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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 

  ตามที่กรมป่าไม้ ได้น าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  
และเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 ผ่ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
(www.forest.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)  
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อให้เป็นไป  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า บัดน้ี ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 ดังนี้ 

1. วิธีการ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  
โดยเป็นการรบัฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยกร่างเสนอในเบื้องต้น (ร่างฯ แรก) ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็น 5 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 : การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....” จัดโดย

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 213 – 216 ช้ัน 2 อาคารรัฐสภา 2  
ซึ่งมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย 

1) ผู้แทนคณะกรรมมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ 
3) คณะท างานขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
4) ผู้แทนหน่วยงานรัฐ  
5) ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 
6) ผู้แทนการศึกษา 
7) ประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภูมิภาค 
8) ผู้แทนภาคสื่อมวลชน 
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วิธีที่ 2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้(ลงระบบ ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 ดังนี ้

1) ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กรมป่าไม ้คือ http://www.forest.go.th/ 
2) ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ส านักจัดการป่าชุมชน คือ http://new.forest.go.th/community/th/ 
3) ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ปา่ชุมชนออนไลน ์คือhttp://cmfonline.forest.go.th/ 
4) ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์ Facebook เพจส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ คือ 

https://www.facebook.com/ส านักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม-้430305567144605/ 
โดยผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ผ่านระบบดังกล่าว   

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

วิธีที่ 3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือความคิดเห็นของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุมช้ัน 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
3) ส านักงานศาลยุติธรรม 
4) ส านักงานสภาความมั่งคงแหง่ชาติ 
5) กระทรวงยุติธรรม 
6) กระทรวงอุตสาหกรรม 
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8) กระทรวงการคลงั 
9) กระทรวงกลาโหม 
10) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิธีที่ 4 : เนื่องจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ แจ้งว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพื่อ
ด าเนินการ โดยในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีค าสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะ  

http://new.forest.go.th/
https://www.facebook.com/สำนักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม้-430305567144605/


- 3 - 
 

ของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ครั้งที่ 2) โดยน าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมขน พ.ศ. ....  
(ที่แก้ไขข้อความตามข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และข้อเสนอแนะจากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  
(ลงระบบ ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี ้

1) ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์กรมป่าไม ้คือ http://www.forest.go.th/ 
2) ช่ องทางที่  2 เ ว็ บไซต์ ส านั กจั ดการป่ า ชุ มชน  คื อ 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-กรมป่าไม-้430305567144605/ 
5) ช่องทางที่ 5 เว็บไซตก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม คือ 

http://www.mnre.go.th/th/index 
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดจ้ัดประชุมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 256๑ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารเทียมคมกฤส เพื่อพิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ที่แก้ไขข้อความตามข้อยุติและข้อเสนอจากที่ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่ให้ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560) โดยมี
หน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2) คณะกรรมาธิการการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3) คณะกรรมการปฏิรปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
4) คณะท างานขับเคลือ่นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
4) ส านักนายกรัฐมนตร ี
5) ส านักงานสภาความมั่นคง 
6) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
7) กระทรวงศึกษาธิการ 
8) กระทรวงยุติธรรม 

http://new.forest.go.th/
https://www.facebook.com/สำนักจัดการป่าชุมชน-กรมป่าไม้-430305567144605/
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9) กระทรวงศาลยุติธรรม 
10) กระทรวงกลาโหม 
11) กระทรวงอุตสาหกรรม 
12) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
13) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14) กระทรวงการคลงั 
15) กระทรวงมหาดไทย 
16) คณะวนศาสตร์ 
17) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18) บริษัท สยามฟอเรททรี จ ากัด 
19) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกบัป่า 
20) บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
21) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
22) เครือข่ายป่าชุมชน 

วิธีที่ 5 : ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 อาคารส านักเลขาคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม
มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้าน หรือความเห็นของส่วนราชการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

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

     ภาคเอกชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     ควรเพิ่มเติมค าว่า "ป่า" : ที่ดินที่มี
ต้นไม้ หรือพืชพรรณ  
ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ดินที่ยังไมม่ี
บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 

     เห็นควรคงตามร่างเดิม 
เนื่องจากนิยามค าว่า “ป่า”  
ตามร่างพระราชบัญญัติน้ี  
ได้ก าหนดให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับนิยามตาม
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรมีการปรบัปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับป่าไม้ก าหนดบทนิยามค าว่า 
“ป่า” ให้เหมอืนกันทกุฉบับไม่ควร 
มีความแตกต่างกัน เพื่อจะได้ไม่มี
ปัญหาในการตีความ 

     กรมที่ดิน (จากการประชุม 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรแก้ไขนิยามค าว่า “ป่า” 
เนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไป 
ท าให้ยากต่อการปฏิบัตเิพราะอาจจะ
รวมถึงแม่น้ า ล าคลอง สนามหลวง 

     2. นิยามค าว่า “ป่าชุมชน”  
(ร่างมาตรา 3) 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     ค า ว่า  “ป่า ชุมชน”ควรระบุ ให้
ชัดเจนกว่าน้ี ซึ่งจะท าให้ 
ความเข้าใจไม่ซ้ าซ้อนกับ  
“ป่าชุมชน”ตามมติคณะรัฐมนตรี 

