
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง” มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างกติกาป่าชุมชน”  

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล ด้านการเร่งขยายป่าชุมชน ตลอดจนสร้างการรับรู้เรื่อง  

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

ในการจัดตั้งป่าชุมชน และประโยชน์ของป่าชุมชน รวมทั้งการขยายการจัดตั้งป่าชุมชน โดยใช้กลไกกระบวนการ

มีสว่นร่วมตั้งแต่การร่วมรับรู้ การร่วมคิด การร่วมก าหนดความต้องการ ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า

ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

  ส านักจัดการป่าชุมชน โดยส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จงึได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 20 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนช่ัน โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่รัฐ และสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน ตัวแทนป่าชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 128 คน  

ซึ่งรูปแบบการสัมมนา มีทั้งภาคการบรรยาย และภาคการระดมความคิด โดยการสัมมนาครั้งนี ้ได้ความร่วมมือ

จากวิทยากร ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนขา้ราชการและพนักงานส านักจัดการป่าชุมชนเป็นอย่างดี 

  สุดท้ายนี้ คณะท างานฝ่ายด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้องกับการสัมมนาครั้งนี้  

ใคร่ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา ข้าราชการและพนักงาน ตลอดจนผู้ที่ให้การสนับสนุน  

การด าเนินงานทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคณะท างานจะได้  

น าผลจากการสัมมนาฯ ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้เกิดประสทิธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

คณะท างานฝา่ยด าเนินงาน 
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๑ 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง” 

********************* 

1. หลักการและเหตุผล 

 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อ  

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วันศุกร์ ที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร

และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน โดยในระยะเฉพำะหน้ำ เร่งขยำยป่ำชุมชน 

และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้สนับสนุนกำรจัดตั้งป่ำชุมชน จ ำนวน 4,000 หมู่บ้ำน ก ำหนดเป้ำหมำย

จัดตั้งป่ำชุมชนให้ครบ จ ำนวน 21,850 หมู่บ้ำน ภำยใน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ประกอบกับ  

เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 ณ ท ำเนียบรัฐบำล คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ

ป่ำชุมชน พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งมีสำระส ำคัญคือ ให้มีกฎหมำย

ว่ำด้วยป่ำชุมชน เพื่อส่งเสริมให้รำษฎรได้มีส่วนร่วมกับรัฐในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์

จำกทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อย่ำงสมดุลและยั่งยืน อันจะเป็น

กำรส่งเสริมใหป้ระชำชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ส่งผลใหท้รัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม

ของประเทศมีควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

 ดังนั้น รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กำญจนรัตน์)  

จึงมอบหมำยใหก้รมป่ำไม้สร้ำงกำรรับรู้ เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... และให้ทุกภำคส่วนเข้ำ

มำมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมร่ำง ร่วมสร้ำงกติกำป่ำชุมชน” เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำย

รัฐบำล ด้ำนกำรเร่งขยำยป่ำชุมชน และสร้ำงกำรรับรู้เรื่องร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... จึงได้จัดท ำ

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่องป่ำชุมชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง” เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดตั้งป่ำชุมชน ประโยชน์ของป่ำชุมชน รวมทั้งกำรขยำยกำรจัดตั้งป่ำ

ชุมชน และเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ กำรร่วมคิด ร่วมร่ำง ร่วมสร้ำงกติกำป่ำชุมชน โดยใช้กลไกกระบวนกำร  

มีส่วนร่วมตั้งแต่กำรร่วมรับรู้ กำรร่วมคิด กำรร่วมก ำหนดควำมต้องกำร เพื่อกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน  

ให้เป็นไปอย่ำงสมดุลและยั่งยืน เกิดประโยชน์กับประชำชนและประเทศชำติอย่ำงแท้จริง  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยรัฐบำล ด้ำนกำรเร่งขยำยป่ำชุมชน ตลอดจนสร้ำงกำรรับรู้ 

เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 



 ๒  

 

 2.2 เพื่อพัฒนำศักยภำพของชุมชนโดยผ่ำนกลไกกระบวนกำรมีส่วนร่วม ในกำรร่วมกันวิเครำะห์ 

ก ำหนดควำมต้องกำร ส ำหรับเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำม  

ในร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูเ้ข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 

3.1 เจ้ำหน้ำที่รัฐ  

๓.๒ สมำชิกเครอืข่ำยป่ำชุมชน ตัวแทนป่ำชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

4. สถานท่ีด าเนินการ 

 ณ โรงแรมเนวำด้ำ คอนเวนช่ัน โฮเทล อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันที่ ๑๙ - ๒๐ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

6. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 6.1 ภำคบรรยำย  

- กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญ ประโยชน์ของกำรจัดตั้งป่ำชุมชน และกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตัง้ป่ำชุมชน  

- กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

6.๒ ภำคปฏิบัติ 

- ให้ผู้เข้ำร่วมแบ่งกลุ่ม เพื่อแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมกันวิเครำะห์ 

ก ำหนดควำมต้องกำร หลักเกณฑ์ และกติกำป่ำชุมชนถึงประเด็นที่สำมำรถท ำได้และท ำไม่ได้ในกำรบริหำร

จัดกำรป่ำชุมชน 

หมายเหตุ วิธีกำรด ำเนินงำนอำจปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสม 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 หมวดงบรำยจ่ำยอื่น แผนงำนยุทธศำสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ   

โครงกำรปกป้องผืนป่ำและร่วมพัฒนำป่ำไม้ใหย้ั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 



 ๓  

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น ๕36,40๐ บำท  

(ห้ำแสนสำมหมื่นหกพันสี่รอ้ยบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

๙. วิทยากร 
 วิทยำกรจำกภำครัฐและเอกชน  

 ผูม้ีควำมรูป้ระสบกำรณ์ดำ้นป่ำชุมชน และด้ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.การประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ประเมินผลโดยกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุม 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๑.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดตั้งป่ำชุมชนและกำรเร่งขยำยกำรจัดตั้ง 

ป่ำชุมชน และแนวทำง ขั้นตอนกำรขับเคลื่อน ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... ตำมระเบียบกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ เพื่อเข้ำมำ 

มีสว่นร่วมขยำยกำรจัดตัง้ป่ำชุมชนเพิ่มมำกขึ้น 

 ๑1.๒ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ก ำหนดควำมต้องกำร หลักเกณฑ์  

และกติกำเกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนและเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน  

สิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชน และเงินรำยได้ที่เกิดจำกป่ำชุมชน เพื่อช่วยลดควำมขัดแย้ง ควำมเหลื่อมล้ ำ 

และสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรแบ่งปันผลประโยชน์ 

 ๑1.๓ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ และแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรจำกป่ำชุมชนอื่นๆ มำเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

๑1.๔ คนอยู่ร่วมกับป่ำได้ตำมแนวพระรำชด ำริ ชุมชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยำกรป่ำไม้มีควำมอุดม

สมบูรณ์ คงควำมหลำกหลำยทำงระบบนิเวศน์ และมีกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

ลดปัญหำข้อขัดแย้ง และควำมเหลื่อมล้ ำในชุมชน   



๔ 

 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   

“กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่องป่ำชุมชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง”  

ระหว่ำง วันที่ ๑๙ – ๒๐ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมเนวำด้ำ คอนเวนช่ัน โฮเทล อ ำเภอเมอืง จังหวัดอุบลรำชธำนี   

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.    ลงทะเบียน 

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.         เปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ให้แนวคิด กรอบแนวทำงในกำร

     ประชุมกลุ่มย่อยกฎหมำยล ำดับรอง ออกตำมควำมในร่ำง 

     พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....   

     โดย อธิบดีกรมป่ำไม้ 

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 

เวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   แบ่งกลุ่มกำรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำร  

  หลักเกณฑ์ และกติกำกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน 

  โดย อธิบดีกรมป่ำไม้ 

 (ผูด้ ำเนนิกำร/ควบคุม/ก ำกับ) 

       - กลุ่มที่ 1  

    หมวดกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำป่ำชุมชน 

    โดย 

 - กลุ่มที่ ๒ 

    หมวดกำรได้รับประโยชน์จำกผลผลติและบริกำรป่ำชุมชน 

    อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

          โดย 

   - กลุ่มที่ ๓ 

     หมวดกำรควบคุมดูแลรักษำป่ำชุมชนอย่ำงมสี่วนรว่ม 

          โดย 

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทำนอำหำรกลำงวัน 



 ๕  

 

เวลำ 13.00 – 1๔.๓0 น.  แบ่งกลุ่มกำรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำร  

     หลักเกณฑ์ และกติกำกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน (ต่อ) 

เวลำ 1๔.๓0 – 1๔.๔๕ น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 

เวลำ 1๔.๔๕ – 1๘.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มกำรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำร  

     หลักเกณฑ์ และกติกำกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน (ต่อ) 

เวลำ 18.00 – 19.3๐ น.                 รับประทำนอำหำรเย็น 

วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เวลำ 09.00 – ๑๐.๓0 น.  แบ่งกลุ่มกำรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำร  

     หลักเกณฑ์ และกติกำกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน (ต่อ) 

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 

เวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มกำรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำร  

     หลักเกณฑ์ และกติกำกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน (ต่อ) 

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เวลำ 13.00 – 1๔.๓0 น.   น ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มย่อย 

