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เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านป่าชุมชน 

การศึกษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(ฉบับผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 

 

1. เรื่อง การศึกษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

    (ฉบับผา่นความเห็นชอบคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 

 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2561 

 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา/ด าเนินการ  

1) เพื่อรวบรวมข้อมูล ขัน้ตอน วธิีการ ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเครือขา่ยป่าชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศ 

3) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนในแต่ละหมวด 

4) เพื่อวเิคราะหข์นาดพืน้ที่ป่าชุมชนที่มีความเหมาะสมแตล่ะภูมภิาค 

 

4. ผู้ด าเนินงาน 

 นายพิชัย  เอกศริิพงษ์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

 ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ส านักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

1) วางแผนการศึกษา วิจัยก าหนดขอบเขตการศกึษา กลุ่มบุคคลเป้าหมาย การค้นคว้าข้อมูล 

ทีเ่กี่ยวข้องรวมทั้งการวางแผนการเก็บข้อมูล 

2) การเก็บข้อมูลจากกระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ตั้งแต่กรมป่าไม้เริ่มร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชนจนถึงคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  

3) ออกแบบจัดท าแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นจากเครอืข่ายป่าชุมชน เก็บข้อมูลจากทุกภาค 

ทั่วประเทศ น ามาวิเคราะหข์้อมูล  

4) ท าการสรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

5) เรียบเรียงเป็นเอกสารงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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6. สรุปผลการด าเนินการ 

สรุปการศกึษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 การศกึษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน วิธีการในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายป่าชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การส ารวจความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว และเพื่อวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความเหมาะสม แต่ละ

ภูมภิาคโดยประมวลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การท างาน และการใช้แบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูล ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างจากสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ แล้วน าข้อมูลมา

วิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ หาค่าร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตารางและการบรรยายโดยวิธีพรรณนา

วิจารณ์ ซึ่งจากผลการ ศกึษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. สรุปผลการศกึษา รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนวิธีการในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 จากการประมวลวิเคราะห์ความเป็นมาของการด าเนินงานด้านป่าชุมชนพบว่า ชุมชนหลายแห่ง

ได้พึ่งพิงป่า ตามวิถีชีวิตของชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์จากป่า และช่วยดูแลรักษาป่ามา

ตั้งแต่อดีต ซึ่งกรมป่าไม้ได้ท าการส่งเสริมงานด้านป่าชุมชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ซึ่งในระยะแรกจะ

ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้ใช้สอยตามหัวไร่ปลายนา และที่สาธารณะประโยชน์ จนในปลายปี พ.ศ.2542 

จึงมีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ขึ้นเป็นครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน (30 มิถุนายน 

2561) รวมมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วจ านวน 13,387 หมู่บ้าน เนื้อที่ 6,596,629-2-10 ไร่  

ในขณะที่มีความพยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 แต่เนื่องจากเป็น

กฎหมายที่กระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และสภาวะทางการเมืองของไทย ท าให้ไม่สามารถออก

กฎหมายดังกล่าวได้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมกับกรมป่าไม้ จึงได้

ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน เสนอเป็นกฎหมายของรัฐบาลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 คณะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมกับกรมป่าไม้ได้ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จากนั้นเสนอคณะกรรมการ

ประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (ครม. สนช. สปท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากเป็น

กฎหมายที่กระทบหลายฝ่ายส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ  ให้ความเห็น 

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงึจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ได้จัดประชุม

เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

รวมทั้งจัดท าหลักเกณฑก์ารตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติเช็คลิสต์ตามมาตรา 77 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอ
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คณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบ

หลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี ้มี 9 หมวด 71 มาตรา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ก าหนดให้การจัดตั้งป่าชุมชนต้องเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและสภาวะแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน

อย่างสมดุลและยั่งยืน การฟื้นฟูที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน การเสริมสร้างความร่วมมือ

ทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน และพื้นที่ป่าที่มีการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้

คงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เว้นแตพ่ระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๖)  

 2) คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ก าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการจานวน  ๒๑ คน โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่

ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการจัดตั้ง การจัดการ ป่าชุมชน และเครือข่าย

ป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าชุมชน เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง 

ก าหนดระเบียบ จัดท ารายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของป่าชุมชนทั่วประเทศ  พร้อมทั้งเสนอความเห็น

