
ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้ 

ควำมเป็นมำของ 



ควำมเป็นมำร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน 

จุดเริ่มต้น  พ.ศ. 2534  
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำแนว

ทำงกำรด ำเนนิงำนเกี่ยวกับป่ำชุมชน 

เสนอ..ให้กรมป่ำไม้ปรับปรุงกฏหมำย  

กฏระเบียบที่มอียู่ให้เอื้ออ ำนวยต่อกำร

จัดกำรป่ำชุมชน.... 

พ.ศ. 2534- ๒๕๓๕ 
- กรมป่ำไม้พิจำรณำยกร่ำง

พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ

แรก) 

-ครม.มีมตริับหลักกำรร่ำงพ.ร.บ. 

ป่ำชุมชน 

มีกำรเสนอ ร่ำง พ.ร.บ.ป่ำชุมชน 

เกดิขึ้นจำกหลำยองค์กร 

พ.ศ. ๒๕๔๔  
- ครม.ยืนยันให้พิจำรณำร่ำง 

พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. .... โดยมี

กำรเปลี่ยนแปลงสำระ“มิให้จัดตั้ง

ป่ำชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์” 

-1- 



ควำมเป็นมำร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน 

พ.ศ. 254๘ 
 

- สมัยรัฐบำลชุดใหม่ก็ได้ยืนยันต่อ

รัฐสภำว่ำจะพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ. 

ป่ำชุมชน พ.ศ. .... 

พ.ศ. 254๙ 
 

มีกำรปฏริูปกำรปกครอง ท ำให้ร่ำง 

พ.ร.บ. ป่ำชุมชนตกไป 

พ.ศ. ๒550 (ร่ำงฉบับสนช.) 
- กรมป่ำไม้เริ่มเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำ

ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 2 

-เป็นร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน พ.ศ. ....ฉบับสนช. 

-ครม. รับหลักการเพ่ือเสนอ เข้าสู่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
-ผ่านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระ  ๓ 

พ.ศ.  25๕๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.ป่า
ชุมชน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
เป็นอันตกไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

๑๕๔ วรรคสาม 

-๒- 



ควำมเป็นมำร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน 

พ.ศ. 2558  (ร่ำงฉบับ สปช.) 
- สปช.เสนอ  “ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำ

ชุมชนนอกเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....” 

- คณะรัฐมนตรรีับทรำบ ข้อเสนอแนะ

เพื่อกำรปฏริูปตำม มำตรำ ๓๑ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

- สปช. หมดวำระ 

25 พ.ย.2558 (ร่ำงฉบับกรมป่ำไม)้ 

 

กรมป่ำไม้ มคี ำสั่งที่ 2702/2558 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำจัดท ำร่ำง

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

7 ม.ีค. 2559 (ร่ำงฉบับ สปท.) 
- ประกำศคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อน

กำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สปท. ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง 

ตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อน (ร่ำง)

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... โดยมี

ผู้แทนกรมป่ำไม้ร่วมเป็นคณะท ำงำน   

-๓- 



ควำมเป็นมำร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน 

22 เม.ย. 2559   
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ผ่ำนจัด

โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “(ร่ำง) 

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ….”  

โดยมผีู้เข้ำร่วมจ ำนวน 150 คน ซึ่งมำ

จำกทุกภำคส่วน 

23 พ.ค. 2559 
- คณะท ำงำนขับเคลื่อนร่ำง

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... เสนอ 

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... 

ให้สปท. โดยผลกำรพิจำรณำ ลงคะแนน

เสียงเห็นด้วยกับ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติ

ป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

-๔- 



6 ก.ค. 2559 
- ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน 

พ.ศ. .... ได้ผ่ำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรประสำนงำน รวม 

3 ฝ่ำย ฯ ครั้งที่ 22 ผลกำร

พิจำรณำ เห็นชอบในหลักกำร 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง 
พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ....(สนช.) 

 
 
 

9 ธ.ค. 2559 
-รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี 

(ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนรวม 3 ฝ่ำยฯ) 

ส่งร่ำงฉบับ สปท. ใหท้ส. เพื่อพจิำรณำและเสนอ

ร่ำงพระรำชบัญญัตปิ่ำชุมชน พ.ศ. .... เพื่อเป็น

กฏหมำยของรัฐบำล 

- 30 ธ.ค. 2559 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม แจ้งกรมป่ำไม้เพื่อพิจำรณำ 

กรมป่ำไม้ เห็นชอบตำมร่ำง พ.ร.บ.ป่ำ

ชุมชน พ.ศ. ....ตำมที่  สปท.เสนอ  
- จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพื่อ
เป็นไปตามที่มาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ควำมเป็นมำร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน -๕- 



กรมป่ำไม้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน ให้แก่ประชำชน   
ในเวทีกำรประชุมสัมมนำเครอืข่ำยป่ำชุมชนกรมป่ำไม้ ระดับประเทศ 



กรมป่ำไม้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน และมอบเอกสำรร่ำงฯ  
ให้แก่ประชำชน  ในเวทีกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยป่ำชุมชนกรมป่ำไม้ จังหวัดพิษณุโลก  



กรมป่ำไม้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน และมอบเอกสำรร่ำงฯ  
ให้แก่ประชำชน  ในเวทีกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยป่ำชุมชนกรมป่ำไม้ จังหวัดปรำจีนบุร ี 



กรมป่ำไม้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน และมอบเอกสำรร่ำงฯ  
ให้แก่ประชำชน  ในเวทีกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยป่ำชุมชนกรมป่ำไม้ จังหวัดสุโขทัย   


