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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 

ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ได้น าข้อมูลและผลการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
มาใช้ประกอบการพิจารณา  

1. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  
1.1 ข้อมูลจากโครงการสัมมนา เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....” จัดโดย

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
1.1.1 วิธีการรับฟังความคิดเห็น 

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
1.1.2 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็น 

 การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา 2  

1.1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้แทนคณะกรรมมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ 
3) คณะท างานขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
4) ผู้แทนหน่วยงานรัฐ  
5) ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 
6) ผู้แทนการศึกษา 
7) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภูมิภาค 
8) ผู้แทนภาคสื่อมวลชน 

๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

1.2.1 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  
 การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ 

(ลงระบบ ครั้งที่ 1) ดังนี้ 
 1) ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กรมป่าไม้ คือ http://www.forest.go.th/ 
 2) ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ส านักจัดการป่าชุมชน คือ http://new.forest.go.th 

/community/th/ 
 3) ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ป่าชุมชนออนไลน์ คือhttp://cmfonline.forest.go.th/ 
 4) ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์ Facebook เพจส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ คือ 

https://www.facebook.com/ส านักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม้-430305567144605/ 

http://new.forest.go.th/
https://www.facebook.com/สำนักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม้-430305567144605/
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1.2.2 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง  
 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

1.2.๓ พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น  
 ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ผ่านระบบดังกล่าว 

ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน จ านวน 247 คน เห็นด้วย 167 คน ไม่เห็นด้วย 3 คน และผู้เสนอความเห็น
และข้อเสนอแนะ 71 คน 

2. ขั้นตอนเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และหน่วยงานที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือหาข้อยุติ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 2.1.1 วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
 จัดประชุมหารือ ความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
 2.1.2 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็น 

 การประชุมหารือ ความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 17  
อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
3) ส านักงานศาลยุติธรรม 
4) ส านักงานสภาความม่ังคงแห่งชาติ 
5) กระทรวงยุติธรรม 
6) กระทรวงอุตสาหกรรม 
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8) กระทรวงการคลัง 
9) กระทรวงกลาโหม 
10) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3. ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ปรับปรุงตามค าสั่ง/การประชุมต่างๆ 
3.1 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ แจ้งว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่

ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพ่ือด าเนินการ โดยในการนี้ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งมอบให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ ดังนี้  

3.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ครั้งที่ 2)  

3.1.1.1 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  
 น าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมขน พ.ศ. .... (ที่แก้ไขข้อความตามข้อยุติ 

และข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ ให้ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....   
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และข้อเสนอแนะจากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ )  
รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ลงระบบ ครั้งที่ 2) ดังนี้ 

 1) ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กรมป่าไม้ คือ http://www.forest.go.th/ 
 2) ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ส านักจัดการป่าชุมชน คือ http://new.forest.go.th 

/community/th/ 
 3) ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ป่าชุมชนออนไลน์ คือhttp://cmfonline.forest.go.th/ 
 4) ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์ Facebook เพจส านักจัดการป่าชุมชน  

กรมป่าไม ้คือ https://www.facebook.com/ส านักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม้-430305567144605/ 
 5) ช่องทางที่ 5 เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คือ http://www.mnre.go.th/th/index 
3.1.1.2 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง  

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 
3.1.1.๓ พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
3.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุมหารือ เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ที่แก้ไขข้อความ 
ตามข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560) 

http://new.forest.go.th/
https://www.facebook.com/สำนักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม้-430305567144605/
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3.1.2.1 วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 256๑ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
(ที่แก้ไขข้อความตามข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560) 

3.1.2.2 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็น 
การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทาง 

และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 256๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส 

3.1.2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) คณะท างานขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
4) ส านักนายกรัฐมนตรี 
5) ส านักงานสภาความมั่นคง 
6) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
7) กระทรวงศึกษาธิการ 
8) กระทรวงยุติธรรม 
9) กระทรวงศาลยุติธรรม 
10) กระทรวงกลาโหม 
11) กระทรวงอุตสาหกรรม 
12) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14) กระทรวงการคลัง 
15) กระทรวงมหาดไทย 
16) คณะวนศาสตร์ 
17) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18) บริษัท สยามฟอเรททรี จ ากัด 
19) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า 
20) บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
21) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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22) เครือข่ายป่าชุมชน 
3.2 ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารส านักเลขาคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม
มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพ่ือพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

 
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้าน หรือความเห็นของส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ค าชี้แจง 

(ความเห็นของ ทส.) 
     1. บทนิยาม ค าว่า “ป่า” 
(ร่างมาตรา 3) 

     ภาคเอกชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     ควรเพิ่มเติมค าว่า "ป่า" : ที่ดินที่
มีต้นไม้ หรือพืชพรรณ  
ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ดินที่ยังไม่มี
บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 

     เห็นควรคงตามร่างเดิม 
เนื่องจากนิยามค าว่า “ป่า”  
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
ได้ก าหนดให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับนิยามตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับป่าไม้ก าหนดบทนิยามค าว่า 
“ป่า” ให้เหมือนกันทุกฉบับไม่ควร 
มีความแตกต่างกัน เพื่อจะได้ไม่มี
ปัญหาในการตีความ 
 
     กรมท่ีดิน (จากการประชุม 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรแก้ไขนิยามค าว่า “ป่า” 
เนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไป 
ท าให้ยากต่อการปฏิบัติเพราะ
อาจจะรวมถึงแม่น้ า ล าคลอง 
สนามหลวง 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     2. นิยามค าว่า “ป่าชุมชน”  
(ร่างมาตรา 3) 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     ค าว่า “ป่าชุมชน”ควรระบุให้
ชัดเจนกว่านี้ ซึ่งจะท าให้ 
ความเข้าใจไม่ซ้ าซ้อนกับ  
“ป่าชุมชน”ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

     เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คว าม เห็ น ขอ ง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จึ งควร
ปรับปรุงร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     การก าหนดถ้อยค าว่า “หรือ” 
ต่อท้ายค าว่า “ป่าอนุรักษ์” อาจจะ
ท าให้เกิดความสับสนและเข้าใจได้
ว่าเป็น “ป่านอกเขตพ้ืนที่ อ่ืนของ
รัฐ” 

3. นิยามค าว่า “ชุมชน” 
(ร่างมาตรา 3) 

     ภาคเอกชน/ประชาชน (จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรเพิ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้าไป
ด้วย เนื่องจากชุมชนที่มีถิ่นฐาน 
รอบป่าอาจมีจ านวนไม่เพียงพอ 
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้
บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
 

     1) มีความเห็นว่า ค าว่า  
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  
มีความหมายกว้างและครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศ หากเพ่ิมค านี้อาจมี
ผลกระทบต่อการตีความการขอ
อนุญาตจัดตั้งป่าชุมชน อาจให้สิทธิผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชนอ่ืนมายื่น
ขอจัดตั้งป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
ชุมชนท้องถิ่น 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน จึงแก้ไข
นิยามค าว่า “ชุมชน” ให้มี
ความหมายสอดคล้องกับนิยาม 
ค าว่า “ชุมชน” พระราชบัญญัติ 
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
 
 
 
 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ควรก าหนดนิยามค าว่า 
“ชุมชน” ให้มีความหมายสอดคล้อง
กับกฎหมายอ่ืน คือ พระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     4. บทนิยามค าว่า  
“เขตป่าอนุรักษ์” (ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้ตัดความว่า “หรือเขตอ่ืน
ที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร” ออก  
ซึ่งฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
และฉบับที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ
ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงมีประเด็นว่า 
“พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม” 
หมายความรวมถึง พื้นที่ต้นน้ าล า
ธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นต้น 
ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าค าว่า 
“พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร” รวมทั้ง ในบท
นิยามของฉบับอ่ืน ๆ ที่ผ่านมาใช้ค า
ว่า “เขตอนุรักษ์” มิใช่เขตป่า
อนุรักษ์” 

