็ไปเอำมำมำปลูกเพิ่ม 
จนตอนนี้มี 60,000 กว่ำต้นแล้ว  เรำไม่ได้ปลูกเฉพำะใน

พิกุล กิตติพล

ถอดบทเรียน 30 ปีท�ำไม้ให้ถูกต้องท�ำได้จริง

ที่ดินตนเองนะ แต่ที่ดินสำธำรณะของหมู่บ้ำน ชุมชน วัด เรำ
ก็ไปช่วยปลกูเพรำะอย่ำงน้อยก็ได้พืน้ท่ีป่ำเพิม่มำกขึน้ และหำก
วัดหรือชุมชนอยำกใช้ประโยชน์จำกไม้เหล่ำน้ันก็ไม่ต้องไปเสีย
เงินซ้ือไม้ หรือสำมำรถขำยไม้เพื่อน�ำเงินมำใช้ประโยชน์อย่ำง
อื่นของวัดหรือชุมชนก็ยังได้”
 เมื่อถำมถึงต้นทุนของกำรปลูกสวนป่ำ พิกุลบอกว่ำ 
“ต้นทุนของกำรปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเป็น
ต้นทุนที่ต�่ำมำกเมื่อเทียบกับกำรปลูกไม้ผล เพรำะเรำแค่ดูแล
ในช่วงเริ่มต้นปลูก 3 ปีแรกเท่ำนั้น คือเริ่มต้นจำกกำรหำ
พนัธุไ์ม้ กำรตดัแต่งก่ิง กำรตดัหญ้ำ และดแูลเร่ืองแมลง เวลำ
ปลูกให้เร่ิมต้นปลูกในช่วงต้นฤดูฝน พอหมดฤดูฝน รำกก็
เติบโตลงลึกไปในดิน หลังจำกนั้นเรำก็ปล่อยให้ธรรมชำติดูแล
แทน ถ้ำพ้นสำมปีไปแล้วก็แค่ดูแลถำงหญ้ำปีละ 2 ครั้งเท่ำนั้น
เอง “
  “ถ้ำปลูกเฉพำะไม้ผลอำยุสั้น  ปีหน่ึงเรำเก็บกินได้
คร้ังเดยีว แต่ถ้ำปลกูไม้ยนืต้นควบคู่ไปด้วยกัน เรำก็ยงัสำมำรถ
เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลำนวันข้ำงหน้ำได้ ถ้ำวันนี้เรำยังไม่
ตดัขำยเรำก็ปลกูเก็บไว้เป็นเงนิออมให้ลกูหลำน ปลกูแล้วไม่เน่ำ

ข้อแนะน�ำกำรท�ำไม้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยของคุณพิกุล
1.กำรปลูกและขึ้นทะเบียน ใช้เวลำในกำรยื่นเอกสำรขึ้นทะเบียน สป. 1 ถึง สป. 6 ประมำณ 1 เดือน 
2.กำรตัดโค่น ก่อนกำรตัดโค่นต้องท�ำเรื่องขอออกฆ้อน และกำรขออนุญำตใช้เลื่อยยนต์ โดยต้องระบุชนิดไม้และ
จ�ำนวนของต้นที่จะท�ำกำรตัด
3.กำรแปรรูป คุณพิกุลท�ำกำรแปรรูปจำกไม้ท่อนเป็นแผ่นในสวนป่ำโดยกำรตั้งโรงเลื่อยในพื้นที่ตำมกรอบระยะเวลำ
ในกำรตั้งเลื่อยวงเดือน 90 วัน และสำมำรถขอขยำยเวลำได้อีก 90 วัน
4.กำรเคลื่อนย้ำยและกำรขำย คุณพิกุลใช้หลักฐำนจำกหนังสือ สป.15 พร้อมทั้งหนังสือรับรองจำกผู้ใหญ่บ้ำนหรือ
ก�ำนันโดยระบุในหนังสือว่ำมีไม้มำจำกสวนป่ำที่ไหนและท�ำกำรลงนำมรับรองไม้ว่ำมำจำกสวนป่ำจริง