ต่อคณะรัฐมนตรีปีละหนึ่งครั้ง พิจารณาอุทธรณ์ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อการก า หนด

งบประมาณ มาตรการหรอืกลไกทางการเงิน (ร่างมาตรา ๗ ถึงรา่งมาตรา ๑๗) 

 3) คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ก าหนดให้ประกอบด้วยกรรมการจานวน  ๒๐ คน 

โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและประกาศค าขอการ

จัดตัง้ป่าชุมชน เพิ่ม ลด หรือเพิกถอนป่าชุมชน ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในค าขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 

ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พิจารณาอุทธรณ์มติการ

ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ให้คาแนะนาปรึกษา และความช่วยเหลือทางวิชาการต่อ

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การจัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้ว

จัดทารายงานเสนอคณะกรรมการ นโยบายป่าชุมชนอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง (ร่างมาตรา ๑๘ และร่าง

มาตรา ๑๙) 

 ๔) หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งป่าชุมชน ก าหนดให้ชุมชนท้องถิ่นใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่น

ของรัฐ ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ อยู่ใกล้และอยู่ในสภาพที่จะดูแลรักษาป่านั้นได้  หากประสงค์จะจัดตั้ง

ป่าชุมชนในท้องที่นัน้ ใหบุ้คคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สบิแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีภูมิลาเนาในท้องที่นั้นไม่น้อยกว่า

ห้าปี และสามารถดูแลรักษาป่าที่จะขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้จานวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ตั้งตัวแทนยื่น

ค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพื่อขอจัดตั้ง

ป่าชุมชนได้ และหากเป็นพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์นามาจัดตั้ งป่าชุมชน จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก

หนว่ยงานของรัฐที่มอี านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ ใหชุ้มชนน าพืน้ที่ดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ 
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นอกจากนีใ้นพืน้ที่ป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือ

บริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในชุมชน และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และการจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว (ร่างมาตรา ๒๐ ถึงรา่งมาตรา ๒๖) 

 5) การจัดการป่าชุมชน ก าหนดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนมีอ านาจ

หน้าที่จัดการป่าชุมชน โดยสมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน 

ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การนันทนาการในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ การเก็บหาของป่า การท าไม้

ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ให้ท าได้ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพและการใช้สอยของสมาชิกป่าชุมชน 

หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตป่าชุมชน

ที่มคีวามจ าเป็นต่อการดารงชีพ ทั้งนี ้การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนของสมาชิกป่าชุมชน

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด และบุคคลใดที่มิใช่สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิ

ใช้ประโยชน์ จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนที่

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนก าหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) นอกจากนี้ได้ก าหนดให้บุคคลช าระเงิน 

ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนหรอืค่าบริการเนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเงินที่เก็บได้ดังกล่าว 

เงินที่มีผู้บริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้อื่น ๆ ให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมการ

จัดการป่าชุมชน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๓๙ และร่าง

มาตรา ๕๕) 

 ๖) การควบคุมดูแลป่าชุมชน ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และก าหนดห้ามกระท า

การภายในป่าชุมชน คือ ห้ามทาไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ห้ามใช้ เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทากิน ห้าม

บุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่ สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระท าตาม

มาตรา ๓๓ หรอืตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้กระท าได้ ทั้งยังก าหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคล

เข้าไปกระท าการใด ๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วจิัย หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ (ร่างมาตรา 

๔๐ ถึงรา่งมาตรา ๕๐) 

 ๗) การเพิกถอนป่าชุมชน ก าหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน ทั้งแปลง

หรือแต่บางส่วนได้ ซึ่งการเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในกรณีที่

มิใช่การเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงแนบท้ายประกาศด้วย 

หากเป็นกรณีป่าชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่อื่นของรัฐ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น ก าหนดหรือสิ้นสุดโดยเงื่อนไขอื่นใดตามที่ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือ

เป็นการเพิกถอนป่าชุมชนโดยทันที ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนหากเป็น

อสังหาริมทรัพย์ใหต้กเป็นของแผน่ดิน ส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้กรมป่าไม้เก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการจัดการ

ป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๕๑ ถึงร่างมาตรา ๕๔) 



๕ 

 
 ๘) บทก าหนดโทษ ก าหนดโทษอาญาส าหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