     เนื่องจากค าว่า “เขตอนุรักษ์” มี
ความหมายในเชิงอนุรักษ์หลายด้าน 
ส่วนค าว่า “เขตป่าอนุรักษ์”  
มีความสอดคล้องกับนโยบายการ 
ป่าไม้ซึ่งใช้ค าว่าป่าอนุรักษ์  
จึงควรบัญญัติค านิยามดังกล่าวให้มี
ความชัดเจน และให้ตัด “เขตอ่ืนที่
เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร” ออก เพ่ือ
น าไปก าหนดไว้ในอนุบัญญัติ 

     5. บทนิยามค าว่า “ไม”้ 
(ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ไม้บางชนิดที่ล้มแล้ว อาจจะยัง
ไม่ตาย สามารถแตกกอ แตกหน่อ
ใหม่ได้ ซึ่งหากเพ่ิมข้อความจากเดิม 
“ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา 
ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว” เป็น 
“ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา 
ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว ทั้งที่มี
ชีวิตหรือไม่มีชีวิต” จะมีความหมาย
ครอบคลุมและชัดเจนมากข้ึน 

     เนื่องจากไม้บางชนิดที่ล้มแล้ว 
อาจจะยังไม่ตาย สามารถแตกกอ 
แตกหน่อใหม่ได้ จึงเพิ่มข้อความจาก
เดิม “ไม้ทุกชนิดทั้งท่ีเป็นต้น กอ 
หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลง
แล้ว” เป็น “ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น 
กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้ม
ลงแล้วทั้งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต” 
เพ่ือให้มีความหมายครอบคลุมและ
ชัดเจนมากข้ึน 

     6. บทนิยามค าว่า “ของป่า” 
(ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรนิยามค าว่า “ของป่า” ให้
แคบลง เพราะชุมชนมีอ านาจในการ
เข้าไปเก็บหาของป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

     ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  ใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการ
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว  
ตามร่างมาตรา 20 ซึ่งการเก็บหา
ของป่าในป่าชุมชนสามารถกระท า
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

2484 หรือพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึง่ของ
ป่าบางชนิดมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
เช่น สมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ 
ควรให้คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน ก าหนดเงื่ อนไข หรือ
ออกเป็นระเบียบปฏิบัติว่าของป่า
ชนิดใดบ้างที่สามารถ 
เก็บได้และเก็บได้จ านวนเท่าใด 
คงเหลือไว้จ านวนเท่าใด เพราะหาก
ชุมชนเก็บของป่าหมดอาจจะท าให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนได้ 

ได้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และ
บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ และให้
เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติหรือการเก็บหาของป่าจะต้อง
น าไประบุในระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอีก
ขั้นหนึ่ง 

     7. บทนิยามค าว่า “ฟืน” 
(ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     จะต้องมีความชัดเจนว่าใครจะ
เป็นผู้ก าหนดว่า วัสดุที่เหมาะสมจะ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนตามนิยาม “ฟืน” และ
จะต้องมีหลักการพิจารณาหากมี
กรณีที่ประชาชนเข้าไปตัดไม้ แต่อ้าง
ว่าเข้าไปตัดฟืนเพ่ือน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิง 

     เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ได้ด าเนินจัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่ป่า
นอกเขตป่าอนุรักษ์ คือ พ้ืนที่ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงได้ก าหนด 
ค านิยามดังกล่าวให้มีหมายหมาย
ใกล้เคียงกับนิยามค าว่า “ไม้ฟืน” 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒484 

     8. บทนิยามค าว่า “สมาชิก 
ป่าชุมชน” (ร่างมาตรา 3) 

     ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (จากการประชุม 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     นิยามค าว่า “สมาชิกป่าชุมชน” 
มีความหมายครอบคลุมบุคคลที่
ไม่ได้อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนนั้น
หรือไม่ 

     ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
นิยามค าว่า “สมาชิกป่าชุมชน” 
หมายถึง สมาชิกของชุมชนที่มีการ
ประกาศจัดตั้งป่าชุมชน ดังนั้น จึงไม่
ครอบคลุมผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยใน
บริเวณชุมชนที่ตั้งของ 
ป่าชุมชนนั้น ๆ 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     9. บทนิยามค าว่า “องค์กร
เอกชน”  (ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     เห็นควรพิจารณาใช้ค าว่า 
“องค์กรประชาสังคม”  
Civil Society Organizstion 
(CSO) แทน เนื่องจากปัจจุบันค าว่า
องค์กรประชาสังคม 
มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
มากกว่าค าว่าองค์กรเอกชน (NGO) 
หรือบัญญัตินิยามค าว่า “องค์กร
เอกชน” แต่ให้หมายความรวมถึง
องค์กรประชาสังคมด้วย แต่ทั้ง
องค์กรเอกชน และองค์กรประชา
สังคม ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และต้องไม่แสวงหาผลก าไร 
คุณสมบัติขององค์กรเอกชนที่
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เปลี่ยนจาก
เดิมเป็น 5 ปี ได้หรือไม่ 

     เห็นด้วย จึงเพ่ิมนิยามค าว่า 
“องค์กรเอกชน” ให้หมายความ
รวมถึงองค์กรประชาสังคมด้วย 
เพ่ือให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบกับองค์กรเอกชน และ
องค์กรประชาสังคม ก็จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล และต้องไม่แสวงหา
ผลก าไร อีกท้ัง ยังเพ่ิมคุณสมบัติ 
ขององค์กรเอกชนที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี เปลี่ยนจากเดิมเป็น 
๕ ปี 

     10. บทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่
ป่าชุมชน” (ร่างมาตรา 3) 

     ภาคเอกชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     ตัวแทนองค์กรเอกชน ประชา
สังคม ประชาชนในพ้ืนที่ป่าชุมชน
หรือต าบล สามารถเสนอตัวแทน
จากสภาองค์กรชุมชนต าบล (จัดตั้ง
ขึ้นโดย พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551) เข้าร่วมเป็น
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนด้วย 
 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
ส านักงานศาลยุติธรรม จึงตัดค าว่า 
“หรือบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
โดยองค์กรเอกชนในท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ออก 
เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนตามร่างมาตรา 
40 ร่างมาตรา 42 ร่างมาตรา 44 
ร่างมาตรา 45 และร่างมาตรา 49 
เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา จึงควรก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

     ส านักงานศาลยุติธรรม  
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     1.ไม่ควรก าหนดให้บุคคลซึ่ง
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรเอกชน
ในท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน  
     2.ควรให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

ตามกฎหมายเท่านั้น 
 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     “เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน”  
ที่ก าหนดให้มีสัดส่วนของภาครัฐอยู่
ด้วยอาจมีความไม่เหมาะสม 
เนื่องจากอาจมีลักษณะประโยชน์
ทับซ้อนระหว่างอ านาจหน้าที่ตาม 
(5) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณี
จะต้องเพิกถอนป่าชุมชน ทั้งแปลง
หรือบางส่วน ซึ่งเจตนารมณ์ของ
กฎหมายป่าชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
บัญญัตินั้น ต้องการให้ชุมชนหรือ
บุคคลในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง
มีส่วนร่วมในการจัดตั้งป่าชุมชน 

     11. บทนิยามค าว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที”่ (ร่างมาตรา 3) 