     โดย ผูแ้ทนกลุ่มที่ ๑, ๒ และ ๓ 

เวลำ 1๔.๓0 – 1๔.๔๕ น.  รับประทำนอำหำรว่ำง      

เวลำ 1๔.๔๕ – 16.๓0 น.  สรุปและมอบนโยบำย 

  โดย รฐัมนตรีวำ่กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

  (พลเอก สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์) 

---------------------------------------------------------------- 

* หมายเหต ุ ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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เปิดการประชุมเชิงปฏบิัติการ  

เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชมุชนและกฎหมายที่เกีย่วข้อง” 

โดย นำยจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 

รองอธบิดกีรมปำ่ไม้ 
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ภาคการบรรยาย



 ๘  

 

นโยบายและทิศทางการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้  

และความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

โดย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

ตำมนโยบำยของคณะรัฐมนตรี สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 

ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

โดยให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท ำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด

กระบวนกำรพิสูจน์สิทธิกำรถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำร

จัดกำร ปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัยและสร้ำงบรรทัดฐำนในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และเป็นธรรม โดยเฉพำะในพืน้ที่ป่ำต้นน้ ำและพืน้ที่อนุรักษ์ที่มีควำมส ำคัญเชิงนเิวศ ก ำหนดพื้นที่แนวกันชน

และที่รำบเชิงเขำให้เป็นพืน้ที่ยุทธศำสตร์กำรปลูกป่ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันกำรบุกรุกป่ำ ขยายป่าชุมชน 

และส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในกำรตัดไม้จำกป่ำธรรมชำติ

รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศและกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ 

เช่น โครงกำรปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้แบบมีสว่นร่วมจำกทุกภำคส่วน เป็นต้น 

๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ

โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน

พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่ำสมบูรณ์ก็ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดพื้นที่ใดสมควรให้

ประชำชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตำมควำมจ้ำเป็นโดยใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำรจัดกำรมำตรกำรทำงสังคม

จติวิทยำ และกำรปลูกป่ำทดแทนเข้ำด ำเนินกำร ทั้งจะใหเ้ชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมกำรมีอำชีพและรำยได้อื่นอัน

เป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่ำนั้นสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมหลัก เศรษฐกิจ

พอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท้ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร จัดท้ำทะเบียนผูถ้ือครองที่ดินในที่ดิน

ของรัฐ ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภำพเพื่อท้ำหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำย

ด้ำนที่ดินในภำพรวม และปรับปรุงกลไกภำษีเพื่อกระจำยกำรถือครองที่ดิน เร่งรัดกำรจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้

โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิร่วมในกำรจัดกำรที่ดินของชุมชน ก ำหนดรูปแบบที่เหมำะสมของ

ธนำคำรที่ดนิเพื่อให้เป็นกลไกในกำรนำ้ทรัพยำกรที่ดนิมำใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

นโยบายและทิศทางการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้  

และความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
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กำรจัดกำรป่ำชุมชนจ ำเป็นจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย โดยกรมป่ำไม้เป็น

หน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนให้มีกำรจัดตั้งป่ำชุมชนตำมแนวทำงของกรมป่ำไม้ เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วม

จำกทุกภำคส่วนน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืน 
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โดย  นางนนัทนาบุณยานันต ์

ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

 
  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... 
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 ๒๕  

 

 

 

 

 

  



 ๒๖  

 

 

 

 

 

  



 ๒๗  

 

 

 

 

 

  



 ๒๘  
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 ๓๑  

 

 

 

 

 

  



 ๓๒  

 

 

 

 

 

  



 ๓๓  

 

 

 

 

 

  



 ๓๔  

 

 

 

 

 

  



 ๓๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งกลุ่ม 

ระดมความคิด 

 



 ๓๖  

 

การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
 

กลุ่มที ่1 หมวดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษาป่าชุมชน  

 

กลุ่มที่ 2 หมวดการได้รับประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน 

            อย่างสมดุลและยั่งยนื 

 

กลุ่มที่ 3 หมวดการควบคุมดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างมสี่วนร่วม 
 

  



 ๓๗  

 

กำรประชุมกลุ่มย่อย  

เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำรหลักเกณฑ์ และกตกิำกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชน 

กลุ่มที่ 1 

หมวด 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษาป่าชุมชน 

 
 

ประธำนกลุ่ม : นำยจเรศักดิ์  นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมป่ำไม้ 

ที่ปรึกษำประจ ำกลุ่ม : นำยเสกสรร  กวยะปำณิก  ผูอ้ ำนวยกำรส่วนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน  

วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และก ำหนดควำมต้องกำรว่ำอะไรท ำได้อะไรท ำไม่ได้ Do and Don’t  

ในประเด็นหมวด 1 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำป่ำชุมชน เพื่อใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลประกอบกำร

จัดท ำรำ่งกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... 

ประเด็นกำรพิจำรณำ : พิจำรณำว่ำอะไรท ำได้อะไรท ำไม่ได้ Do and don’t ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

ในประเด็นหมวด 1 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำป่ำชุมชน 



 ๓๘  

 

ผลการระดมความคิด 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

หมวดที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษาป่าชุมชน 

     1. วัตถุประสงค์กำร

จัดตัง้ป่ำชุมชน 

(ม.5) 

     ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรขอจัดตั้ง

ป่ำชุมชนต้องอยูในกรอบแนวคิด ดังนี้ 

     1. เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ

สภำวะแวดล้อม 

     2. กำรใชป้ระโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำตใินป่ำชุมชนต้อง

เป็นไปอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  

     3. กำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่  

หลำกหลำยของชุมชน ในกำรอนุรักษ์ 

กำรฟื้นฟู กำรพัฒนำ กำรควบคุมดูแล 

และกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติในป่ำชุมชน 

     4. กำรฟื้นฟูพื้นที่ป่ำในเขตป่ำชุมชน

โดยกำรปลูกป่ำทดแทน 

     5. กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทุก

ภำคส่วนในกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

     1. ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมใดๆ ที่มไิด้

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งป่ำ

ชุมชน 

     2. ไม่สำมำรถก ำหนดวัตถุประสงค์

เพื่อให้ตัดไม้ในเขตอนุรักษ์ 

     3. ไม่สำมำรถก ำหนดวัตถุประสงค์

เพื่อให้ตัดไม้หวงห้ำมและไม้ดั้งเดิมในเขต 

เพื่อกำรใชป้ระโยชน์ 

     2. พื้นที่ที่จะขอ

อนมุัตใิห้จัดตั้งป่ำชุมชน 

(ม.3 , ม.20) 

     ต้องเป็นพืน้ที่ประเภทหนึ่งประเภทใด 

ดังตอ่ไปนี ้ซึ่งอยู่นอกเขตป่ำอนุรักษ์ 

     1. พื้นที่ป่ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยป่ำไม้  

     2. พื้นที่ป่ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ย 

ป่ำสงวนแหง่ชำติ 

     3. พื้นที่อื่นของรัฐซึ่งได้รับควำม

ยินยอมเป็นหนังสือจำกหน่วยงำนที่ท ำ

หนำ้ที่รับผดิชอบดูแลพืน้ที่นั้น โดยต้อง 

     1. ไมส่ำมำรถขอจัดตั้งเป็นป่ำชุมชน 

ในพืน้ที่ “เขตป่ำอนุรักษ์” ได้แก่  

เขตอุทยำนแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วย

อุทยำนแหง่ชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 

และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่ำ วน

อุทยำน พืน้ที่รุกขชำติ และพืน้ที่สงวนอื่น ๆ 



 ๓๙  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

ไม่ขัดแย้งกับกฎหมำยเกี่ยวกับที่ดนิ

ประเภทนั้น 

     4. พื้นที่ที่กรมป่ำไม้ได้อนุมัตใิห้จัดตั้ง

ป่ำชุมชนตำมกฎหมำยป่ำไม้เดิมซึ่งมอียู่

ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ

ยังไม่สิน้สุดระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติ

โครงกำร 

หรอืพืน้ที่ที่มคีุณค่ำทำงสิ่งแวดล้อมอันควร

แก่กำรอนุรักษ์ ตำมที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

     2. พื้นที่ก ำหนดช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำ ช้ันที่ 1  

และช้ันที่ 2 ตำมมตคิณะรัฐมนตรี 

ไม่สำมำรถขอจัดตั้งเป็นป่ำชุมชนได้ 

     3. กำรขอจัดตัง้ 

ป่ำชุมชน 

(ม.20) 

     ชุมชนสำมำรถขอจัดตั้งป่ำชุมชนที่

ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่บ้ำน ต ำบล ของชุมชน

ท้องถิ่นนั้นเท่ำนั้น 

     ชุมชนท้องถิ่นอื่นไม่สำมำรถขอจัดตั้ง

ป่ำชุมชนที่มิได้ตัง้อยู่ในท้องที่ของชุมชน

ตนเอง 

     4. “สมำชิกป่ำชุมชน” 

หมำยควำมว่ำ สมำชิก

ของชุมชนที่มีกำร

ประกำศจัดตั้งป่ำชุมชน 

(ม.๓, ม.๒๐, ม.27) 

     1. สมำชิกป่ำชุมชนต้องเป็นบุคคลซึ่ง

มีอำยุตั้งแต ่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี

ภูมลิ ำเนำในท้องที่นัน้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

และอยู่ในสภำพที่สำมำรถเข้ำไปดูแล

รักษำป่ำที่จะขอจัดตัง้เป็นป่ำชุมชนได้ 

จ ำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลงลำยมือชื่อ

เป็นสมำชิกป่ำชุมชน 

     2. บุคคลที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในท้องที่อื่น 

สำมำรถเป็นสมำชิกสมทบเพื่อร่วม

กิจกรรมดูแลป่ำและได้รับประโยชน์จำก

ป่ำชุมชน โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำให้

สมำชิกสมทบสำมำรถเข้ำร่วมเป็น

สมำชิกป่ำชุมชน (ตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรนโยบำย ม. 27) 

