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บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ. ….  

_________________________________ 

หลักการ 

ใหม้ีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีสว่น

ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน อัน

จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่มีสว่น

ร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และย่ังยืน 

ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วย 

ป่าสงวนแห่งชาติ ยังมีขอ้จ ากัดในการส่งเสรมิการมีสว่นรว่ม

ของชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน 

พ.ศ. ....   

_____________________ 
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โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

 

......................................................................................

......................................................................................

.............................................................. 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า 

“พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….” 

 

  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 

 

  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิี ้

 

  

“ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลไดม้า

ตามกฎหมายที่ดนิ 

 

     - เสนอเพิม่เตมิ "ป่า" : ที่ดินทีม่ตีน้ไม้ หรอืพืช

พรรณ ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ดนิ 

ที่ยังไม่มีบุคคลไดม้าตามกฎหมายที่ดนิ  

     - ให้คงตามร่างเดิม เพราะจะท าให้นิยามค า

ว่า “ป่า” เปลี่ยนแปลงไป เพราะในภายหน้าถ้า

หากมีการตัดโค่นตน้ไมอ้อกไปจะไม่มีสภาพเปน็

พืน้ที่ป่า และเนื่องจากตามรา่งพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. .... นี ้ได้ก าหนดให้ป่าชุมชนที่

จัดตั้งขึน้ต้องเปน็ไปเพือ่วตัถปุระสงค์ เพื่อการ

ฟื้นฟูพืน้ที่ป่าอกีด้วย ดังนั้น หากมีการเพิ่ม

ข้อความดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งปา่ชุมชน  
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“ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์

หรอืพืน้ทีอ่ืน่ของรัฐที่ได้รับอนมุัตใิห้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน

โดยมีการจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

  

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้ง

ถิ่นฐานและ รวมตัวกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน  

หรอืด าเนินการอืน่อันเป็นประโยชน์รว่มกันของสมาชิก  

และมีการด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง  

 

  

“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ

ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า หรอืพืน้ที่ทีม่ีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

อนัควรแก่การอนุรักษ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

 

  

“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เปน็ตน้ กอ 

หรอืเถา ไม่วา่ยังยืนตน้หรอืล้มลงแลว้ และให้หมายความ

รวมถึงราก ปุ่ม ตอ หนอ่ กิง่ ตา หัว เหงา้ เศษ ปลายหรอื

ส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่วา่จะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก 

ทอน ขุด หรอืกระท าโดยวิธีการอื่นใด 
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“ท าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โคน่ ลดิ 

เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรอืชักลากไม้ทีม่อียู่ในป่าชุมชน

หรอืน าไม้ทีม่อียู่ในป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ  

 

  

“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

หรอืมอียู่ในป่าชุมชน เปน็ตน้ว่า 

(๑) ฟืน ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลอืกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ 

เมล็ด ผลไม้ หนอ่ไม้ ชัน และยางไม้ 

(๒) หญ้า ออ้ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด 

เห็ด และพืชอื่น 

(๓) ครั่ง รังผึ้ง น้ าผึง้ ขีผ้ึง้ มูลค้างคาว  

(๔) สตัว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า แมลง รวมทั้งไข่

ของแมลงที่ไม่ใชส่ัตว์ป่าสงวน หรอืสตัว์ป่าคุ้มครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  

(๕) ดนิ หนิ กรวด และทรายที่ไม่ใชแ่ร่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

 

  

“ฟืน” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรอืไม้

ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อนัมีลักษณะและคุณภาพ

เหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงย่ิงกว่าใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 
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“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติทั้งมวล และใหห้มายความ

รวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางชนิดพันธ์ุ 

และทางระบบนิเวศอันเปน็ถิน่ก าเนิดของสิ่งมีชีวติเหล่านัน้ 

 

  

“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของ

ชุมชนที่มกีารประกาศจัดตั้งป่าชุมชนและได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี ้

 

  

“เครอืข่ายป่าชุมชน” หมายความว่า การรวมตัวกนั

ของสมาชิกป่าชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพือ่เรียนรู ้

สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ 

เพื่อน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนอย่างย่ังยืน 

 

  

“ทรัพย์สนิส่วนกลาง” หมายความว่า เงนิและ

ทรัพย์สนิที่ได้มาเพือ่ใช้ในการจัดการป่าชุมชน ไม้ที่

สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูกในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

หรอืทรัพย์สนิที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันจัดท าในการจัดการ

ป่าชุมชน 
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“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่ได ้

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มวีัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรอืองค์กรอื่น

ที่ไม่ได้เปน็นติิบุคคลแต่มผีลงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ประจักษ์ โดยมิใช่

เป็นการหาผลก าไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกนั และจะต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนือ่งมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสองปี และมี

คุณสมบตัิอืน่ ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชนก าหนด 

 

  

“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายความว่า ผู้ซึ่ง

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง

จากข้าราชการสังกัดกรมปา่ไม้หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ปฏบิัติงานในพืน้ที่ สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอชื่อ

โดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรอืบุคคลซึ่งได้รับ

การเสนอชือ่โดยองค์กรเอกชนในท้องถิน่ หรอืองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นเพือ่ใหป้ฏิบตัิการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

 

     - ตัวแทนองค์กรเอกชน ประชาสังคม 

ประชาชนในพืน้ที่ป่าชุมชนหรอืต าบล สามารถ

เสนอตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนต าบล (จัดตั้ง

ขึน้โดย พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

2551) เข้าร่วมเปน็เจ้าหนา้ที่ป่าชุมชนด้วย 

     เนือ่งจากเจา้หน้าที่ป่าชุมชนตามร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... นี้ องค์กร

เอกชนในทอ้งถิ่น หรอืองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่สามารถที่จะเสนอชือ่บุคคลเปน็เจ้าหน้าที่

ป่าชุมชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะรวมถึงตัวแทนจาก

สภาองค์กรชุมชนต าบลด้วยก็ได้ นอกจากนี ้หาก

ตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนต าบลนัน้ได้เปน็

สมาชิกป่าชุมชน ก็สามารถได้รับการเสนอชือ่โดย

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพือ่เปน็

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนอกีด้วย 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดี

แต่งตั้งให้ปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตินี ้  

 

  

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้

 

  

มาตรา ๔ ให้รฐัมนตรีวา่การกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี ้และให้มอี านาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วให้ใชบ้ังคับได ้
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

  

มาตรา ๕ ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึน้ตอ้งเปน็ไปเพือ่

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

(๑) การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และสภาวะแวดล้อม 

(๒) การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน

ป่าชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน 

(๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทีห่ลากหลาย

ของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา  

การควบคมุดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินป่าชุมชน 

(๔) การฟื้นฟูพืน้ที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการ

ปลูกป่าทดแทน 

(๕) การเสริมสร้างความร่วมมอืทุกภาคส่วน 

ในการจัดการป่าชุมชน 

 

     - ภายใต้แนวคิดป่าชุมชนของราษฎรในหมู่บ้าน

ตอ้งการให้มกีารประยุกต์ใช้ภูมปิัญญาท้องถิน่ ใน

การจัดการป่าชุมชนของชุมชน ใหม้ีผูน้ าที่เข้มแข็ง

วัฒนธรรมประเพณี การมีอ านาจองค์กรของชุมชน

ที่เป็นแนวทางในการดูแลและรักษาป่า 

 

     เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะ เนื่องจากการจัดตั้ง

ป่าชุมชนตอ้งเปน็ไปตามวตัถุประสงค์ตามมาตรา 

5 (3) ด้วย โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู 

การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน อันเปน็การ

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถน าภูมปิัญญาท้องถิน่นั้น 

ๆ มาประยุต์ใชใ้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

     -อยากเห็นความเป็นป่าที่ชุมชนอนุรักษ์หวง

แหน 

     -ตอ้งการความชัดเจนในการเป็นผู้ดูแล 

เจ้าของ หรอืมอี านาจในการบริหารจัดการ 

ป่าชุมชนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

     - เพิ่มอ านาจหน้าที่ให้รากหญ้ามีบทบาทหน้าที่

ในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู จัดการ บ ารุงรักษา 

     ตามวัตถปุระสงค์ในการจัดตั้งป่าชุมชน ตาม

มาตรา 5 (5) อันเปน็การเสริมสร้างความ

ร่วมมอืทกุภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน  

ท าให้ชุมชนในทอ้งทีน่ัน้ ๆ สามารถเข้ามามี

อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม ไม่วา่จะเป็นการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู จัดการ 

บ ารุงรักษา เป็นต้น ซึ่งตามรา่งพระราชบัญญัตินี ้
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ได้วางหลักให้ประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ มีสว่นร่วม

โดยการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน สมาชิกป่า

ชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งมี

อ านาจหน้าที่ในการจัดการป่าชุมชนตาม

กฎหมายอย่างชัดเจน อันเปน็ไปตามเจตนารมณ์

ของรา่งพระราชบัญญัตินี ้ทีเ่ป็นการส่งเสริมให้

ชุมชนได้มีสว่นร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 

จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน อัน

จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนใน

ท้องถิน่มีสว่นร่วมในการด าเนนิการ ส่งผลให้

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมี

ความสมบูรณ์และย่ังยืน  

มาตรา ๖ พืน้ทีป่่าที่มีการจัดตั้งเปน็ป่าชุมชน

ตามพระราชบัญญัตินีแ้ล้ว ให้คงอยู่ภายใต้บังคับ 

ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน

แห่งชาติ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องตอ่ไป เวน้แต่

พระราชบัญญัตินีจ้ะได้บัญญัติไว้เปน็อย่างอื่น  
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

 

  

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปน็ประธาน

กรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเปน็รองประธานกรรมการ เลขาธิการ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม อธิบดีกรมที่ดิน 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดนิ อธิบดีกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 

และพันธ์ุพชื ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกแปดคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนองคก์ร

เอกชนสองคน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนติิบุคคล

สองคน และผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสี่คน 

เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไมเ้ปน็กรรมการและ

เลขานุการ 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก

บัญชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
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ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอตามมาตรา ๑๗ 

ใหอ้ธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการได้ตามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ 

การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ

ด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระให้ด าเนนิการเพื่อใหม้ีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหมภ่ายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่

หมดวาระ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไป

จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากต าแหน่งเมือ่ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปน็บุคคลลม้ละลาย 

(๔) เปน็คนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้

ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๖) รัฐมนตรีใหอ้อกเพราะบกพร่องตอ่หน้าที่  

มีความประพฤตเิสื่อมเสีย หรอืหย่อนความสามารถ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งกอ่นวาระ ให้กรรมการซึ่งเหลืออยู่ปฏิบตัหิน้าที่

ตอ่ไปได้ และรัฐมนตรอีาจแต่งตั้งผูอ้ืน่เปน็กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งทีว่่างได้ตามความในมาตรา ๗ 