และข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และก าหนดโทษอาญา

ส าหรับผู้กระท าการฝ่าฝืนการท าไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์  ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน  หรือ

กระท าการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน รวมทั้งก าหนดให้บรรดาไม้หรือของป่าที่ได้มา 

หรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท าความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรอืไม่ก็ตาม (ร่างมาตรา ๕๖ ถึงรา่งมาตรา ๖๒) 

 ๙) บทเฉพาะกาล ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้ใบอนุญาต อาชญาบัตรและประทานบัตร 

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้ว

ก่อนวันที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา ๒๖ 

แหง่พระราชบัญญัติฉบับนี ้ให้ยังคงใช้ได้ตอ่ไปเท่าก าหนดอายุใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร 

หรอืสัมปทานนั้น ๆ และก าหนดให้พื้นที่ป่าที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมาย

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและยังมีอายุโครงการอยู่ให้ถือว่า

ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนโดยพระราชบัญญัตินี้  อีกทั้งยังก าหนดให้มีการออกกฎกระทรวง และ

ระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(ร่างมาตรา ๖๓ ถึงรา่งมาตรา ๗๑) 

 2. สรุปผลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล จากการส ารวจความคิดเห็นตอ่ร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 จากการศกึษาความเห็นของสมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 398 คน สรุปได้ดังนี ้ 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 88.4) อยู่

ในช่วงอายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 55.8) โดยมีต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 67.8) มีระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 47.7) และในชุมชนเคยมีกิจกรรมด้านป่าชุมชน

ร่วมกับทางราชการมากที่สุด (ร้อยละ 74.3) และมีป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ใกล้เคียงชุมชนมากที่สุด 

(รอ้ยละ 73.6) ซึ่งส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ร้อยละ 83.4) 

และสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง เกือบทั้งหมดเห็นควรมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

เพื่อบังคับใช้ (ร้อยละ 99.5) และเห็นว่าป่าชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน (ร้อยละ 83.7) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และสภาวะแวดล้อม (ร้อยละ 78.9) เพื่อฟื้นฟูป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน 

(ร้อยละ 74.9) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา 

การควบคุมดูแล (ร้อยละ 73.9) และการเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน 

(ร้อยละ 65.8) 



๖ 

 
2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตัง้ป่าชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่า ควรจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน

แหง่ชาติ มากที่สุด (ร้อยละ 92.7) พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ร้อยละ 80.7) 

และพืน้ที่อื่นๆของรัฐ (ร้อยละ 42) รองลงมา โดยเห็นด้วยกับการจัดตั้งป่าชุมชนได้เฉพาะนอกเขตป่าอนุรักษ์ 

(ร้อยละ 71.2) และเห็นด้วยกับการมิให้จัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน 1และ 2 (ร้อยละ 61.6) 

สมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก าหนดให้บุคคลที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน

ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และมีภูมิล าเนาในท้องที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 87.9) และ

เห็นด้วยกับการก าหนดให้มีการอุทธรณ์มติเกี่ยวกับการไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชน (ร้อยละ 60.8) และมี

ความเห็นว่าควรปิดประกาศค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 86.7)  มากที่สุด 

รองลงมาคือ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล (ร้อยละ 79.9) และที่ท าการก านันท้องที่ (72.1) 

ส าหรับความเห็นเกี่ยวกับป่าชุมชนที่จัดตั้งก่อนแล้วโดยกรมป่าไม้ และยังไม่สิ้นสุดอายุโครงการถือว่า

ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้เป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ นั้น สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง

เกือบทั้งหมดเห็นดว้ย (ร้อยละ 94.7) 

2.3 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

สมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการก าหนดให้พื้นที่ป่าชุมชน

จะต้องก าหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์

เพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 87) และเห็นด้วยกับการที่แผนการจัดการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดควรมีระยะเวลาบังคับใช้ (ร้อยละ 72.6) และมีความเห็ นว่า

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนควรเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดท าหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น แสดง

แนวเขตป่าชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็น

เขตป่าชุมชน (ร้อยละ 90.7) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ร้อยละ 75.4 และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(ร้อยละ 57.3) สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ท าไม้เพื่อการด ารงชีพ 

การใช้สอย และเพื่อกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน สามารถกระท าได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

ในป่าชุมชนเท่านั้น (ร้อยละ84.4) โดยมีความเห็นว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ควรเป็นผู้ก าหนด