 



 ๔๐  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

     5. ตัวแทนผูย้ื่นค ำ

ขอจัดตัง้ป่ำชุมชน 

(ม.20) 

     ตัวแทนผูย้ื่นค ำขอ ตอ้งเป็นบุคคลที่

สมำชิกป่ำชุมชนคัดเลือกและเสนอชื่อให้

เป็นประธำน คณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน ซึ่งอำจเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ที่เป็นสมำชิกป่ำชุมชน ดังต่อไปนี้ 

     1. ผูใ้หญ่บ้ำน/ก ำนัน 

     2. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/

นำยกเทศมนตรี/นำยกเทศบำล 

     3. สมำชิกสภำองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

     4. ผู้เป็นสมำชิกป่ำชุมชน 

     บุคคลอื่นที่มใิช่ผู้แทนที่สมำชิกป่ำชุมชน 

เสนอซึ่งไม่สำมำรถยื่นค ำขอจัดตัง้ป่ำชุมชน

ได้ 

     6. คณะกรรมกำร

จัดกำรป่ำชุมชน 

(ม.๒๐(๓) , ม.๒๗) 

     1. สมำชิกป่ำชุมชนร่วมกันเสนอ

รำยชื่อประธำนและคณะกรรมกำร

จัดกำรป่ำชุมชน 

     2. ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหนง่

ของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน  

มีระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

     ประธำนและคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำ

ชุมชนที่มิได้มำจำกกำรลงมติเสนอช่ือจำก

สมำชิกป่ำชุมชน 

     7. แผนจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

(ม.๒๐(๕), ม.๓๐, ม.33) 

     1. ต้องแสดงให้เห็นถึง วิธีด ำเนนิกำร 

กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู กำรพัฒนำ หรอื

กำรควบคุมดูแลสภำวะแวดล้อมและ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกำรใช้

ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ 

ในป่ำชุมชน 

กรอบแผนจัดกำรป่ำชุมชน 

1) ด้ำนกำรป้องกันดูแลรักษำป่ำ 

     คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนไม่

สำมำรถด ำเนินกิจกรรมที่มิได้ระบุในกรอบ

แผนจัดกำรป่ำชุมชนที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 



 ๔๑  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

2) ด้ำนกำรปลูกฟื้นฟูป่ำชุมชน 

3) ดำ้นกำรพัฒนำศักยภำพ

ผลผลิตและบริกำรป่ำชุมชน 

4) ดำ้นกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้/ 

องค์ควำมรู้ 

5) ดำ้นกำรสร้ำงเครือข่ำย 

ควำมรว่มมอื 

     2. คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำ

จังหวัด เป็นผูพ้ิจำรณำอนุมัติแผนจัดกำร

ป่ำชุมชน และมีผลใชบ้ังคับได้เป็นเวลำ  

5 ปี และต้องเสนอแผนจัดกำรป่ำชุมชน

ก่อนแผนเดิมหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 

     8. ขอบเขตพื้นที่ 

ป่ำชุมชน 

(ม.๒๐(๕), ม.๓๐, ม.33) 

     ในเขตป่ำชุมชนจะต้องก ำหนดบริเวณ 

เพื่อกำรอนุรักษ์และบริเวณเพื่อกำรใช้

ประโยชน์ หรอืบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์

เพียงอย่ำงเดียว โดยให้สอดคล้องกับ

สภำพภูมิประเทศ สภำพควำมเป็นอยู่

ของประชำชนในชุมชน และวัตถุประสงค์

ของป่ำชุมชน 

     พืน้ที่ป่ำชุมชนบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์  

ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ

นันทนำกำร และท ำไม้ได้ 

     9. กำรคัดค้ำนกำร

จัดตั้งป่ำชุมชน 

(ม.๒3, ม.25) 

     1. หนว่ยงำนของรัฐ หรือบุคคลใดมี

สิทธิคัดค้ำนหรอืมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำร

จัดตัง้ป่ำชุมชนได้ ภำยใน 60 วัน นับจำก

วันที่คณะกรรมกำรป่ำชุมชนจังหวัดปิด

ประกำศค ำขอและรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบพืน้ที่ตำมค ำขอ 

     หำกเกินจ ำนวนวันที่ก ำหนด นับแต่

วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งมติกำรขอจัดตัง้ 

ป่ำชุมชน หรอืกำรปิดประกำศแล้วแตก่รณี 

ผูข้อคัดค้ำนไม่มสีิทธิยื่นหนังสอืขอคัดค้ำน 



 ๔๒  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

     2. เมื่อคณะกรรมกำรป่ำชุมชน

ประจ ำจังหวัดมีมติในกำรจัดตั้งป่ำชุมชน

ตำมค ำขอ หรอืมีมติไม่ใหจ้ัดตั้งป่ำชุมชน

ผูข้อจัดตั้งป่ำชุมชน หรือผูม้ีหนังสือ

คัดค้ำน มีสทิธิอุทธรณ์ภำยใน 45 วัน 

     10 กำรรับรอง 

ป่ำชุมชนที่ได้รับอนุมัติ

ให้จัดตัง้ตำมแนวทำง

ของกรมป่ำไม้ก่อน 

พ.ร.บ. นีใ้ช้บังคับ 

(ม.67 , ม.68 , ม.69 ,  

ม.70) 

     1. ป่ำชุมชนที่มีกำรจัดตั้งแล้วจะ

ได้รับกำรรับรอง ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.

ฉบับนี ้เฉพำะป่ำชุมชนที่ยังมีอำยุ

โครงกำร (ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลำ

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ) 

     ๒. ป่ำชุมชนที่จัดตั้งแล้วต้อง

ด ำเนนิกำร ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภำยใน 2 ปี 

นับแต่ พ.ร.บ. นี ้ใชบ้ังคับ 

๑) พืน้ที่ป่ำชุมชนให้มบีริเวณเพื่อ

กำรอนุรักษ์และบริเวณเพื่อกำรใช้

ประโยชน์ หรอืบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์

เพียงอย่ำงเดียว โดยให้สอดคล้องกับ

ภำพภูมิประเทศ สภำพควำมเป็นอยู่ของ

ประชำชนในชุมชนและกำรจัดกำร

ประกำศเขตป่ำชุมชน  

2) ให้สมำชิกป่ำชุมชนและ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนของป่ำชุมชนที่

ได้รับอนุมัตใิห้จัดตั้งตำมแนวทำงของ

กรมป่ำไม้ เป็นสมำชิกป่ำชุมชนและ

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ตำม พ.ร.บ. นี้ 

     1. หำกพ้นก ำหนด 2 ปี นับแต ่พ.ร.บ. 

นีใ้ช้บังคับ แล้วป่ำชุมชนที่จัดตั้งแล้ว  

ยังไม่ด ำเนนิกำรก ำหนดให้เป็นบริเวณเพื่อ

กำรอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อกำรใช้

ประโยชน์ หรอืบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์

เพียงอย่ำงเดียว และ 

     2. หำกสมำชิกป่ำชุมชนและ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนของป่ำชุมชนที่

ได้รับอนุมัตใิห้จัดตั้งตำมแนวทำงของกรม

ป่ำไม้ ขำดคุณสมบัติ ตำม มำตรำ 27  

ก็ไม่ถอืว่ำเป็นสมำชิกป่ำชุมชนและ

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ตำม พ.ร.บ.นี ้  

     3. ไม่เสนอแผนจัดกำรป่ำชุมชนต่อ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด  

ให้แลว้เสร็จถือวำ่กำรจัดตั้งป่ำชุมชนนั้น

เป็นอันสิน้ผล 



 ๔๓  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

3) ให้คณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชนเสนอแผนจัดกำรป่ำชุมชนต่อ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 



 ๔๔  

 

กำรประชุมกลุ่มย่อย  

เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำรหลักเกณฑ์ และกติกำกำรใช้ประโยชนจ์ำกปำ่ชุมชน 

กลุ่มที่ 2 

หมวด 2 การได้รับประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยนื 

 

ประธำนกลุ่ม : นำงนันทนำ บุณยำนันต ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน  

วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และก ำหนดควำมต้องกำรว่ำอะไรท ำได้อะไรท ำไม่ได้ Do and Don’t  

ในประเด็นหมวด 2 กำรได้รับประโยชน์จำกผลผลิตและบริกำรป่ำชุมชนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน เพื่อใช้ส ำหรับ

เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... 

