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บทคดัย่อ 

รังนกของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังจัดเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญประเภทหน่ึง 

ของไทย โดยรังนกเป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่ชาวจีน ซ่ึงถือว่าการได้บริโภครังนกถือเป็นยาบ ารุง

ก าลังและดีแก่สุขภาพ รังนกจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและมีผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

แต่เน่ืองจากนกอีแอ่นมีแหล่งอาศัยท ารังอยู่ในพ้ืนที่ธรรมชาติตามเกาะแก่ง และพ้ืนที่ตามชายฝั่ง

ติดทะเล ซ่ึงยากต่อการจัดเกบ็ ส่งผลให้รังนกมีราคาสูง ในปัจจุบันรัฐบาลได้ควบคุมการเกบ็รังนก

โดยอนุญาตให้มีการจัดเกบ็ในรูปแบบของการให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 

โดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นในเขตพ้ืนที่ที่มีรังนกอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่ 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พร้อมกับมอบให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและจัดเกบ็เงินอากร

รังนกในท้องที่จังหวัดของตน และให้เงินอากรรังนกตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นที่มี 

รังนกอยู่ในเขตท้องถิ่นน้ันและเขตท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายได้ 

ที่น ามาใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและการจัดท าบริการสาธารณะในท้องถิ่นของตน ผู้ประกอบธุรกิจ

รังนกในเขตสัมปทานนอกจากจะต้องจ่ายค่าประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น รวมไปถึงการจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมการเข้าไปจัดเกบ็รังนกในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแล้ว เม่ือน ารังนกที่จัดเกบ็ได้ไป

เพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นเงินได้ กจ็ะต้องย่ืนบัญชีแสดงเงินได้เพ่ือเสียภาษี 

เงินได้ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนอีกด้วย ซ่ึงเงินภาษีเงินได้ดังกล่าว กจ็ะน าใช้เพ่ือ

พัฒนาประเทศและสงัคมต่อไป  

รังนกในประเทศไทยนอกจากจะมีที่มาจากแหล่งรังนกถ า้หรือรังนกในพ้ืนที่สัมปทาน

แล้ว ยังมีที่มาจากรังนกบ้านหรือของผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน กล่าวคือ ได้พบว่า

การก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้กลายเป็นบ้านนกหรือคอนโดนกเพ่ือให้นกอีแอ่นได้เข้ามาอยู่อาศัย

แล้วท าการจัดเกบ็รังนกเพ่ือจ าหน่าย ซ่ึงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ห้ามมิให้ผู้ใดเกบ็ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงรังของนกอีแอ่นอันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตเกบ็รังนกตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอแีอ่น พ.ศ. 2540 จึงถือได้

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ว่าการประกอบธุรกจิรังนกนอกเขตสมัปทานดังกล่าวไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ท าได้ จากการศึกษา

ผู้วิจัยจึงพบว่า การประกอบธุรกจิรังนกนอกเขตสมัปทานไม่มีการตรวจสอบรายได้หรือกิจการของ

ผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทานดังกล่าว แต่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมิได้ช าระ

ค่าตอบแทนการได้ประโยชน์ดังกล่าวแต่ประการใด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักการจัดเกบ็ภาษีอากร

ที่ดี (good principles of taxation) ท าให้ช่องทางในการน ารายได้เข้าสู่รัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่น

เพ่ือใช้จ่ายในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่นน้ันได้อย่างไม่เตม็เมด็

เตม็หน่วย และรัฐไม่มีเคร่ืองมือหรือมาตรการใดที่จะตรวจสอบการประกอบธุรกิจรังนกนอกเขต

สัมปทานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ไม่ได้

เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจสอบ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวมิได้ถือเป็นการ

จัดเกบ็รังนกในเขตพ้ืนที่สมัปทาน หรือหากจะใช้การจัดเกบ็ภาษีอากรเงินได้ กไ็ม่อาจทราบเงินได้

อย่างแท้จริง เน่ืองจากการย่ืนแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้เป็นการแสดงรายได้แบบพึงประเมิน

ตนเองแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี เช่น หลักความเป็นธรรม 

ในการจัดเกบ็ภาษี หลักความแน่นอนมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีอากร หลักความสะดวก

และประหยัดในการจัดเกบ็ภาษีอากร และหลักการอ านวยรายได้ เป็นต้น จึงสมควรที่จะมีการ

ทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้มีการจัดเกบ็ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมในการจัดเกบ็รังนก

ในเขตพ้ืนที่นอกเขตสัมปทาน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี และท าให้การ

ประกอบธุรกิจจัดเก็บรังนกนอกเขตสัมปทานเป็นการประกอบธุรกิจที่ ถูกต้องตามกฎหมาย 

สามารถแสดงข้อมูลรายละเอยีดในการประกอบธุรกจิได้อย่างถูกต้องแม่นย า และได้รับการจัดเกบ็

ภาษีอากรเงินได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง อันจะเกิดผลดีต่อประเทศ และการประกอบธุรกิจ

จัดเกบ็รังนกทั้งในเขตและนอกเขตสมัปทานให้ได้รับการปฏบัิติอย่างเทา่เทยีมกนั 

 

บทน า 

ส าหรับประเทศไทยมีการจัดเกบ็รังนกมาจากแหล่งรังนกถ า้และแหล่งรังนกบ้านหรือ

รังนกคอนโด ซ่ึงรังนกถ า้ได้มาจากการจัดเกบ็รังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่สาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน ซ่ึงรัฐได้อนุญาตให้มีการเกบ็รังนกในรูปแบบของการให้สัมปทานโดยวิธีการ