วรรคสอง โดยอนุโลม เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
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แทนต าแหน่งที่วา่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลอือยู่

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

มอี านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เสนอความเหน็ตอ่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายในการจัดตั้ง การจัดการป่าชุมชน และเครือข่าย

ป่าชุมชน หรอืพิจารณาให้ความเหน็ในเรือ่งที่เกี่ยวกับ 

ป่าชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรหีรอืรัฐมนตรมีอบหมาย 

(๒) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๓) ก าหนดระเบียบเพื่อปฏบิัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑก์าร

แต่งตั้งกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามมาตรา ๑๘ 

(๕) จัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๕ 

เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเปน็กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
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(๖) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของ 

ป่าชุมชนทั่วประเทศพรอ้มทัง้เสนอความเหน็ตอ่

คณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในป่าชุมชน หรอื

การสนับสนนุการจัดการป่าชุมชน 

(๗) พิจารณาอุทธรณ์มติเกีย่วกับการขอจัดตั้ง 

หรอืเพกิถอนป่าชุมชน  

(๘) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดที่สั่งการตามมาตรา ๔๖  

และพิจารณาการน าเสนอของอธิบดตีามมาตรา ๔๘ 

(๙) เสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรีเพือ่การก าหนด

งบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงนิ  

เพื่อสนับสนนุการด าเนินงานจัดการป่าชุมชนของ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(๑๐) ปฏิบตัิการอืน่ใดที่พระราชบัญญัตินี้ 

หรอืกฎหมายอื่นบัญญตัิให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

ในการเสนอความเหน็ตอ่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายในการจัดตั้งและจัดการป่าชุมชนตาม (๑)  

และการเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตาม (๒)  
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ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

เสนอความเหน็และเสนอแนะด้วย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

ก าหนดระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์ การฟื้นฟู  

การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเปน็แนวทาง

เพื่อให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไปด าเนนิการ 

ออกขอ้บังคับให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชนก็ได้ 

 

  

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัิหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  
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ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

ไมม่าประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิัตหิน้าที่ได้ ให้ทีป่ระชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปน็ประธานในทีป่ระชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียง

เพิ่มขึน้อกีเสียงหนึ่งเปน็เสียงช้ีขาด  

 

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

ได้รับเบีย้ประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  

และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

     - ต้องการใหม้ีค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

 

     ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ได้ก าหนดให้

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมีสทิธิได้รับ

ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบีย้ประชุม ค่าพาหนะ  

ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น 

ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ในมาตรา 

13 และคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ได้ก าหนดใหม้ีสทิธิได้รับค่าตอบแทน ในมาตรา 

18 วรรคท้าย โดยให้น าความมาตรา 13  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม สว่นคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนตาม

กฎหมายและระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด

อยู่แล้ว 
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     - ต้องการใหม้ีค่าป่วยการ หรอืค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 

     - สมาชิกป่าชุมชน จะมีสิทธิได้รับเบีย้ประชุม 

ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พัก ในกรณีที่

หน่วยงานของรัฐหรอืกรมป่าไม้ เชิญสมาชิกป่าชุมชน

ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเข้าร่วมประชุม เพื่อให้

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน  

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

มอี านาจแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณา 

หรอืปฏบิัตกิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

 

  

มาตรา ๑๕ ในการปฏบิัตหิน้าที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและ

คณะอนุกรรมการ  ตามมาตรา ๑๔ มีอ านาจเรียกให้ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรอืบุคคลใด

มาให้ขอ้เท็จจริง หรอืให้สง่เอกสารเพื่อประกอบการ

พิจารณาได้ 
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มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการสรรหาบุคคล 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ให้มีคณะกรรมการ

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปน็นติบิุคคลที่มีคณะหรอืสาขาวิชา

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หรอืสังคมศาสตร์จ านวนสามคน แต่งตั้งจากผู้แทน

องค์กรเอกชนจ านวนสามคน และผู้แทนคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนจ านวนสามคน เปน็กรรมการ 

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิตบิคุคล ให้อธิการบดีด าเนินการ

ใหอ้าจารย์ในคณะหรอืสาขาวิชาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 

เป็นผู้คัดเลอืกกนัเอง สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนติิบุคคล

สถาบันละหนึ่งคน ให้อธิการบดีจากทุกสถาบันอุดมศึกษา 

ที่เป็นนติิบุคคลร่วมกนัคัดเลอืกให้เหลอืสามคนแล้วเสนอ

ชื่อตอ่รัฐมนตรี ส่วนการแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็น

ผู้แทนองค์กรเอกชน ให้รัฐมนตรีด าเนนิการ 
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ใหอ้งค์กรเอกชนเปน็ผู้คัดเลอืกกนัเอง และเสนอชื่อตอ่

รัฐมนตรี ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็น

ผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ให้รัฐมนตรี

ด าเนินการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

เป็นผู้คัดเลอืกกนัเองและเสนอชื่อตอ่รัฐมนตรี 

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาตามวรรคสอง  

ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเลอืก

กรรมการด้วยกันเองเปน็ประธานกรรมการคนหนึ่ง 

และเลขานุการอีกคนหนึ่ง 

ให้กรมป่าไมป้ฏบิัตหิน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น ามาตรา ๘ 

และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับวัตถปุระสงค์ตามมาตรา ๕ ที่สมควรได้รับแต่งตั้ง  

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชนตอ่รัฐมนตรีเปน็จ านวนสองเท่าของต าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีการแต่งตั้งหรอืแต่งตั้งแทน 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและการเสนอ

รายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชนให้ก าหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๓ 

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

 

  

มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวัด ประกอบด้วยผู้วา่ราชการจังหวัด 

เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ประธานเครอืข่าย

ป่าชุมชนระดับจังหวัด ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

จากผู้แทนผู้บรหิารองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่หนึ่งคน 

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่หนึ่งคน ขา้ราชการหรอื

พนักงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องของรัฐซึ่งปฏิบัติ

หน้าทีอ่ยู่ในจังหวัดนัน้สามคน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งอีกเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

เป็นกรรมการและเลขานุการ ขา้ราชการสังกัด 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งทอ้งที่หนึ่งคนซึ่งอธิบดี

แต่งตั้งเปน็กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑก์ารแต่งตั้งกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดตามวรรคหนึง่ให้เปน็ไปตามระเบียบ 

     - เห็นควร แต่งตั้งข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่

จากกรมป่าไม้เป็นเลขานุการ เช่น ป่าไม้จังหวัด หรอื 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งทอ้งที่ เนือ่งจาก

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

 

     ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากคณะกรรมการ

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีผู้วา่ราชการจังหวัดเป็น

ประธรานกรรมการ ดังนั้น จึงควรให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเปน็

เลขานุการ  และทั้งนี ้เมื่อพจิารณาแล้วเห็นว่า

ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ 

ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องทีเ่ป็นกรรมการและ

ข้าราชการสังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

แห่งท้องที่จ านวนหนึ่งคนร่วมเปน็กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีสิทธเิข้าร่วมประชุมและ

ลงคะแนนเสียงได้ และมีอ านาจหน้าทีต่อ้ง

ด าเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว 
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ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดตามมาตรา ๑๐ (๔) 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค

หนึ่งใหผู้้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งจากผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปน็นติบิุคคลหรอืเทียบเท่าที่มี 

คณะหรอืสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรอืมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์สองคน ผูแ้ทนองค์กรเอกชนสองคน 

ตามบัญชรีายชื่อที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจัดท า

ขึน้ตามมาตรา ๑๐ (๕) และให้แต่งตั้งจากผู้แทน

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสามคน 

ให้น ามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารง

ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

     - ผู้ทรงคุณวุฒิควรมีกรรมการสรรหา และ

ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

(อปท.) ควรใหผู้้บริหารองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่ทีม่ีป่าชุมชนเปน็ผู้เลอืกกนัเอง และควรมี

จ านวน 2 คน สมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่ก็ควรมีที่มาแบบเดียวกันและจ านวนเท่ากนั 

และควรมีขา้ราชการ พนักงานส่วนทอ้งถิน่อีก

จ านวน 2 คน มีทีม่าแบบเดยีวกัน เหตผุลเนือ่งจาก

ป่าชุมชนตั้งอยู่ในเขตคนจากองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่จะรู้เรื่องตืน้ลึกหนาบางเกี่ยวกับป่าและคน

ในทอ้งถิน่ดีที่สุด จงึควรมีคนจากองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ร่วมเปน็คณะกรรมการป่าชุมชนระดับ

จังหวัด 

     - องค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

พ.ศ. .... มาตรา 18 นั้น ได้ก าหนดให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทน

ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่หนึ่งคนและ

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่หนึ่งคนแล้ว ซึ่งบุคคล

อืน่ที่เปน็ผู้แทนดังกล่าวอาจเข้ามามีสว่นร่วมเปน็

กรรมการได้โดยการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง

จากผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

นอกจากนีข้อ้เสนอแนะให้ควรมีขา้ราชการ 

พนักงานส่วนทอ้งถิ่นจ านวน 2 คน รว่มเป็น

กรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า

จังหวัดด้วยนั้น เหน็ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะเข้า

ร่วมเปน็กรรมการได้ โดยการเป็นข้าราชการหรอื

พนักงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องของรัฐซึ่ง

ปฏิบตัหิน้าที่อยู่ในจังหวัดนัน้สามคนไดอ้ีกด้วย  
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

มอี านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) พิจารณาค าขอ เพิ่มหรอืลดเขตป่าชุมชน 

หรอืเพกิถอนป่าชุมชน และด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกบั

รายละเอียดที่ระบุในค าขอจดัตั้งเปน็ป่าชุมชน 

(๒) ประกาศค าขอให้จัดตั้งป่าชุมชน เพิ่มหรือ

ลดเขตป่าชุมชน หรอืเพิกถอนป่าชุมชน และพจิารณาค า

คัดค้าน 

(๓) ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(๔) แต่งตั้งและถอดถอนเจา้หน้าที่ป่าชุมชน 

(๕) พิจารณาอุทธรณ์มติการให้พน้จากการเป็น

สมาชิกป่าชุมชนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง 

(๖) พิจารณาอนมุัติแผนจัดการป่าชุมชน 

พิจารณาให้ความเหน็ชอบขอ้บังคับของคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน และพิจารณาค าขออนุญาตตามมาตรา ๔๓ 

(๗) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือ

ทางวิชาการต่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ในการจัดการป่าชุมชน 

(๘) ควบคมุ ดูแล การจัดการป่าชุมชนของ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เปน็ไปตามกฎหมาย 

     - ไม่เหน็ด้วย กับการมีคณะกรรมการป่าชุมชน

ระดับจังหวัด เนื่องจากจะท าให้เพิ่มขัน้ตอนในการ

ปฏิบตัิงานท าให้เกิดความยุ่งยากล่าช้ามากขึ้น 

     - ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากการจัดตั้ง 

ป่าชุมชนนัน้ีการกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของ

ประเทศ ดังนั้นควรมีคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยกลั่นกรองขัน้ตอน

การจัดตั้งป่าชุมชนในแต่ละจังหวัด  
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ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนจัดการป่าชุมชน 

(๙) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดท ารายงานเสนอ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

(๑๐) ปฏิบตัิการอืน่ใดตามทีบ่ัญญัติไวใ้น

พระราชบัญญัตินี ้หรอืรัฐมนตรี หรอืคณะกรรมการ 

นโยบายป่าชุมชนมอบหมาย 

หมวด ๔ 

การจัดตั้งป่าชุมชน 

 

  

      - หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธีิการในการย่ืนค า

ขอจัดตั้งป่าชุมชนใช้ระยะเวลาในการขอจัดตั้งป่า

ชุมชนยาวนานเกินไป และมีขัน้ตอนการเสนอ

โครงการมากเกินไป น่าจะลดขั้นตอนในการเสนอ

โครงการ 

     - ตามหลักการของการจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งเป็น

การส่งเสริมในชุมชนไดม้ีสว่นร่วมกับรัฐในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

และย่ังยืน ดังนั้นจงึตอ้งมีรายละเอียดของขัน้ตอน

ในการจัดตั้งป่าชุมชน ไม่วา่จะเป็นการย่ืนค าขอ

จัดตั้งป่าชุมชน การตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุ

ในค าขอ การรายงานผลการตรวจสอบ การปิด
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ประกาศค าขอ การพิจารณาค าขอ การย่ืน

หนังสอืแสดงขอ้คัดค้านหรอืความเหน็เกี่ยวกับ

การจัดตั้งป่าชุมชน การใช้สิทธิอุทธรณ์ เป็นตน้ 

ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนีเ้ปน็มาตรฐานและไม่ขัดต่อ

พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

และตามกฎหมายปกครอง 

     - การต่ออายุป่าชุมชนไมต่้องก าหนดอายุป่า

ชุมชนแต่ควรมกีารประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 

- ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนีก้ารจัดตั้งป่า

ชุมชนไมม่ีการก าหนดระยะเวลาของการเป็นป่า

ชุมชนไว้ ดังนัน้จงึไมต่อ้งมีการต่ออายุป่าชุมชน 

และในส่วนของการประเมินผลการด าเนินงาน

ของป่าชุมชนนัน้ ได้ก าหนดไว้ในร่างมาตรา 19 

(9) โดยให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

มอี านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้ว

จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายป่า

ชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  
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มาตรา ๒๐ ชุมชนในทอ้งที่ใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า

หรอืพืน้ทีอ่ืน่ของรัฐ ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ อยู่ใกล้และ

อยู่ในสภาพที่จะดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะจัดตั้ง

ป่าชุมชนในท้องทีน่ัน้ให้บุคคลซึ่งมอีายุตั้งแต่สบิแปดปี

บริบูรณ์ขึ้นไปทีม่ภีูมิล าเนาในทอ้งทีน่ั้นไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

และอยู่ในสภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่าที่จะขอจัดตั้ง

เป็นป่าชุมชนได้จ านวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึน้ไป ตั้งตัวแทนย่ืน

ค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

แห่งท้องที่ทีป่่านัน้ตั้งอยู่ เพื่อให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ 

ค าขอตอ้งมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 

(๒) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้ง

ป่าชุมชนและผู้ขอเปน็สมาชิกป่าชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ 

ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง 

(๓) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

(๔) ความเปน็มาของชุมชนโดยสังเขปและ 

สภาพพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนพร้อมทั้งแผนที่สังเขป

แสดงอาณาเขตและเขตติดตอ่ 

(๕) แผนจัดการป่าชุมชน โดยแสดงให้เหน็การ

อนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนาหรอืการควบคุมดูแล 

     - การแบ่งโซนการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน

และการอนุรักษ์ใหม้ีกรอบให้ชัดเจน 

 

     - ในพืน้ที่ป่าชุมชนต้องก าหนดบริเวณเพือ่

การอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใชป้ระโยชน์ 

หรอืบริเวณเพื่อการอนุรักษเ์พียงอย่างเดียว โดย

จะก าหนดรายละเอียดไว้ในกฎกระทรวงที่ออก

ตามความในมาตรา 20 ตอ่ไป 

     - ขอเสนอแก้ภมูิล าเนาของบุคคลที่จะขอจัดตั้ง

ป่าชุมชน จากทีไ่มน่อ้ยกว่าหา้ปี เปน็ไมน่อ้ยกว่าสาม

ปี 

 

     - ให้คงตามร่างเดิม เพราะการก าหนดให้

บุคคลในท้องทีท่ี่จะขอจัดตั้งป่าชุมชนมีภูมิล าเนา

ไมน่อ้ยกว่าห้าปนีัน้ เปน็ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว

เนือ่งจากการที่บุคคลนั้นมภีมูิล าเนาในทอ้งที่นัน้

เป็นระยะเวลานานจะท าให้ชุมชนเกิดความหวง

แหน และจะส่งผลให้ชุมชนอยากจะดูแลรักษาป่า  

     - ควรก าหนดพืน้ทีอ่นุรกัษ์ให้ชุมชนมีสทิธิขอ

จัดตั้งป่าชุมชนตามกระบวนการของกฎหมาย 

 

     - ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากพืน้ทีอ่นุรักษ์ไม่

อยู่ในความดูแลของกรมป่าไมต้ามกฎหมาย และ

พืน้ทีอ่นุรักษ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางตรงได้ 

     - ในค าขอจัดตั้ง น่าจะลดขั้นตอนประวัติ

โดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้ง 

 

     - ให้คงตามร่างเดิม เพราะการย่ืนค าขอ

จัดตั้งป่าชุมชนจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

บุคคลผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชน ไม่วา่จะเป็นรายชื่อ 

ประวัติโดยสังเขป ทั้งนี ้เพื่อเป็นการให้ทราบว่า

เป็นบุคคลซึ่งมอีายุตั้งแต่สบิแปดปีบริบูรณ์ขึน้ไป

ที่มภีูมิล าเนาในทอ้งทีน่ัน้ไมน่อ้ยกว่าห้าปี และอยู่
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สภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

วิธีด าเนินการและรายการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชนก าหนด 

กรณีพื้นทีอ่ืน่ของรัฐที่ประสงค์น ามาจัดตั้งป่าชุมชน 

จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลพืน้ที่นัน้ ให้ชุมชนน าพืน้ที่ดังกล่าวไปจัดตัง้

เป็นป่าชุมชนได ้

ในพืน้ที่ป่าชุมชนจะตอ้งก าหนดบริเวณเพือ่การ

อนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใชป้ระโยชน์ หรอืบริเวณ 

เพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว โดยให้สอดคล้องกบั

สภาพภูมปิระเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 

ในชุมชน และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการย่ืนค าขอและการ

อนุมตัิให้จัดตั้งป่าชุมชนให้ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในสภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็น

หลักเกณฑเ์บือ้งตน้ของบุคคลที่เป็นผู้ขอจัดตั้งป่า

ชุมชนและผู้ขอเปน็สมาชิกป่าชุมชน 

     - คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนยังมีที่มาไม่

ชัดเจน เสนอว่าควรมีความหลากหลายครอบคลุม 

ประเด็นการขอจัดตั้งป่าชุมชนก่อนเสนอขอจัดตั้ง

ป่าชุมชน ควรมีการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน

หรอืชุมชนนั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องไมน่อ้ยกว่า

80 % ของครัวเรือนทีม่ีทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน

หรอืชุมชนนั้น และจะเสนอขอตั้งป่าชุมชนได้ตอ้งมี

ได้รับความเหน็ชอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อความ

ละเอียดรอบคอบในกระบวนการบริหารจัดการป่า

ชุมชนควรระบุใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เข้า

มามีสว่นร่วมให้ค าช้ีแนะ สง่เสริม สนับสนนุ ในการ

บริหารจัดการป่าชุมชน และการน าพืน้ที่ป่าอืน่ ๆ

ของหน่วยงานของรัฐมาตั้งเป็นป่าชุมชน นอกจากที่

ก าหนดไวใ้นร่างเดิมแล้วควรให้มกีารประชุม

ประชาคมของหมู่บ้านชุมชนที่เกี่ยวข้องมา

ประกอบการพิจารณาด้วย 

 

     - คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนคือผูท้ี่มี

รายชื่อตามมาตรา 20 (3) และเมื่อไดม้ีการ

ประกาศจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้ผู้ทีม่ีรายชื่อ

ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ส าหรับการมีความหลากหลายนั้นก็แล้วแต่การผู้

ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกป่าชุมชน สว่นการมี

ประชาคมในชุมชนจะเป็นรายละเอียดที่อยู่ใน

ขั้นตอนการขอจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งจะก าหนดไว้ใน

อนุบัญญตัิเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ตอ่ และ

ประเด็นตามขอ้เสนอแนะใหม้ีผู้เข้าร่วมประชุม

ตอ้งไมน่อ้ยกว่า80 % ของครัวเรือนที่มทีะเบียน

บ้านในหมู่บ้านหรอืชุมชนนัน้ ไมเ่หน็ด้วยกับ

ข้อเสนอแนะ เนือ่งจากอาจท าให้การประชุมนั้น

เป็นไปได้ยากเพราะไม่ครบองค์ประชุม แต่เหน็

ด้วยกับข้อเสนอแนะในประเด็นการขอตั้งป่า

ชุมชนได้ตอ้งมีได้รับความเหน็ชอบไมน่อ้ยกว่ากึ่ง

หนึ่ง และส าหรับประเด็นที่เห็นควรระบุใหอ้งค์กร
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ปกครองสว่นทอ้งถิ่นเข้ามามีสว่นร่วมให้ค าชีแ้นะ 

ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

นัน้ ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัตนิีต้ามมาตรา 20 

ก าหนดใหม้ีผู้แทนผูบ้ริหารองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่หนึ่งคนเปน็กรรมการในคณะกรรมการป่า

ชุมชนประจ าจังหวัด ซึ่งมีอ านาจหน้าทีต่าม

มาตรา 19 ท าให้เข้ามามีสว่นร่วมให้ค าชีแ้นะ 

ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ได้อยู่แล้ว 

     - ควรมีการจัดท าแผนที่พิกัดป่าไม้และแนวเขต

ท ากินให้ชัดเจนเพือ่ปอ้งกันการบุกรุก 

     ควรจัดท าแนวเขตป่าไมใ้ห้ชัดเจนและควร

ส่งเสริมให้คนหันมาใช้ประโยชน์จากป่าเพิ่มขึน้ 

     ควรมีการจัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจนและ

ถูกตอ้งเพือ่ปอ้งกันกรณีพพิาทระหว่างชุมชน 

     ควรจัดท าแนวเขตป่ากบัแนวเขตที่ดนิ

กรรมสิทธิ์ให้ชัดเจน 

 

     - ตามรายละเอียดการย่ืนค าขอจัดตั้งป่า

ชุมชนจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่สังเขป

แสดงอาณาเขตและเขตติดตอ่อยู่แล้ว 

ส่วนในพืน้ที่ป่าชุมชนนัน้ จะตอ้งก าหนดบริเวณ

เพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใชป้ระโยชน์ 

หรอืบริเวณเพื่อการอนุรักษเ์พียงอย่างเดียว และ

ตามร่างมาตรา 32 ยังได้ก าหนดให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตอ้งจัดใหม้หีลักเขต ป้าย หรอื

เครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าชุมชน บริเวณ

เพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใชป้ระโยชน์

ตามสมควร ซึ่งเป็นการแบ่งบริเวณภายในป่า
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ชุมชน อนัเปน็การท าใหม้ีการก าหนดแนวเขตทีม่ี

ความชัดเจน 

มาตรา ๒๑ เมื่อได้รับค าขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 

ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปิดประกาศ 

ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนภายในเจ็ดวันนับแต่วนัที่รับค าขอ

จัดตั้งป่าชุมชนนัน้ ไว้ในที่เปดิเผย ณ ศาลากลางจังหวัด 

ที่ท าการอ าเภอหรอืกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านันท้องที่ ที่ท าการ

ผู้ใหญ่บ้าน และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านพืน้ทีน่ัน้ 

โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศในประกาศนัน้ด้วย 

เมือ่พน้สามสิบวนันบัแต่วนัปิดประกาศค าขอ

ตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการย่ืนค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 

ในพืน้ที่ป่าเดียวกันโดยระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซอ้นกัน 

ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด าเนินการตอ่ไป

ตามมาตรา ๒๒ 

ในระหว่างเวลาสามสิบวันนบัแต่วนัปิดประกาศ

ค าขอตามวรรคหนึ่ง หากมกีารย่ืนค าขอจัดตั้ง 

ป่าชุมชนในพืน้ทีป่่าเดียวกันมากกว่าหนึ่งค าขอ โดยแต่ละ

ค าขอระบุเขตป่าชุมชนที่จะขอจัดตั้งซอ้นพืน้ที่กนัทั้งหมด

หรอืบางสว่น ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจัด
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ใหม้ีการประชุมผู้ย่ืนค าขอจัดตั้งป่าชุมชน 

ซ้อนพืน้ที่กนัเพือ่ท าความตกลงรว่มกันจัดท าค าขอจัดตัง้

ป่าชุมชนเป็นค าขอเดียวกัน หลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดการ

ประชุมให้เปน็ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดก าหนด 

ในกรณีทีผู่้ย่ืนค าขอจัดตั้งปา่ชุมชนซ้อนพืน้ที่กนั

สามารถตกลงรว่มกนัจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเปน็ 

ค าขอเดียวกันได้ ให้ถอืว่าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนแต่ละ 

ค าขอที่ย่ืนไว้แต่แรกเปน็อนัตกไป และถือว่าค าขอจัดตั้ง 

ป่าชุมชนที่ผู้ย่ืนค าขอแต่ละรายตกลงรว่มกันจัดท าเป็น 

ค าขอเดียวกันนัน้เปน็ค าขอที่ย่ืนตามมาตรา ๒๐  

และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดด าเนินการ

ตอ่ไปตามมาตรา ๒๒ 

ในกรณีทีผู่้ย่ืนค าขอจัดตั้งปา่ชุมชนซ้อนพืน้ที่กนั

ไม่สามารถตกลงรว่มกนัจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นค า

ขอเดียวกันได้ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

เป็นผู้มอี านาจวินิจฉัย 
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มาตรา ๒๒ ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัทีไ่ด้ขอ้ยุติ

เกี่ยวกับค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๑  

ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมอบหมาย 

ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งทอ้งที่ เพื่อท าการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุในค าขอ

และให้รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดภายในหกสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับ

มอบหมายเพื่อด าเนนิการดังกล่าว 

การตรวจสอบและรายงานตามวรรคหนึ่ง  

ให้เปน็ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

ก าหนด และให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่

เสนอความเหน็ว่าสภาพพื้นที่ตามค าขอนัน้ควรจัดตั้งเปน็

ป่าชุมชนหรอืไม่ และควรเป็นป่าชุมชนทีม่ีวตัถุประสงค์

อย่างไร หรอืมีขอ้สังเกตประการใดเกี่ยวกับค าขอจัดตั้ง

ป่าชุมชน 
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มาตรา ๒๓ เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

ตามมาตรา ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า

จังหวัดปิดประกาศค าขอและรายงานผลการตรวจสอบ

โดยสรุปไว้ในที่เปิดเผยเป็นเวลาสามสิบวัน และสง่ค าขอ

และรายงานผลการตรวจสอบโดยสรุปนั้นให้กรมประชาสัมพันธ์

ด าเนินการเพือ่เผยแพร่เป็นเวลาเจ็ดวัน 

การปิดประกาศค าขอและรายงานผลการตรวจสอบ

ตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๑ โดยอนุโลม 

ใหห้น่วยงานของรัฐและบุคคลใดไม่วา่จะอยู่ 

ในทอ้งทีน่ัน้หรอืไม่ มีสทิธิท าหนังสอืแสดงขอ้คัดค้าน 

หรอืความเหน็เกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชนไดภ้ายในเก้าสิบวนั

นับแต่วันครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 

  

มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาค าขอและรายงาน

ผลการตรวจสอบ คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

จะมีหนังสอืแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลพืน้ที่ 

ตัวแทนองค์กรเอกชนในพืน้ที่หรอืผูม้ีหนังสอืคัดค้าน 

หรอืแสดงความเหน็มาให้ขอ้เท็จจริงหรอืความเหน็  

เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชนก็ได้ 

และคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดต้องพิจารณา
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ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

เหน็ว่ารายละเอียดในค าขอดังกล่าวไม่ถูกตอ้งหรอื 

ไม่เหมาะสม คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

มอี านาจสั่งให้ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนแก้ไขได ้

ในกรณีทีผู่้ขอจัดตั้งป่าชุมชนมิได้แก้ไขหรอื

ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ภายในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวัด มีอ านาจพิจารณาค าขอนั้นตามที่เหน็ควรตอ่ไป 

 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดมมีตใิห้จัดตั้งปา่ชุมชนตามค าขอ หรอืให้จัดตั้ง

ป่าชุมชนเพียงบางสว่น หรอืโดยก าหนดเงื่อนไข หรอืมีมติ

ไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

แจง้มติดังกล่าวให้ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้มีหนังสือคัดคา้น 

หรอืแสดงความเหน็ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติ 

ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรอืผูม้หีนังสอืคัดค้าน 

มีสทิธิอทุธรณ์มติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนภายใน

  



ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

ตารางวเิคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นตอ่ร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. .... โดยกรมป่าไม้                                                                                                    หน้า 35 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ความคดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาของกรมป่าไม้ 

หกสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับหนังสอืแจ้ง ทั้งนี ้ให้พิจารณา

อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนให้เปน็ที่สุด 

และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดปฏิบตัิ 

ให้เปน็ไปตามค าวนิิจฉัยดังกล่าว 

หนังสอืแจ้งของคณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวัด ค าอุทธรณ์ของผู้ย่ืนค าขอหรอื ผู้มหีนังสือ

คัดค้าน และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน ตอ้งแสดงเหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง 

 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชนได้และปรากฏว่า 

ไมม่ีการอุทธรณ์จนพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว  

ให้รายงานอธิบดีเพือ่พิจารณา หากอธิบดีไม่เหน็ชอบกบั

มติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดให้น าเสนอ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณา และให้น า

มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีทีอ่ธิบดีเหน็ชอบด้วยกับมติของ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรอืในกรณีที่

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณารายงานที่ได้รับ
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จากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง หรอืพิจารณาอุทธรณ์ค าขอ

จัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แล้วมีค าวนิิจฉัย

ให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ ใหอ้ธิบดีประกาศการอนมุัติจัดตั้ง 

ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญตามที่

ก าหนดในระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมือ่ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

หมวด ๕ 

การจัดการป่าชุมชน 

 

  

มาตรา ๒๗ เมื่อไดม้ีประกาศการจัดตั้งป่า

ชุมชนแล้ว ให้ผู้ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชตีามมาตรา ๒๐ 

วรรคสอง (๒) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (๓) เป็น

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิกป่าชุมชน 

และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน และคณะกรรมการจัดการ

ป่าชุมชนให้เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

     - หลักเกณฑก์ารแต่งตั้งกรรมการป่าชุมชนให้

มีความชัดเจน 

 

     - การแต่งตั้งกรรมการจัดการป่าชุมชนมี

ความชัดเจนอยู่แล้ว เนื่องจากเมื่อได้มปีระกาศ

การจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ผู้ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชี

ตามมาตรา ๒๐ (๓) จะเป็นคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชน อนัเปน็รายละเอียดในการย่ืนค า

ขอจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งจะตอ้งย่ืนมาพร้อมกับค าขอ

จัดตั้งป่าชุมชน โดยประเภทและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนนัน้ จะเป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๒๘ สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแล

รักษาป่าชุมชน ดังนี้ 

(๑) ปฏิบตัติามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชน ขอ้บังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

และแผนจัดการป่าชุมชน 

(๒) ร่วมมอืกบัทางราชการในการดูแลรักษา 

ป่าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัหิน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

จ านวนไมน่้อยกว่าสามในสีข่องคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มอียู่อาจมีมตใิห้สมาชิกป่าชุมชน 

ผู้นัน้พน้จากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

 

     - มาตรา 26 วรรคสุดท้าย แก้ไขเป็น หนึ่งใน

สองหรอืครึ่งหนึ่ง 

     - ให้คงตามร่างเดิม จากข้อเสนอแนะน่าจะ

เป็นการอ้างเลขมาตราคลาดเคลื่อน โดยน่าจะ

เป็นไปตามมาตรา 28 ทีว่างหลักให้สมาชิกป่า

ชุมชนที่ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบตัหิน้าทีต่าม

พระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการจัดการป่า

ชุมชนจ านวนไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มอียู่

อาจมีมตใิห้สมาชิกป่าชุมชนผู้นัน้พน้จากการเป็น

สมาชิกป่าชุมชน เนื่องจากเป็นเรือ่งทีม่ี

ความส าคัญ ซึ่งหากแก้ไขมติให้สมาชิกป่าชุมชน

พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนด้วยมติจ านวนไม่

หนึ่งในสองหรอืครึ่งหนึ่งอาจท าให้มีการกลั่น

แกล้งกันได ้

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ด าเนินการจัดการป่าชุมชนให้เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนมุตัิ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี ้

(๑) ออกขอ้บังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 

หลักเกณฑก์ารรับบุคคลเปน็สมาชิกป่าชุมชน  

     - มาตรา 28 (6) ไกล่เกลี่ยหรอื

ประนีประนอมร่วมกับเจ้าหน้าที่เมือ่สมาชิกป่า

ชุมชนเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 

 

 

 

 

     - จากข้อเสนอแนะน่าจะเป็นการอ้างเลข

มาตราคลาดเคลื่อน โดยน่าจะเป็นไปตามมาตรา 

29 (6) ที่วางหลักให้คณะกรรมการจัดการป่า

ชุมชนมอี านาจหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอม 

เมื่อสมาชิกป่าชุมชนเกิดความขัดแย้งในการจัดการ

ป่าชุมชน 
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และการจัดการทรัพย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งนี้ 

ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และไม่ขัดแย้ง

กับระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

(๒) สั่งให้ผูห้นึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรอื 

ให้กระท าการหรอืงดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๑) หรอืพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ร่วมมอืกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดใหม้ี

หลักเขต ป้าย หรอืเครื่องหมายอื่นตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ดูแลรักษาทรัพย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชน 

(๕) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบตัหิน้าที่ที่

ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี ้

(๖) ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอม เมื่อสมาชิกป่าชุมชน

เกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน 

(๗) ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีทีม่ี 

การจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) มมีติดว้ยคะแนนเสียงจ านวนไมน่อ้ยกว่า

สามในสี่ให้รับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชนหรอืให้สมาชิก

ป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

     - มาตรา 29 วรรคหนึ่ง กรรมการป่าชุมชน 

สามารถก าหนดข้อบังคับไดโ้ดยสอดคล้องและ

หรอืไม่ขัดแย้งกับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .... ได้  

ในวรรค 1 ในการก าหนดขอ้บังคับป่าชุมชน 

สามารถใช้ช่ือว่า ธรรมนูญป่าชุมชน (บ้าน/ต าบล)

หรอืที่มอียู่ก่อนแล้ว หรอืชื่ออืน่ตามเหมาะสมได้ 

เป็นตน้ 

     - ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากเป็นค าที่มี

ความหมายชัดเจนแล้ว ถ้าเปลี่ยนชื่อแตกต่างไป

จากเดิมจะท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรอืเกิด

ความสับสนได ้

     - ควรให้ชุมชนเปน็คนก าหนด ดูแลรักษา มี

กฎระเบียบของป่าชุมชนแตล่ะป่า มีคณะกรรมการ

ป่า ให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชนจะ

เกิดความรักป่า มีความผูกผันกบัป่า มีความหวง

แหน เพราะป่าคือแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที่

อาศัยของสัตว์ป่า 

 

     - ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ชุมชน หรอื

สมาชิกป่าชุมชน สามารถเสนอความคิดเห็นใน

การออกขอ้บังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนได้ 

โดยเสนอผ่านทางคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ซึ่งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะออก

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนให้

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และไม่

ขัดแย้งกับระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่า

ชุมชน ทั้งนี ้การออกขอ้บังคบัดังกล่าว จะต้อง

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดก่อน 
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(๙) ด าเนนิการตามที่เหน็สมควรเพือ่ปอ้งกัน

หรอืบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 

(๑๐) ปฏิบตัิการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้น

พระราชบัญญัตินี ้หรอืตามทีค่ณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

หรอืคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

การออกข้อบังคับตาม (๑) จะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก่อน 

 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทีฝ่่าฝืนหรอืไม่

ปฏิบตัหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิี ้คณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดจ านวนไมน่้อยกว่าสามในสี่ของ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่

อาจมีมตใิห้สมาชิกป่าชุมชนผู้นัน้พน้จากการเป็น

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

 

     ควรมีการก าหนดสิทธ ิบทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการป่าชุมชนให้ชัดเจน  

 

     - ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ได้ก าหนด

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ไว้ชัดเจนแล้วในมาตรา 29 มาตรา 35 และ

มาตรา 36 

     - ก าหนดบทลงโทษให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการ

ป่าชุมชนสามารถท าอะไรได้บ้าง มีตรงไหนที่

รองรับในการท างานหากเกิดปัญหาจะมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 

 

     - ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ได้ก าหนด

บทลงโทษคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไว้แล้ว 

ในกรณีผูน้ัน้ฝ่าฝนืหรอืไมป่ฏิบตัิหน้าทีต่าม

พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัด มีอ านาจถอดถอนสมาชิกป่าชุมชน

ผู้นัน้พน้จากการเป็นคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชน ตามมาตรา 29 วรรคท้าย ประกอบกับ

มาตรา 19 (3) 

     - อยากให้ชุมชนเปน็ผู้ดแูลและก ากับในเรือ่ง

การใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีป่่าชุมชนของตนเอง 

และออกกฎหมายของป่าชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ 

     - ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ชุมชน หรอื

สมาชิกป่าชุมชน สามารถเสนอความคิดเห็นใน

การออกขอ้บังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนได้ 

โดยเสนอผ่านทางคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ซึ่งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะออก

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนให้

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และไม่

ขัดแย้งกับระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่า
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ชุมชน ทั้งนี ้การออกขอ้บังคบัดังกล่าว จะต้อง

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดก่อน 

     - มีกฎหมายรองรับกฎของชุมชนในการดูแล

ป่าชุมชนใหม้ีกฎที่แนน่อน 

 

     - ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ได้ก าหนด

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ไว้ชัดเจนแล้วในมาตรา 29 มาตรา 35 และ

มาตรา 36 

มาตรา ๓๐ แผนจัดการป่าชุมชนที่

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนมุัติแล้วใหใ้ช้บังคับ

ได้เป็นเวลาห้าปี  

ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอ 

แผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ก่อนแผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือน

เมือ่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนมุตัิ 

แผนจัดการป่าชุมชนแล้ว ให้น ามาใช้บังคับถัดจากวันที่

แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลงหรอืในวนัที่

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณี  

 

ในระหว่างที่แผนจัดการป่าชุมชนเดิมหมดอายุลง 

ถ้าคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดยังไม่อนมุตัิ 

     - ในป่าชุมชน ให้จัดท าแผนพัฒนาป่าชุมชนให้

ชัดเจน ทุกปี โดยในแผนมีดา้นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านพัฒนาฟื้นฟูป่า 

 2. ด้านสร้างรายได้ 

 3. ดา้นส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 4. ดา้นการสร้างผลผลิตจากป่าชุมชน 

 5. ดา้นการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากป่าชุมชน 

เพื่อให้เปน็ค่าตอบแทนผู้ดูแล (คณะกรรมการป่า

ชุมชน) 

     - ตามร่างพระราชบัญญัตนิี ้ได้ก าหนดให้ 

ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา 20 ต้องมี

รายละเอียดของแผนจัดการป่าชุมชน ซึ่งต้อง

แสดงให้เหน็การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา

หรอืการควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ การใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน วิธีด าเนินการ

และรายการอื่นที่คณะกรรมการนโยบายป่า

ชุมชนก าหนด ทั้งนี ้แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าว 

จะต้องรับอนมุตัิจากคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัด และใช้บังคับได้เพียงห้าปี 
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แผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ใหน้ าแผนจัดการป่าชุมชนเดิม

มาใช้ตอ่ไปจนกว่าจะมีการอนมุัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ 

 

มาตรา ๓๑ ในกรณีทีม่ีเหตอุนัสมควร 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจขอเปลี่ยนแปลง 

เขตป่าชุมชน ปรับปรุงแผนจัดการป่าชุมชน หรอืขอให ้

เพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรอืบางสว่นได้ แตต่อ้งแสดง

เหตุผลและรายละเอียดโดยชัดแจ้ง และให้น ามาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕  

และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

  

มาตรา ๓๒ พนกังานเจา้หน้าที่ตอ้งจัดใหม้ีหลกัเขต 

ป้าย หรอืเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าชุมชน  

บริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใชป้ระโยชน์

ไว้ตามสมควร เพื่อใหป้ระชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน 

และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน

ตอ้งให้ความร่วมมอืในการด าเนินการนีด้้วย 
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มาตรา ๓๓ ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน 

มีสทิธิใชป้ระโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน 

(๑) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพือ่การทอ่งเที่ยว

เชงินิเวศ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน 

(๒) การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อการ

นนัทนาการในบริเวณเพือ่การใชป้ระโยชน์ ให้เปน็ไป 

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน ให้เปน็ไป

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

(๔) การท าไม้ในบริเวณเพือ่การใชป้ระโยชน์ให้

ท าได้ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพและการใช้สอยของ

สมาชิกป่าชุมชน หรอืใช้ในกจิกรรมสาธารณะภายใน

ชุมชนนัน้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

ก าหนด ทั้งนี้ ตอ้งสอดคลอ้งกับแผนการจัดการป่าชุมชน

ที่ได้อนมุตัิ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

วัฒนธรรม และความย่ังยืน  

(๕) การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นใน

เขตป่าชุมชน ทีม่ีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

     - จะทราบได้อย่างไรว่าใครบ้างที่เป็นสมาชิก

กลุ่มป่าชุมชนที่จะสามารถเข้ามาเก็บหาของป่าได้

จงึควรหาข้อที่ชัดเจนมากกวา่นี้ 

     - ควรให้สทิธ์ิในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์แก่

ชุมชนใหม้าก 

     - การมี พ.ร.บ. ป่าชุมชนเปน็สิ่งที่ด ีแตอ่ยาก

ให้ใส่เนือ้หาใน พ.ร.บ. ป่าชุมชน โดนค านึงถึงสิทธ์ิ

และผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก อย่าใส่เนือ้หา

ที่ไปบีบบังคับชุมชนมากเกินไป เพราะผู้ดูแลป่า

ชุมชนที่ดทีี่สุด คอื ผูท้ีอ่ยู่ในชุมชน 

     - ชุมชนเป็นผู้ดูแลป่าเป็นหลกั ควรค านึงถึง

สิทธิ์และประโยชน์จากการใชป้่าจากชุมชน ขอ้ดี 

คือเปน็แนวเขตของป่าชุมชนที่ชัดเจน ไมม่ีการบุก

รุกพืน้ที่จากชุมชน 

     - ควรให้สทิธ์ิในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์แก่

ชุมชนใหม้าก เพราะผู้ที่จะรักษาและใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืน คอืป่าชุมชน 

     - ควรส่งเสริมสนับสนนุการเก็บของป่าเพื่อ

สร้างรายได้ 

     - ให้สทิธิกรรมการป่าชุมชนการใชป้ระโยชน์ใน

     - เมื่อมีการประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนจะท า

ให้ผูม้ีรายชื่ออยู่ในบัญชตีามมาตรา 20 วรรค

สอง (2) เป็นสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งมหีน้าที่ในการ

ดูแลรักษาป่าชุมชนตามมาตรา 28 รวมถึงมีสทิธิ

ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการภายในป่า

ชุมชน ตามมาตรา 33 เช่น การใชป้ระโยชน์จาก

ป่าชุมชนเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการ

นนัทนาการ การเก็บหาของป่า การท าไม้ใน

บริเวณเพื่อการใชป้ระโยชน์ให้ท าไดต้ามความ

จ าเป็น และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อืน่ในป่าชุมชน ทั้งนีร้ายละเอียดจะเป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นอนุบัญญตัติอ่ไป 
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พืน้ที ่

มาตรา ๓๔ บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจาก 

ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตนิี ้ ไมต่อ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ค่าภาคหลวง หรอืค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่าตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

 

  

มาตรา ๓๕ ใหก้รรมการจัดการป่าชุมชน

จ านวนไมน่้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มอียู่มอี านาจท านติิกรรมใด ๆ 

ผูกพันทรัพย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชนและด าเนินคดี

เกี่ยวกับทรัพย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชนได้ 

 

  

มาตรา ๓๖ ในกรณีทีม่ีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

นี ้หรอืระเบียบ หรอืขอ้บังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี ้

และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรอืสิง่แวดล้อมในป่าชุมชน 

ให้กรมป่าไมห้รอืคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจ

ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี ้

(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่ง
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ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรอืกระท าให้สิ่งนัน้หมดสภาพ

ความเป็นอนัตราย หรอืความเปน็พิษ ตลอดจนการ

น าเอาของนัน้มาเก็บ กกั หรอืรักษาไว้  

(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จา่ยไปในการท าให้

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาสู่สภาพเดิม 

(๓) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือ

บุคคลหรอืทรัพย์สนิของบุคคลอื่น เนื่องในความเสียหายนั้น 

(๔) ค่าด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐในการประเมิน

ความเสียหายและประเมินคา่ใช้จ่ายในการเยียวยา

ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

สุขภาพของบุคคล  

(๕) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐได้จา่ยในการ

ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รบัค่าสินไหมทดแทนตาม

กฎหมาย เช่น ค่าใช้จา่ยที่รัฐจ่ายเป็นค่าท างานของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมพยานหลักฐาน

และ 

การด าเนินคดีในศาล และค่าธรรมเนียมในศาล 

(๖) มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ตอ้ง

เสียหายในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนนอกจาก

ดอกเบีย้ผิดนัดทีต่อ้งได้รับแล้ว ให้ค านึงถึงการ
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เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงนิตราตั้งแต่เวลาที่ละเมิดจนถึง

เวลาที่ช าระค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย 

มาตรา ๓๗ ในการด าเนินคดีตามมาตรา ๓๕ 

และ มาตรา ๓๖ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

อาจขอให้พนกังานอัยการด าเนินคดีให้กไ็ด้ และให้ได้รับ

ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 

  

มาตรา ๓๘ กรณีเกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สนิ

ส่วนกลางของป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนมิได้ด าเนนิการฟอ้งรอ้ง ให้อธิบดมีีอ านาจ 

ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องรอ้งคดีดังกล่าวเพื่อ

เรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อจา่ยให้เป็นทรัพย์สนิส่วนกลาง

ของป่าชุมชนนัน้ได ้

 

  

มาตรา ๓๙ บทบัญญตัิในมาตรา ๓๗ ไม่เป็น

การลบล้างหรอืจ ากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง 

ที่บุคคลมอียู่ตามบทบัญญตัขิองกฎหมายอื่น และไม่เปน็

การตัดอ านาจของผูม้อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายอื่น 

ที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน 
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หมวด ๖ 

การควบคุมดูแลป่าชุมชน 

 

  

มาตรา ๔๐ เจา้หน้าที่ป่าชุมชนมอี านาจและหน้าที ่

ดังต่อไปนี ้

(๑) ตรวจสอบพืน้ที่และตรวจตราดูแลการ

ด าเนินการและกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน 

(๒) แนะน า ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนนุ

การด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัตนิี้ 

(๓) ในกรณีที่ไมอ่าจเรียกประชุมคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนได้ทัน ใหม้อี านาจสั่งให้ผูห้นึ่งผู้ใดออก

จากป่าชุมชนหรอืให้กระท าการหรอืงดเว้นการกระท าใด 

ๆ ในป่าชุมชนในกรณีกระท าการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติาม

พระราชบัญญัตินี ้หรอืระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนหรอืข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

และให้รายงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบ 

(๔) ด าเนนิการตามที่เหน็สมควรเพือ่ปอ้งกัน

หรอืบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
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(๕) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า

จังหวัดเมือ่ปรากฏว่ามีกรณจีะต้องเพิกถอนป่าชุมชน 

ทั้งแปลงหรอืบางสว่น 

 

มาตรา ๔๑ ภายในป่าชุมชน 

(๑) ห้ามท าไม้ในบริเวณเพือ่การอนุรักษ์  

(๒) ห้ามใช้เปน็ทีอ่ยู่อาศัยหรอืที่ท ากนิ 

(๓) ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ 

เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรอืสัตวป์่าคุ้มครอง 

หรอืกระท าการดว้ยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย 

แก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เปน็การกระท าตามมาตรา ๓๓ 

หรอืตามที่พระราชบัญญัตินีบ้ัญญตัิให้กระท าได้  

 

     - มาตรา ๔๑ ข้อ (๓) ข้อความห้ามบุคคลใด

ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า การ

เก็บหาของป่าดังกล่าวที่ห้าม มีขอบเขตมากมาย

เพียงใด ควรระบุให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่ชัดเจนการ

น ามาบังคับใช้จะมีผลให้ประชาชนรอบพืน้ที่ป่าที่ใช้

ประโยชน์จากป่ามีความเสี่ยงต่อการท าผิดขอ้ห้าม

ดังกล่าว 

     - การห้ามบุคคลใดเก็บหาของป่าตามร่าง

มาตรา 41 (3) นัน้ มีบทยกเว้นตามร่างมาตรา 

33 (3) ไว้ ซึ่งเป็นการวางหลักให้สมาชิกป่า

ชุมชนมีสทิธิเก็บหาของป่าได้ แต่การกระท า

ดังกล่าวจะต้องเปน็ไปตามระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนด้วย 

     - ต้องการใหม้ีการปอ้งกันการลักลอบตัดไม้

และจัดท าแนวเขตระหว่างป่ากับชุมชนให้ชัดเจน 

     - ร่างพระราชบัญญัติชุมชนมีการวาง

หลักการป้องกนัการลักลอบตัดตน้ไม้ตามมาตรา 

41 แล้ว ทั้งยังมีบทก าหนดโทษส าหรับผูท้ี่กระท า

ความผิดเกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการ

ลงโทษทางอาญาเป็นลักษณะป้องปรามเพื่อ

ยับย้ังผู้กระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลัว 

หรอืป้องกนัมิให้ได้รับความสะดวกในการกระท า

ความผิด มาตรการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

และมีประสทิธิภาพมากที่สุด 
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มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา  

การวิจัย ตลอดจนเพือ่ติดตามผลการปฏิบตัิการตาม

พระราชบัญญัตินี ้ใหเ้จ้าหนา้ที่ป่าชุมชน พนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรอืผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย  

มอี านาจเข้าไปในป่าชุมชนเพื่อด าเนนิการดังกล่าวได้ 

ในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ให้บุคคล

ดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืแสดงการได้รับ

มอบหมาย แล้วแต่กรณี เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องรอ้งขอ 

 

  

มาตรา ๔๓ บุคคลใดซึ่งมิใชเ่จ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย

ตามมาตรา ๔๒ เข้าไปกระท าการใดๆ เพื่อการศึกษา 

ค้นคว้า วจิัย หรอืส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 
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มาตรา ๔๔ เมือ่ปรากฏว่ามกีารกระท าหรอืมี

เหตุอนัควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้เจา้หน้าทีป่่าชุมชน และพนักงาน

เจ้าหน้าที่มอี านาจท าการ หรอืสั่งให้ท าการเฉพาะหน้า 

เท่าที่จ าเป็น ดังต่อไปนี ้

(๑) ตรวจค้นบุคคลหรอืยานพาหนะ 

(๒) จับและควบคุมตัวผู้กระท าความผิด 

(๓) ยึดหรอือายัดสิ่งของที่มไีว้เป็นความผิด 

หรอืใช้ หรอืจะใช้ในการกระท าความผิด หรอืได้มาจาก

การกระท าความผิด 

ให้สง่ตัวผู้กระท าความผิดพร้อมด้วยสิ่งของที่

ยึด หรอือายัดไว้ให้แก่พนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจ

โดยไม่ชักช้า 

 

  

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบตัหิน้าที่ตาม

พระราชบัญญัตินีท้ี่เกี่ยวกับความผิดอาญา ให้เจา้หน้าที่

ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่เปน็พนักงานฝ่าย

ปกครอง หรอืต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
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มาตรา ๔๖ ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดพบว่า คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรอื

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระท าการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิัตติาม

พระราชบัญญัตินี ้ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน หรอืขอ้บังคับของคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจ

ด าเนินคดหีรอืสั่งการให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน  

หรอืเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดังกล่าว กระท าการ หรอืงดเว้น

กระท าการนั้นได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

ก าหนด 

ในกรณีทีผู่้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยกับ 

ค าสั่งดังกล่าว ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนภายในสิบห้าวนันบัแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และให้น า

มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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การอุทธรณ์ไม่เปน็เหตุให้ทเุลาการที่ต้องปฏบิัติ

ตามค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

หรอืคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๔๗ อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม

สนับสนนุและติดตามดูแลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และอาจสั่งให้

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริง

หรอืแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้ 

  

มาตรา ๔๘ อธิบดีอาจขอใหค้ณะกรรมการ 

ป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการหรอืยับย้ังกระท าการใด ๆ 

เพื่อให้เปน็ไปตามกฎหมาย นโยบายหรอืมติของคณะรัฐมนตรี 

และระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

เมือ่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดได้รับ

แจ้งจากอธิบดีตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดพิจารณาและแจ้งผลให้อธิบดีทราบภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าขอ 

ในกรณีทีอ่ธิบดีไมเ่หน็ชอบดว้ยกับความเห็น
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ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดที่แจง้ 

ตามวรรคสอง ให้อธิบดนี าเสนอคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนพิจารณาภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจง้

ผลการพิจารณา และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๙ ในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัตินี้

ให้เจา้หน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 

  

มาตรา ๕๐ ภายในป่าชุมชนหากพบว่ามีการฝ่าฝนื

ตอ่พระราชบัญญัตินี ้เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ 

หรอืมีสิ่งอื่นใดในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการฝ่าฝืนท าลาย 

หรอืรื้อถอนสิ่งนัน้ ๆ ออกไป ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัติาม 