ประเด็นกำรพิจำรณำ : พิจำรณำว่ำอะไรท ำได้อะไรท ำไม่ได้ Do and don’t ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

ในประเด็นหมวด 2 กำรได้รับประโยชน์จำกผลผลติและบริกำรป่ำชุมชนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 



 ๔๕  

 

ผลการระดมความคิด 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do 

(ท าได้) 

Don’t 

(ท าไม่ได้) 

หมวด 2 การได้รับประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

     1. กำรเก็บหำ

ผลผลิตจำกป่ำ 

(ม.3 , ม.๓๓ (๓) , ม.๓๔) 

     1. กำรเก็บหำของป่ำสำมำรถเก็บหำได้

ดังตอ่ไปนี ้

     1) ฟืน ที่เป็นเศษไม้ ปลำยไม้ หรอืไม้

ล้มขอนนอนไพรตำมธรรมชำติ อันมี

ลักษณะและคุณภำพเหมำะสมที่จะใช้เป็น

เชื้อเพลิงยิ่งกว่ำใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น 

     2) ถ่ำนไม้ ไม้ไผ ่เปลือกไม้ ใบไม้ 

ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยำงไม้ 

     3) หญ้ำ อ้อ พง แขม ปรอื คำ กก 

กระจูด กูด เห็ด เถำวัลย์ และพชือื่น 

     4)  ครั่ง รังผ้ึง น้ ำผึ้ง ขี้ผึ้ง มูลค้ำงคำว  

     5) สัตว์น้ ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำ แมลง 

รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใชส่ัตว์ป่ำสงวน 

สัตว์ป่ำคุม้ครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  

     6) ดิน หิน กรวด และทรำย ที่ไม่ใชแ่ร่ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ 

     ๒. กำรเก็บหำของป่ำในเขตพื้นที่ 

ป่ำชุมชนไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำภำคหลวง หรอืค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงป่ำ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และกฎหมำยว่ำ

ด้วยป่ำสงวนแหง่ชำติ 

 

 

     1. สัตว์ป่ำทุกชนิด ไม่ว่ำสัตว์บก   

สัตว์ปีก สัตว์น้ ำ แมลง หรือรวมทั้งไข่ 

ของแมลงที่เป็นสัตว์ป่ำสงวน หรอืสัตว์ป่ำ

คุ้มครองตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  

     2. ดิน หิน กรวด และทรำยที่ระบุ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ 

     3. ของป่ำหวงหำ้ม เก็บไม่ได้ ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยป่ำชุมชน เว้นแตไ่ด้รับ

อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้  

(มำตรำ 29) 

     ๔. กำรใชป้ระโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำตใินป่ำชุมชนที่เกิน

ก ำลังกำรผลติของป่ำ ไม่ใช้วิธีกำรเก็บหำ

ที่ท ำลำย 



 ๔๖  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do 

(ท าได้) 

Don’t 

(ท าไม่ได้) 

    ๒ ด้ำนกำรใช้

ประโยชน์เนื้อไม้ 

(ม.๓๓ (๔), ม.๓๔) 

     1. กำรเก็บหำไม้ที่ล้มขอนนอนไพร  

ตำมธรรมชำติ ท ำได้เฉพำะในบริเวณเพื่อ

กำรใชป้ระโยชน์ตำมควำมจ ำเป็น 

ในกำรด ำรงชีพและกำรใชส้อยของสมำชิก

ป่ำชุมชน หรอืใช้ในกิจกรรมสำธำรณะ

ภำยในชุมชน และต้องได้รับอนุญำตจำก

คณะกรรมกำรป่ำชุมชน  

     2. กำรท ำไม้ได้เฉพำะไม้ที่ปลูกขึน้เอง

ในพืน้ที่บริเวณใช้ประโยชน์เท่ำนั้น โดยมี

กำรจัดท ำขอ้มูลขอบเขตพืน้ที่ ที่ปลูกขึน้ 

และจัดท ำบัญชตี้นไม้ที่ปลูก แจง้ต่อ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 

     3. เมื่อต้องกำรท ำไม้ เพื่อกำรใช้

ประโยชน์ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ

และกำรใช้สอยของสมำชิกป่ำชุมชน หรอืใช้

ในกิจกรรมสำธำรณะภำยในชุมชน 

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนต้องเสนอบัญชีไม้ 

ที่ตอ้งกำรตัด ต่อคณะกรรมกำรป่ำชุมชน

ประจ ำจังหวัดจังหวัดพิจำรณำอนุญำตให้

สอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และ

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 

     4. กำรท ำไม้ในระดับครัวเรือน  

ที่มเีหตุจ ำเป็นจำกภัยพิบัติหรอืควำมจ ำเป็น

เร่งด่วน ต้องผำ่นควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรป่ำชุมชน 

     1. ป่ำชุมชนบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์     

ไม่สำมำรถท ำไม้ได้ 

     2. ในพื้นที่บริเวณเพื่อกำรใช้

ประโยชน์ไม่สำมำรถท ำไม้ดั้งเดิมที่ขึ้นเอง

ตำมธรรมชำติได้  

     3. ไม้หวงหำ้มทุกชนิด ต้องขอ

อนุญำตท ำไม้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 

(มำตรำ 11) 

     4. ไม่สำมำรถท ำไม้เพื่อกำรค้ำ และน ำ

ไม้ เคลื่อนที่ออกจำกบริเวณที่ประกำศ

เป็นพืน้ที่ป่ำชุมชนได้ ตำมมำตรำ 11 

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 และ 

มำตรำ 15 พระรำชบัญญัติป่ำสงวน

แหง่ชำติ 

     ๕. กำรใชป้ระโยชน์ไม้ในป่ำชุมชนที่

เกินก ำลังกำรผลติของป่ำ 



 ๔๗  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do 

(ท าได้) 

Don’t 

(ท าไม่ได้) 

     5. ไม้ที่ได้จำกป่ำชุมชน ได้รับยกเว้น

ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำคหลวง ค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรบ ำรุงป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยป่ำไม้

และกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ 

     ๓. ด้ำนท่องเที่ยว 

เชงินเิวศ 

(ม.๓๓ (๑)) 

     1. สำมำรถจัดท ำเส้นทำงศึกษำ

ธรรมชำติ ป้ำยสื่อควำมหมำย ศำลำที่พัก

ขนำดเล็ก หอดูไฟ หอ้งสุขำ สรำ้งได้เท่ำที่

จ ำเป็น  

     2. เหมำะสมกับสภำพภูมิทัศนข์อง

พืน้ที่ โดยกำรสร้ำงมิใหม้ีกำรตัดต้นไม้เดิม  

     3. เป็นไปตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 

ในแผนกำรจัดกำรป่ำชุมชนของแต่ละ

หมูบ่้ำนที่คณะกรรมกำรป่ำชุมชน    

ประจ ำจังหวัดอนุมัติ 

     1. กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    

ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

ในป่ำชุมชน  

     2. กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

ต้องไม่ท ำให้เสื่อมเสียในศีลธรรมและ

วัฒนธรรมอันดี และส่งเสียงดังหรอื

กระท ำกำรใดๆ กำรอันเป็นกำรรบกวน

หรอืเป็นที่ควำมเดือดร้อน ร ำคำญแก่คน 

และสัตว์ 

     3. ห้ำมน ำยำนพำหนะที่ใช้เครื่อง

เสียงดังหรอืมีควันผดิปกติเข้ำไป 

     4. ห้ำมน ำสำรเคมีรวมถึงวัตถุที่มพีิษ

อันตรำยต่อมนุษย์ สัตว์และพืชตกค้ำง

เข้ำไปในป่ำชุมชน 

     ๕. เกินขดีควำมสำมำรถในกำร

รองรับได้ของป่ำชุมชน 

     ๔. ด้ำนนันทนำกำร

ในป่ำชุมชน 

(ม.๓๓ (๒)) 

     1. กิจกรรมนันทนำกำรสำมำรถท ำได้

ในบริเวณเพื่อกำรใชป้ระโยชน์เท่ำน้ัน  

     2. บริเวณเพื่อกำรใชป้ระโยชน์ 

สำมำรถสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรท ำกิจกรรมนันทนำกำร ปรับภูมทิัศน ์

     1. บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ ไม่

สำมำรถท ำกิจกรรมนันทนำกำรได้  

     2. หำ้มมใิห้สร้ำงอำคำรในลักษณะที่

พักอำศัยเพื่อกำรท่องเที่ยวในเขตป่ำ

ชุมชน 



 ๔๘  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do 

(ท าได้) 

Don’t 

(ท าไม่ได้) 