ไม่เสีย มีแต่มูลค่ำจะเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยซ�้ำไป”
       เกษตรกรหญิงผู้มีประสบกำรณ์ปลูกสวนป่ำกล่ำวว่ำ 
หำก พ.ร.บ. สวนป่ำ ลดขั้นตอนยุ่งยำกในกำรขออนุญำตให้
ตัดไม้ในที่ดินลง และเปิดกำรค้ำเสรีไม้ที่ขึ้น พ.ร.บ. สวนป่ำ 
ชำวบ้ำนจะหันมำปลูกสวนป่ำกันมำขึ้นอย่ำงแน่นอน  
 “ถ้ำรัฐบำลมองเห็นรำยได้ระยะยำวของประชำชนส่งเสรมิ
ให้ปลูกป่ำและเปิดเสรีกำรค้ำไม้กับต่ำงประเทศและภำคธุรกิจไทย 
ประชำชนจะอยูด่กิีนดมีำกขึน้อย่ำงแน่นอน เพรำะกำรปลกูไม้ผลอำยุ
สัน้จะมต้ีนทุนสงูกว่ำ ท้ังค่ำปุ๋ย ค่ำยำ พอปลกูเสร็จออกมำล้นตลำด 
รำคำตกต�่ำต้องขำยขำดทุน แต่ถ้ำปลูกไม้ยืนต้น ถ้ำยังไม่มีใครซื้อก็
ไม่ต้องขำย ปล่อยให้เตบิโตไปเร่ือย ๆ  มลูค่ำก็จะสงูขึน้ไปอีก กำรดแูล
แค่ช่วงสำมปีแรกเท่ำน้ัน หลงัจำกน้ันก็ดแูลเร่ืองหญ้ำไม่ให้รก เหมอืน
เก็บเป็นเงนิออมให้ครอบครัว จนถึงทุกวนัน้ี พกุิลยงัคงมุง่มัน่ในกำร
ปลูกป่ำต่อไป รวมทั้งเป็นวิทยำกรให้ค�ำแนะน�ำกับเกษตรกรรุ่นใหม่
เพ่ือเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีวให้ประเทศไทยมำกขึน้และเป็นรำยได้ในระยะยำว
ของทุกครอบครัว
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เทพ ถนอม
ประธำนกลุ่ม “คลัสเตอร์ไม้สัก”

บทเรียนและควำมส�ำเร็จของธุรกิจไม้สักทองเมืองแพร่

“สำเหตุที่จังหวัดแพร่สำมำรถท�ำสวนป่ำสัก
และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้สักมำนำนกว่ำ 
100 ปีได้ก็เพรำะว่ำทุกฝ่ำยเข้ำใจกฎหมำย  
ตรงกัน ทั้งผู้ปลูก ภำคธุรกิจ และเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐต้องร่วมมือกัน กว่ำเรำจะมำถึงวันนี้
ไม่ใช่ว่ำเรำไม่มีปัญหำเหมือนจังหวัดอื่น แต่
ปัญหำที่จังหวัดอื่นก�ำลังเผชิญอยู่ คือ ปัญหำ
เดียวกับที่คนจังหวัดแพร่เคยผ่ำนมำหมดแล้ว
ตั้งแต่ช่วง 30 ปีแรกของกำรเริ่มท�ำไม้ "   

 คุณเทพ ถนอม นักธุรกิจเมืองแพร่กล่ำวถึง
บทเรียนและควำมส�ำเร็จจำกกำรปลกูสวนป่ำสกัทดแทนของ
จังหวัดแพร่ตลอดระยะเวลำ 100 กว่ำปีที่ผ่ำนมำว่ำจังหวัด
แพร่นับเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยท่ีมีกำรปลูกป่ำสัก
ทดแทนทั้งสวนป่ำของภำครัฐ คือ องค์กำรอุตสำหกรรม
ป่ำไม้ (ออป.) และภำคเอกชน รวมพ้ืนท่ีปัจจุบันท้ังหมด
ประมำณ 2 แสนไร่ สวนป่ำสักแห่งแรกเริ่มปลูกตั้งแต่ปี
พ.ศ.2453 เป็นต้นมำ ปัจจุบันไม้สักท่ีน�ำมำใช้ในธุรกิจ
เฟอร์นเิจอร์ไม้เมอืงแพร่ประมำณร้อยละ 90 มำจำกสวนป่ำ
ทดแทนดงักล่ำวซ่ึงมปีริมำณมำกเพยีงพอในกำรป้อนตลำด

ผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่ท�ำให้ปริมำณกำรลักลอบตัดไม้
ในป่ำ ธรรมชำติลดลงเหลือเรื่อย ๆ
 นอกจำกกำรลกัลอบตดัไม้ท�ำลำยป่ำจะลดน้อยลง
แล้ว นักธุรกิจผู้มีประสบก�ำรณ์ยังแสดงควำมคิดเห็นของ
กำรปลูกสวนป่ำในเเง่กำรสร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้�ำนว่ำไม้สัก
ก็เปรียบเหมือนทองค�ำที่รำคำไม่มีวันตกเพรำะ
ควำมต้องกำรของตลำดสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 “ทุกวนัน้ี ชำวบ้ำนหันมำปลกูไม้สกัทองกันมำกขึน้ 
เพรำะปลูกเพียงแค่ 3 ปี ก็ทยอยตัดมำท�ำฟืน ท�ำถ่ำนขำย
เป็นรำยได้ได้แล้ว ช่วงปีแรก ๆ ที่ยังไม่มีรำยได้ก้ปลูกไม้ผล

เก็บกินกันไปก่อน หลังจำกไม้เร่ิมโตก็จะมีรำยได้มำกขึ้น
เร่ือยๆและถ้ำปลูกป่ำเพิ่มขึ้นทุกปี ชำวบ้ำนก็จะมีรำยได้ท่ี
มัน่คงในระยะยำว ยกตวัอย่ำงเช่น ถ้ำเร่ิมปลกูต้นรุ่นแรกจะ
ใช้เวลำนำนหน่อย กว่ำจะเร่ิมตดัมำขำยได้ก็ประมำณ 15 ปี 
หลงัจำกน้ันรุ่นท่ีสองจะโตเร็วขึน้กว่ำเดมิ เพรำะรำกหยัง่ลกึ
ลงดนิแล้ว ชำวบ้ำนมแีต่จะมรีำยได้เพิม่มำกขึน้เร่ือย ๆ  เพรำะ
ไม้ก็เหมอืนกับทองค�ำท่ีมมีลูค่ำสงูขึน้”เมือ่ถำมถึงอุปสรรค
ส�ำคัญของกำรท�ำสวนป่ำท่ีท�ำให้ชำวบ้ำนในจงัหวดัอ่ืนไม่กล้ำ
เดินรอยตำมจังหวัดแพร่ คุณเทพตอบว่ำ
 “ตอนแรกชำวบ้ำนในจังหวัดแพร่ก็ไม่กล้ำปลูก
เพรำะกลวัถูกจับ แต่หลงัจำกชำวบ้ำนเข้ำใจกฎหมำยมำกขึน้
เจ้ำหน้ำท่ีก็ไม่กล้ำหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ของชำวบ้ำน
อีกต่อไป ผมคิดว่ำทุกจังหวัดสำมำรถท�ำธุรกิจไม้จำกสวน
ป่ำอย่ำงถูกกฎหมำยโดยท่ีเรำไม่ต้องรอให้แก้กฎหมำยก่อน
แล้วค่อยลงมือท�ำเพรำะทุกวันน้ีเรำมีกฎหมำยท่ีสำมำรถ
ปลกูสวนป่ำได้อยูแ่ล้ว แต่เรำต้องท�ำให้ทุกฝ่ำยเข้ำใจกฎหมำย
ท่ีมอียูแ่ล้วตรงกันและบังคับใช้กฎหมำยให้เหมอืนกันทุกพืน้ท่ี 
เพือ่ไม่ให้เกิดช่องว่ำงหำประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐชำวบ้ำนก็
จะกล้ำปลูกป่ำมำกยิ่งขึ้น"
      นักธุรกิจหนุ่มผู้เติบโตมำกับกองขี้เลื่อยไม้สัก
ใต้ถุนบ้ำนและเห็นคนจังหวัดแพร่คลุกคลีอยู่กับไม้สักมำท้ัง
ชีวิตกล่ำวถึงอนำคตของธุรกิจกำรท�ำไม้ของประเทศไทยว่ำ