ประมูลเงินอากรรังนก ในพ้ืนที่สัมปทานใน 9 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร 

จังหวัดสรุาษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล และจังหวัด

ตราด ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ส่วนแหล่งรังนกบ้านหรือรังนกคอนโด

มาจากการประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทานซ่ึงนกอีแอ่นจะเข้าไปอาศัยอยู่ในอาคารสิ่งปลูก

สร้าง ได้แก่ บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร เป็นต้น จึงมีการปลูกสร้างอาคารโดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การควบคุมทศิทางลม อุณหภมูิ ความช้ืนภายในอาคารและมีการ

เปิดเสียงนกอีแอ่นเพ่ือเรียกให้นกอีแอ่นเข้ามาอยู่อาศัยจ านวนมาก เพ่ือท าการเก็บรังนก  

ไปจ าหน่าย ซ่ึงปรากฏในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ บริเวณรอบ

อ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด

จันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธวิาส จังหวัดระนอง จังหวัดกระบ่ี จังหวัด

พังงา จังหวัดภเูกต็ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 

พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 จึงมีผลให้ผู้ได้รับสัมปทานเกบ็รังนก

อแีอ่นได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงห้ามมิให้เกบ็ ท าอนัตราย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงรังของนกอีแอ่นอันเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครอง ดังน้ัน การประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน การเกบ็ หรือมีไว้ในครอบครอง  

ซ่ึงรังของนกอีแอ่นซ่ึงเป็นรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง จึงมีความผิดตามกฎหมายไม่อาจกระท าได้  

อีกทั้ง การเกบ็หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงรังของนกอีแอ่น ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น 

พ.ศ. 2540 ใช้บังคับเฉพาะพ้ืนที่สมัปทานเทา่น้ัน จึงถือได้ว่าการประกอบธุรกิจนอกเขตสัมปทาน

ไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้ท าได้ 

 

ลกัษณะของระบบภาษีอากรทีด่ี 

รัฐบาลใช้มาตรการจัดเกบ็ภาษีอากรเพ่ือน ามาเป็นรายได้เพ่ือใช้จ่ายในการจัดท า

บริการสาธารณะต่างๆ แต่หากรัฐบาลใช้มาตรการจัดเกบ็ภาษีโดยมุ่งแต่จะหารายได้เพ่ือให้สมดุล

กับค่าใช้จ่ายของรัฐเพียงอย่างเดียว นอกจากจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีแล้ว  

ยังมีกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นอันมากอีกด้วย รัฐบาลจึงควรที่จะพิจารณา

หลักเกณฑ์การจัดเกบ็ภาษีอากรให้มีความเหมาะสมรอบคอบและรอบด้าน การศึกษาหลักการ

เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีว่าควรมีลักษณะอย่างไรจะช่วยท าให้การจัดเกบ็ภาษีอากรบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

 

หลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ีของ อดมั สมิธ (Adam Smith) 

อดัม สมิธ (Adam Smith) จึงได้ เสนอหลักการจัดเก็บภาษีที่ ดี ไ ว้ในหนังสือ  

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations โดยกล่าวว่า หลักการจัดเกบ็

ภาษีที่ดีจะต้องมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ (four canons of taxation) ดังน้ี 

1. หลักความเป็นธรรม (equity) 

การจัดเกบ็ภาษีอากรตามหลักความเป็นธรรม หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการ 

หารายได้เท่ากันควรเสียภาษีให้แก่รัฐโดยเท่าเทียมกัน ซ่ึงเรียกว่า  ความเป็นธรรมในแนวนอน 
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(horizontal equity) และไม่ควรมีการให้อภิสิทธิ์โดยการยกเว้นภาษี หรือลดภาษีให้แก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึง และความเป็นธรรมน้ียังหมายความรวมถึงความเท่าเทยีมกันในการเสียสละเงินให้แก่

รัฐตามส่วนแห่งความสามารถในการเสียภาษีด้วย (ability to pay) อย่างไรกด็ี เมื่อพิจารณาถึง

ความสามารถในการหารายได้ของบุคคลแต่ละคนอาจมีความสามารถต่างกัน เช่น มีก าลังกาย 

ก าลังทรัพย์ หรือก าลังสติปัญญาแตกต่างกัน จึงอาจจ่ายภาษีได้ในจ านวนเงินที่ไม่เท่ากัน ดังน้ัน  

ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมากกค็วรจ่ายภาษีให้แก่รัฐมากกว่าผู้ที่มีความสามารถในการ

เสียภาษีน้อย เรียกหลักน้ีว่า ความเป็นธรรมในแนวตั้ง (vertical equity) นอกจากน้ี หลักความ

เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีควรพิจารณาถึงทรัพย์สินหรือเงินทุนประกอบด้วย เพราะบางคน 

อาจมีความสามารถในการหารายได้น้อยแต่มีทรัพย์สินและเงินทุนมาก ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มี

ความสามารถในการเสียภาษีมาก หรือควรพิจารณาถึงความสามารถในการใช้จ่าย โดยผู้ที่มีเงิน

ส าหรับใช้จ่ายมากกจ็ะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเสยีภาษีมาก  

2. หลักความแน่นอน (certainty) 

ภาษีอากรทุกประเภทจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดเกบ็ที่แน่นอนชัดเจนว่า ใครบ้าง 