ศำลำอเนกประสงค์ได้ท่ำที่จ ำเป็น  หอ้ง

สุขำส ำหรับผูพ้ิกำร (Wheel Chair) โดย

หลีกเลี่ยงกำรตัดต้นไม้และต้องเป็นไปตำม

กิจกรรมที่ก ำหนดในแผนกำรจัดกำรป่ำ

ชุมชนของแต่ละหมู่บ้ำนที่คณะกรรมกำร   

ป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดอนุมัติ  

     3. หำกจ ำเป็นต้องตัดต้นไม้ตอ้งขอ

อนุญำตจำกคณะกรรมกำรป่ำชุมชน

จังหวัดโดยจัดท ำบัญชีตน้ไม้ที่จะตัด 

     4. กำรอำบน้ ำหรือลงไปในล ำน้ ำ  

ท ำได้ในบริเวณที่คณะกรรมกำรป่ำชุมชน

ก ำหนดไว้ 

     5. กำรเล่นกีฬำ ท ำได้ในบริเวณที่

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนก ำหนดไว้ 

     6. กำรพักแรม ค้ำงคนื โดยจอด

ยำนพำหนะ ใช ้เต็นท์ กะโจม หรอือื่นๆ   

ให้ท ำได้ในบริเวณที่คณะกรรมกำร        

ป่ำชุมชนก ำหนดไว้ 

     7. กำรก่อไฟเพื่อกำรใดๆ ท ำได้ 

เฉพำะเขตที่คณะกรรมกำรป่ำชุมชน

ก ำหนดไว้ และต้องกระท ำด้วยควำม

ระมัดระวัง เมื่อเลิกใช้แล้วต้องดับไฟ       

ให้เรียบร้อย 

     3. ห้ำมเปลี่ยนแปลงทำงน้ ำหรอืท ำ

ให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำหว้ย หนอง บึง ท่วมท้น

หรอืเหือดแหง้ เน่ำเสีย หรอืเป็นพิษ 

     4. ห้ำมปิดหรอืท ำให้กีดขวำงแก่    

ทำงน้ ำหรอืทำงบกและทำงอำกำศ 

เว้นเสียแต่เพือ่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร    

ป่ำไม้ 

     5. ห้ำมยิงปืน ท ำให้เกิดระเบิดซึ่ง

วัตถุระเบิด หรอืจุดดอกไม้เพลิง 

     6. หำ้มน ำขยะ ทิ้งขยะมูลฝอย หรือ    

สิ่งต่ำงๆ ในที่ที่มไิด้จัดไว้เพื่อกำรนัน้  

     7. หำ้มทิ้งสิ่งที่เป็นเชือ้เพลิงซึ่ง        

อำจท ำให้เกิดเพลิง 

     8. ห้ำมก่อมลพิษทำงอำกำศ 

     ๙. เกินศักยภำพของป่ำชุมชนที่

สำมำรถรองรับได้ 

     5. กำรใชป้ระโยชน์

จำกทรัพยำกรอื่นในเขต

ป่ำชุมชน 

     1. ใช้ได้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ 

เชน่ กำรใช้ประโยชน์น้ ำจำกแหลง่ตน้น้ ำใน

     1. กำรใชป้ระโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำตอิื่น ตอ้งไม่ขัดแย้งกับ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำย



 ๔๙  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do 

(ท าได้) 

Don’t 

(ท าไม่ได้) 

(ม.๓๓ (๕)) ป่ำชุมชนเพื่อท ำประปำภูเขำ ส ำหรับ

บริโภคและอุปโภคในชุมชน 

     2. กำรใชป้ระโยชน์ตอ้งสอดคล้องกับ

แผนกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

     3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมเช่ือ

และศำสนำต้องระบุในแผนกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

เกี่ยวกับกำรใชน้้ ำบำดำลหรือใช้

น้ ำประปำ เป็นต้น 

     2. ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรอื่นในเขตป่ำชุมชนบริเวณเพื่อ

กำรใชป้ระโยชน์และบริเวณเพื่อกำร

อนุรักษ์ที่เกินควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ

ได้ 

     ๓. เกินศักยภำพกำรผลิตของ

ทรัพยำกรประเภทนั้นๆ 

    6. บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่

สมำชิกป่ำชุมชน 

(ม.๓๓ วรรคท้ำย) 

     สำมำรถได้รับประโยชน์จำกผลผลติ 

และบริกำรจำกป่ำชุมชน โดยเป็นไปตำม

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำชุมชน

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนก ำหนด 

ตำมมำตรำ 29(1) 

     ละเมดิข้อบังคับเกี่ยวกับป่ำชุมชน 

ที่เข้ำไปใช้ประโยชน์ 

     ๗. กำรศกึษำ 

ค้นคว้ำ วจิัย หรอืส ำรวจ

ควำมหลำกลำยทำง

ชีวภำพ 

(ม.42 , ม43) 

     1. เจำ้หน้ำที่ป่ำชุมชน พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ สำมำรถเข้ำไปศึกษำ ค้นคว้ำ 

วิจัย หรอืส ำรวจควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพในป่ำชมชนได้ 

     2. บุคคลอื่น ๆ ที่จะเข้ำไปศกึษำ 

ค้นคว้ำ วจิัย หรอืส ำรวจควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 

ในป่ำชุมชนได้ ตอ้งได้รับอนุญำตจำก

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนประจ ำ 

จังหวัดก่อน  

     3. ผลที่ได้จำกกำรวิจัยต้องน ำคืนสู่

ชุมชน 

     1. บุคคลอื่น ๆ หำกมิได้รับอนุญำต

จำกคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ประจ ำจังหวัด ไม่สำมำรถเข้ำไปศกึษำ 

ค้นคว้ำ วจิัย หรอืส ำรวจควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชมชนได้ 

     2. ต้องไม่ขัดกับกฎหมำยคุ้มครอง

พันธุ์พชื และ พ.ร.บ. ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 



 ๕๐  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do 

(ท าได้) 

Don’t 

(ท าไม่ได้) 

     8. เงินรำยได้ที่เกิด

จำกป่ำชุมชน 

(ม.3 , ม.55) 

     1. สำมำรถเก็บเงินรำยได้ มำจำก 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำตอบแทน หรอืค่ำบริกำร 

เนื่องจำกกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำชุมชน เงนิ

ที่มผีูบ้ริจำค เงนิสนับสนุนจำกรัฐบำล 

     2. เงนิรำยได้ไม่ตอ้งน ำส่งคลัง  

     3. เงนิรำยได้ให้เก็บรักษำไว้ใชจ้ำ่ยใน

กิจกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน และ

สำธำรณะประโยชน์ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชนก ำหนด 

     4. กำรจัดกำรเงินรำยได้ในรูปแบบ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชน จะต้องรำยงำนต่อ

สมำชิกป่ำชุมชนและคณะกรรมกำรป่ำ

ชุมชนประจ ำจังหวัด 

     1. ไม่สำมำรถน ำเงินรำยได้ ไปใช้

นอกเหนอืกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

     2. ไม่สำมำรถไปใช้โดยไม่ผ่ำนมติ

ของคณะกรรมกำรป่ำชุมชน 



 ๕๑  

 

กำรประชุมกลุ่มย่อย  

เพื่อก ำหนดควำมตอ้งกำรหลักเกณฑ์ และกตกิำกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชน 

กลุ่มที่ 3 

หมวดท่ี 3 การควบคุมดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 

ประธำนกลุ่ม : นำยปรมนิทร์ วงศส์ุวัฒน์  รองอธิบดีกรมป่ำไม้  

ที่ปรึกษำประจ ำกลุ่ม : นำยพชัิย เอกศริิพงษ์ ผูอ้ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และก ำหนดควำมต้องกำรว่ำอะไรท ำได้อะไรท ำไม่ได้ Do and Don’t  

ในประเด็นหมวดที่ 3 กำรควบคุมดูแลรักษำป่ำชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลประกอบกำร

จัดท ำร่ำงกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. .... 

ประเด็นกำรพิจำรณำ : พิจำรณำว่ำอะไรท ำได้อะไรท ำไม่ได้ Do and don’t ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ....  

ในประเด็นหมวดที่ 3 กำรควบคุมดูแลรักษำป่ำชุมชนอย่ำงมสี่วนรว่ม 



 ๕๒  

 

ผลการระดมความคิด 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

หมวดที่ 3 การควบคุมดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

     ๑. บทบำทของ

คณะกรรมกำรนโยบำย

ป่ำชุมชน 

(ม.๑๐ (๒) (๓) (๕) (๗) 

และ (๘), ม.๙ , ม.๕) 

     1. เสนอแนะในกำรออกกฎกระทรวง

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

     2. ก ำหนดระเบียบ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

     3. จัดท ำบัญชีรำยชื่อบุคคลที่มี

ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญ มีผลงำน และ

ประสบกำรณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง

ป่ำชุมชน ตำมมำตรำ 5 เพื่อให้ผู้วำ่

รำชกำรจังหวัดพิจำรณำแต่งตัง้เป็น

กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร

ป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 

     4. พิจำรณำอุทธรณ์มติเกี่ยวกับกำร

ขอจัดตัง้ป่ำชุมชน หรอืเพิกถอนป่ำชุมชน  

     5. พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งของ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดที่

สั่งกำรใหค้ณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

สมำชิกป่ำชุมชน หรอืเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน 

กระท ำกำร หรอืงดเว้นกำรกระท ำกำร 

เมื่อพบว่ำมีกำรฝำ่ฝนื หรอืไม่ปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน ระเบียบ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน หรือ

ข้อบังคับของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

     1. ไม่สำมำรถแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมกำร นโยบำยป่ำชุมชนเองได้ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิตอ้งมำจำกบัญชรีำยชื่อที่

คณะกรรมกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ

รำยชื่อให้รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรว

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

แตง่ตัง้เท่ำนั้น 

     2. กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่ำน 

ไม่ควรมำจำกภำคเดียวกัน 



 ๕๓  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

     6. พิจำรณำกำรน ำเสนอของอธิบดี 

ในกรณีไม่เห็นชอบด้วยกับควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดที่

รำยงำนผลต่อต่ออธิบดีเกี่ยวกับกระท ำ

กำรหรือยับยั้งกระท ำกำรใด ๆ เพื่อให้

เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำยหรือมติของ

คณะรัฐมนตร ีและระเบียบของ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

     ๒. บทบำทของ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชน

ประจ ำจังหวัด 

(ม.๑๙ (๓), (๔), (๖), (๘) 

และ (๙), ม.43, ม.46, 

ม. 48, ม.50, ม. 20 (5) 

และม. 30) 

     1. ถอดถอนกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

     2. แตง่ตั้งและถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ 

ป่ำชุมชน 

     3. พิจำรณำอนุมัติแผนจัดกำร 

ป่ำชุมชน  

     4. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ

ข้อบังคับของคณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน และพจิำรณำค ำขออนุญำต