     ส านักงานศาลยุติธรรม  
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)
ควรให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     เนื่องจากที่ก าหนดให้อธิบดีเป็น
ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามร่างมาตรา 3 เป็น
เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เพ่ือเป็นการปฏิรูปราชการ
ลดขั้นตอน ลดภาระของรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

     12.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 5) 

     ส านักนายกรัฐมนตรี (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)           
     (4) การปลูกป่าทดแทน ควรมี
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพ่ือน าไม้ที่ได้
จากการปลูกป่าทดแทนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

     ร่างมาตรา 5 เป็นเรื่องของ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน
ส่วนเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนอยู่ในร่างมาตรา 33 (4) 
การท าไม้ในบริเวณเพ่ือการใช้
ประโยชน์ให้ท าได้ตามความจ าเป็น
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ในการด ารงชีพและการใช้สอยของ
สมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรม
สาธารณะภายในชุมชนนั้น โดย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน ซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องการ
น าไม้ที่ได้จากการปลูกมาใช้
ประโยชน์ และต้องสอดคล้องกับ
แผนการจัดการป่าชุมชนตามร่าง
มาตรา 20 (5) ที่ได้อนุมัติจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดตามร่างมาตรา 19 (6) และ
ร่างมาตรา 30 

     13. การบังคับใช้กฎหมาย 
(ร่างมาตรา 6) 

     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     ความซ้ าซ้อนในเชิงพ้ืนที่ 
เนื่องจากหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
ก าหนดให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนใน
พ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 และพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ 
จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมายหลายฉบับในพื้นที่
เดียวกัน 
 

     ไม่มีความซ้ าซ้อน เนื่องจากการ
บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ป่าชุมชน
จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชนก่อน หากพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชนไมไ่ด้ก าหนดเรื่องใดไว้ถึงใช้
กฎหมายข้างเคียง 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ความซ้ าซ้อนในเชิงพ้ืนที่ จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายหลายฉบับในพ้ืนที่เดียวกันได้ 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     14. องค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 7) 

     กระทรวงกลาโหม 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)  
     ควรก าหนดให้มีผู้แทน
หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน หรือคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดด้วย เนื่องจาก
ประเด็น “เขตพ้ืนที่ป่าชุมชน” อาจ
กระทบต่อเขตพ้ืนที่ทางทหาร 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงกลาโหม จึงเพิ่ม 
“ปลัดกระทรวงกลาโหม” เป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
จึงเพ่ิม “อัยการสูงสุด” เป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน 
     3) ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
ที่มาจากคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
มีจ านวน 4 ท่าน มีความเหมาะสม
แล้ว เนื่องจากจะเป็นผู้แทนที่มาจาก
ประชาชน 4 ท่าน มาเป็นผู้แทนใน
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
(21 ท่าน) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ 
13 คน และภาคประชาชน 8 คน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรเพิ่มนักกฎหมาย เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
และตามที่ร่างกฎหมายก าหนดให้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในระยะเวลา 90 วัน เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ 
 
     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนที่มาจากคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมีจ านวนน้อยเกินไป 

     15. วาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ร่างมาตรา 8) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(เม่ือวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     วรรคสอง ควรมีการก าหนด
กรอบเวลาในการสรรหา
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
เนื่องด้วยไม่มีก าหนดระยะเวลาใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนเมื่อหมดวาระ 

เห็นด้วยกับความเห็น จึงก าหนดให้ 
“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ให้
ด าเนินการเพ่ือให้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่หมด
วาระ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่
ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่” 

     16. การพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบาย  
(ร่างมาตรา 9) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     (6) ควรตัดค าว่า “หย่อน
ความสามารถ” ออก เนื่องจาก
บุคคลหย่อนความสามารถตาม
กฎหมายมีระบุไว้ใน (3) และ(4) 
แล้ว 
 

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากบุคคล
หย่อนความสามารถตามกฎหมายมี
ระบุไว้ใน (3) และ(4) แล้ว 

     17. อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 10) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     (1) ควรเว้นวรรคตอนระหว่าง
ค าว่า “ การจัดตั้ง” กับค าว่า  
“การจัดการ” เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน และควรแก้ไขข้อความ
ตอนท้ายของวรรคสองให้เหมือนกับ 
(1) คือ “ในการเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายใน
การจัดตั้ง การจัดการป่าชุมชน และ
เครือข่ายป่าชุมชน ตาม (1) 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควร
ปรับปรุงร่างกฎหมายให้ชัดเจน 
     2)เนื่องจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมี
อ านาจหน้าที่ในการเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายใน
การจัดตั้ง การจัดการป่าชุมชน และ
เครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าชุมชน
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดท า
รายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของ
ป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม 
การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูสภาพ
ธรรมชาติในป่าชุมชนหรือการ
สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน  
จะสามารถท าให้การด าเนินงาน 
มีความเชื่อมโยงกันและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดระเบียบเพ่ือเป็นแนวทาง

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     การก าหนดระเบียบ การอนุญาต 
อนุมัติให้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  
ไม่ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการนโยบายป่าชุมชน 
ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติในการ
ก าหนดนโยบายป่าชุมชน 



- 14 - 
 

ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

เดียวกันแต่ละป่าชุมชน 

     18. ให้คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 14) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะอนุกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ด้วย
หรือไม่ เนื่องจากโครงสร้างของ
คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน มีการออกแบบโครงสร้าง
แบบกว้าง การพิจารณาอุทธรณ์ 
การออกค าสั่งระดับคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด จะต้อง
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน 

     เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ จึงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมี
อ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน ซึ่งหมายความรวมถึงเรื่อง
การอุทธรณ์ด้วย แต่ทั้งนี้ อ านาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการจะ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโนบาย
ก าหนด 

     19. องค์ประกอบ
คณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวัด (ร่างมาตรา 18) 

เห็นควร แต่งตั้งข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เป็น
เลขานุการ เช่น ป่าไม้จังหวัด หรือ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่ง
ท้องที่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงกลาโหม จึงเพิ่ม “ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม” เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจังหวัด 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงแก้ไข
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
จาก “ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด” 
 เป็น “ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด” และเพ่ิมผู้แทนนัก
กฎหมาย คือ “อัยการจังหวัด” เป็น
กรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดด้วย 
 

     กระทรวงกลาโหม 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)  
     ควรก าหนดให้มีผู้แทน
หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน หรือคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดด้วย เนื่องจาก
ประเด็น “เขตพ้ืนที่ป่าชุมชน” อาจ
กระทบต่อเขตพ้ืนที่ทางทหาร 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
29 ธ.ค.60)  
     ควรเพิ่มคุณสมบัติความ
เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ของ
กรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดที่มี 
 
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด เห็นควร
แก้ไขต าแหน่งกรรมการและ
เลขานุการ จาก 
“ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด” เนื่องจากเป็น
การแต่งตั้งโดยต าแหน่งไม่ใช่ตัว
บุคคล และควรเพิ่มนักกฎหมายเป็น
กรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดด้วย 

     21. การจัดตั้งป่าชุมชน  
(ร่างมาตรา 20) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(เม่ือวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     มาตรา 20 วรรคสี่ ตอนท้าย
ควรเพิ่มเติมค าว่า โดยให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ สภาพความ
เป็นอยู่ของประชากรในชุมชน และ
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน แทน
ตอนท้ายของวรรคนี้ เพ่ือความ
ชัดเจนในการก าหนดบริเวณต่าง ๆ 
 
 
 
 