มีหน้าที่เสยีภาษี เสยีภาษีฐานใด อตัราภาษีเทา่ใด มีวิธีการช าระภาษีอย่างไร และต้องไปช าระภาษี

ที่ไหน ซ่ึงจะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถมีเวลาเตรียมตัวมีระยะเวลาในวางแผนการช าระภาษีและ 

ท าให้ผู้เสียภาษีสามารถค านวณเงินที่ต้องช าระภาษีได้ ภายใต้หลักความแน่นอนอันจะท าให้การ

บริหารจัดเกบ็ภาษีอากรเกดิความโปร่งใส  

3. หลักความสะดวก (convenience) 

ภาษีที่อากรทุกประเภทควรเรียกเกบ็ตามระยะเวลา และตามวิธีการที่สะดวกที่สุดแก่ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และการเลือกระยะเวลาและวิธีการเกบ็ภาษีอากรที่อ  านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้เสียภาษีน้ันจะท าให้รัฐสามารถจัดเกบ็ภาษีได้เป็นจ านวนมากและทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

จัดเกบ็ภาษีอากรได้อกีด้วย โดยหลักความสะดวกน้ีมีความมุ่งหมายว่า เม่ือประชาชนมีภาระหน้าที่

ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐแล้ว รัฐกค็วรเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการไปติดต่อ

เพ่ือช าระภาษี 

4. หลักความประหยัด (economy) 

การจัดเกบ็ภาษีอากรทุกประเภทย่อมมีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นทั้งฝ่ายรัฐและผู้เสียภาษี ดังน้ัน 

รัฐจึงควรออกแบบวิธีการจัดเกบ็ภาษีอากรที่จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากร

ให้น้อยที่สุดทั้งสองฝ่าย โดยส่งผลกระทบต่อการท างานของผู้เสียภาษีให้น้อยที่สุด แต่ได้รับ

ผลประโยชน์มากที่สดุ 

จากหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรตามแนวคิดของ อดัม สมิธ (Adam Smith) เป็นรากฐาน

ของหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี ซ่ึงได้มีการเพ่ิมหลักการแนวคิดในการจัดเกบ็ภาษีอากรด้าน 

อื่นๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก

เปล่ียนแปลงไป ดังน้ี 
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1. หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (efficiency in tax administration 

and compliance) หมายถึง การจัดเกบ็ภาษีอากรซ่ึงเป็นรายได้ของรัฐให้ได้เตม็เมด็เต็มหน่วย

เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็

ภาษีอากรน้ันต้องท าให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกอยากร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีน้ันถือเป็นภาระที่เกิดข้ึนแก่ผู้เสียภาษีนอกเหนือจากภาษีที่ต้อง

จ่าย ดังน้ัน หากค่าใช้จ่ายในการท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏบัิติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี

สูงกอ็าจส่งผลต่อรายได้ที่น าไปใช้จ่ายในการออมและการลงทุนของผู้เสียภาษีลดลงและท าให้ 

เกดิความไม่เตม็ใจในการเสียภาษีของผู้เสียภาษีเพราะภาระภาษีที่เพ่ิมข้ึนจนน าไปสู่การหลบหลีก

ภาษีหรือการหนีภาษีในที่สดุ 

ดังน้ัน การจัดเกบ็ภาษีอากรของรัฐจึงควรท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษี 

และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีต ่าที่สุดเท่าที่ 

จะเป็นไปได้ เพ่ือให้รายได้ของผู้เสียภาษีที่จะน าไปใช้จ่ายในการออมและการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน

และสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีมากขึ้น และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ

จัดเกบ็ภาษีของรัฐ ซ่ึงเป็นลักษณะของหลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

2. หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (economic efficiency) ภาษีที่ดีต้อง

ส่งผลกระทบต่อผู้เสยีภาษีน้อยที่สดุหรือก่อให้เกดิการบิดเบือนการตัดสนิใจในการท ากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจน้อยที่สุด โดยเช่ือว่าภาษีมีผลต่อแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ

บิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี เพราะผู้เสียภาษีอาจเลือก 

ที่จะไม่ประกอบอาชีพที่ตนชอบและถนัดด้วยเหตุที่การประกอบอาชีพดังกล่าวถูกรัฐจัดเกบ็ภาษี 

ส่งผลต่อแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีเลือกที่จะประกอบอาชีพที่ไม่ต้องเสียภาษีแทนหรือเสียภาษีไม่สูง

มากนัก กรณีดังกล่าวเป็นการบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกดิผลไม่จูงใจให้ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เรียกว่า “ภาระส่วนเกิน” (excess burden) หรือ “ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ” (deadweight loss) 

ดังน้ัน การจัดเก็บภาษีของรัฐจึงควรแทรกแซงหรือบิดเบือนต่อการตัดสินใจให้น้อยที่สุด  

เพ่ือสนับสนุนให้สร้างแรงจูงใจในการท างาน การประกอบอาชีพ การออมหรือการลงทุนของ 

ผู้เสยีภาษีและก่อให้เกดิรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีของรัฐในจ านวนที่มากข้ึน 

3. หลักการยอมรับ (acceptability) การบริหารการจัดเกบ็ภาษีแต่ละประเภทของรัฐ 

ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกคน การยอมรับขึ้ นอยู่กับความเช่ือ

และความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างการเสียภาษีและประโยชน์ 

ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับจากรัฐ ดังน้ัน หากรัฐสามารถแสดงให้เหน็ถึงผลประโยชน์หรือผลตอบแทน 