แผนการจัดการป่าชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 92) รองลงมาคือ สมาชิกป่าชุมชน (ร้อยละ 68.6) และ

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ร้อยละ 64.3) สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93) 

เห็นด้วยกับการก าหนดให้ป่าชุมชนสามารถมีเงินรายได้และทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการป่าชุมชน และเห็นด้วยกับการก าหนดให้ทรัพย์สินส่วนกลางของประชาชนที่ถูกเพิกถอนในส่วนที่

เป็นอสังหาริมทรัพย์ใหก้รมป่าไม้เก็บรักษาไว้เพื่อใชใ้นกิจการจัดการป่าชุมชน (ร้อยละ 69.3)  

2.4 ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการท าไม้เพื่อการด ารงชีพ 

การใช้สอย เพื่อกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน สามารถกระท าได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ใน

ป่าชุมชนเท่านั้น (ร้อยละ 82.2) และเห็นด้วยกับการก าหนดให้มีการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิง
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นิเวศในป่าชุมชน (ร้อยละ 92.4) การก าหนดให้ในป่าชุมชนห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นพื้นที่ท ากิน 

(ร้อยละ 85.6) การอนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในป่าชุมชนได้ (ร้อยละ 89.4) รวมทั้ง

เห็นว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนควรเป็นผู้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

หรือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 86.2) รองลงมาคือ 

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด (ร้อยละ 64.6) และเจ้าหนา้ที่ป่าชุมชน (ร้อยละ 64.1) 

2.5 ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมป่าชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการที่ป่าชุมชนต้องถูก

เพิกถอนเมื่อคณะกรรมการป่าชุมชาทอดทิง้ไม่จัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี 

โดยไม่มีเหตุอันควร (ร้อยละ 58) แต่มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าว (ร้อยละ 33.7) สมาชิก

เครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการก าหนดให้มีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิด

ผา่ผนืกฎหมายข้อบังคับในป่าชุมชน (ร้อยละ 96.5) โดยเห็นว่า คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ควรเป็น

ผู้มีอ านาจในการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน มากที่สุด (ร้อยละ 90.7) 

รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ร้อยละ 71.1) และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 61.6) โดยสมาชิก

เครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ควรมีหน้าที่ให้ค าแนะน า 

ปรึกษา ช่วยเหลือ คณะกรรมการป่าชุมชน มากที่สุด (ร้อยละ 84.2) รองลงมาคือ ควรมีหน้าที่ควบคุม 

ดูแลการจัดการป่าชุมชน (ร้อยละ 69.1) หรือเพิกถอนป่าชุมชน (ร้อยละ 68.6) อนุมัติแผนการจัดการ

ป่าชุมชน (ร้อยละ 62.6) ถอดถอนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (ร้อยละ 53.8) และแต่งตั้งและถอดถอน

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ร้อยละ 51) ตามล าดับ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วย

กับการก าหนดให้บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรือ

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ และกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ 76.9) รวมทั้ง

เห็นว่าควรมีการก าหนดระยะเวลาในการออกกฎหมายล าดับรองภายในระยะเวลา 180 วัน นับจาก

วันทีพ่ระราชบัญญัตินีบ้ังคับใช้ (ร้อยละ 51.5) 

2.6 ความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของชุมชนในการจัดตั้งป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน พ.ศ. ....  

สมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความพร้อมในการจัดตั้งและบริหาร

จัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความพร้อมในระดับมาก (ร้อยละ 77.6) มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 22.2) 

และระดับน้อย (ร้อยละ 0.3) 

3. สรุปผลการศกึษา วเิคราะห์ขนาดพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความเหมาะสมแตล่ะภูมิภาค 

 จากการสอบถามสมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่างในแตล่ะภูมภิาค รวม 398 คน  

สรุปผลได้ดังนี้ 
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 สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ภาคเหนอื ส่วนใหญ่ เห็นว่าขนาดพืน้ที่ป่าชุมชนที่เหมาะสม

ควรมีขนาด 100-1,000 ไร่ (ร้อยละ 48.54) รองลงมาคือ ขนาดไม่เกิน 100 ไร่ (ร้อยละ 22.81) 

 สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ เห็นว่าขนาดพื้นที่

ป่าชุมชนที่เหมาะสม ควรมีขนาด 100-1,000 ไร่ (ร้อยละ 50.76) รองลงมาคือ ขนาดไม่เกิน 100 ไร่ 