     1) เห็นด้วยกับผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา(เม่ือวันที่ 22 เม.ย. 
59 สปท.) จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมการ
ก าหนดให้พ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้อง
ก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และ
บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือ
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่าง
เดียว โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชน และ
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
     2) การก าหนดเนื้อที่ขอใช้
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     ภาคประชาชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     - การต่ออายุป่าชุมชนไม่ต้อง
ก าหนดอายุป่าชุมชนแต่ควรมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
     - การแบ่งโซนการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนและการอนุรักษ์ให้มี
กรอบให้ชัดเจน 
     - ขอเสนอแก้ภูมิล าเนาของ
บุคคลที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชน จากที่
ไม่น้อยกว่าห้าปี เป็นไม่น้อยกว่าสามปี 
 

ประโยชน์จากป่าชุมชนและการ
ก าหนดจ านวนเนื้อที่ป่าชุมชนที่ใช้
เพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ือการใช้
ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
จะก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน 
“กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้
จัดตั้งป่าชุมชน พ.ศ. ….” ร่างมาตรา 
20 โดยพื้นที่ป่าชุมชนจะต้อง
ก าหนดให้เป็นบริเวณเพ่ือการ
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
ของพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งหมด 
     3) คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนจะเป็นบุคคลที่มีรายชื่อในค า
ขอตามมาตรา 20 (3) และได้มีการ
ประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ซึ่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ประเภทและคุณสมบัติ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน และ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะ
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดตามร่างมาตรา 27 ซึ่งจะ
ก าหนดให้หลักเกณฑ์ให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมี
จ านวนที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าคนขึ้นไป และ
ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
ห้าปี  
     4) การยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชน
จะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบ
แปดปีบริบูรณ์ข้ึนไปจึงจะขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนได้ แต่การที่จะเป็น

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
29 ธ.ค.60)  
     มาตรา 20 การยื่นค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน ควรก าหนดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านวนศาสตร์การจัดการ
ป่าไม้และด้านภูมิสารสนเทศให้
ค าปรึกษาในการจัดท าค าขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรก าหนดเนื้อที่ขอใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนต่อจ านวน
ประชากรที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และควรก าหนดจ านวนเนื้อที่ป่า
ชุมชนที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์และเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และตาม
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ร่างมาตรา 20 (3) ควรพิจารณาว่า 
จ าเป็นต้องก าหนดจ านวนของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไว้
ด้วยหรือไม่ และการก าหนดให้
บุคคลต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ยื่นค าขอจัดตั้งป่า
ชุมชนนั้น ในเรื่องอายุของบุคคลที่
ก าหนดดังกล่าวมีความเหมาะสม
หรือไม่ 
 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้
นั้นต้องมีคุณสมบัติอายุไม่ต่ ากว่า
ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ถึงจะเป็น
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ 
ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะไประบุใน
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนตามมาตรา 27 
 
 
 

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)           
     ควรแก้ไขข้อความค าว่า “ชุมชน
ในท้องที่” เป็น “ชุมชนท้องถิ่น” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 

     ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้อง
ก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และ
บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือ
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งการเก็บหาของป่าและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
ในเขตป่าชุมชน ตามร่างมาตรา 33 
(3) , (4) และ (5) ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด ทั้งนี้ การท าไม้ใน
บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้ท าได้
ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพและ
การใช้สอยของสมาชิกป่าชุมชน 
หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายใน
ชุมชนนั้น และต้องสอดคล้องกับ
แผนการจัดการป่าชุมชนที่ได้อนุมัติ  
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ 
สภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม และความ
ยั่งยืน โดยคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนจะต้องระบุกิจกรรมใน
แผนการจัดการป่าชุมชนตามร่าง
มาตรา 20 (5) และต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

จังหวัดตามร่างมาตรา 19 (6) และ
ร่างมาตรา 30 

      คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ควรแก้ไขข้อความค าว่า “ชุมชน
ในท้องที่” เป็น “ชุมชนท้องถิ่น” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน จึงแก้ไข
ข้อความค าว่า“ชุมชนในท้องที่” 
เป็น “ชุมชนท้องถิ่น” เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและสอดคล้องกับค า
นิยามค าว่า “ชุมชน” 

     22. การจัดตั้งป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 20-26) 

     ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน/ในหลายเวที 
     ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
อนุญาตจัดตั้งป่าชุมชน เสนอให้
ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ
ในแต่ละข้ันตอนให้สั้นลง เนื่องจาก
กระบวนการการขออนุมัติอนุญาต 
การคัดค้านและระยะเวลาพิจารณา
ค าคัดค้านการจัดตั้งป่าชุมชน ใช้
เวลารวม ๆ กันนานกว่า 300 วัน 
ซึ่งนานเกินความจ าเป็น 

     ไดแ้ก้ไขโดยลดระยะเวลา
ขั้นตอนการจัดตั้งป่าชุมชน 
ในหมวด 4 ตั้งแต่ร่างมาตรา 21  
ถึงร่างมาตรา 26 เพ่ือให้ขั้นตอน
การจัดตั้งป่าชุมชน 
มีระยะเวลาที่สมควร 

     23 .  การปิดประกาศค าขอ
จัดตั้งป่าชุมชน (ร่างมาตรา 21) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรแก้ไขความในวรรคสาม 
จากถ้อยค า “หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการป่าชุมชน” แก้ไขเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ
ประชุม” และความว่า “ระเบียบ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดก าหนด” แก้ไขเป็น 
“ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนก าหนด” เพ่ือให้ระเบียบ
ดังกล่าวเป็นระเบียบกลางจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
ท าให้การก าหนดหลักเกณฑ์และ

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควรปรับปรุง
ร่างกฎหมายให้ชัดเจน 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

วิธีการประชุมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     24. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุในค าขอ
และรายงานผลการตรวจสอบ  
(ร่างมาตรา 22) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     มาตรา 22 วรรคสอง ควรแก้ไข
ค าว่า “เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน”  
เป็น “ผู้อ านวยการส านักจัดการป่า
ชุมชนแห่งท้องที่” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวรรคหนึ่ง 

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควรปรับปรุง
ร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

     25 การอุทธรณ์มติการจัดตั้ง 
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 26) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรมีการพิจารณาค าว่า 
“ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมีมติ”เป็นระยะเวลาในการ
ด าเนินการสิ่งใดและสมควรก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหรือไม่ อย่างไร 
และในส่วนระยะเวลาในการ
พิจารณาของอธิบดีควรมีคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้ชัดเจน 
 

     1) ค าว่า “ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดมีมติ”นั้น เป็นกรณีที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดแจ้งมติให้จัดตั้งป่าชุมชนตาม
ค าขอหรือให้จัดตั้งป่าชุมชนเพียง
บางส่วน หรือโดยก าหนดเงื่อนไข 
หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชน ให้ผู้
ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้มีหนังสือ
คัดค้าน หรือแสดงความเห็นทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมมีติ เพื่อให้ผู้ขอจัดตั้งป่า
ชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิ
อุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดต่อ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ตามร่างมาตรา 25 จึงเป็นขั้นตอนที่
สมควรแล้ว 
     2) ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ได้
ก าหนดให้อธิบดีจะพิจารณาในกรณี
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชนได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมีมติ หากอธิบดีไม่เห็นชอบ

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)           
     ร่างมาตรา 26 ให้อ านาจอธิบดี
มีอ านาจในการอนุญาตจัดตั้งป่า
ชุมชน แต่หลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่า
อย่างไรจึงจะอนุมัติให้จัดตั้งป่า
ชุมชนได้หรือไม่ได้ ดังนั้นจึงควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้อธิบดีพิจารณา
อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนด้วย 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

กับมติของคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดให้น าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
พิจารณาต่อไปตามมาตรา 26 
3) หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมี
รายละเอียดก าหนดในกฎกระทรวง
ตามร่างมาตรา 20 “กฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้
จัดตั้งป่าชุมชน” 