ที่ผู้เสยีภาษีจะได้รับในอนาคต ประชาชนผู้เสยีภาษีย่อมเกดิการยอมรับและให้ความร่วมมือในการ

เสยีภาษีมากขึ้น 

4. หลักความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (enforceability) ภาษีอากรที่ดีการจัดเกบ็ต้อง

สามารถบริหารจัดเกบ็อย่างได้ผลในทางปฏบัิติ ดังน้ัน รัฐจึงต้องไม่จัดเกบ็ภาษีที่ไม่สามารถบังคับ
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จัดเกบ็ได้ ซ่ึงต้องมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับรูปแบบโครงสร้างการบริหารของแต่ละประเทศ 

เป็นส าคัญ 

5. หลักความยืดหยุ่น (flexibility) หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีควรมีความยืดหยุ่น

ในโครงสร้างและอัตราภาษีที่ง่ายต่อการปรับเปล่ียน กล่าวคือ สามารถเปล่ียนแปลงอัตราภาษี 

ให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของ 

ผู้เสียภาษี เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีได้มากหรือน้อยตามความต้องการทางเศรษฐกิจและการคลัง 

และการปรับเปล่ียนควรส่งผลในทนัทต่ีอรายได้ของรัฐหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค 

6. หลักอ านวยรายได้ (productivity) 

รัฐบาลจ าเป็นต้องหารายได้มาใช้จ่าย ระบบภาษีอากรจึงต้องท ารายได้สูงให้แก่รัฐบาล 

หากระบบภาษีอ านวยรายได้ต ่า เมื่อรัฐบาลจ าเป็นต้องจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมเติม ประชาชนมักมองว่า

เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ระบบภาษีอากรที่ดีจึงประกอบไปด้วย

ภาษีน้อยประเภท แต่ภาษีแต่ละประเภทสามารถท ารายได้ให้สูงเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

เปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน การเกบ็ภาษีอากรจึงควรเกบ็เฉพาะประเภทที่สามารถท ารายได้ได้ดีไม่ควร

จัดเกบ็ภาษีอากรหลายประเภทเกนิไป จนเป็นที่ร าคาญแก่ผู้เสยีภาษีอากร 

 

การจดัเก็บภาษีเงินไดแ้ละการจดัเก็บอากรรงันกของไทย 

ปัจจุบันการประกอบธุรกจิรังนกถือว่าเป็นธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็อย่างมากและเป็น

ที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การจัดเกบ็ภาษีอากรของผู้ประกอบธุรกิจรังนก ผู้ได้รับ

สัมปทานมีหน้าที่จะต้องเสียเงินอากรรังนกให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการอนุญาตให้จัดเกบ็ 

รังนกอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน นอกจากน้ี หากพ้ืนที่ที่ได้รับสัมปทาน

อยู่ในอุทยานแห่งชาติผู้ได้รับสัมปทานจะต้องขอใบอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นต่อกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกบ็รังนกอีแอ่น และเมื่อมีเงินได้

เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายรังนกจะต้องย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้อันเกิดจากการจ าหน่าย

รังนกที่ จัดเก็บได้ เพ่ือช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี  

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทานมีการประกอบธุรกิจน้ีจ านวนมากโดยเฉพาะพ้ืนที่

บริเวณรอบอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน การประกอบธุรกจิรังนกนอกเขตสัมปทานเป็นธุรกิจ

ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในวงกว้าง เป็นธุรกิจที่มีลักษณะปิด การจัดเกบ็รังนกบ้านหรือรังนก

คอนโดในพ้ืนที่นอกเขตสมัปทานดังกล่าวไม่มีการจัดเกบ็อากรรังนกอีแอ่นหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 

เหมือนเช่นรังนกถ า้ในพ้ืนที่สัมปทาน แต่เมื่อมีการเกบ็รังนกจากอาคารบ้านนกหรือคอนโดนก 

เพ่ือจ าหน่ายจึงถือได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จากอาคารบ้านเรือน ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของ 

บ้านนกหรือคอนโดนกจึงมีหน้าที่ต้องเสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

และที่ดิน พุทธศักราช 2475 และเมื่อมีการจ าหน่ายรังนกอีแอ่นผู้ประกอบธุรกิจย่อมมีเงินได้

เกิดข้ึนจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี  
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ตามประมวลรัษฎากร ด้วยเหตุที่ธุรกิจดังกล่าวไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ท าได้และไม่มีการเปิดเผย

ข้อมูลในวงกว้างเป็นธุรกิจที่มีลักษณะปิด การประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน จึงไม่มีการ

ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการประกอบธุรกจิดังกล่าว เงินรายได้จากธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน

เป็นเหตุให้การย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ซ่ึงเป็นการประเมินตนเองของผู้มีหน้าที่ 

เสียภาษี จึงไม่มีฐานที่มาของเงินได้ที่ชัดเจน แน่นอน ถูกต้องตามความจริง ท าให้ช่องทางในการ

น ารายได้เข้าสู่รัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือใช้จ่ายในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์

ของคนในท้องถิ่นนั้นได้มาอย่างไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย 

การจัดเกบ็ภาษีอากรเงินได้การประกอบธุรกิจจ าหน่ายรังนกบ้านหรือรังนกคอนโด 

ซ่ึงมีเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษี รายได้จากการขายรังนกเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เน่ืองจากการย่ืนแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้เป็นการแสดงรายได้

พึงประเมินตนเองของผู้มีรายได้ ซ่ึงมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และแม้ว่าประมวลรัษฎากร 