 “ถ้ำรัฐบำลส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ไม้อย่ำงจริงจัง ประชำชนจะมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
และได้พืน้ท่ีป่ำเพิม่มำกขึน้กว่ำกำรปลกูข้ำวโพดทีต้องใช้พืน้ท่ี
เป็นจ�ำนวนมำก กำรตัดไม้ก็เลือกเฉพำะไม้ที่ได้ขนำดมิใช่
โค่นป่ำทั้งเเปลง นอกจำกตัดเเล้วก็ยังปลูกไม้ทดเเทนเพื่อให้
มีปริมำณไม้มำท�ำเฟอร์นิเจอร์ได้ตลอดโดยไม่ขำดเเคลน”
 นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำคุณเทพ ถนอม  
ได้ก่อตั้งกลุ ่ม“คลัสเตอร์ไม ้สัก”เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเมืองแพร่ให้เป็นท่ีรู ้ จักในสำยตำคน
ภำยนอกมำกยิ่งขึ้น โดยพยำยำมพัฒนำจุดแข็งของช่ำงฝีมือ
พื้นบ้ำนมำต่อสู้กับเทคโนโลยีกำรท�ำเฟอร์นิเจอร์โรงงำน ซึ่ง
มีจุดอ่อนในด้ำนควำมประณีตสวยงำม ต่ำงจำกผลิตภัณท์
ท้องถิ่นที่สร้ำงงำนโดยช่ำงฝีมือพื้นบ้ำน 
 “ผมอยำกพฒันำสนิค้ำไม้สกัเมอืงแพร่ให้เป็นท่ีรู้จัก
มำกขึ้น ในแง่ควำมประณีตสวยงำมและมีเอกลักษณ์ท่ีไม่
เหมือนใคร เพรำะเรำมีช่ำงฝีมือพื้นบ้ำนท่ีสำมำรถสร้ำง
ลวดลำยบนงำนไม้ได้สวยงำมกว่ำเฟอร์นิเจอร์โรงงำน ไม่
อยำกให้ใครพูดแค่ว่ำถ้ำอยำกได้ผลิตภัณฑ์ไม้สักรำคำถูก 
ต้องมำเมอืงแพร่แต่อยำกให้คนพดูว่ำ ถ้ำอยำกได้สนิค้ำไม้สกั
สวยงำมแบบนี้ต้องมำเมืองแพร่เท่ำนั้น”
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 ข ้ำงต้นเป ็นค�ำพูดของจิรวัฒน์ ตั้งกิจงำมวงศ์ 
ผูบ้ริหำรบริษัทอุตสำหกรรมดสีวสัดิ ์ จ�ำกัด บริษทัผลติภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกต่ำงประเทศรำยใหญ่ของไทย ซึ่งเคย
เปิดสำขำในประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกำ  
        ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ.2530 “ จิรวัฒน์”  ในวัย
นักศึกษำจ�ำเป็นต้องเข้ำรับช่วงกิจกำรของครอบครัวหลังจำก
กำรจำกไปของบิดำอย่ำงกระทันหัน  เขำต้องเริ่มต้นเข้ำมำ
เรียนรู้เรื่องกำรจัดกำรองค์กรและจัดกำรไม้ทั้งระบบ ซึ่งนับ
ว่ำไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก “ในเวลำนั้น อุตสำหกรรมป่ำไม้ยังห่ำง
ไกลในเรื่องนี้  ยังคงมีหลำยจุดที่ยังท�ำไม่ได้เพรำะติดขัด
เรื่องกำรตีควำมของกฏหมำย เรำต้องใช้เวลำปรับตัวหันมำให้

ควำมส�ำคัญกับเร่ืองกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ไปจนถึงเรียนรู้เร่ืองระบบรับรองไม้ เช่น กำรท�ำมำตรฐำน 
FSC เพื่อให้ไม้ของเรำตอบโจทย์ลูกค้ำได้ถูกต้องมำกที่สุด เรำ
เลยกลำยเป็นนักธุรกิจไม้รุ่นแรกๆท่ีรู้และสนใจระบบกำรท�ำไม้
ท่ียั่ งยืน” เขำเล ่ำย ้อนจุดเ ร่ิมต ้นพร ้อมเสียงหัวเรำะ 
 หลังจำกเรียนรู้ปรับตัวแก้ปัญหำอย่ำงไม่ย่อท้อท�ำให้
นักธุรกิจหนุ่มเติบโตอย่ำงรวดเร็วและได้รับกำรยอมรับจำก
วงกำรธุรกิจเดียวกันจนปัจจุบันเขำได้รับด�ำรงต�ำแหน่งนำยก
สมำคมธุรกิจไม้และประธำนอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
แห่งอำเซียน(AFPIC)ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน

“ข้อดีของส่งออกไม้ของไทยที่มีกำรรับรอง
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย คือกำรสร้ำง
บรรทัดฐำนให้กับอุตสำหกรรมไม้ไทยและ
สร้ำงโอกำสธุรกิจไม้ไทยให้โตในระดับโลกได้
อย่ำงภำคภูมิ ”

จิรวัฒน์ ตั้งกิจงำมวงศ์
ผู้พิสูจน์คุณภำพผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในตลำดระดับโลก

 เมื่อถำมถึงเคล็ดลับของกำรปรับตัวธุรกิจที่ท�ำให้
ดีสวัสดิ์ประสบควำมส�ำเร็จมำจนถึงวันน้ี เขำกล่ำวว่ำ  
กำรพัฒนำด้ำนออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์งำนไม้ให้มี
ควำมทันสมัยเป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจำกน้ีกำรท�ำระบบห่วงโซ่
ควบคุมผลิตภัณฑ์จำกป่ำไม้ (Chain of Custody) ยังเป็นกำร
แสดงควำมรับผิดชอบของภำคธุรกิจกับป ่ำไม ้ ท่ีดี ท่ีสุด  
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำว ่ำผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่ใช่ผูท้�ำลำยป่ำ แต่เป็นกำรสร้ำงป่ำโดยใช้ระบบ
เศรษฐกิจเป็นตัวน�ำ  
      “เรำท�ำระบบนี้ทั้งกระบวนกำรเพื่อรู้ควำมเคลื่อนไหว
ของไม้ในอุตสำหกรรมตัวเองว่ำวัตถุดิบไม้ว่ำมีแหล่งท่ีมำจำก
ไหนและด�ำเนินกำรอย่ำงไร เรำต้องท�ำทุกกระบวนกำรให้
โปร่งใสมำกที่สุด  ให้ถูกต้องตำมกฏหมำยมำกที่สุด” เขำย�้ำ 
      นักธุรกิจหนุ่มกล่ำววว่ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรท�ำไม้
ระหว่ำงสมำชิกสมำคมธุรกิจไม้ เช่น แหล่งซื้อไม้ รำคำไม้  
ขั้นตอนกำรอบไม้ หรือกำรท�ำธุรกรรมของไม้ระหว่ำงคนใน
องค์กรก็ช่วยท�ำให้ธรุกิจมพีฒันำต่อเน่ืองในขณะเดยีวกันก็ช่วย
สร้ำงพันธมิตรของอุตสำหกรรมไม้ไทย 
 เมื่อถำมถึงแนวทำงกำรปรับตัวของเกษตรกร 
รำยย่อยท่ีสำมำรถสร้ำงมลูค่ำเพิม่ในสนิค้ำไม้ และเชือ่มต่อกับ
บริษัทผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ว่ำ ต้องเร่ิมจำกกำรเปลี่ยน
แนวคิดยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกำรเตรียมพร้อม
ของวัตถุดิบไม้ที่มีกำรแปรรูป เเละกำรอบ ก่อนมำถึงบริษัท
ผู ้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมสร้ำงบทพิสูจน์ควำมถูกต้อง         