     26. สมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 27) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาว่าจ าเป็นต้อง
ก าหนดเป็นกฎกระทรวงหรือไม่และ
ควรพิจารณาความเชื่อมโยงในเรื่อง
อ านาจหน้าที่ระหว่างสมาชิกป่า
ชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน 

     การออกกฎกระทรวงบางเรื่อง
อาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็นกระทรวง  
จึงปรับให้เป็นระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

     27. อ านาจหน้าที่ของสมาชิก
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 28) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     การก าหนดมติเพื่อให้สมาชิกป่า
ชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิก 
ป่าชุมชนโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน  
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

     สัดสว่นคณะกรรมการป่าชุมชน
จ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ เป็น
สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วเพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติการ และ
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็บัญญัติค าว่าไม่น้อย
กว่า เช่นกัน 

     28. อ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 29) 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)  
     ในการก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชนควรก าหนด 
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของ

     1) การก าหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามร่าง
มาตรา 29 ให้คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนออกข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการป่าชุมชน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและไม่
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พ้ืนที่ เนื่องจากการจัดท าป่าชุมชน
ไม่เป็นการยกเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
ชุมชนดังกล่าวจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายของหน่วยงานผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ” 
 

ขัดแย้งกับระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่ง
ตามร่างมาตรา 11 ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู การพัฒนา การ
ควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
โดยระเบียบดังกล่าวจะก าหนดเป็น
แนวทางกรณีพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ เพ่ือให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไป
ด าเนินการออกข้อบังคับให้
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่า
ชุมชนและสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ต่าง ๆ  
     2) กรณีของวรรคท้ายเป็นกรณี
ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ จึงให้พ้นจากการ
เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ด้วยมติของคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดซึ่งแตกต่างจากการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน 
และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดร่างมาตรา 27 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     การให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามวรรค
ท้าย ควรตัดออก โดยควรก าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามร่าง
มาตรา 27 วรรคสอง เนื่องจาก
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

     29. แผนการจัดการป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 30) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ระยะเวลาในการน าแผนจัดการ
ป่าชุมชนเดิมมาใช้ต่อไปจนกว่าจะมี
การอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ 
ควรก าหนดระยะเวลาที่ใช้แผนเดิม

     - ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ใน
ร่างมาตรา 30 ไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาการใช้แผนจัดการป่า
ชุมชนเดิมจนกว่าจะมีการอนุมัติ
แผนจัดการป่าชุมชนใหม่  
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ให้ชัดเจน เช่น ควรมีระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี 

แต่ได้ก าหนดให้แผนจัดการป่าชุมชน
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บังคับได้เป็น
เวลาห้าปี และให้คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่า
ชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดก่อนแผนจัดการป่า
ชุมชนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหก
เดือน 

     30. การขอเปลี่ยนแปลงเขตป่า
ชุมชน ปรับปรุ งแผนจัดการป่ า
ชุมชน หรือขอให้เพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งแปลงหรือบางส่วน (ร่างมาตรา 
31) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาเงื่อนไขการขอ
เปลี่ยนแปลงเขตป่าชุมชน ปรับปรุง
แผนการจัดการป่าชุมชน หรือเพิก
ถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วน 

     การขอเปลี่ยนแปลงเขตป่า
ชุมชน ปรับปรุงแผนการจัดการป่า
ชุมชน หรือเพิกถอนป่าชุมชนทั้ง
แปลงหรือบางส่วนนั้น ต้องน า
หลักเกณฑ์ในหมวด 4 การจัดตั้งป่า
ชุมชน ร่างมาตรา 20 ถึง ร่าง
มาตรา 26 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีเรื่องการ
ปิดประกาศการเปลี่ยนแปลงเขตป่า
ชุมชน การปรับปรุงแผนการจัดการ
ป่าชุมชน หรือการเพิกถอนป่าชุมชน
ไว้ หากไม่ให้ด้วยกับเรื่องดังกล่าวก็
สามารถอุทธรณ์ได้ ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการควบคุมที่ขั้นหนึ่ง 

     31. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัด
ให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมาย
อ่ืนแสดงแนวเขตป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 32) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรก าหนดจ านวนเนื้อที่ป่า
ชุมชนที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์ 
และเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 
และควรก าหนดเนื้อที่ขอใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนต่อจ านวน
ประชากรที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และควรก าหนดนิยามค าว่า “การ

     1) การก าหนดเนื้อที่ขอใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนและการ
ก าหนดจ านวนเนื้อที่ป่าชุมชนที่ใช้
เพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ือการใช้
ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้จะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน 
“กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้
จัดตั้งป่าชุมชน พ.ศ. ….” ร่างมาตรา 
20 โดยพื้นที่ป่าชุมชนจะต้อง
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นันทนาการ” เพ่ือให้เห็นถึงขอบเขต
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

ก าหนดให้เป็นบริเวณเพ่ือการ
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
ของพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งหมด 
     2) ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ใน
ร่างมาตรา 33 (2) จะก าหนดการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการ
นันทนาการในบริเวณเพ่ือการใช้
ประโยชน์ ซึ่งหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการ
นันทนาการจะเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด 

     32. การใช้ประโยชน์ภายในป่า
ชุมชน (ร่างมาตรา 33)  

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรเพิ่ม (6) การใช้ประโยชน์ใน
ป่าชุมชนจะต้องรักษาไว้ซึ่งความ
สมดุลของระบบนิเวศในป่า 
 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงเพ่ิมข้อความในวรรค
สอง ดังนี้ “การใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตและบริการป่าชุมชนตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด” 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
ภาคเอกชน จึงเพ่ิมข้อความในวรรค
ท้าย ดังนี้“การใช้ประโยชน์ตาม
วรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลใดที่มิใช่
สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์
ภายในป่าชุมชน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่า
ชุมชนที่คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนก าหนดตามร่างมาตรา 29 
(1) 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)                
     ควรเพิ่มวรรคท้าย  
“การด าเนินการตาม (1) – (5)  
ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน” 
เพ่ือให้ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 
     ภาคเอกชน (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)               
ควรเพิ่ม “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายมีสิทธิใช้
ประโยชน์จากผลผลิตและบริการ 
ป่าชุมชนด้วย 
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     33. การยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ค่าภาคหลวง กับบรรดาไม้และของ
ป่าที่ได้มาจากป่าชุมชน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาว่าควรมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

     ตามพระราชบัญญัตินี้ การท าไม้
สามารถกระท าได้ในบริเวณเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ตามความจ าเป็นในการ
ด ารงชีพและการใช้สอยของสมาชิก
ป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรม
สาธารณะภายในชุมชนนั้น ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้อง
กับแผนการจัดการป่าชุมชนที่ได้
อนุมัติ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม และ
ความยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือเป็น
มาตรการแรงจูงใจให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนในรูปแบบ “ป่าชุมชน” 
จึงได้ก าหนดให้บรรดาไม้และของป่า
ที่ได้มาจากป่าชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่าตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติตามร่าง
มาตรา 34 

     34. อ านาจของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนในการท านิติกรรม 
(ร่างมาตรา 35) 

     กระทรวงยุติธรรม (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     การใช้ค าว่า “ผูกพัน” มีความ
หมายถึง การท านิติกรรมจะผูกพัน
ตัวคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
หรือทรัพย์สินส่วนกลางของป่า

     เห็นด้วยกบัความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรม จึงได้แก้ไข
ข้อความจากเดิม “เกี่ยวกับ” เป็น 
“ผูกพัน” 
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ชุมชน แต่การท านิติกรรมใน
ความหมายตามกฎหมาย หมายถึง 
การใด ๆ อันท าลงโดยชอบด้วย
กฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่ง
โดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล เพ่ือที่จะก่อ โอน 
เปลี่ยนแปลง สวงน หรือระงับซึ่ง
สิทธิ โดยในความเข้าใจนิติกรรม
ดังกล่าวน่าจะเป็นการผูกนิติสัมพันธ์
ขึ้นระหว่างบุคคล 
 

      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     กรรมการจัดการป่าชุมชนมี
อ านาจในการท านิติกรรมใด ๆ 
ผูกพันทรัพย์สินส่วนกลางของป่า
ชุมชน เป็นการท านิติกรรม 
ในเรื่องใดบ้าง ควรมีขอบเขตที่ชัดเจน 

     หากพิจารณาตามค านิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินของกลาง” จะ
หมายความถึง เงินและทรัพย์สินที่
ได้มาเพ่ือใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูก 
ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกัน
จัดท าในการจัดการป่าชุมชน ดังนั้น 
การนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนและ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนตามร่าง
มาตรา 35 จะเป็นไปเรื่องการท า
นิติกรรมตามความหมายของนิยาม
ค าว่า “ทรัพย์สินของกลาง” 

     35. การฟ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทน (ร่างมาตรา 36) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
มีอ านาจฟ้องร้องคดีได้หรือไม่  
เพราะไม่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย
ในการเรียกร้องค่าเสียหายแทนรัฐ 

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จึงตัดค าว่า 
“คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน” 
ออก เนื่องจากคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนไม่เป็นผู้เสียหายตาม
กฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหาย
แทนรัฐ 
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     36. การเรียกรอ้งค่าเสียหายแก่
ทรัพย์สินส่วนกลาง  
(ร่างมาตรา 38) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ใครเป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงให้
อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ 

     ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ได้
ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้แห่งท้องที่ เป็นกรรมการ และ
ข้าราชการสังกัดส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หนึ่งคน 
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามร่างมาตรา 18 
โดยมีอ านาจหน้าที่ตามร่างมาตรา 
19 (8) ควบคุม ดูแล การจัดการป่า
ชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนจัดการ
ป่าชุมชน และ (9) ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดท า
รายงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งอธิบดี
กรมป่าไม้เป็นกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน 
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     37. การห้ามกระท าการ 
ภายในป่าชุมชน (ร่างมาตรา 41) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(เม่ือวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     (3) ควรมีการปรับแก้ไขให้
ชัดเจนในเรื่องของการห้ามและการ
อนุญาต 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา (เม่ือวันที่ 
22 เม.ย. 59 สปท.) จึงได้แก้ไข
เพ่ิมเติมเป็น “ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของ
ป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือกระท าการ
ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อม
เสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่ เป็น
การพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้
กระท าได้”กระท าตามมาตรา 33 
หรือตามท่ี 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้
ก าหนดให้ บรรดาใบอนุญาต 
อาชญาบัตร และประทานบัตร ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง
ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อน
วันที่อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดตั้ง
ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  
อยู่ในบทเฉพาะกาล 
     3) จึงเห็นควรเพิ่มเติมร่าง
มาตรา 51 (4) เพ่ือรองรับให้มีการ
เพิกถอนป่าชุมชน เมื่อมีเหตุผล
ความจ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งรัฐเกิดขึ้น โดยการ
เพิกถอนป่าชุมชนในกรณีดังกล่าว
เป็นอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ให้
การเพิกถอนป่าชุมชน ในกรณี
ข้างต้นต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

     ภาคประชาชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     ข้อ (๓) ข้อความห้ามบุคคลใด
ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บ
หาของป่า การเก็บหาของป่า
ดังกล่าวที่ห้าม มีขอบเขตมากมาย
เพียงใด ควรระบุให้ชัดเจน เพราะ
ถ้าไม่ชัดเจนการน ามาบังคับใช้จะมี
ผลให้ประชาชนรอบพ้ืนที่ป่าที่ใช้
ประโยชน์จากป่ามีความเสี่ยงต่อการ
ท าผิดข้อห้ามดังกล่าว 
 
     กระทรวงอุตสาหกรรม (จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     - ไม่ควรลิดรอนสิทธิ์กิจกรรมที่
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก่อนวันที่
จัดตั้งป่าชุมชนหรือวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
     - ควรมีข้อยกเว้นในการเข้าไป
ท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน กรณี
ที่พ้ืนทีป่่าชุมชนนั้นมีศักยภาพแร่
และมีเหตุผลความจ าเป็นทางด้าน
ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
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ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     ภาคประชาชน (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรปรับค าว่า “ที่ท ากิน” ตาม
ร่างมาตรา 41 (2) ให้มีความหมาย 
แคบลงและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพราะการห้ามเป็นที่ท ากินดังกล่าว  
อาจเป็นการห้ามการมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟูดูแลป่าจากราษฎร   

ก่อนที่อธิบดีกรมป่าไม้จะสั่งเพิกถอน
ต่อไป 
 

     ภาคประชาชน (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรเพิ่ม (4) ห้ามบุคคลหรือ
หน่วยงานใดใช้พื้นที่ป่าชุมชนทิ้งขยะ
หรือเศษซากวัสดุรวมทั้งสิ่งปฏิกูลใด 
ๆ อันเป็นมลพิษรวมทั้งมลภาวะอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่า
ชุมชน รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อพันธุ์พืชทั้งทางบกและทางน้ า
ตลอดจนทางอากาศอันก่อให้เกิด
ผลเสียต่อระบบนิเวศในป่าชุมชน 

     38) การศึกษา ค้นคว้า วิจัย  
หรือส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ร่ามาตรา 42  
และร่างมาตรา 43) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ร่างมาตรา 42 และร่างมาตรา 
43 ควรมีก าหนดในการอ านวย
ความสะดวกแก่สถาบันการศึกษาที่
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือไม่ 
ภายใต้เงื่อนไขต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ 
            นอกจากนี้ ควรพิจารณา
เกี่ยวกับบุคคลที่มีอ านาจอนุญาตเข้า
ไปในป่าชุมชนเพ่ือด าเนินการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมาย 

     ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
ได้ก าหนดให้บุคคลใดซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมายตามมาตรา ๔๒ 
เข้าไปกระท าการใดๆ เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนก าหนด ดังนั้น หลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะก าหนดในระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
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ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     39) การอนุญาตให้บุคคลเข้าไป
กระท าการใด ๆการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย หรือส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ร่างมาตรา 43) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(เม่ือวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     ตามมาตรา 43 จะมีความ
ยุ่งยากในการขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือ
ท าการศึกษาวิจัยหากต้องขอจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ 
หรือหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(เม่ือวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.)  
จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “บุคคลใดซึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมายตามมาตรา 43 
เข้าไปกระท าการใด ๆ เพ่ือ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด” 
     2) เนื่องจากกรณีการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม หากมี
ความส าคัญจ าเป็นต่อรัฐ  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ระบุ
รองรับไว้แล้วในร่างมาตรา 51 (4) 
ในกรณีเมื่อมีเหตุผลความจ าเป็น
ทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงแห่ง
รัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ 

     ภาครฐั (จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรระบุเพิ่มเติมส าหรับการขอ
อนุญาตสัมปทาน เพ่ือให้ครอบคลุม
ถึงกิจกรรมส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม เนื่องจากมาตรานี้
ครอบคลุมเฉพาะ “การศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

     40) อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 44) 

     ส านักงานศาลยุติธรรม (จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     ไม่ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชนมีอ านาจตามร่างมาตรา 44 
เนื่องจากเป็นของพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
ส านักงานศาลยุติธรรม เนื่องจาก
อ านาจหน้าที่ตามร่างมาตรา 44  
เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือเจ้าพนักงานตามประมวล
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หรือเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา  