มิได้บัญญัติว่าเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีต้องเป็นเงินได้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน  

แต่อย่างไรกต็าม หากมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้การประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทานเข้ามา

อยู่ในระบบกฎหมายที่ผู้ประกอบธุรกจิรังนกจะต้องดูแล สงวน และคุ้มครองตัวสัตว์ป่าและรังของ

สัตว์ป่า ไม่มีมาตรการหรือกฎหมายใดในการควบคุมการจัดเกบ็รังนก และการตรวจสอบบัญชี

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนรังนกที่เกบ็ได้ในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจรังนก ย่อมท าให้รัฐ

สามารถตรวจสอบได้ทั้งในเร่ืองของควบคุม ดูแล การคุ้มครองตัวสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน และยังท าให้การจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทานแสดง

ข้อมูลรายละเอยีดในการประกอบธุรกจิได้อย่างถูกต้องตรงตามความจริง 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความ

เสี่ยงของผู้ประกอบการ ธุรกิจเล้ียงนกแอ่นกินรังในประเทศไทย จากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ

เล้ียงนกอแีอ่นจาก 3 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ผู้วิจัยจึง

ขออ้างองิผลการศึกษาดังกล่าวของคุณกุลริสา มูณละศรี ที่ได้ท าการส ารวจวิจัยท าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลลักษณะข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเล้ียงนกอีแอ่น จ านวน 30 คน 

จากการตอบแบบสอบถาม 

เกรดและราคาส่งออกตามคุณภาพรังนกอีแอ่น การคัดเกรดรังนกอีแอ่น นิยมคัดตาม

คุณภาพรัง (ไม่ใช่คุณภาพทางโภชนาการ) มากกว่าดูตามความนิยมเป็นหลัก โดยดูจากลักษณะ

ของรังนก ความสะอาด ขนาดและน า้หนักของรังนก แบ่งออกเป็น 3 เกรด ดังน้ี 

1. รังนกเกรด AAA (ดีมาก) หรือเรียกว่า รังเปล หรือรังถ้วย ถือว่าเป็นรังนกที่มี

คุณภาพและราคาแพงที่สุด ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ รังใหญ่ ขนาดกว้างประมาณ 6 - 8 

เซนติเมตร จ านวน 50 - 54 ช้ิน ต่อน า้หนัก 600 กรัม ราคาส่งออก 35,000 - 40,000 บาท  

ต่อกโิลกรัม  
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2. รังนกเกรด AA (ดี) หรือเรียกว่า รังกระเทย ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ รังใหญ่ 

ขนาดกว้างประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร จ านวน 50 - 54 ช้ิน ต่อน า้หนัก 600 กรัม ราคาส่งออก 

34,000 - 35,000 บาท ต่อกโิลกรัม  

3. รังนกเกรด A (ปานกลาง) ลักษณะเป็นรังมุม มีขนาดกว้างประมาณ 4 - 5 

เซนติเมตร จ านวน 65 - 69 ช้ิน ต่อน า้หนัก 600 กรัม ราคาส่งออก 30,000 - 33,000 บาท 

ต่อกโิลกรัม 

จากราคาการส่งออกรังนกดังกล่าว ผู้วิจัยเหน็ว่าสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือค านวณ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน โดยเงินได้

จากการขายรังนกอแีอ่นเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้

มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 85 การเล้ียงสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งการขายวัตถุ

พลอยได้ตามมาตรา 8 (38) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย  

การก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 หรือจะเลือก

หักค่าใช้ จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรโดยให้น ามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี  

แห่งประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับกไ็ด้ตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน  

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 

หากประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายใหม่เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ

รังนกนอกสัมปทานสามารถแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นเดียวกับ

ประเทศอินโดนีเซียและรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้มีการท าธุรกิจฟาร์มนกอีแอ่น  

โดยน ามาเปรียบเทียบก าหนดให้มีการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนราชการท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่บ้านนกหรือคอนโดนก 

หน่วยงานราชการอาจก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ ตามที่ก  าหนดไว้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตต้อง

ปฏบัิติ หากไม่ปฏบัิติตามสามารถถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ ซ่ึงจะสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียด

ในการจัดเกบ็รังนกและจ านวนรังนกที่เกบ็ได้และรัฐกจ็ะด าเนินการจัดเกบ็ภาษีอากรได้ถูกต้อง 

ตรงกับความเป็นจริง อันจะเกิดผลดีต่อประเทศ และการประกอบธุรกิจจัดเกบ็รังนกทั้งในเขต  

และนอกเขตสัมปทานให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ก าหนดให้การสร้างบ้ านนก

หรือคอนโดนกต้องมาขอใบอนุญาตการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือท าบ้านนกหรือคอนโด

นกในพ้ืนที่ที่ก  าหนด เพ่ือควบคุม ดูแล และป้องกันปัญหามลพิษที่จะเกิดแก่ชุมชนหรือ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน เหมือนเช่นรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

 

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

1. แก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยก าหนดให้มีการ

อนุญาตให้มีการจัดเกบ็ หรือครอบครองรังนกของนกอีแอ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ
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หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ทางราชการก าหนด โดยไม่จ าต้องถอดถอนช่ือนกอีแอ่นออกจากบัญชี

สตัว์ป่าคุ้มครอง และไม่จ าต้องก าหนดให้นกอีแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ท  าการเพาะพันธุ์ได้ 

เน่ืองจากธุรกจิจัดเกบ็รังนกมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะได้มาซ่ึงรังของนกอีแอ่น ซ่ึงแตกต่างไปจากการ