ตำมร่ำงมำตรำ ๔๓ 

     5. ควบคุม ดูแล กำรจัดกำรป่ำ

ชุมชนของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

ข้อบังคับของคณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน และแผนจัดกำรป่ำชุมชน 

     6. ตรวจสอบ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรป่ำชุมชนในจังหวัด

     1. ไมถ่อดถอนคณะกรรมกำรป่ำ

ชุมชนด้วยเหตุผลส่วนตัว 

     2. ไม่แตง่ตั้งเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชนที่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับป่ำชุมชนแห่งนี้ 

     3. ไม่สำมำรถพิจำรณำอนุมัตแิผน

จัดกำรป่ำชุมชนที่คณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชนเสนอ ซึ่งมีรำยละเอียด            

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร

จัดตัง้ป่ำชุมชน และระเบียบที่

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชนก ำหนด

ตำมที่ร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน บัญญัติไว้ 

     4. ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นชอบข้อคับ

เกี่ยวกับกำรจัดตัง้ป่ำชุมชนของ

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนเสนอ  

ซึ่งมีรำยละเอียดไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งป่ำชุมชน และ

ระเบียบทีคณะกรรมกำรนโยบำย 



 ๕๔  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

แล้วจัดท ำรำยงำนเสนอ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

     ๗. สำมำรถด ำเนินคดหีรอืสั่งกำรให้

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน สมำชิกป่ำ

ชุมชน หรือเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน กระท ำ

กำร หรืองดเว้นกระท ำกำรได้ หำกพบว่ำ

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

กรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน สมำชิกป่ำ

ชุมชน หรือเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน กระท ำ

กำรฝ่ำฝนื หรอืไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ป่ำ

ชุมชน หรือระเบียบของ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน หรอื

ข้อบังคับของคณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

     ๘. ภำยในป่ำชุมชน หำกพบว่ำมี   

กำรฝ่ำฝนืตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน 

เป็นเหตุให้มสีิ่งปลูกสร้ำงขึน้ใหม่หรอืมีสิ่ง

อื่นใดในป่ำชุมชน คณะกรรมกำร        

ป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดมีอ ำนำจสั่งให้

ผูป้ระกอบกำรฝำ่ฝนืท ำลำยหรอืรื้อถอน

สิ่งนั้น ๆ 

๘.1 ถ้ำผู้นั้นฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม 

หรอืไม่รู้ตัวผูฝ้่ำฝืน หรอืเพื่อป้องกัน หรอื

บรรเทำควำมเสียหำยแก่ป่ำชุมชน

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด  

ป่ำชุมชนก ำหนด และไม่เป็นไปตำมที่ร่ำง 

พ.ร.บ. ป่ำชุมชน บัญญัติไว้ 



 ๕๕  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

จะกระท ำกำรดังกล่ำว อย่ำงใด อย่ำง

หนึ่งเสียเองก็ได้ 

๘.2 ผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนมีหน้ำที่

ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรป่ำชุมชน

ประจ ำจังหวัด ตอ้งเสียไปจำกกำรกระท ำ

กำรเสียเอง 

     ๓. บทบำทของ

คณะกรรมกำรจัดกำร 

ป่ำชุมชน 

(ม.3, ม.29, ม.11  

ม.30, ม.35, ม.37) 

     1. เสนอรำยชื่อสมำชิกป่ำชุมชนเป็น

เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน 

     2. กำรตัง้กฎกติกำ ระเบียบเกี่ยวกบั

กำรจัดกำรป่ำชุมชนและกำรจัดสรรเงนิ

รำยได้ของป่ำชุมชน โดยต้องมำจำกกำร

มีสว่นร่วมของสมำชิกป่ำชุมชนรว่มกัน

ก ำหนด 

     3. ให้ผู้ที่ฝำ่ฝนืกฎกติกำ ออกจำก 

ป่ำชุมชนได้ 

     4. รว่มมือกับพนักงำนเจำ้หน้ำที่ 

ในกำรจัดให้มีหลักเขต ป้ำย หรอื

เครื่องหมำยอื่นตำมมำตรำ ๓๒ 

     5. ดูแลรักษำทรัพย์สินส่วนกลำง  

ของป่ำชุมชน 

     6. ดูแลให้สมำชิกป่ำชุมชนปฏิบัติ

หนำ้ที่ตำมระเบียบ 

     7. ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอม   

เมื่อสมำชกิป่ำชุมชนเกิดควำมขัดแย้งใน

กำรจัดกำรป่ำชุมชน 

     1. ไมเ่สนอรำยชื่อสมำชิกที่มี

พฤติกรรมในกำรล่ำสัตว์ ตัดไม่ท ำลำยป่ำ 

เป็นเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน 

     2. ไม่ออกกฎกติกำที่ขัดกับ

วัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน และระเบียบ

ของคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชนและ

บทบัญญัติตำมรำ่ง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน 

     3. ไม่สำมำรถสั่งกำรให้ผูห้นึ่งผูใ้ดที่

มิได้ท ำผิดกฎกติกำของป่ำชุมชน ออกจำก

ป่ำชุมชนได้ 

     4. ไม่ขัดขวำงพนักงำนเจำ้หน้ำที่ใน

กำรจัดให้มีหลักเขตหรอืปิดป้ำยป่ำชุมชน 

     5. ไม่ควรใชท้รัพย์สินส่วนกลำงของ 

ป่ำชุมชนเพื่อประโยชน์สว่นตนและพวก

พ้อง 

     6. ไม่กระท ำกำรใดใหเ้กิดควำมขัดแย้ง

ระหว่ำงสมำชิก 

     7. ไม่หลีกเลี่ยงที่จะช่วยเหลอืพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ในกำรจับกุมผู้กระท ำผิด 



 ๕๖  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

     8. ชว่ยเหลอืพนักงำนเจำ้หน้ำที่ใน

กรณีที่มกีำรจับกุมปรำบปรำมผู้กระท ำ

ควำมผิด 

     9. ออกคะแนนเสียง ให้รับสมำชิก 

ป่ำชุมชนหรอืพ้นจำกสมำชิกป่ำชุมชน 

     10. ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะ

เกิดขึ้นกับป่ำชุมชนนั้นๆ เท่ำที่เห็นสมควร 

     11. เสนอแผนกำรจัดกำรป่ำชุมชน

ต่อคณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 

เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำกิจกรรมใน

ป่ำชุมชน 

     12. สำมำรถท ำสัญญำหรอืข้อตกลง

ใดๆ และด ำเนินคดเีกี่ยวกับทรัพย์สิน

ส่วนกลำงของป่ำชุมชนได้ 

     13. ยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมในกำร

ด ำเนนิคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลำง 

     14. สำมำรถใหพ้นักงำนอัยกำร

ด ำเนนิคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้น 

ค่ำฤชำธรรมเนียม 

     ๔. บทบำทของ

เจำ้หน้ำที่ป่ำชุมชน 

(ม.๔๐, ม.๔๒ และม.๔๔) 

     1. ตรวจสอบพืน้ที่และตรวจตรำดูแล

กำรด ำเนินกำรและกิจกำรต่ำงๆ  

ในป่ำชุมชน 

     2. ให้ผูท้ี่ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติ 

ป่ำชุมชน ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำย

ป่ำชุมชน และขอ้บังคับของ

     1. ไมค่วรตรวจสอบกิจกำรด ำเนินกำร

และกิจกำรตำ่งๆ ในป่ำชุมชน โดยกำร

เข้ำข้ำงพวกพ้อง เพื่อผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

     2. ไม่สำมำรถใช้อ ำนำจหนำ้ที่ของ

เจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชนในกำรสั่งให้ผู้หนึ่งผูใ้ด

ออกจำกป่ำชุมชนได้ตำมอ ำเภอใจ หรือ



 ๕๗  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ออกจำก

พืน้ที่ป่ำชุมชน  

     3. ป้องกันหรือบรรเทำควำมเสียหำย

ที่อำจจะเกิดขึ้นแก่ป่ำชุมชน 

     4. สำมำรถเข้ำไปศกึษำ ค้นคว้ำ วิจัย 

หรอืส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ในป่ำชุมชนได้ 

เป็นกำรกลั่นแกล้งผูน้ั้น ไม่ใหใ้ช้ประโยชน์

จำกป่ำชุมชน 

     3. ไม่เพิกเฉย ละเลย ในกำรป้องกัน

รักษำป่ำชุมชนไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

     4. ไม่ควรเข้ำไปศกึษำ ค้นคว้ำ วจิัย 

หรอืส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ในป่ำชุมชน โดยไม่มีกำรแจ้งให้

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนรับทรำบ 

     ๕. บทบำทสมำชิก 

ป่ำชุมชน 

(ม.20 (๓) , ม.2๗ ,  

ม. 28 และม.๓๓) 

     1. พิจำรณำคัดเลือกผู้แทนเป็น

คณะกรรมกำรป่ำชุมชน 

     2. มีสว่นร่วมในกำรก ำหนดกติกำ 

ป่ำชุมชน เพื่อเสนอคณะกรรมกำร 

ป่ำชุมชนประจ ำจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ 

     3. ดูแลรักษำป่ำชุมชน สัตว์ป่ำ และ

ทรัพยำกร ธรรมชำติในป่ำชุมชน 

     4. สำมำรถได้รับกำรใช้ประโยชน์

จำกผลผลติและบริกำรป่ำชุมชน ภำยใต้

ระเบียบคณะกรรมกำร นโยบำยป่ำชุมชน

ก ำหนด 

     1. ไม่ควรคัดเลือกคณะกรรมกำรที่มี

พฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรล่ำสัตว์     

ตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

     2. ไม่ก ำหนดกติกำที่เอื้อประโยชนก์ับ

พวกพ้องของตน 

     3. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์จำกป่ำชุมชน

เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่ดูแลรักษำป่ำชุมชน 

     ๖. บทบำทพนักงำน

เจำ้หน้ำที ่

(ม.32 , ม.42, ม.45) 