     41) การก าหนดให้เป็น
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมาย  
(ร่างมาตรา 45) 

     ส านักงานศาลยุติธรรม (จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)       
    ควรแก้ไขร่างมาตรา 45 โดยตัด
ค าว่า “เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” ออก 
 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
ส านักงานศาลยุติธรรม เนื่องจาก
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ได้ก าหนดให้อ านาจ
ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ จับ
และควบคุมตัวผู้กระท าความผิด 
เป็นอ านาจของพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เท่านั้น เพราะตามร่างมาตรา 3 
นิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” 
หมายความรวมถึงสมาชิกป่าชุมชน
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ซึ่ง
มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)                
     เสนอให้ควรแก้ไขข้อความใหม่
ดังนี้ “ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับความผิด
อาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครองและต ารวจไว้อยู่แล้ว 

     42) หากพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อ
พระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่ง
ปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอ่ืนใดใน
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 50) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
จะมีอ านาจด าเนินการตามมาตรานี้
ได้หรือไม่ 

     ร่างมาตรา 19 (10) ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
รัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
มอบหมาย 

     43) การเพิกถอนป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 51) 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ควรก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
ขอบเขตของค าว่า “กิจการเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งรัฐ” ให้มี

     เห็นคงตามร่างเดิม  
เนื่องจากการสั่งเพิกถอนพ้ืนที่ 
ป่าชุมชนในกรณีเมื่อมีเหตุผลความ
จ าเป็นทางด้านกิจการเพ่ือ 
ความมั่นคงแห่งรัฐนั้น จะต้อง
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ความหมายที่ชัดเจน พิจารณาก่อนว่า กิจการดังกล่าว 
มีกฎหมายให้อ านาจด าเนินการ
ดังกล่าวเพ่ือให้เป็นความม่ันคงแห่ง
รัฐหรือไม่ ตามร่างมาตรา 6 หาก
กฎหมายให้อ านาจไว้ การเพิกถอนก็
ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
อีกชั้นหนึ่ง และหากคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนไม่เห็นชอบกับ 
ค าสั่งดังกล่าวก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
การเพิกถอนป่าชุมชน ดังนั้น 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเพียงพอแล้ว 

     44) เงินรายได้ที่เกิดจาก 
ป่าชุมชน (รา่งมาตรา 55) 

     ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
29 ธ.ค.60)       
     ไม่ควรก าหนดยกเว้นให้เงิน
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 
หรือค่าบริการ เงินบริจาค เงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้
อ่ืนๆ ตามร่างมาตรา 55 ได้รับการ
ยกเว้นภาษีอากร 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจาก
สอดคล้องกับแนวทางการร่าง
กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ
วันที่ 29 สิงหาคม 2549 ว่าการ
เสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดที่ไม่ใช่
กฎหมายภาษีอากรไม่ให้บทบัญญัติ
ก าหนดให้ยกเว้นภาษีอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 

     45) บทก าหนดโทษ 
(ร่างมาตรา 56 ถึง ร่างมาตรา 62) 

     ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน/ในหลายเวที 
     ควรพิจารณาทบทวนความหนัก
เบาของโทษแต่ละมาตราด้วย 
     ควรพิจารณาว่าการก าหนดโทษ
จ าคุกเหมาะสมหรือไม่ หรือควรใช้
มาตราอ่ืนทางปกครองหรือทาง
นโยบาย เนื่องจากลักษณะความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ มี
ลักษณะเป็นความผิดที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นความผิด (Mala 
Prohibita) ซึ่งเป็นเรื่องไม่ร้ายแรง

     1) การบังคับใช้กฎหมายต้อง
เป็นไปตามกฎหมายป่าชุมชน 
ภายใต้บังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าบทระวาง
โทษฉบับใดหนักกว่ากันก็ลงโทษ
ตามกฎหมายฉบับนั้น กรณีอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ถือว่าอยู่ใน
ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ด้วยเช่นกัน ก็
ลงโทษตามกฎหมายฉบับนั้น กรณี
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ถือว่า
อยู่ในป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

เท่ากับความผิดในตัวเอง (Mala in 
se) เช่น การฆ่าคนโดยเจตนา 

พุทธศักราช 2484 ด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากไม่มีขอบเขตที่แน่นอน 
ดังนั้น หากเกิดการกระท าผิดกรรม
เดียวกันในเขตป่าชุมชนที่อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องมี 
การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 แล้วจึงพิจารณาว่า 
บทก าหนดโทษใดหนักก็ให้ลงโทษ
ตามบทนั้น 
     2) แก้ไขบทก าหนดโทษส าหรับ
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และข้อบังคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน ในร่างมาตรา 56 
และร่างมาตรา 57 เป็นโทษ 
ทางปกครองแทน 

     46) การรองรับกิจกรรมที่ได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการก่อนวันที่จัดตั้ง
ป่าชุมชนหรือวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา 66 ) 

     ภาคเอกชน (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61 
     การขยายอายุสัมปทานหรือการ
ขอใช้พ้ืนที่ป่าชุมชน ควรมีการ
ก าหนดที่ชัดเจนว่าจะให้ด าเนินการ
อย่างไร เช่น ขออนุญาตสัมปทาน
หรือเพิกถอนพื้นที่ป่าชุมชนก่อน 
และให้หน่วยงานใดด าเนินการเพิก
ถอนพ้ืนที่ป่าชุมชน เช่น กระทรวง
พลังงานหรือผู้ขอสัมปทานเป็น
ผู้ด าเนินการ ไม่ระบุอาจจะท าให้
เกิดความสับสนในทางปฏิบัติได้ 

     คงตามร่างเดิม เนื่องจากได้
ก าหนดให้ บรรดาใบอนุญาต 
อาชญาบัตร และประทานบัตร ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง
ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อน
วันที่อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดตั้ง
ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  
ตามความในร่างมาตรา ๒๖ ให้ยังคง
ใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุ
ใบอนุญาต อาชญาบัตร และ
ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ 
ตามร่างมาตรา 66 และหากมีความ
จ าเป็นต้องขยายอายุสัมปทานหรือ
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
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ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ขออนุญาตสัมปทาน  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รองรับ
ไว้อยู่แล้วในร่างมาตรา 51 (4) ใน
กรณีเม่ือมีเหตุผลความจ าเป็น
ทางด้านกิจการเพ่ือความมั่นคงแห่ง
รัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ 

     47) การรองรับป่าชุมชนที่ได้รับ
อนุมัติ ให้จัดตั้ งตามแนวทางของ 
กรมป่าไม ้

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)       
     ควรก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
รองรับป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งตามแนวทางของ 
กรมป่าไม้ 
 

     ก าหนดบทเฉพาะกาล 
ร่างมาตรา 67 ถึง ร่างมาตรา 69 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์รองรับ 
ป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 
ตามแนวทางของกรมป่าไม้ 

     49) การก าหนดกฎกระทรวง
และระเบียบ  
 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาทบทวนการออก
กฎกระทรวง เพราะบางเรื่องอาจจะ
ไม่จ าเป็นต้องออกเป็นกฎกระทรวง 

     เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจาก
การออกกฎกระทรวงบางเรื่องอาจ
ไม่จ าเป็นต้องออกเป็นกระทรวง 
ควรปรับให้เป็นระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เ 
 1.กฎกระทรวงไม่ควรมี
หลายฉบับ ควรมีเฉพาะประเด็นที่
ส าคัญ หากมีหลายฉบับอาจส่งผล
ต่อระยะเวลาการจัดท าร่าง
กฎกระทรวงและต้องจัดท าแผนการ
ออกกฎหมายล าดับรอง
ประกอบการเสนอกฎหมาย 
 2. พระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. …. เป็นกฎหมายใหม่ 
เมื่อประกาศใช้อาจมีปัญหาในการ
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
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ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ด าเนินงาน หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงบางประเด็น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ หากเป็น
กฎกระทรวง การแก้ไขจะยากกว่า 
หากเป็นเพียงระเบียบ
คณะกรรมการป่าชุมชน ก็จะ
ด าเนินการได้ง่าย ดังนั้น จึงได้ปรับ
กฎกระทรวงให้เหลือกฎกระทรวง  
4 ฉบับ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ภาครัฐ 

1.1 การใช้ภาษาบางค าอ่านแล้วเข้าใจยาก อาจจะตีความแตกต่างออกไปจากเดิม 
1.2 การมีร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่ก็คิดว่าดี มีประโยชน์

ต่อชุมชน ก็อยากให้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน อย่าตีกรอบการบังคับ ชุมชน มากเกินไป 
1.3 อยากให้งบประมาณและติดตามการตัดไม้ท าลายป่า ขอความรู้เรื่องกฎหมาย 
1.4 ควรมีมติครม.เข้าที่ประชุมสภาเพื่อเสนอภาพลักษณ์ของการด าเนินงานป่าชุมชน   

ซึ่งชุมชนโดยส่วนใหญ่ ที่มีพ้ืนที่ป่าชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์จากการหาเก็บของป่า และเป็นการเพ่ิมรายได้
กลับสู่ชุมชนและยั่งยืนด้วย 

1.5 หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆของแผนงานยุทธศาสตร์ 
1.6 มาตรา 62 ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ไม้ ของป่าหรือ

ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหา หรือจ าเลยตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ภายใน 
2 ปีทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดให้คืนแก่ทายาทของผู้ต้องหา เห็นควรลดระยะเวลามาเหลือเพียง 1 ปี เพราะถ้านานจะท าให้เรื่องถูกละ
ทิ้งไปหรือล้าช้าเกินไป 

1.7 บทก าหนดโทษจ าคุกหรือหรับนั้นในปัจจุบันมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา  
มีการปรับอัตราใหม่ “จ าคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นบาท” ดังนั้นควรปรับอัตราโทษให้สอดคล้องด้วย เช่น มาตรา 60 

1.8 ควรแก้ปัญหากรณีชุมชนที่ตั้งรกกรากมากก่อนตามประกาศเขตอนุรักษ์ 
1.9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแผนจะประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  

จ านวน 24 แห่ง เนื้อที่รวมทั้งหมด 4,748,821.02 ไร่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรที่ท ากินและอาศัย
อยู่เดิมในเขตพ้ืนที่ที่จะประกาศอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ควรมีการส ารวจจ านวนประชากร    และจ านวนที่ดิน 
ที่ราษฎรท ากินและอยู่อาศัยให้ชัดเจนก่อนมีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
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และต้องมีการกันพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่ที่มีการในรูปแบบป่าชุมชนออกมาก่อน เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการ 
ในรูปแบบป่าชุมชนต่อไปได้ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับนี้ 

1.10 ความซ้ าซ้อนในเชิงพ้ืนที่ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ
ในพ้ืนที่เดียวกันได้ 

2. ภาคประชาชน 
2.1 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึก ในแต่ละป่าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 
2.2 ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองชีวิตในการดูแลรักษาป่า 
2.3 ควรมีค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการป่าชุมชน 
2.4 ประเด็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่เป็นที่ว่างเปล่า

โดยการบุกรุกมาก่อน ควรเป็นการปลูกไม้ ในเชิงเศรษฐกิจและสามารถบริหารจัดการโดยชุมชนร่วมกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ 

2.5 ให้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนเวลาออกปฏิบัติ
หน้าที่ และร่วมปราบปรามจับกุมการกระท าผิดในเขตป่าชุมชน 

2.6 กฎหมายที่ใช้เป็นบทลงโทษควรมีการลงโทษที่ชัดเจนเหมาะสมกับการกระท าผิด 
2.7 อยากให้คณะกรรมการป่าชุมชนมีค่าตอบแทนในการท างานเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน

การท างาน 
2.8 ต้องการให้มีค่าตอบแทนในการดูแลรักษาป่าชุมชน 
2.9 เรื่องป่าชุมชนนั้น สมควรออกเป็นรูปธรรมที่เจนเพ่ือเป็นกรอบการท างานเป็นแนวทาง

เดียวกันและสมควรบริหารจัดการโดยชุมชนและมีกรรมการที่บริหารงานชัดเจนตรวจสอบได้ และควรมี
งบประมาณจากภาครัฐบาลทุกๆปี มิใช่แค่เพียงครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่งไม่สามารถบริหารและจัดการตลอดอายุ
ของการขึ้นทะเบียนเป็นปาชุมได้ 

2.10 อยากให้ พ.ร.บ. ป่าชุมชนคุ้มครองชาวบ้านที่เข้าไปท าภารกิจเกี่ยวกับป่าชุมชนและ
ดูแลป่าชุมชน 

2.11 ด้านอ านาจการจัดการของคณะกรรมการต้องให้ชัดและมีอ านาจจัดการ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
หารายได้ ป้องกัน และปราบปราม ผู้กระท าผิดได้ 

2.12 ด้านการมีส่วนร่วม หมู่บ้านได้มีพ้ืนที่ครอบคลุมผืนป่าในเขตป่าสงวนให้จัดตั้งป่าชุมชน
ทุกหมู่บ้าน ห้ามสมัครใจ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นๆต้องข้ึนทะเบียน 

2.13 ท้องถิ่นใดมีป่าชุมชน ผู้บริหารต้องตั้งงบอุดหนุนมาให้คณะกรรมการป่าชุมชนท า
โครงการมาพัฒนา ทุกปี ไม่ต่ ากว่ าโครงการละ 50,000 บาทต่อ 1 ป่าชุมชน อย่าให้เป็นภาระเพียง
คณะกรรมการฝ่ายเดียว 

2.14 ต้องสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้ชัดเจนในแต่ละป่าชุมชน 
2.15 ทางกรมป่าไม้ควรมาร่วมประชุมกับราษฎรเพื่อตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชน 
2.16 ควรให้สิทธิในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์แก่ชุมชนให้มาก เพราะผู้ที่จะรักษาและใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน คือ ชุมชน 
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2.17 ให้คณะกรรมการป่าชุมชนใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของหมู่บ้านโดยไม่ให้มีเขตป่าสงวนมา
เกี่ยวข้อง 

2.18 กรรมการป่าชุมชนให้มีวาระท่ีชัดเจน 
2.19 ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
2.20 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชนอาจจะแตกต่างกันตามสภาพป่า

ชุมชนแต่ละท้องที่ 
2.21 บทก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน เป็นอย่างน้อยหรือมากกว่า 6 เดือนก็คิดค านวณ

ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระท าความผิด มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ระยะเวลาลงโทษต้องมาข้ึนตาม 
2.22 ควรเพ่ิมสิทธิคุ้มครองคณะกรรมการป่าชุมชนในระหว่างร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่

ในการป้องกันดูแลในพื้นที่ป่าชุมชน 
3. ภาคเอกชน 

3.1 ควรมีการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยระบบ Third Purely  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.2 ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงต่าง ๆ 

 
4. การพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการรับฟังความคิดเห็นทุกเวที มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ในประเด็นดังต่อไปนี้ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประจ าจังหวัด การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน อ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พร้อมทั้ง ก าหนดหลักเกณฑ์รองรับป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามแนวทางของกรมป่าไม้
ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต้น 

 
 