เพาะพันธุ์สัตว์ที่ มุ่งเพ่ือได้มาซ่ึงปริมาณหรือตัวของสัตว์ การก าหนดให้นกอีแอ่นเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครองชนิดที่ท  าการเพาะพันธุไ์ด้จึงไม่ตรงกบัวัตถุประสงค์ของการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และผลของ

การยังคงช่ือนกอีแอ่นเอาไว้ในบัญชีรายช่ือสัตว์ป่าคุ้มครอง จะท าให้นกอีแอ่นได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมาย มิให้ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือการถูกรบกวนจากมนุษย์มาก

จนเกินไป เพราะหากมีการถอดถอนช่ือนกอีแอ่นออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีการเปิดให้

จัดเกบ็รังนกนอกเขตสัมปทานเป็นไปอย่างเสรี ย่อมเป็นการเข้าถึงทรัพยากรรังนกได้โดยง่าย  

จึงอาจท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีสมดุล มีการกอบโกย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไร้ขีดจ ากัด ท าให้นกอีแอ่นและรังนกในพ้ืนที่นอกเขตสัมปทานที่มีอยู่ต้องเสี่ยงต่อการหมด

สิ้นไปหรือเสื่อมโทรมลง ซ่ึงท าให้ไม่มีจิตส านึกในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจนถึงขั้นท าให้  

นกอีแอ่นสูญพันธุ์ได้ ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของนกอีแอ่น การที่จะ

บัญญัติให้นกอีแอ่นกลับมาเป็นสัตว์ป่า คุ้มครองอีกคร้ังอาจเกิดปัญหาการคัดค้านจาก 

ผู้ได้ประโยชน์จากรังนกอีแอ่น ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า การบัญญัติกลับเข้ามาอีกคร้ังจะเป็นไปได้ยาก 

ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่า การก าหนดให้มีการอนุญาตให้มีการจัดเก็บ หรือครอบครองรังนกของ 

นกอีแอ่นนอกเขตพ้ืนที่สัมปทาน โดยไม่จ าต้องถอดถอนช่ือนกอีแอ่นออกจากบัญชีสัตว์ป่า

คุ้มครอง และไม่จ าต้องก าหนดให้นกอแีอ่นเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ท  าการเพาะพันธุ์ได้ ย่อมจะ

เป็นประโยชน์และสามารถรักษาสมดุลระหว่างการแสวงหาประโยชน์และการคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติได้ 

2. แก้ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญ ญัติอากร รังนกอีแอ่น  พ.ศ .  2540 ห รือตรา

พระราชบัญญัติขึ้ นใหม่ โดยมีบทบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน หรือ

การจัดท าฟาร์มรังนก ในการด าเนินการใดๆ ต้องเป็นไปตามที่ก  าหนดเอาไว้ในกฎหมายฉบับน้ี 

โดยก าหนดหลักเกณฑใ์นการควบคุมการประกอบกจิการดังกล่าว ดังน้ี 

ก.  มาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการจัดเกบ็รังนกนอกเขตพ้ืนที่สัมปทาน 

โดยเทียบเคียงจากขั้นตอนและวิธีการในการจัดเกบ็รังนก ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น 

พ.ศ. 2540 และขั้นตอนและวิธีการตามความในกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง  

การครอบครองและการน าเคล่ือนที่เพ่ือการค้าซ่ึงสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากซากของสัตว์ป่า

คุ้มครอง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาต

หรือใบรับรองให้น าเข้า ให้ส่งออกหรือให้น าผ่านซ่ึงสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  า

จากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
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พ.ศ. 2535 ประกอบกับเทียบเคียงความในกฎหมาย The Wild Life Protection Ordinance 

1998 (กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ค.ศ. 1998) และ The Wild Life (Edible 

Bird’s Nests) Rules 1998 (ข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดเกบ็รังนกอีแอ่น ค.ศ. 1998) ของรัฐซาราวัก 

สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

การจัดเกบ็ การขาย การน าเข้าหรือส่งออก ซ่ึงรังของนกอีแอ่นจากการประกอบธุรกิจ

จัดเกบ็รังนกนอกเขตสัมปทาน จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยห้ามมิให้

ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวท าการถ่ายโอนใบอนุญาตหรือมอบหมายช่วงให้แก่ผู้ใดเป็นผู้จัดเกบ็ ขาย 

น าเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ เป็นผู้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้รับใบอนุญาต 

การประกอบธุรกิจจัดเก็บรังนกนอกเขตสัมปทานอยู่ภายใต้การควบคุมของกรม

อุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพื์ช และราชการส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันในการตรวจสอบควบคุม 

โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอ านาจในการออกใบอนุญาตจัดเกบ็ 

รังนกนอกเขตสัมปทาน และให้ราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่ท  าการจัดเก็บรังนก  

เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตอื่น คือ ใบอนุญาตขายรังนก ใบอนุญาตน าเข้าหรือ

ส่งออกรังนก และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านรังนก ทั้งน้ี ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ  

สตัว์ป่า และพันธุพื์ช ซ่ึงรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ที่ท  าการจัดเกบ็รังนก และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพ้ืนที่

ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่ประกอบการดังกล่าวของผู้รับใบอนุญาต 