1. จัดใหม้ีหลักเขต ป้ำย หรือ

เครื่องหมำยอื่นแสดงแนวเขตป่ำชุมชน 

บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อ

กำรใชป้ระโยชน์ไว้ตำมสมควร เพื่อให้

ประชำชนเห็นได้ว่ำเป็นเขตป่ำชุมชน ซึ่ง

คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนและ

     1. ไม่ควรปักหลักเขตหรอืเครื่องหมำย

อื่นใดเกี่ยวกับแนวเขตโดยชุมชนไม่มสี่วน

ร่วม 

     2. ไม่ควรเข้ำไปศกึษำวิจัยและเก็บ

ตัวอย่ำง โดยชุมชนไม่รับทรำบ 

     3. ตอ้งไม่ใช้อ ำนำจโดยกำรเลือก

ปฏิบัติและแสวงหำผลประโยชน์ตอ่ตัวเอง 



 ๕๘  

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

สมำชิกป่ำชุมชนต้องให้ควำมรว่มมอืใน

กำรด ำเนินกำรนี้ดว้ย 

2. สำมำรถเข้ำไปศกึษำ ค้นคว้ำ วจิัย 

หรอืส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ในป่ำชุมชนได้ 

3. สำมำรถมอบหมำยใหบุ้คคลเข้ำไป

ศกึษำ ค้นคว้ำ วจิัย หรอืส ำรวจควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชุมชนได้ 

     4. เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรอื

ต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมอำญำ 

     ๗. องค์กรเอกชน 

สถำบันอุดมศกึษำ 

(ม.3 และม.๙) 

     เข้ำมำมีสว่นรว่ม ตำมร่ำง

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน ในนำม

ผูท้รงคุณวุฒิระดับ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชนและ

คณะกรรมกำรป่ำชุมชนประจ ำจังหวัด 

     ผูท้รงคุณวุฒิที่มำจำกองค์กรเอกชน 

สถำนบันอุดมศึกษำไม่ควรมีประโยชน์ทับ

ซ้อนในอำชีพ หรอืกิจกำรงำนของตนและ

พวกพ้อง 

     ๘ กำรควบคุมดูแล

รักษำป่ำชุมชนอย่ำงมี

ส่วนร่วม 

(ม.33 , ม.41 , ม.51 , 

ม.52 , ม.53 , ม.54 , 

ม.56 , ม57 , ม58 ,  

ม.59 และม.60) 

     1. สำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลผลติ

และบริกำรป่ำชุมชนโดยต้องสอดคล้อง

กับระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำย 

ป่ำชุมชนก ำหนด  

     2. อธิบดีกรมป่ำไม้ สำมำรถสั่ง

ยกเลิกป่ำชุมชน ทั้งแปลงหรอืบำงสว่นได้ 

เมื่อคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน  

2.1 ขอให้เพิกถอนป่ำชุมชน 

     1. สมำชิกไม่สำมำรถด ำเนินกำร 

1.1. ท ำไม้ในบริเวณเพื่อกำร

อนุรักษ์ 

1.2. ใช้เป็นที่อยู่อำศัยหรอืที่ท ำกิน 

1.3. ก่นสร้ำง แผว้ถำง เผำป่ำ ท ำ

ไม้ เก็บหำของป่ำ ขุดหำแร่ ล่ำสัตว์ป่ำ

สงวนหรอืสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรอืกระท ำกำร

ด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรเสื่อมเสียแก่

สภำพป่ำชุมชนเว้นแตเ่ป็นกำรกระท ำ กำร

ใช้ประโยชน์จำกผลผลติและบริกำรป่ำ
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ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

2.2 ทอดทิง้ไม่จัดกำรฟื้นฟูป่ำ

ชุมชนติดตอ่กันเป็นเวลำ 1 ปี โดยไม่มี

เหตุผลสมควร 

2.3 ไม่ปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรอืระเบียบ

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน หรอื

ข้อบังคับของคณะกรรมกำรจัดกำรป่ำ

ชุมชน อันเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่

ป่ำชุมชน 

2.4 เมื่อมีเหตุควำมจ ำเป็น

ทำงดำ้นกิจกำรเพื่อควำมมั่นคงของ

ประเทศ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรนโยบำยป่ำชุมชน 

     3. กรณีที่ป่ำชุมชนเป็นพืน้ที่อื่นของ

รัฐ เมือ่สิน้สุดระยะเวลำที่หน่วยงำนของ

รัฐท ำหนำ้ที่ดูแลพืน้ที่นั้น หรอืสิน้สุดโดย

เงื่อนไขอื่นใดตำมที่ตกลงไว้เป็นลำย

ลักษณ์อักษร ใหถ้ือเป็นกำรเพิกถอนป่ำ

ชุมชนโดยทันที 

     4. ทรัพย์สนิส่วนกลำงของป่ำชุมชนที่

ถูกเพิกถอน ถ้ำเป็นอสังหำริมทรัพย์ให้

ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนที่เป็น

สังหำริมทรัพย์ให้กรมป่ำไม้เก็บรักษำไว้

เพื่อใช้ในกิจกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

ชุมชน เช่น กำรท่องเที่ยวเชงินเิวศ  

กำรนันทนำกำร กำรเก็บหำของป่ำ กำรท ำ

ไม้ในบริเวณเพื่อกำรใชป้ระโยชน ์กำรใช้

ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น 

     2. คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน

ต้องไม่ฝ่ำฝนืกฎระเบียบตำมพ.ร.บ.และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องไม่ใช้อ ำนำจ

หนำ้ที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อตนเองหรอื

พวกพ้องเป็นใหญ่ 
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ประเด็นการ

พิจารณา 

Do  

(ท าได้) 

Don’t  

(ท าไม่ได้) 

     5. ป่ำชุมชนที่ถูกเพิกถอนตำมค ำสั่ง

ของอธิบดีกรมป่ำไม ้อำจมีกำรขอจัดตั้ง

ป่ำชุมชนใหม่อกีได้ 

     6. คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหนำ้ที่ป่ำ

ชุมชนต้องปฏิบัติตำมพ.ร.บ. และระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมินผลการประชุม 

ชื่อหลักสูตร เรื่อง “กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่องป่ำชุมชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง”    

วันที่      ๑๙ – ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑         

ชื่อสถานท่ีฝึกอบรม ณ โรงแรมเนวำด้ำ คอนเวนช่ัน โฮเทล จงัหวดัอุบลรำชธำนี     

ระหว่างวันที ่  ๑๙ – ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑        

ค าชี้แจง  แบบสอบถำมฉบับนี ้มี 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 กำรประเมินภำพรวมกำรประชุม โปรดท ำเครื่องหมำย ()  

ส ำหรับตอนที่ 3 กำรประชุมกลุ่มย่อยโปรดใส่หมำยเลขตั้งแต่ (1-5) ตำมควำมคดิเห็นทุกช่อง  

พรอ้มทั้งข้อเสนอแนะ(ถ้ำมี) ตำมควำมคดิเห็นของท่ำนมำกที่สุดตำมควำมเป็นจรงิ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     

 1.1 เพศ       ชำย             หญิง   

 1.2 อำยุ       ต่ ำกว่ำ 30 ปี     30-40 ปี          40 ปขีึน้ไป   

 1.3 กำรศึกษำ     ต่ ำกว่ำปรญิญำตร ี   ปรญิญำตร ี    สูงกวำ่ปริญญำตร ี  

 1.4 อำชีพ    ข้ำรำชกำร     ลูกจำ้งประจ ำ   พนักงำนรำชกำร   อื่นๆ.... 

ตอนที่ 2 การประเมินภาพรวมการประชุม 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ดีมาก 

(๕) 

ด ี

(๔) 

พอใช ้

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อยมาก 

(๑) 

2.๑ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองป่ำชุมชนและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๑) ก่อนเข้ำประชุม 

      

   ๒) หลังเข้ำประชุม       

๒.2 ควำมเหมำะสมของหลกัสูตรและบริกำร 

   ๑) เนื้อหำกำรประชุมมปีระโยชน์ต่อกำรน ำไปประยุกตใ์ชง้ำน 

      

   ๒) เอกสำรประกอบกำรประชุม มเีนื้อหำครบถ้วนชัดเจน       

   ๓) ควำมเหมำะสมกับระยะเวลำที่ใชใ้นกำรประชุม       
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ดีมาก 

(๕) 

ด ี

(๔) 

พอใช ้

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อยมาก 

(๑) 

2.3 กำรบริกำรสถำนที ่

   ๑) ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนในกำรเข้ำประชุม 

      

   ๒) กำรอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งกำรประชุม       

   ๓) ควำมพงึพอใจในสถำนท่ี/อำหำร/ห้องประชุม       

 

ตอนที่ 3 การประชุมกลุ่มยอ่ย  

ค าชี้แจง (โปรดใส่หมายเลขตั้งแต่ 1-5 ตามความคิดเห็นทุกช่อง) คือ 1 = นอ้ยท่ีสุด   2 = นอ้ย   3 = พอใช ้  4 = ด ี  5 = ดีมำก 

