
วิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. .... 

 
 1. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

1.1 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายน้ันโดยตรง 
1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
2) คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
3) คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
4) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
5) พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

1.2 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
- ชุมชนโดยรอบป่าชุมชน 

2. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

การด าเนินการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  
ในท้องถ่ิน ท าให้ชุมชนสามารถที่จะจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
และเพิ่มรายได้ใหก้ับชุมชน โดยป่าชุมชนเป็นแหลง่เกบ็หาผลผลิตจากป่า ทั้งอาหาร และสมุนไพร ไม้ใช้สอยในครัวเรือน 
และสร้างรายได้จากการเป็นแหลง่การศึกษาเรยีนรูแ้ละสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งสิทธิใช้ประโยชน์และบริการภายในป่าชุมชนในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจ 
ในชุมชนนั้นมีความมั่นคง คุณภาพชีวิตดีข้ึน ท าให้ชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.1 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก  
 หน่วยงานของรัฐและประชาชนทุกภาคส่วน 

2.1.2 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
 ไม่มี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... นี้ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในป่าชุมน รวมทั้งมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนได้ 
2.2 ด้านสังคม 

ร่างพระราชบัญญัติน้ีเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับรัฐ 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในชุมชน เป็นการลดความขัดแย้ง ชุมชนมีความเข้มแข็ง แรงงานคืนถ่ิน ครอบครัว 
มีความสุข ส านึกรักบ้านเกิด และก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 

2.2.1 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
 หน่วยงานของรัฐและประชาชนทุกภาคส่วน 

2.2.2 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
 ไม่มี 
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2.3 ด้านด้านสิ่งแวดล้อม 

การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน จะช่วยลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้ดียิ่งข้ึน ท าให้พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการดูแล บ ารุงรักษา  
ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร รักษาสมดุลของระบบนิเวศ คว ามหลากหลายทางชีวภาพ  
และสภาวะแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.3.1 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
 หน่วยงานของรัฐและประชาชนทุกภาคส่วน 

2.3.2 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
 ไม่มี เพราะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชนเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาวะแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน ซึ่งส่งผลกระทบให้สิ่งแวดล้อม
มีความสมบูรณ์ข้ึน 

3. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างท่ีต้องถูกจ ากัด 
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน  

โดยมีลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
ดังนั้น ในการจัดตั้งป่าชุมชน การด าเนินการต่าง ๆ ก็จะต้องด าเนินการภายใต้ของเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ี 
โดยก าหนดให้สมาชิกป่าชุมชนต้องปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ข้อบังคั บของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและแผนการจัดการป่าชุมชน 

ทั้งนี้ การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และทรัพยากรป่าไม้ 

4. ประโยชน์ท่ีประชาชนและสังคมจะได้รับ 
เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายจะท าให้เกิดความชัดเจนในการที่ประชาชน

และสังคมโดยรวมจะได้รับประโยชน์จากป่า การเก็บหาของป่า ฟืน รวมไปถึงรายได้จากการบริการด้านการเป็น
แหล่งการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในป่าชุมชน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ซึ่งจะขยายผลไปสู่วิสาหกิจชุมชนต่อไป การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ในการเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง  
การเข้าไปท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าชุมชนอีกด้วย 

4.1 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดูแลป่าชุมชน เพราะให้ชุมชน  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้  
เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน อีกทั้งจะช่วยลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้ดียิ่งข้ึน ท าให้พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการดูแล บ ารุงรักษา  
ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และสภาวะแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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4.2 สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้ 

ป่าชุมชนนั้นเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ  
บ ารุงดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์
และยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ชุมชนได้ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาป่า อีกทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่  ในการป้องกัน 
การบุกรุก และการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงการป้องกันไฟป่า โดยจะท าให้ รัฐสามารถลดเงินงบประมาณ 
ในการส่งเจ้าหน้าที่มาอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดวิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิไว้ในร่างมาตรา 25 (7) 
โดยให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชน 
ในจังหวัดแล้วจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนจัดท ารายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในป่าชุมชน หรือการสนับสนุน 
การจัดการป่าชุมชน ตามร่างมาตรา 15 (6) อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ 
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื ่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู ้และสร้างจิตส านึกเกี ่ยวกับการอนุรักษ์และฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่างมาตรา 51 ) และยังได้รับประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 50) ในการใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์จากไม้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้
สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตป่าชุมชนให้ท าได้ตามความจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่า
ชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน หรือใช้ประโยชน์จากไม้ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในป่าชุมชนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากประสบเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็น
กรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด (ร่างมาตรา 52) 

4.3 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญตัิฉบับนี้ เป็นกฎหมายออกใหม่ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และท าความเข้าใจ

ต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์และกระบวนการต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
4.4 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดข้ึนกับประชาชน  

และการท่ีประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ท่ีได้รับ 
การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติน้ี จะท าให้การใช้งบประมาณในการด าเนินการตามปกติ

ของหน่วยงานรัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยไม่ได้สร้างกรอบอัตราก าลังหรือต้องมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณในเรื่องดังกล่าว 
 