รวมถึงผู้รับใบอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือท าการ

ตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตด้วย 

โดยใบอนุญาตน้ันจะต้องก าหนดระยะเวลาส าหรับการจัดเกบ็รังนกเอาไว้ โดยให้

ใบอนุญาตท าการจัดเกบ็รังนกมีอายุไม่เกินสามปี และอนุญาตให้ท าการจัดเกบ็ได้ไม่เกินสามคร้ัง

ต่อปี ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ในทุกๆ คร้ังที่

ท  าการจัดเกบ็รังนก 

ส่วนใบอนุญาตขาย หรือน าเข้าหรือส่งออก ให้มีอายุไม่เกินหน่ึงปี และเจ้าหน้าที่อาจ

ระบุข้อก าหนด เง่ือนไข การจ ากัดสิทธิ รวมถึงก าหนดระยะเวลาในใบอนุญาตเอาไว้ด้วยกไ็ด้ อาทิ

เช่น ใบอนุญาตส าหรับการจัดเกบ็รังนกจะมีการก าหนดเวลาหรือสถานที่ที่จะท าการจัดเกบ็รังนก

เอาไว้ด้วย ผู้รับใบอนุญาตกจ็ะจัดเกบ็รังนกได้เฉพาะแต่สถานที่ที่ระบุเอาไว้เท่าน้ัน จะกระท าการ

จัดเกบ็ในสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ก  าหนดเอาไว้ไม่ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตจะต้องท าการจัดเกบ็สถิติที่ถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับชนิด และปริมาณ 

รังนกที่จัดเกบ็ได้ หรือปริมาณรังนกที่ขายได้ ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน  

แล้วรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองคร้ังต่อปี หรือหากใบอนุญาต

สิ้นสุดลงหรือระงับลงก่อนก าหนดเวลาดังกล่าว กใ็ห้รายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทราบในวันที่

ใบอนุญาตสิ้นสดุลง 

707



ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ก  าหนดไว้ในใบอนุญาตและ

ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ หากผู้รับใบอนุญาตกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนด

ในใบอนุญาตหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่อาจยกเลิกเพิกถอนหรือระงับใช้

ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตได้ และนอกจากน้ีแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า จ านวนประชากร 

นกอีแอ่นในธรรมชาติได้ลดจ านวนลงอย่างมาก เพ่ือเป็นการควบคุมจ านวนประชากรนกแอ่น  

กนิรังมิให้ลดจ านวนลงจนเสี่ยงต่อการสญูพันธ ์เจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งให้ระงับการจัดเกบ็รังนกหรือ

พักใช้ใบอนุญาตจัดเกบ็รังนกเอาไว้ก่อนกไ็ด้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือระงับให้สามารถระงับ

เหตุในทางสุขภาวะหรือเหตุอื่น อันท าให้ไม่อาจท าการน าเข้าหรือส่งออก หรือขายรังนกได้ เช่น 

เกิดปัญหาโรคระบาดในสัตว์ หรือปัญหาการปนเป้ือนสารอันตราย เจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งให้ระงับ

การน าเข้หรือส่งออก หรือการจ าหน่ายรังนกเอาไว้ก่อนกไ็ด้ 

ข.  มาตรการในการควบคุมอาคารบ้านรังนก คอนโดรังนก 

ผู้วิจัยเหน็ว่า ควรก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดท าการก่อสร้างอาคารหรือแก้ไขดัดแปลงอาคาร

ให้มีสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอ านวยความสะดวกแก่การอยู่อาศัยของนกอีแอ่น เพ่ือวัตถุประสงค์ 

ในการเกบ็รังของนกอีแอ่นในบริเวณพ้ืนที่นอกเขตสัมปทานโดยมิได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 

โดยเทียบเคียงจาก The Wild Life Protection Ordinance 1998 (กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ

คุ้มครองสัต ว์ ป่ า  ค .ศ .  1998)  และ The Wild Life (Edible Bird’s Nests)  Rules 1998 

(ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเกบ็รังนกอีแอ่น ค.ศ. 1998) ของรัฐซาราวัก สหพันธรัฐมาเลเซีย 

กล่าวคือ ในการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ก่อสร้างได้ 

ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. 2518 โดยท าการจัดผังพ้ืนที่ (Zoning) โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ท าการปลูกสร้างบ้าน

รังนกหรือดัดแปลงอาคารให้เป็นบ้านรังนกได้ และพ้ืนที่ต้องห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารบ้านรังนก 

ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และประชาชนเป็นหลัก การปลูกสร้างอาคาร

บ้านรังนกดังกล่าวกจ็ะต้องปลูกสร้างอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ และเมื่อได้รับ

ใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้างดัดแปลงอาคารแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อม

โดยรอบอาคารมิให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียง โดยห้าม  

มิให้ท าการใช้เสียงล่อนก อันเป็นการรบกวนประชาชนผู้พักอาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือมลพิษ

ทางกล่ิน โดยก าหนดให้เจ้าของอาคารจะต้องท าความสะอาดพ้ืนที่ในอาคารและบริเวณโดยรอบ 

มิให้เกิดกล่ินเหมน็อับ หรือมีการสะสมของสิ่งปฏกูิลอันเกิดจากการประกอบกิจการ จนเกิดเป็น

เหตุอนัเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

ค. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบการจัดเกบ็รังนกนอกเขตพ้ืนที่

สมัปทาน  
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ผู้วิจัยเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจรังนก

อีแอ่นสามารถน ารายได้ให้แก่รัฐได้ จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการ

ประกอบการจัดเกบ็รังนกนอกเขตพ้ืนที่สัมปทานน้ัน ควรก าหนดโดยค านึงถึงความเป็นธรรม

ระหว่างผู้ประกอบการจัดเกบ็รังนกในเขตพ้ืนที่สัมปทาน ซ่ึงต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดเกบ็

