
หมวดที ่1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จดัการ 
บ ารุงรักษาป่าชุมชน



1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งป่าชุมชน

 Do Don’t
การ     ก าหนดวัตถปุระสงค์ในการขอจัดตัง้ปา่ชมุชน

ต้องอยูในกรอบแนวคิด ดังนี้
1. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาวะแวดล้อม
2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ในป่าชุมชนตอ้งเปน็ไปอย่างสมดลุและย่ังยืน
3. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณทีี่

หลากหลายของชุมชน ในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู
การพัฒนา การควบคุมดแูล และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในปา่ชุมชน

4. การฟื้นฟูพืน้ทีป่า่ในเขตปา่ชมุชน
โดยการปลูกปา่ทดแทน

5. การเสริมสร้างความร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการจัดการปา่ชมุชน

1. ไม่สามารถท ากิจกรรมใดๆ ท่ีมิได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน

2. ไม่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้ตัดไม้ในเขตอนุรักษ์

3. ไม่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตัด
ไม้หวงห้ามและไม้ด้ังเดิมในเขต
เพ่ือการใช้ประโยชน์
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1.2 พื้นที่ที่จะขออนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชน

 Do Don’t Do Don’t
ต้องเป็นพ้ืนท่ีประเภทหน่ึงประเภทใด

ดังต่อไปน้ี ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
1. พ้ืนท่ีป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
2. พ้ืนท่ีป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
3. พ้ืนท่ีอื่นของรัฐซึ่งได้รับความยินยอมเป็น

หนังสือจากหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล
พ้ืนท่ีน้ัน โดยต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน
ประเภทน้ัน

4. พ้ืนท่ีท่ีกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้จัดต้ังป่าชุมชน
ตามกฎหมายป่าไม้เดิมซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติโครงการ

1. ไม่สามารถขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนในพ้ืนท่ี
“เขตป่าอนุรักษ์” ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ

ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า วนอุทยาน 
พ้ืนท่ีรุกขชาติ และพ้ืนท่ีสงวนอื่น ๆ
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมอันควรแก่การ
อนุรักษ์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2. พ้ืนท่ีก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ชั้นท่ี 1

และชั้นท่ี 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีไม่สามารถ
ขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชนได้

มาตรา ๓, มาตรา ๒๐
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1.3 การขอจัดตั้งป่าชุมชน

ชุมชนสามารถขอจัดต้ังป่าชุมชนท่ีต้ังอยู่
ในท้องท่ีหมู่บ้าน ต าบล ของชุมชนท้องถิ่นน้ัน
เท่าน้ัน

ชุมชนท้องถิ่นอื่นไม่สามารถขอจัดตั้งป่าชุมชน
ท่ีมิได้ต้ังอยู่ในท้องท่ีของชุมชนตนเอง
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1.4 “สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของชุมชนที่มีการประกาศจัดตั้งป่าชุมชน

1. สมาชิกป่าชุมชนต้องเป็นบุคคลซึ่งมีอายุ
ต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีมีภูมิล าเนา
ในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่ในสภาพท่ี
สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่าท่ีจะขอจัดต้ังเป็น
ป่าชุมชนได้ จ านวนต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป 
ลงลายมือชื่อเป็นสมาชิกป่าชุมชน

2. บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องท่ีอื่น สามารถ
เป็นสมาชิกสมทบเพ่ือร่วมกิจกรรมดูแลป่าและ
ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาให้สมาชิกสมทบสามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิกป่าชุมชน (ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบาย ม. 27) 
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1.5 ตัวแทนผู้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน

ตัวแทนผู้ย่ืนค าขอ ต้องเป็นบุคคลท่ีสมาชิก
ป่าชุมชนคัดเลือกและเสนอชื่อให้เป็นประธาน
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งอาจเป็นบุคคล
หน่ึงบุคคลใดท่ีเป็นสมาชิกป่าชุมชน ดังต่อไปน้ี

1. ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/

นายกเทศมนตร/ีนายกเทศบาล
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้เป็นสมาชิกป่าชุมชน

บุคคลอื่นท่ีมิใช่ผู้แทนท่ีสมาชิกป่าชุมชน
เสนอซึ่งไม่สามารถยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนได้
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1.6 คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

1. สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันเสนอรายชื่อ
ประธานและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

2. ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มีระยะเวลา 5 ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดการป่าชุมชน

ประธานและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ท่ีมิได้มาจากการลงมติเสนอชื่อจากสมาชิก
ป่าชุมชน

มาตรา ๒๐(๓), มาตรา ๒๗
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1.7 แผนจัดการป่าชุมชน

1. ต้องแสดงให้เห็นถึง วิธีด าเนินการ การอนุรักษ์
การฟ้ืนฟู การพัฒนา หรือการควบคุมดูแล
สภาวะแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน

กรอบแผนจัดการป่าชุมชน
1) ด้านการป้องกันดูแลรักษาป่า
2) ด้านการปลูกฟ้ืนฟูป่าชุมชน
3) ด้านการพัฒนาศักยภาพผลผลิตและ
บริการป่าชุมชน
4) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้
5) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมท่ีมิได้ระบุในกรอบแผนจัดการ
ป่าชุมชนท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจังหวัด

2. คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน 
และมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 5 ปี และต้องเสนอ
แผนจัดการป่าชุมชนก่อนแผนเดิมหมดอายุ
ไมน้่อยกว่า 6 เดือน

 Do Do
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1.8 ขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน

ในเขตป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว 
โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน และ
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน

พ้ืนท่ีป่าชุมชนบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ 
ไม่สามารถท ากิจกรรมท่องเท่ียวแบบนันทนาการ
และท าไม้ได้
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1.9 การคัดค้านการจัดตั้งป่าชุมชน

1. หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดมีสิทธิ
คัดค้านหรือมีความเห็นเก่ียวกับการจัดต้ัง
ป่าชุมชนได้ ภายใน 60 วัน นับจากวันท่ี
คณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดปิดประกาศค าขอ
และรายงานผลการตรวจสอบพ้ืนท่ีตามค าขอ

2. เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
มีมติในการจัดต้ังป่าชุมชนตามค าขอ หรือมีมติ
ไม่ให้จัดต้ังป่าชุมชนผู้ขอจัดต้ังป่าชุมชน หรือผู้มี
หนังสือคัดค้าน มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 45 วัน 

หากเกินจ านวนวันท่ีก าหนด นับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือแจ้งมติการขอจัดต้ังป่าชุมชน
หรือการปิดประกาศแล้วแต่กรณี ผู้ขอคัดค้าน
ไม่มีสิทธิยื่นหนังสือขอคัดค้าน 
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1.10 การรับรองป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามแนวทางของกรมป่าไม้ก่อน พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

1. ป่าชุมชนท่ีมีการจัดต้ังแล้วจะได้รับการรับรอง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ฉบับน้ี เฉพาะ
ป่าชุมชนท่ียังมีอายุโครงการ (ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการท่ีได้รับอนุมัติ)

๒. ป่าชุมชนท่ีจัดต้ังแล้วต้องด าเนินการ ดังน้ี ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่ พ.ร.บ. น้ี ใช้บังคับ
๑) พ้ืนท่ีป่าชุมชนให้มีบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณ

เพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว โดยให้สอดคล้องกับภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชนและการจัดการประกาศเขตป่าชุมชน 

2) ให้สมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนของป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง
ตามแนวทางของกรมป่าไม้ เป็นสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. น้ี

3) ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด 
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1.10 การรับรองป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามแนวทางของกรมป่าไม้ก่อน พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

1. หากพ้นก าหนด 2 ปี นับแต่ พ.ร.บ. น้ีใช้บังคับ แล้วป่าชุมชนท่ีจัดต้ังแล้ว ยังไม่ด าเนินการ
ก าหนดให้เป็นบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์
เพียงอย่างเดียว และ

2. หากสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง
ตามแนวทางของกรมป่าไม้ ขาดคุณสมบัติ ตาม มาตรา 27 ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกป่าชุมชน
และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  ตาม พ.ร.บ.น้ี

3. ไม่เสนอแผนจัดการป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ให้แล้วเสร็จ
ถือว่าการจัดต้ังป่าชุมชนน้ันเป็นอันสิ้นผล

มาตรา 67, 68, 69, 70