ของกฎหมำย สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นหลักส�ำคัญที่จะช่วยตอบโจทย์
ในกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มของไม้ให้กับเกษตกร
 “ท่ีผ่ำนมำเวลำเรำน�ำเข้ำไม้จำกต่ำงประเทศก็จะใช้ไม้
ท่ีอบพร้อมใช้งำนได้ทันที ซ่ึงถ้ำเกษตรกรสำมำรถเตรียมควำม
พร้อมทั้งกำรแปรรูปไม้และกำรจ้ำงโรงอบ โดยเลือกควำมชื้น
ให้เหมำะสมก็จะท�ำให้โรงงำนเฟอร์นิเจอร์น�ำไปผลิตสินค้ำได้
ต่อทันที”  คุณจิรวัฒน์กล่ำว  
 เน่ืองจำกปัจจุบันประเทศไทยมีกำรน�ำเข้ำไม้จำก 
ต่ำงประเทศถึงปีละ 10 ล้ำนตนั คิดเป็นมลูค่ำมำกกว่ำ 50,000 
ล้ำนบำท นักธุรกิจผู้คว�่ำหวอดกำรส่งออกไม้มองว่ำหำกใน
อนำคตมีกำรส่งเสริมกำรท�ำไม้ในประเทศไทยมำกยิ่งขึ้นก็น่ำ
จะเป็นเร่ืองดีต่อวงกำรอุตสำหกรรมไม้ของไทยเป็นอย่ำงมำก
นอกจำกจะขำยให ้ กับอุตสำหกรรมแล ้ว เมื่อวันหน่ึง 
กฏหมำยอ�ำนวย ก็จะสำมำรถผันตัวมำเป็นผู้ส่งออกไม้เอง 
 “ทุกวันน้ีเรำต้องเปิดใจว่ำเรำแข่งขันไม้กับท่ัวโลก
เป็นกำรค้ำเสรี ซึ่งอุตสำหกรรมไม้ไทยจะพัฒนำได้ก็ขึ้นอยู่กับ
ว ่ ำ เรำต ้อง เปลี่ ยนควำมคิดและวิธี กำรท� ำงำนยั ง ไง 
อุตสำหกรรมไม้เป็นสิ่งท่ีดีไม่ใช ่ผู ้ร ้ำยตำมท่ีคนท่ัวไปคิด  
ภำครัฐต้องเข้ำใจอุตสำหกรรมและพร้อมส่งเสริมให้มีระบบท่ี
เหมำะสมและเป็นธรรมกับวงกำร  ควำมเช่ือมโยงกับเกษตร
ผูป้ลกูต้นไม้ และกำรเพ่ิมมลูค่ำมคีวำมส�ำคัญหมด ” เขำท้ิงท้ำย 
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 �
 � ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า. เฟล็กที คืออะไร.(ระบบออนไลน์).เเหล่งท่ีมา https://www.recoftc.org/project/
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 �  สํานักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที.แผนปฎิบัติการเฟล็กที.(ระบบออนไลน์).เเหล่งที่มา http://tefso.org/th/flegt-ac-

tion-plan/ (4 ตุลาคม 2560).
 �
 �  EFI.แนวทางการพัฒนานิยามความถูกต้องตามกฎหมายในข้อตกลงการเป็น หุ้นส่วนFLEGT ด้วยความสมัครใจ. 

(ระบบออนไลน์).เเหล่งที่มา  file:///C:/Users/USER/Downloads/นิยาม%20EFI_FLEGT_Legality_Definition_A4_
Thai_version%20.pdf (15 ตุลาคม 2560).

 �
 �  PEFC.PEFC history. (ระบบออนไลน์).เเหล่งที่มา https://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/history  

(15 ตุลาคม 2560).
 �
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ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ (RECOFTC)

ตู้ ปณ. 1111 ที่ท�ำกำรไปรษณีย์เกษตรศำสตร์

กรุงเทพมหำนคร 10903

โทรศัพท์ +66(0) 2940 5700

โทรสำร +66(0) 2561 4880
Thailand.info@recoftc.org
www.recoftc.org/country/Thailand
https://facebook.com/recoftcinThailand

ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่ำ (RECOFTC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรท่ีมีลักษณะเฉพำะและมีควำมส�ำคัญ
ในแวดวงของงำนด้ำนวนศำสตร์ชุมชนและยังเป็นองค์กร
ควำมร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร เป็นองค์กร
ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวนศำสตร์
ชุมชนและกำรพัฒนำกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน

ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำด�ำเนินงำนโดยควำมร่วมมือ
กับ เค รือข ่ ำยยุทธศำสตร ์ และภำ คีพันธมิตร รวมถึง
ภำครัฐ องค์กรพัฒนำเอกชน องค์กรภำคประชำสังคม                  
ภำคธุรกิจ ชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงสถำบันวิจัยและสถำบัน
กำรศึกษำท้ังในระดับประเทศ และภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก 
ด้วยประสบกำรณ์ในระดับนำนำชำติที่มำกกว่ำ 30 ปี ภำยใต้
แนวทำงที่หลำกหลำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพที่ครอบคลุม
ถึงกำรวิเครำะห์และศึกษำวิจัยกำรสร้ำงพื้นที่สำธิตและจัดท�ำ
เอกสำรด้ำนกำรฝึกอบรมโดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้ำงนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหำงำนเพื่อคนกับป่ำบนหลักกำรในสิทธิที่เข้มแข็งมี
ธรรมำภิบำลและกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม


