
ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

ความเป็นมาของ 



ประเดน็สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 คณะกรรมการป่าชุมชนไม่มีอ านาจในการบริหารจดัการป่าชุมชนที่เหมาะสม 
ขาดแรงจูงใจของชุมชนในการบริหารจดัการ และการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม
บริหารจดัการป่าชุมชนที่เหมาะสม 
ภาครัฐขาดกลไกในการสนับสนุนเครือข่ายป่าชุมชนให้เข้มแขง็ 

ไม่มกีฎหมายเฉพาะในการบังคบัใช้ จึงต้องอาศัยกฎหมายข้างเคยีงทีเ่กีย่วข้องมาใช้เป็นเคร่ืองมอื 
ในการควบคุมแทน 
กฎหมายในปัจจุบันยงัไม่ได้เปิดโอกาสในเร่ืองของสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการป่าอย่างเป็นรูปธรรม
ยงัไม่ครอบคลมุสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่า 
การใช้กฎหมายข้างเคยีงมาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการส่งเสริมและบริหารจัดการป่าชุมชนยงัไม่ครอบคลมุ
ประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิชุมชน, กจิกรรมในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
  การตีความของกฎหมายดังกล่าวยงัมข้ีอขดัแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรัฐและชุมชน เช่น กจิกรรม 
การสร้างฝายชะลอน า้ การสร้างประปาภูเขา เป็นต้น 

ประชาชนต้องการจดัตั้งป่าชุมชนเป็นจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ 
โครงการป่าชุมชนมีระยะเวลาส้ินสุดต้องต่ออายุโครงการ 



จุดเริ่มต้น  พ.ศ. 2534  
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนว

ทางการด าเนนิงานเกี่ยวกับป่าชุมชน 

เสนอ..ให้กรมป่าไม้ปรับปรุงกฏหมาย  

กฏระเบียบที่มอียู่ให้เอื้ออ านวยต่อการ

จัดการป่าชุมชน.... 

พ.ศ. 2534- ๒๕๓๕ 
- กรมป่าไม้พิจารณายกร่าง

พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับ

แรก) 

-ครม.มีมตริับหลักการร่างพ.ร.บ. 

ป่าชุมชน 

มีการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน 

เกิดขึ้นจากหลายองค์กร 

พ.ศ. ๒๕๔๔  
- ครม.ยืนยันให้พิจารณาร่าง 

พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยมี

การเปลี่ยนแปลงสาระ“มิให้จัดตั้ง

ป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์” 

ความเป็นมาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 



ความเป็นมาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 

พ.ศ. 254๘ 
 

- สมัยรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้ยืนยันต่อ

รัฐสภาว่าจะพิจารณาร่างพ.ร.บ. 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... 

พ.ศ. 254๙ 
 

มีการปฏริูปการปกครอง ท าให้ร่าง 

พ.ร.บ. ป่าชุมชนตกไป 

พ.ศ. ๒550 (ร่างฉบับสนช.) 
- กรมป่าไม้เริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชน พ.ศ. .... ครั้งที่ 2 

-เป็นร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ....ฉบับสนช. 

-ครม. รับหลกัการเพือ่เสนอ เข้าสู่สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิ
-ผ่านการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตวิาระ  ๓ 

พ.ศ.  25๕๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัย ร่าง พ.ร.บ. 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... ตราขึน้โดย 
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัต ิ

แห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอนัตกไป  
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๔ วรรคสาม 



พ.ศ. 2558  (ร่างฉบับ สปช.) 
- สปช.เสนอ  “ร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชนนอกเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....” 

- คณะรัฐมนตรรีับทราบ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการปฏริูปตาม มาตรา ๓๑ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

- สปช. หมดวาระ 

25 พ.ย.2558 (ร่างฉบับกรมป่าไม)้ 
 

กรมป่าไม้ มคี าสั่งที่ 2702/2558 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาจัดท าร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

7 ม.ีค. 2559 (ร่างฉบับ สปท.) 
- ประกาศคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สปท. ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง 

ตั้งคณะท างานขับเคลื่อน (ร่าง)

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยมี

ผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมเป็นคณะท างาน   

ความเป็นมาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 



22 เม.ย. 2559   
- การรับฟังความคิดเห็น ผ่านจัด

โครงการสัมมนา เรื่อง “(ร่าง) 

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….”  

โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 150 คน ซึ่งมา

จากทุกภาคส่วน 

23 พ.ค. 2559 
- คณะท างานขับเคลื่อนร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

ให้สปท. โดยผลการพิจารณา ลงคะแนน

เสียงเห็นด้วยกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. ....  

ความเป็นมาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 



6 ก.ค. 2559 
- ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

พ.ศ. .... ได้ผ่านการประชุม

คณะกรรมการประสานงาน รวม 

3 ฝ่าย ฯ ครั้งที่ 22 ผลการ

พิจารณา เห็นชอบในหลักการ 

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

 
 
 

9 ธ.ค. 2559 
-รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี 

(ประธานคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่ายฯ) 

ส่งร่างฉบับ สปท. ใหท้ส. เพื่อพจิารณาและเสนอ

ร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... เพื่อเป็น

กฏหมายของรัฐบาล 

- 30 ธ.ค. 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม แจ้งกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา 

กรมป่าไม้ เห็นชอบตามร่าง พ.ร.บ. 

ป่าชุมชน พ.ศ. ....ตามที่  สปท.เสนอ  
- จงึให้มีการรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถงึ เพื่อ
เป็นไปตามที่มาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ความเป็นมาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 



กรมป่าไม้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ให้แก่ประชาชน   
ในเวทีการประชุมสัมมนาเครอืข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับประเทศ 



กรมป่าไม้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน และมอบเอกสารร่างฯ  
ให้แก่ประชาชน  ในเวทีการประชุมสัมมนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก  



กรมป่าไม้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน และมอบเอกสารร่างฯ  
ให้แก่ประชาชน  ในเวทีการประชุมสัมมนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดปราจีนบุร ี 



กรมป่าไม้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน และมอบเอกสารร่างฯ  
ให้แก่ประชาชน  ในเวทีการประชุมสัมมนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดสุโขทัย   