หรอืไม่รูต้ัวผูฝ้่าฝนื หรอืเพือ่ป้องกนั หรอืบรรเทาความ

เสียหายแก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด

จะกระท าการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้

ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าฝ่าฝืนมหีน้าที่ชดใช้ 

     - มาตรา 50 เป็นเหตุให้มีสิ่งกอ่สร้างขึ้นใหม่

หรอืมีสิ่งอื่นใดในป่าชุมชน ควรเพิ่มเติมประโยคที่

ก่อความเสียหายหรอือาจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ป่าชุมชน 

     - ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากการมีสิ่งปลูก

สร้างขึ้นใหมห่รอืสิ่งอืน่ใดในป่าชุมชน อนัเกิดจาก

การฝ่าฝืนตอ่พระราชบัญญัตนิี ้ซึ่งเป็นการ

กระท าความผิดตามกฎหมายแล้ว จึงไม่

จ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าสิ่งก่อสร้างหรอืสิ่งอืน่ใด

ดังกล่าว จะก่อความเสียหายหรอือาจกอ่ใหเ้กิด

ความเสียหายแก่ป่าชุมชนด้วยหรอืไม่ 
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ค่าใช่จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่คณะกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดกระท าการเสียเอง 

 

หมวด ๗ 

การเพิกถอนป่าชุมชน 

 

  

มาตรา ๕๑ อธิบดีมอี านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน

ทั้งแปลงหรอืแต่บางส่วนได้ มีกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิก

ถอนป่าชุมชนตามมาตรา ๓๑ 

(๒) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิง้ไม่

จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นตอ่เนื่องติดต่อกันเปน็เวลา ๑ ป ี

โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(๓) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบตัิ

ตามพระราชบัญญัตินี ้หรอืระเบียบ หรอืข้อบังคับ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้อนัจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชน

ได้รับความเสียหาย หรอืมีเหตไุม่ควรไว้วางใจให้จัดการ 

ป่าชุมชนตอ่ไป 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีสทิธิอุทธรณ์

ค าสั่งเพิกถอนป่าชุมชน โดยใหน้ ามาตรา ๒๕  

     - มาตรา 51 (2) การทอดทิง้ไม่จัดการฟื้นฟู

ป่าชุมชนตอ่เนือ่งกัน 8 เดือน น่าจะดีกว่า 1 ป ี

     - ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากสอดคล้องกับ

ร่างมาตรา 19 (๙) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ

ป่าชุมชุนประจ าจังหวัดมีหนา้ที่ ตรวจสอบ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนใน

จังหวัดแล้วจัดท ารายงานเสนอ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง และเมื่อพิจารณาผลจากการที่

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิง้ไม่จัดการ

ฟื้นฟูป่าชุมชนตอ่เนื่องติดตอ่กนัเปน็เวลาหนึ่งปี 

โดยไม่มีเหตอุันสมควร เปน็การสง่ผลให้อธิบดีมี

อ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนนัน้ได้ ดังนัน้ 

ระยะเวลาหนึ่งปีเปน็ระยะเวลาที่มีความเหมาะสม

แล้ว 
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มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเพิกถอนป่าชุมชนให้มผีลเมือ่ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในกรณีทีม่ิใชก่ารเพิกถอน 

ป่าชุมชนทั้งแปลงให้มีแผนทีแ่สดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง

แนบท้ายประกาศด้วย 

 

มาตรา ๕๒ กรณีป่าชุมชนซึ่งเป็นพืน้ทีอ่ืน่ของ

รัฐ เมื่อสิน้สุดระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลพืน้ที่นั้น หรอืสิ้นสุดโดยเงื่อนไขอื่นใดตามที่

ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือเป็นการเพิกถอน 

ป่าชุมชนโดยทันที 

  

มาตรา ๕๓ ทรัพย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชนที่

ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ใหต้กเปน็ของแผ่นดิน 

ส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้กรมป่าไม้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ใน

กิจการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

     -มาตรา 53 ขอ้ 3 แก้ไขเป็น (ก) ให้ชุมชน

ท้องถิน่ใช้เพือ่ช่วยเหลือและอุดหนนุกิจกรรมใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 

     - ให้คงตามร่างเดิม ควรให้กรมป่าไม้เป็น

ผู้ดูแลรักษา เพื่อใหม้อี านาจในการบริหารจัดการ

สังหาริมทรัพย์ และสามารถน ามาใช้ในกิจการ

จัดการเฉพาะที่เกี่ยวกับป่าชุมชนเท่านั้น 

มาตรา ๕๔ ป่าชุมชนที่ถกูเพกิถอนตามมาตรา ๕๑ 

อาจมีการขอจัดตั้งป่าชุมชนใหมอ่ีกได้ ตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด และให้น า

ความในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
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หมวด ๘ 

เบ็ดเตล็ด 

 

  

มาตรา ๕๕ ถ้าเปน็การสมควรให้บุคคลใดช าระเงนิ 

ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรอืค่าบริการ เนือ่งในการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชน ให้คณะกรรมการนโยบายป่า

ชุมชนมอี านาจก าหนดอตัราและวางระเบียบเกี่ยวกับ 

การเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรอืค่าบริการ

ดังกล่าวได้ 

เงินที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง เงินที่มผีู้บริจาค  

เงินสนบัสนนุจากรัฐบาล และเงนิรายได้อื่น ๆ ให้ได้รับ

การยกเวน้ไมต่อ้งเสียภาษอีากรใด และให้เกบ็รักษาไวใ้ช้จ่าย

ในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน โดยไมต่อ้งน าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด 

 

 

 

 

 

     - ให้การด าเนินการอย่างต่อเนือ่งพรอ้ม

งบประมาณมาช่วยเหลือ เพือ่ผลประโยชน์แก่

ชุมชน 

     - มีงบประมาณในการดูแลป่าชุมชน 

     - ให้จัดสรรงบประมาณมาดูแลจดัการป่าชุมชน 

     - ตามร่างพระราชบัญญัติฉบบันี ้ได้วาง

หลักเกณฑ์ให้ป่าชุมชนแต่ละป่ามีงบประมาณใน

การบริหารจัดการป่าชุมชน ในรูปแบบ ทรัพย์สนิ

ส่วนกลาง ซึ่งจะมีที่มาจาก รายได้ที่เกิดจาก

กิจกรรมในป่าชุมชน (ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 

ค่าบริการ) เงินที่มีผู้บริจาค และเงินงบประมาณ

ของรัฐ  
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หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 

 

  

      - บทการลงโทษผู้กระท าผิดในการบุกรุก 

ป่าชุมชนตอ้งมีความเข้มงวด 

     - ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ได้ก าหนด

บทลงโทษผูก้ระท าผิดในการบุกรุกป่าชุมชนไว้

เข้มงวดแลว้ ในมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 

59 มาตรา 60 และมาตรา 61  

     - ควรมีบทลงโทษ ใน พรบ.ฉบับใหมใ่ห้ชัดเจน

และเด็ดขาด เพื่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

     - ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ได้ก าหนด

บทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินีชั้ดเจนแล้ว ในหมวด 9  

บทก าหนดโทษ ตั้งแตม่าตรา 56 ถึง มาตรา 62 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบตัติาม

ระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

ตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน 

หรอืปรับไม่เกนิห้าพนับาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

     - มาตรา 58 แก้ไขเป็น ผู้ใดฝ่าฝนืหรอืไม่

ปฏิบตัติามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตาม

มาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี  

หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งหมืน่บาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

     - ให้คงตามร่างเดิม จากข้อเสนอแนะน่าจะ

เป็นการอ้างเลขมาตราคลาดเคลื่อน โดยน่าจะ

เป็นไปตามมาตรา 56 ซึ่งการฝ่าฝืนระเบียบของ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนไม่ท าให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรง ดังนั้น ระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดอืน หรอืปรับไม่เกนิห้าพันบาท 

หรอืทั้งจ าทั้งปรับ จงึมีความเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบตัติาม

ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับ 

การจัดการป่าชุมชนตามมาตรา ๒๙ (๑) ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมือ่ผู้กระท าความผิด

ยินยอมให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจ

เปรียบเทียบได้ 

เงินค่าปรับตามวรรคสองใหต้กเปน็ทรัพย์สนิ

ส่วนกลางตามพระราชบัญญัตนิี ้

 

 

 

     - โทษปรับ 5,000 บาทถึงเท่าไหร่แล้วแต่มูล

ค่าที่กระท าความผิด ยกตัวอย่าง ขโมยไม้พะยูง 5 

ท่อนค่าปรับ 50,000 บาท 

     - เนื่องจากเป็นความผดิเล็กนอ้ย จึงเห็นควร

ใหม้ีการลงโทษปรับไม่เกนิหา้พันบาทเพียงอย่าง

เดียว และการที่จะให้ลงโทษตามมูลค่าในการ

กระท าความผิดนั้นไมอ่าจกระท าได้ เนื่องจาก

การลงโทษทางอาญาต้องมคีวามชัดเจน สว่นการ

ตัดไม้พะยูงซึ่งเป็นไมห้วงห้ามมโีทษตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อยู่

แล้ว โดยการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปตาม

กฎหมายป่าชุมชน และภายใต้บังคับของกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าบทระวางโทษฉบับใด

หนกักว่ากันก็ลงโทษตามกฎหมายฉบับนัน้ กรณี

อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ถือว่าอยู่ในป่า ตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดว้ย

เชน่กัน เนือ่งจากไมม่ีขอบเขตที่แน่นอน ดังนัน้ 

หากเกิดการกระท าผิดกรรมเดียวกันในเขตป่า

ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องมกีาร

ด าเนินคดตีามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

แล้วจงึพิจารณาว่าบทก าหนดโทษใดหนักก็ให้
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ลงโทษตามบทนั้น 

มาตรา ๕๘ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลายหรอื

เคลือ่นย้ายหลักเขต ป้าย หรอืเครือ่งหมายอืน่ใดที่จัดให้มขีึน้

ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอื

ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

  

มาตรา ๕๙ ผู้ใดขัดค าสั่งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนที่สั่ง

ตามมาตรา ๔๐ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน 

หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งหมืน่บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

  

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๔๑ ต้องระวาง

โทษจ าคุกตั้งแตห่กเดอืนถึงห้าปี หรอืปรับตั้งแต่ 

ห้าพันบาทถึงห้าหมืน่บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  

ในกรณีทีม่ีค าพิพากษาชีข้าดว่าบุคคลใดกระท า

ความผิดตามมาตรานี ้ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นยึดถอืหรอื

ครอบครองที่ดินในเขตป่าชุมชน ศาลมอี านาจสั่งให้

ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รับจา้ง ผู้แทนและบริวาร 

ของผู้กระท าผิดออกจากเขตป่าชุมชนได้ 

 

 

     - มาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 

เดือนถึง 5 ปี หรอืปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 5 

หมืน่บาท ควรปรับเปน็ จ าคุกตั้งแต่ 5 เดอืนถึง 5 

ปี หรอืปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 5 หมืน่บาท ง่าย

ตอ่การจ าง่าย 

     - ให้คงตามร่างเดิม เนือ่งจากมาตรการ

ลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้เปน็ลักษณะป้องปรามเพื่อ

ยับย้ังผู้กระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลัว 

หรอืป้องกนัมิให้ได้รับความสะดวกในการกระท า

ความผิด มาตรการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

แล้ว 
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มาตรา ๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท  

หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

     - มาตรา 60 วรรคสุดท้าย แก้ไขเป็น ปรับไม่

เกิน 100,000 บาท 

     - เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ จากข้อเสนอแนะ

น่าจะเป็นการอ้างเลขมาตราคลาดเคลื่อน โดย

น่าจะเป็นไปตามมาตรา 61 ซึง่เป็นการวางหลัก

ก าหนดระวางโทษให้บุคคล ซึ่งมิใชเ่จ้าหน้าที ่

ป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืผู้ซึ่งพนักงาน

เจ้าหน้าที่มอบหมาย เข้าไปกระท าการใดๆ  

เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วจิัย หรอืส ารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 

จากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด

นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรอืปรับ 

ไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ จึงมี 

ความเหมาะสมแล้ว 
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มาตรา ๖๒ บรรดาไม้หรอืของป่าที่ได้มา หรอืมีไว้

เป็นความผิด หรอืทรัพย์สนิที่ใช้ในการกระท าผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้ให้รบิเสียทั้งสิน้ไม่วา่จะมีผู้ถูกลงโทษ

ตามค าพิพากษาหรอืไม่กต็าม 

ให้ไม้ ของป่า หรอืทรัพย์สนิตามวรรคหนึ่งที่

ศาลมีค าสั่งรบิตกเปน็ของแผ่นดนิ 

ภายในสองปนีับแต่วนัที่มีการกระท าความผิด

เกิดขึ้นถ้าไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิดหรอืไม่สามารถ

ติดตามตัวผู้กระท าความผิดได้ ให้ไม้ ของป่า หรอื

ทรัพย์สนิที่ยึด หรอือายัดไว้เนือ่งจากการกระท าความผิด

นัน้ตกเปน็ของแผ่นดนิ  

ในกรณีทีผู่้ตอ้งหาหรอืจ าเลยรายใดถึงแก่ความ

ตาย ให้ไม้ ของป่า หรอืทรัพย์สนิที่ยึด หรอือายัดไว้

เนือ่งจากการกระท าความผิดของผูต้้องหา หรอืจ าเลยตก

เป็นของแผน่ดิน เวน้แตภ่ายในสองปีทายาทของผู้ตอ้งหา 

หรอืจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าไม้ ของป่า หรอืทรัพย์สนิดังกล่าว

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้ให้คนืแกท่ายาทของผู้ตอ้งหา หรอื

จ าเลยนั้น 
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ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ความคดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาของกรมป่าไม้ 

บทเฉพาะกาล 

 

  

มาตรา ๖๓ การแต่งตั้งกรรมการสรรหาใน

วาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๖ วรรคสาม 

มาใช้บังคับ และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้แทน

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในวาระเริ่มแรกมิให้ 

น าบทบัญญตัมิาตรา ๑๖ วรรคสองมาใช้บังคับ และให้

รัฐมนตรีด าเนนิการแต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เกือ้กลู

ตอ่การดูแลรักษาป่ามาก่อน ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

 

  

มาตรา ๖๔ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

กรรมการนโยบายป่าชุมชนในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญตัิ

มาตรา ๑๗ วรรคสองมาใช้บังคับ และให้มีระยะเวลา

ด ารงต าแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่ก าหนดไว้ส าหรับ

ต าแหน่งดังกล่าว และให้ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 

หนึ่งรอ้ยย่ีสบิวัน นับแต่วนัทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทน

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเปน็กรรมการนโยบาย 
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ป่าชุมชนในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๗ 

วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ และใหอ้ธิบดีด าเนินการเสนอ 

ชื่อบุคคลทีม่ีพฤตกิรรมที่เกือ้กูลตอ่การดูแลรักษาป่า 

มาก่อนให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 

มาตรา ๖๕ การแต่งตั้งกรรมการป่าชุมชน

ประจ าจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

ในวาระเริ่มแรกที่จังหวัดนัน้ยังไม่มีป่าชุมชน มิใหน้ า

บทบัญญตัิมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับและ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

  

มาตรา ๖๖ ใหม้ีการออกกฎกระทรวง และ

ระเบียบเพื่อปฏิบตัติามพระราชบัญญัตินีภ้ายใน

ระยะเวลาหนึ่งปนีับแต่วนัทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ภาครัฐ 

1.1 การใช้ภาษาบางค าอ่านแล้วเข้าใจยาก อาจจะตีความแตกต่างออกไปจากเดมิ 

1.2 การมีรา่ง พ.ร.บ.ป่าชุมชนเป็นสิ่งที่ดี แตก่็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่ก็คิดว่าดี มีประโยชน์ตอ่ชุมชน กอ็ยากให้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน  

อย่าตีกรอบการบังคับ ชุมชน มากเกนิไป 

1.3 อยากให้งบประมาณและติดตามการตัดไมท้ าลายป่า ขอความรู้เรื่องกฎหมาย 

1.4 ควรมีมติครม.เข้าที่ประชุมสภาเพื่อเสนอภาพลักษณ์ของการด าเนินงานป่าชุมชน ซึ่งชุมชนโดยส่วนใหญ่ ที่มีพื้นที่ป่าชุมชนสามารถ

ได้รับผลประโยชน์จากการหาเก็บของป่า และเป็นการเพิ่มรายได้กลับสู่ชุมชนและย่ังยืนด้วย 

1.5 หน่วยงานทุกภาคส่วนตอ้งให้ความส าคัญเปน็อนัดบัตน้ๆของแผนงานยุทธศาสตร์ 

1.6 มาตรา 62 ในกรณีทีผู่ต้อ้งหาหรอืจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ไม้ ของป่าหรอืทรัพย์สินที่ยึดหรอือายัดไว้ เนือ่งจากการกระท า

ความผิดของผูต้อ้งหา หรอืจ าเลยตกเปน็ของแผน่ดนิ เว้นแตภ่ายใน 2 ปีทายาทของผู้ตอ้งหาหรอืจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าไม้ ของป่า หรอืทรัพย์สนิดังกล่าว

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดให้คนืแก่ทายาทของผูต้อ้งหา เหน็ควรลดระยะเวลามาเหลือเพียง 1 ปี เพราะถ้านานจะท าให้เรื่องถกูละทิง้ไป

หรอืล้าช้าเกินไป 

2. ภาคประชาชน 

2.1 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูเชิงลึก ในแต่ละป่าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 

2.2 ต้องการสทิธิประโยชน์คุ้มครองชีวติในการดูแลรักษาป่า 

2.3 ควรมีค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการป่าชุมชน 

2.4 ประเด็นการฟื้นฟูพื้นทีป่่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกทดแทนในพืน้ที่ทีเ่ปน็ที่วา่งเปล่าโดยการบุกรุกมาก่อน ควรเป็นการปลูกไม ้

ในเชงิเศรษฐกิจและสามารถบริหารจัดการโดยชุมชนร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดได้ 

2.5 ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ เจา้หน้าที่ป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนเวลาออกปฏิบตัิหน้าที่ และร่วมปราบปรามจับกุมการกระท าผิด

ในเขตป่าชุมชน 
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2.6 กฎหมายที่ใชเ้ป็นบทลงโทษควรมกีารลงโทษที่ชัดเจนเหมาะสมกับการกระท าผิด 

2.7 อยากให้คณะกรรมการป่าชุมชนมีค่าตอบแทนในการท างานเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2.8 ต้องการใหม้ีค่าตอบแทนในการดูแลรักษาป่าชุมชน 

2.9 เรื่องป่าชุมชนนัน้ สมควรออกเปน็รูปธรรมที่เจนเพือ่เปน็กรอบการท างานเป็นแนวทางเดียวกันและสมควรบริหารจัดการโดยชุมชน

และมีกรรมการที่บริหารงานชัดเจนตรวจสอบได้ และควรมีงบประมาณจากภาครัฐบาลทุกๆปี มิใช่แค่เพียงครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่งไม่สามารถบริหาร

และจัดการตลอดอายุของการขึน้ทะเบียนเป็นปาชุมได้ 

2.10 อยากให้ พ.ร.บ. ป่าชุมชนคุม้ครองชาวบ้านที่เข้าไปท าภารกิจเกี่ยวกับป่าชุมชนและดูแลป่าชุมชน 

2.11 ด้านอ านาจการจัดการของคณะกรรมการตอ้งให้ชัดและมอี านาจจัดการ ฟืน้ฟู พฒันา หารายได้ ปอ้งกนั และปราบปราม ผูก้ระท าผิดได้ 

2.12 ด้านการมีสว่นร่วม หมูบ่้านไดม้ีพื้นที่ครอบคลุมผืนป่าในเขตป่าสงวนให้จัดตัง้ป่าชุมชนทุกหมู่บ้าน ห้ามสมัครใจ เป็นหน้าที่ของ

ผู้ใหญบ่้านนัน้ๆต้องขึน้ทะเบยีน 

2.13 ท้องถิ่นใดมีป่าชุมชน ผู้บริหารตอ้งตั้งงบอุดหนนุมาให้คณะกรรมการป่าชุมชนท าโครงการมาพัฒนา ทุกปี ไมต่่ ากว่าโครงการละ 

50,000 บาทต่อ 1 ป่าชุมชน อย่าให้เปน็ภาระเพียงคณะกรรมการฝ่ายเดียว 

2.14 ต้องสรา้งความเป็นอตัลักษณ์ให้ชัดเจนในแต่ละปา่ชุมชน 

2.15 ทางกรมป่าไม้ควรมาร่วมประชุมกับราษฎรเพือ่ตัง้คณะกรรมการดูแลป่าชุมชน 

2.16 ควรให้สทิธิในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์แก่ชุมชนให้มาก เพราะผู้ที่จะรักษาและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน คอื ชุมชน 

2.17 ให้คณะกรรมการป่าชุมชนใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ของหมู่บ้านโดยไม่ให้มเีขตป่าสงวนมาเกี่ยวข้อง 

2.18 กรรมการป่าชุมชนให้มีวาระที่ชัดเจน 

2.19 ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เปน็ปัจจุบัน 

2.20 ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการใชท้รัพยากรจากป่าชุมชนอาจจะแตกต่างกันตามสภาพป่าชุมชนแต่ละท้องที่ 

2.21 บทก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดอืน เป็นอย่างน้อยหรอืมากกว่า 6 เดือนก็คิดค านวณตามความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกระท า

ความผิด มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้ ระยะเวลาลงโทษตอ้งมาขึน้ตาม 