รายการประเมนิ 

มีความ 

ความรอบรู ้

ในเนือ้หา 

การประชุม 

มคีวาม

ครบถ้วนและ

ครอบคลุมทุก

ประเด็น 

มคีวาม 

สามารถ 

ในการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

มกีารใช้สื่อ 

ท่ีเหมาะสม 

และทันสมัย 

มกีารควบคุม

เวลาให้เป็นไป

ตามท่ี 

ก าหนด 

การประชุมกลุ่มย่อย  

เพื่อก าหนดความต้องการ หลักเกณฑ์  

และกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

     กลุ่มท่ี 1 หมวดกำรอนุรักษ ์ฟื้นฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำ

ป่ำชุมชน 

     

     กลุ่มท่ี ๒ หมวดกำรได้รับประโยชนจ์ำกผลผลิต 

และบริกำรป่ำชุมชนอยำ่งสมดุลและยั่งยนื 

     

     กลุ่มท่ี ๓ หมวดกำรควบคุมดูแลรักษำป่ำชุมชน 

อย่ำงมสี่วนร่วม 

     

ข้อเสนอแนะ             

             

              

              

              

ขอขอบคุณในควำมรว่มมือ  ส ำนักจัดกำรป่ำชุมชน  กรมปำ่ไม ้ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ 

 ผูเ้ข้ำร่วมประชุม เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 76 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 24 

1.2 อำยุ 

 ผูเ้ข้ำร่วมประชุม มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81 อำยุตั้งแต่ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19  

1.3 กำรศกึษำ 

 ผูเ้ข้ำร่วมประชุม มีกำรศกึษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นรอ้ยละ 23  

 ระดับปริญญำตรี คิดเป็นรอ้ยละ 50 และระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นรอ้ยละ 27 

1.4 ต ำแหน่งที่รับผดิชอบ 

 ผูเ้ข้ำร่วมประชุม เป็นข้ำรำชกำร คิดเป็นรอ้ยละ 26 พนักงำนรำชกำร คิดเป็นรอ้ยละ 45  

 และอำชีพอื่น ๆ เชน่ เกษตรกร รับจ้ำงทั่วไป กรรมกำรหมูบ่้ำน คิดเป็นรอ้ยละ 29 

ตอนที่ 2 การประเมินภาพรวมการประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.49) 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ระดับมำกที่สุด  คะแนน  4.51 – 5.00 

ระดับมำก  คะแนน  3.51 – 4.50 

ระดับปำนกลำง  คะแนน  2.51 – 3.50 

ระดับน้อย  คะแนน  1.51 – 2.50 

ระดับน้อยที่สุด  คะแนน  1.00 – 1.50 

2.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องป่ำชุมชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมำกที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.56) 

2.1.1 ก่อนเข้ำประชุม ผูเ้ข้ำประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 3.72) 

2.1.2 หลังกำรประชุม ผูเ้ข้ำประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ อยู่ในระดับมำกทีสุ่ด (คะแนนเฉลี่ย 4.56) 

2.2 ควำมเหมำะสมของหลักสูตรและบริกำร อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 

 2.2.1 เนือ้หำของหลักสูตรมปีระโยชน์ตอ่กำรน ำไปประยุกต์ใช้งำน อยู่ในระดับมำกที่สุด  

   (คะแนนเฉลี่ย 4.52) 

 2.2.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม มีเนื้อหำครบถ้วนชัดเจน อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 
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 2.2.3 ควำมเหมำะสมกับระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.31) 

2.3 กำรบริกำรสถำนที่ อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.48) 

 2.3.1 ควำมสะดวกในกำรตดิต่อประสำนงำนในกำรประชุม อยู่ในระดบัมำกที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.55) 

 2.3.2 กำรอ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.45) 

 2.3.3 ควำมพึงพอใจในสถำนที่/อำหำร/ห้องประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.44) 

ตอนที่ 3 การประชุมกลุ่มย่อย อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.31) 

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ระดับมำกที่สุด  คะแนน  4.51 – 5.00 

ระดับมำก  คะแนน  3.51 – 4.50 

ระดับปำนกลำง  คะแนน  2.51 – 3.50 

ระดับน้อย  คะแนน  1.51 – 2.50 

ระดับน้อยที่สุด  คะแนน  1.00 – 1.50 

3.1 กลุ่มที่ 1 หมวดกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำรบ ำรุงรักษำป่ำชุมชน  

 อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) 

3.1.1  มีควำมรอบรู้ในเนื้อหำกำรประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 

 3.1.2. มคีวำมครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็น อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.37) 

 3.1.3. มีควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.30) 

 3.1.4. มีกำรใช้สื่อที่เหมำะสมและทันสมัย อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.22) 

 3.1.5. มกีำรควบคุมเวลำใหเ้ป็นไปตำมก ำหนด อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.24) 

3.2 กลุ่มที่ 2 หมวดกำรได้รับประโยชน์จำกผลผลติและบริกำรป่ำชุมชนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

 อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) 

 3.2.1  มีควำมรอบรู้ในเนื้อหำกำรประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.44) 

 3.2.2. มีควำมครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็น อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.36) 

 3.2.3. มีควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.21) 

 3.2.4. มีกำรใช้สื่อที่เหมำะสมและทันสมัย อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.18) 

 3.2.5. มีกำรควบคุมเวลำให้เป็นไปตำมก ำหนด อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.20) 

3.3 กลุ่มที่ 3 หมวดกำรควบคุมดูแลรักษำป่ำชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม 

 อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.35) 



 ๖๕  

 

 3.3.1 มีควำมรอบรู้ในเนื้อหำกำรประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 

 3.3.2 มีควำมครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็น อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 

 3.3.3 มีควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.36) 

 3.3.4 ใช้สื่อที่เหมำะสมและทันสมัย อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.18) 

 3.3.5 มีกำรควบคุมเวลำให้เป็นไปตำมก ำหนด อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.40) 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 กำรประเมินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง ป่ำชุมชนและ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมประชุม 

 1.1 เพศ  สว่นใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นรอ้ยละ 76  

 1.2 อำยุ  สว่นใหญ่อำยุ 40 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 81  

 1.3 วุฒกิำรศกึษำ  ส่วนใหญ่กำรศึกษำระดับปริญญำตร ีคิดเป็นร้อยละ 50  

 1.4 ต ำแหนง่หนำ้ที่รับผิดชอบ สว่นใหญ่เป็นพนักงำนรำชกำร คดิเป็นรอ้ยละ 45 

ตอนที่ 2 กำรประเมนิภำพรวมกำรประชุม อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.49) 

 2.1 ควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรื่องป่ำชุมชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

  อยู่ในระดับมำกที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.56) 

 2.2 ควำมเหมำะสมของหลักสูตรและบริกำร 

  อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 

 2.3 กำรบริกำรสถำนที่  

  อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.48) 

ตอนที่ 3 กำรประชุมกลุ่มย่อย อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.31) 

 3.1 กลุ่มที่ 1 หมวดกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดกำรบ ำรุงรักษำป่ำชุมชน 

  อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) 

 3.2 กลุ่มที่ 2 หมวดกำรได้รับประโยชน์จำกผลผลิตและบริกำรป่ำชุมชนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน   

          อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) 

 3.3 กลุ่มที่ 3 หมวดกำรควบคุมดูแลรักษำป่ำชุมชนอย่ำงมสี่วนรว่ม 

  อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.35) 

 



 ๖๖  

 

สรุปผลภำพรวมควำมพึงพอใจและระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของผูร้่วมกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องป่ำชุมชนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

  ผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมพึงพอใจและระดบัควำมรู้ควำมเข้ำใจ อยูใ่นระดับมำก  

     (คะแนนเฉลี่ย 4.40) 

ข้อเสนอแนะ 

- อยำกใหม้ีกำรจัดประชุมอีก เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเรื่อง กฎหมำยป่ำชุมชน 

- หำกมีกำรจัดประชุมครั้งต่อไป ควรส่งเอกสำรข้อมูลประเด็นในกำรประชุมใหผู้เ้ข้ำร่วมประชุมได้ศกึษำกอ่น  

เพื่อจะได้เตรียมหำข้อมูลมำน ำเสนอในที่ประชุม เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ต้องท ำควำม 

เข้ำใจทุกประเด็น 

- ควรมีกำรจัดประชุมเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ.ป่ำชุมชน ทุกภำค เพื่อระดมควำมคิดเห็นเรื่องป่ำชุมชน ใหค้รอบคลุม  

ในแต่ละท้องถิ่น 

- อยำกใหม้ีกำรลงไปท ำควำมเข้ำใจกับชุมชนในพืน้ที่ อ ำเภอ ต ำบล และชุมชนโดยเฉพำะชุมชนที่อยู่ใกล้ป่ำ 

- กำรร่ำงกฎหมำยป่ำชุมชน บังคับใช้กบัป่ำชุมชนทั้งประเทศ ควรท ำควำมเข้ำใจกับข้ำรำชกำร คณะกรรมกำร  

ป่ำชุมชนทุกระดับ ให้เกิดควำมชัดเจน 
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ภาคผนวก 
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ภาพการสัมมนา 

 

   

   
   

 



 ๖๙  

 

   

   

   

   



 ๗๐  

 

   

   

   

   
   



 ๗๑  

 

บรรยากาศการระดมความคดิ 
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ภาพการลงทะเบียน 
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เจ้าหน้าท่ีอ านวยการจดัประชุม 
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