
 
กฎหมายที่เก่ียวของกับสมุนไพร 

ภัสรา  ชวประดิษฐ 

 ปจจุบันเรามีกฎหมายหรือขอระเบียบท่ีเกี่ยวของกับวงจรการพัฒนาการใชประโยชนจากพืช
สมุนไพรหลายฉบับ ทุกฉบับมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาพืชสมุนไพร  บางฉบับอาจมี
การใชมานาน ทําใหไมทันสมัย หรือไมสอดคลองกับการดําเนินงาน เปนขอขัดแยงหรือปญหาอุปสรรคใน
การพัฒนาซ่ึงตองแกไขปรับเปล่ียน   อยางไรก็ตามปญหาหลักประการหนึ่ง คือ “ไมความเขาใจ”ในกฎหมาย
หรือระเบียบวธีิปฏิบัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพืชสมุนไพรของผูท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน เจาหนาท่ี 
ผูประกอบการ หรือเกษตรกร   จึงขอนํา กฎหมายสําคัญ ๆ ท่ี  เกี่ยวของกับพืชสมุนไพรมาเรียบเรียงเลา โดย
เร่ิมจาก “กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกฤษณา” ในฉบับนี้  
 
ไมกฤษณากับพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484   

1. ชิ้นกฤษณาและกฤษณาไดถูกกําหนดเปนของปาหวงหามในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนด
ของปาหวงหาม พ.ศ.2530 มีผลทําใหการเก็บหาชิ้นกฤษณาในปา  การนําเคล่ือนท่ีหรือการครอบครองช้ิน
กฤษณาจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484  ผูฝาฝนจะมี
ความผิดตามมาตรา 71 ทวิ  

ตนไมกฤษณาไมถือเปนไมหวงหามตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484   2. 
ช้ินกฤษณาและกฤษณาไดถูกกําหนดเปนของปาหวงหามแตไมกฤษณาท่ีเปนแหลงกาํเนิดของช้ิน

กฤษณาและกฤษณากลับมิไดมีการควบคุมอันเปนการไมสอดคลองในบริบทของการบริหารจัดการ 
ดังนั้นในขณะนี้กรมปาไมกําลังมีแนวทางในแผนพัฒนากฎหมายกรมปาไมท่ีจะกําหนดใหไม

กฤษณาเปนไมหวงหามประเภท ก ในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530 โดยไม
กฤษณาที่พบในประเทศไทยจะถูกกําหนดใหเปนไมหวงหาม 3 ชนิด คือ Aquilaria crassna Pierre ex 
Lefcomte, Aquilaria malaccensis Lam. และ Aquilaria subintegra spp. อยางไรก็ตามการดําเนนิการอยูใน
ข้ันตอนการรางเปนพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงยงัคงไมมีผลบังคับตามกฏหมายจนกวาจะไดประกาศใช และ
ถึงแมวาจะประกาศใชแลว  ก็จะมีผลบังคับแกไมกฤษณาท่ีซ่ึงข้ึนอยูในพ้ืนท่ีปาเทานั้น  ไมมีผลบังคับแกตน
กฤษณาที่ปลูกในท่ีดนิท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองจะไมถือวาเปนไมหวงหาม 

 
ไมหวงหาม มี 2 ประเภท คือ-  ประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองได 
รับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทาน  ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักร 
ไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปกนไมหวงหามประเภท ก    ประเภท ข ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายาก 
หรือไมที่ควรสงวน ซึ่งไมอนุญาตใหทําไม เวนแตรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีพิเศษ 

 
 
 



“ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
ที่ดินที่มิใช”ปา” ตามกฎหมายวาดวยปาไมน้ัน คือ ที่ดินที่มีเอกสารของทางราชการที่กรมที่ดิน 
ออกให ไดแก โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” 
 น.ส.3 ,น.ส.3 ก ,น.ส.3 ข   แบบหมายเลข 3  น.ส.2 และส.ค.1 เปนตน 
 

ตนกฤษณาตลอดจนชิ้นไมกฤษณาท่ีปลูกขึน้จะไมใชของปาและไมใชของปาหวงหาม   ฉะนั้นการ
ปลูก ตัด โคน หรือแปรรูปไมกฤษณาซ่ึงไดจากท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองจึงไมอยูภายใตการ
ควบคุมของกฎหมายปาไม  เวนแตการตั้งโรงงานเพ่ือแปรรูปไมท่ีผูประกอบกิจการแปรรูปไมกฤษณาหรือ
สกัดน้าํมันจากช้ินกฤษณา จะตองขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม ตามหลักเกณฑท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติ
ปาไม พ.ศ.2484 หมวด 4 วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม   

 ประเด็นปญหาคือ เม่ือตนไมกฤษณา ทอนไมกฤษณาและช้ินไมกฤษณาท่ีปลูกข้ึน เม่ือนําเคล่ือนท่ี  
จะไมมีใบเบิกทางท่ีออกโดยพนักงานเจาหนาท่ี ในระหวางทางก็ไมสามารถตรวจสอบไดวาถูกนําออกจาก
ท่ีดินประเภทใด หรือนําออกมาจากปา พนกังานเจาหนาท่ีอาจอายัดใหนําพิสูจน เรียกกันวาเปนไมมหาดไทย 
คือเปนไมใหญท่ัวไปที่ตัดโคนควรแจงเจาหนาท่ีรัฐกอนเพ่ือไมใหเกิดปญหาดังกลาวขางตน 

สําหรับการสกดัน้ํามันจากไมกฤษณาหรือช้ินกฤษณานัน้อยูในการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ซ่ึงมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกาํหนดทองท่ีหามต้ังหรือขยายโรงงานสกัดน้ํามันจากช้ินไม
กฤษณาและโรงงานซ่ึงประกอบกิจการเก่ียวกับช้ินไมกฤษณาใชวัตถุดิบจากแหลงท่ีกําเนิด พ.ศ.2545  มีผล
ใหไมสามารถตั้งโรงงานสกัดในบางทองท่ี ซ่ึงมีผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกไมกฤษณา  ปจจุบันจงึอยู
ระหวางการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมใหมเพื่อแกไขปญหาดงักลาว 

 
 
 
 
 
 

 

ไมกฤษณากับอนุสัญญาไซเตส 

 ไมกฤษณาทุกชนิด (Aqullaria spp.)รวมถึงกฤษณานอยทุกชนิด (Gyrinops spp.) จัดเปนพืชปาท่ี
ไดรับการคุมครอง ตามบัญชแีนบทายอนุสัญญาไซเตสตั้งแตเดือนมกราคม 2548 โดยอยูในบัญชีแนบทายท่ี 
2 หมายถึงพันธุพืชท่ีเหลือคอนขางนอย แตยังไมสูญพันธุ สามารถทําการคาขายไดแตจะตองควบคุมไมให
เกิดความเสียหาย  หรือไมทําใหจํานวนประชากรในธรรมชาติลดนอยลงอยางรวดเร็วจนใกลสูญพันธุ 

กฎหมายท่ีเกีย่วของกับกฤษณาและพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ ในบัญชีแนบทายอนุสัญญาไซเตส คือ 
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบัญญัติพันธุพืช(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535  
ซ่ึงกําหนดให 



1. การนําเขา/สงออก/นําผานพืชสมุนไพรในบัญชีไซเตสระหวางประเทศ ไมวาจะมีชีวิตหรือเปน
ซาก เปนผลิตภัณฑ จะตองขอหนังสืออนญุาตไซเตส กอนจะดําเนินการนําเขา/สงออก/นําผาน จากกรม
วิชาการเกษตร 

- ผูนําเขา ตองแนบหนังสืออนุญาตไซเตสของประเทศตนทางฉบับจริงมาแสดงเปน 
หลักฐาน จึงจะออกหนังสืออนุญาตนําเขาใหได และการขออนุญาตนําเขา อนุญาตใหนําเขาไดเฉพาะดาน
ตรวจพืช สังกดักรมวิชาการเกษตรเทานัน้ 

- ผูสงออก ตองแสดงหลักฐานแหลงท่ีมาของตนกฤษณาหรือผลิตภัณฑ ไดแก สําเนา 
ใบอนุญาตคาของปาหวงหาม หรือหลักฐานแหลงท่ีมาในกรณีท่ีมิใชของปาหวงหามตามพระราชบัญญัติปา
ไม พ.ศ.2484   สําหรับกรณท่ีีมาจากการขยายพนัธุเทียมหรือปลูกข้ึนเอง ตองแสดงหลักฐานท่ีมา  หรือ
หมายเลขใบสําคัญการข้ึนทะเบียนสถานท่ีเพาะเล้ียงพืชอนุรักษเพื่อการคา จึงจะออกหนังสืออนุญาตสงออก
ใหได  การขออนุญาตสงออก อนุญาตเฉพาะดานตรวจพชื ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานภูเกต็ ทา
อากาศยานหาดใหญ ดานตรวจพืชเชียงแสน 

- สําหรับสวนกลางดําเนินการยื่นขอไดท่ี ฝายการคาพืชตามอนุสัญญา กองคุมครองพืช  
กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท/โทรสาร 02-9405687 

2. การขยายพนัธุเทียมพืชสมุนไพรในบัญชีไซเตส จะตองขึ้นทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงเพื่อการคา 
กับกรมวิชาการเกษตร สามารถยื่นแบบไดท่ีฝายการคาพชืตามอนุสัญญา กองคุมครองพันธุพืช   

3.ไมปฏิบัติตาม ฝาฝน ขอ 1 และ ขอ 2 มีโทษจําคุกไมกนิ 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 3,000 บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ(The Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ; CITES) เปนสนธิสัญญาประเภทพหุภาคี ซึ่งประสงค
จะใหเปนความตกลงระหวางรัฐ เทาน้ัน โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ มุงที่จะใหความคุมครองตอสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะ
สูญพันธุ โดยอาศัยความตกลงระหวางประเทศในรูปของอนุสัญญา เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมการนําเขา การสงออกและ
การนําผานแดน ตลอดจนการบรรจุหีบหอเพ่ือการคาสัตวปาและพืชปาโดยจะตองมิใหเกิดอันตรายหรือเสียหายจากการ
ขนสง    เจตนารมณของอนุสัญญาไซเตส  เพ่ือคุมครองพรรณพืชปาที่มีสถานะภาพใกลสูญพันธุและกําลังถูกคุกคามอัน
เน่ืองจากการคา มิใหสูญพันธุไปจากโลก โดยใชระบบหนังสืออนุญาตในการควบคุมการคาระหวางประเทศ 

 
ท่ีกลาวมานี้จะเก่ียวของกับการคากฤษณาระหวางประเทศเทานั้น ไมเกีย่วกับในประเทศ  มีผลทําให

การคาระหวางประเทศผลิตภณัฑเก่ียวกับไมกฤษณาทุกอยางตองผานขัน้ตอนการขออนุญาตตามอนุสัญญา
ไซเตส ยกเวน เมล็ด ละอองเกสร ตัวอยางหรือไมขวดท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

 

 
ที่มาขอมูล : สวนปลูกปาภาคเอกชน กรมปาไม.2548. ไมกฤษณา.(สําเนา)  
      กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร.มปป.พืชสมุนไพรที่ตองขอหนังสืออนุญาต CITES. (สําเนา)                             
 