รังนกในรูปแบบสัมปทานในอัตราที่สูง ผู้ประกอบการจัดเกบ็รังนกนอกเขตสัมปทาน ซ่ึงได้ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรรังนกด้วย ก็ย่อมที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าว

เช่นเดียวกันด้วย โดยค านึงถึงแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย  

และการดูแลรักษาสมดุลธรรมชาติ รวมไปถึงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏบัิติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็รังนกนอกเขตพ้ืนที่สัมปทานจึงต้องมีส่วนร่วมในการรักษา

ทรัพยากรรังนกด้วย ทั้งน้ี โดยเทียบเคียงจากการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพื์ช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเกบ็รังนก

อีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

และใบรับรอง พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 ประกอบกับเทยีบเคียงอัตราค่าธรรมเนียมตามความในข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเกบ็

รังนกอีแอ่น ค.ศ. 1998 The Wild Life (Edible Bird’s Nests) Rules 1998 ของรัฐซาราวัก 

สหพันธรัฐมาเลเซีย ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าควรมีการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมตามลักษณะในการประกอบ

กจิการ ดังน้ี 

 1) ค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดเก็บรังนก โดยผู้วิจัยเห็นว่า ควรก าหนดให้

ใบอนุญาตส าหรับการจัดเกบ็มีก าหนดสามปี โดยก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบละสามหมื่นบาท 

 2) ค่าธรรมเนียมส าหรับการขายรังนก ผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดให้ใบอนุญาต

ส าหรับการขายมีก าหนดหน่ึงปี โดยก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบละหน่ึงหม่ืนบาท 

 3) ค่าธรรมเนียมส าหรับการน าเข้ารังนกหรือส่งออกรังนกที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป 

ผู้วิจัยเหน็ว่าควรจัดเกบ็ในลักษณะเป็นรายกโิลกรัม ในอตัรา 1,000 บาท ต่อกโิลกรัม  

 4) ค่าธรรมเนียมส าหรับการน าเข้ารังนกหรือส่งออกที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ผู้วิจัย

เหน็ว่ารังนกเมื่อผ่านการแปรรูปแล้วย่อมมีมูลค่าสูงขึ้น จึงควรจัดเกบ็ในลักษณะเป็นรายกิโลกรัม 

และเป็นไปตามคุณภาพของรังนกที่จัดเกบ็ได้ โดยรังนกเกรดดีมาก (AAA) ช าระในอัตรา 5,000 

บาทต่อกิโลกรัม เกรดดี (AA) ช าระในอัตรา 3,000 บาทต่อกิโลกรัม และเกรดปานกลาง (A) 

ช าระในอตัรา 1,000 บาทต่อกโิลกรัม 

 5) ค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้างหรือแก้ไขดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

เพ่ือการจัดเกบ็รังนกเขตพ้ืนที่สัมปทาน ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดเกบ็ในลักษณะของความสามารถ 

ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาคารที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ย่อมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมสูงกว่า

อาคารที่ มีพ้ืนที่น้อย โดยเห็นควรก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นรายปี ในอัตราต่อตารางเมตร  

709



โดยอาคารที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร ช าระค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท และอาคารที่มี

พ้ืนที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ให้ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมอกี 5,000 บาทในทุกๆ 50 ตารางเมตร  

ง.  การก าหนดมาตรฐานสินค้ารังนก และการรับรองคุณภาพและมาตรฐานความ

ปลอดภัยให้แก่รังนกที่จัดเกบ็ได้จากพ้ืนที่นอกเขตสมัปทาน 

เม่ือผู้ประกอบธุรกิจจัดเกบ็รังนกนอกเขตพ้ืนที่สัมปทานได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ก  าหนดอย่างครบถ้วน ได้ช าระค่าธรรมเนียมการ

ประกอบกิจการจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจย่อมมีสิทธิที่จะย่ืนค าขอต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขึ้ นทะเบียนแหล่งผลิต แหล่งรวบรวมรังนกและผู้ส่งออกรังนก ให้รับรองรังนก 

นอกเขตสัมปทานที่ จัดเก็บได้ และได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานความ

ปลอดภัย ซ่ึงจะสามารถจ าหน่ายรังนกดังกล่าวได้ทั้งในและต่างประเทศ  

3. จากการเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะท าให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลของ 

ผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน ในการจัดเกบ็รังนก ปริมาณของรังนกที่จัดเกบ็ได้ต่อปี 

จ านวนรังนกที่ขายได้ต่อปี จากการท าบัญชีของผู้ประกอบธุรกจิซ่ึงตรงกบัความเป็นจริงอนัจะท าให้

สามารถน าข้อมูลมาค านวณรายได้ต่อปี เพ่ือประเมินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีอากรของ 

ผู้มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทานให้สอดคล้องตรงกับความเป็นจริง  

อันจะท าให้การจัดเกบ็ภาษีอากรเงินได้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเหน็ว่า การแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว 

จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจรังนกทั้งในเขตและนอกเขตสัมปทาน ให้ได้รับ

การปฏบัิติอย่างเทา่เทยีมกนั ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการ

ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎมาย ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเกิด

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร และเป็นไปตามหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี ซ่ึงจะส่งผลดี

ต่อประเทศชาติและสงัคมโดยรวมต่อไป 
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 Walet (Collocalia spp.) in Indonesia 
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