(ร้อยละ 34.84) 

 สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ภาคกลาง ส่วนใหญ่ เห็นว่าขนาดพื้นที่ป่าชุมชนที่เหมาะสม 

ควรมีขนาด 100-1,000 ไร่ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ ขนาดไม่เกิน 100 ไร่ (ร้อยละ 25.00) 

 สมาชิกเครอืข่ายป่าชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ภาคใต้ ส่วนใหญ่ เห็นว่าขนาดพื้นที่ป่าชุมชนที่เหมาะสม 

ควรมีขนาด 100-1,000 ไร่ (ร้อยละ 60.47) รองลงมาคือ ขนาดไม่เกิน 100 ไร่ (ร้อยละ 34.88) 

 จากการศกึษาวิเคราะหฐ์านขอ้มูลป่าชุมชน กรมป่าไม้ (ที่มา: กรมป่าไม้, 30 มิถุนายน 2561) 

ทราบว่าป่าชุมชนที่จัดตั้งตามแนวทางของกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน (มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

รวม 11,114 หมู่บ้าน 6.09 ล้านไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยขนาดพื้นที่จ านวน 550 ไร่ต่อหมู่บ้าน โดยมีขนาด

พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ช่วง 1 – 2,000 ไร่ จ านวน 10,489 หมู่บ้าน ช่วง 2,001 – 5,000 ไร่ จ านวน 

463 หมูบ่้าน โดยแบ่งภูมภิาคได้ดังนี้ 

 ภาคเหนือ    - มีขนาดพื้นที่ป่าชุมชนไม่เกิน  2,000 ไร่  จ านวนร้อยละ 88.11 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มีขนาดพืน้ที่ป่าชุมชนไม่เกิน  2,000 ไร่  จ านวนร้อยละ 98.69 

 ภาคกลาง   - มีขนาดพื้นที่ป่าชุมชนไม่เกิน  2,000 ไร่  จ านวนร้อยละ 94.10 

 ภาคใต้     - มีขนาดพื้นที่ป่าชุมชนไม่เกิน  2,000 ไร่  จ านวนร้อยละ 98.10 

 จากผลการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ป่าชุมชน…. ขนาดพื้นที่เท่าไหร่ดี  จึงเหมาะสม” เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า

ป่าชุมชนควรมีขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสมเพราะมีปัจจัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นลักษณะภูมิ

ประเทศศักยภาพของชุมชนความสมัครใจของชุมชนและวัตถุประสงค์ของการจัดการป่าชุมชนเป็นต้น 

 ผู้ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า เนื่องจากการจัดการป่าชุมชนของราษฎรในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ศักยภาพของแต่ละชุมชน และจิตส านึกในการใช้ประโยชน์และ

การจัดการป่าชุมชนภายใต้เงื่อนไขการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่า กรมป่าไม้จึงควรก าหนดขนาด

พื้นที่ป่าชุมชน ไม่ควรให้ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์ในขอบเขตพื้นที่ที่กว้างขวางมากจนเกินไป เพราะ

อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดกรณีการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่เป็นธรรม และอาจส่งผลกระทบถึงการจัดการ

ป่าชุมชนอย่างไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ดังนัน้ ขนาดพืน้ที่ป่าชุมชนที่เหมาะสมกับการด าเนินการจัดตั้ง

ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ ควรมีขนาดพื้นที่ป่าชุมชนไม่เกิน 2,000 ไร่ต่อหมู่บ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสภาพภูมปิระเทศ ความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละชุมชน รวมทั้งบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงการ

ดูแลรกัษาป่าชุมชนมาอย่างตอ่เนื่องตั้งแตอ่ดีตถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการป่าชุมชนของ

ราษฎรในพืน้ที่ร่วมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีข้อมูล ขั้นตอน วิธีการ ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ฉบับคณะรัฐมนตรีได้มี

มตเิห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ท าการศึกษา 

2) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนในแต่ละหมวด 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการร่างกฎกระทรวง ระเบียบ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และระเบียบ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

3) ใช้เป็นข้อมูล แนวทางในการร่างกฎกติกาป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 

4) สามารถน าผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนของกรมป่าไม้

ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการป่าชุมชน ภายใต้ระเบียบก าหมายที่มอียู่ 