     เ ห็ นด้ ว ยกั บ ค วาม เ ห็ นขอ ง 
สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  จึ งควร
ปรับปรุงร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     การก าหนดถ้อยค า ว่า “หรือ” 
ต่อท้ายค าว่า “ป่าอนุรักษ์” อาจจะท า
ให้เกิดความสับสนและเข้าใจได้ว่าเป็น 
“ป่านอกเขตพื้นที่อื่นของรัฐ” 

3. นิยามค าว่า “ชุมชน” 
(ร่างมาตรา 3) 

     ภาคเอกชน/ประชาชน (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรเพิ่มผู้มสี่วนได้เสียเข้าไปด้วย 
เนื่องจากชุมชนที่มีถ่ินฐาน 
รอบป่าอาจมีจ านวนไม่เพียงพอ 
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

     1) มีความเห็นว่า ค าว่า  
“ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย”  
มีความหมายกว้างและครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ หากเพิ่มค านี้อาจมี
ผลกระทบต่อการตีความการขอ
อนุญาตจัดต้ังป่าชุมชน อาจให้สิทธิผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชนอื่นมายื่น
ขอจัดตั้งป่าชุมชนในเขตพื้นที่ของ
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ควรก าหนดนิยามค าว่า “ชุมชน” 
ให้มีความหมายสอดคลอ้งกบักฎหมาย
อื่น คือ พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 
 

ชุมชนท้องถ่ิน 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน จึงแก้ไข
นิยามค าว่า “ชุมชน” ให้มี
ความหมายสอดคล้องกับนิยาม 
ค าว่า “ชุมชน” พระราชบญัญัต ิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

     4. บทนิยามค าว่า  
“เขตป่าอนรุักษ์” (ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ได้ตัดความว่า “หรือเขตอื่นทีเ่ปน็พื้นที่
ต้นน้ าล าธาร” ออก  
ซึ่งฉบบัทีผ่่านความเห็นชอบของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ
ฉบับทีส่ภาปฏิรปูแห่งชาติเสนอได้
ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงมีประเด็นว่า 
“พื้นที่ทีม่ีคุณค่าทางสิง่แวดล้อม” 
หมายความรวมถึง พื้นที่ต้นน้ าล าธาร 
ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นต้น ซึ่งมี
ความหมายกว้างกว่าค าว่า “พื้นที่ต้น
น้ าล าธาร” รวมทั้ง ในบทนิยามของ
ฉบับอื่น ๆ ทีผ่่านมาใช้ค าว่า “เขต
อนุรักษ์” มิใช่เขตป่าอนุรักษ์” 

     เนื่องจากค าว่า “เขตอนุรักษ์” มี
ความหมายในเชิงอนรุักษ์หลายด้าน 
ส่วนค าว่า “เขตป่าอนุรักษ์”  
มีความสอดคล้องกบันโยบายการ 
ป่าไม้ซึ่งใช้ค าว่าป่าอนุรกัษ์  
จึงควรบัญญัติค านิยามดังกล่าวให้มี
ความชัดเจน และให้ตัด “เขตอื่นที่
เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร” ออก เพื่อ
น าไปก าหนดไว้ในอนุบัญญัติ 

     5. บทนิยามค าว่า “ไม้” 
(ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ไม้บางชนิดที่ล้มแล้ว อาจจะยังไม่
ตาย สามารถแตกกอ แตกหนอ่ใหม่ได้ 
ซึ่งหากเพิม่ข้อความจากเดิม “ไม้ทุก
ชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรอืเถา ไม่ว่ายัง
ยืนต้นหรือล้มลงแล้ว” เป็น “ไม้ทุก
ชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรอืเถา ไม่ว่ายัง
ยืนต้นหรือล้มลงแล้ว ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่
มีชีวิต” จะมีความหมายครอบคลุม
และชัดเจนมากขึ้น 

     เนื่องจากไม้บางชนิดที่ลม้แล้ว 
อาจจะยงัไม่ตาย สามารถแตกกอ 
แตกหน่อใหม่ได้ จึงเพิม่ข้อความจาก
เดิม “ไม้ทุกชนิดทั้งทีเ่ป็นต้น กอ 
หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลง
แล้ว” เป็น “ไม้ทุกชนิดทั้งทีเ่ป็นต้น 
กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลง
แล้วทั้งทีม่ีชีวิตหรือไมม่ีชีวิต” เพื่อให้
มีความหมายครอบคลมุและชัดเจน
มากขึ้น 



- 7 - 
 

ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     6. บทนิยามค าว่า “ของป่า” 
(ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรนิยามค าว่า “ของป่า” ให้แคบ
ลง เพราะชุมชนมีอ านาจในการเข้าไป
เก็บหาของป่าตามพระราชบญัญัตปิ่า
ชุมชน พ.ศ. .... โดยไม่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 หรือพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งของป่าบาง
ชนิดมีคุณค่าทางเศรษฐกจิ เช่น 
สมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ ควรให้
คณะกรรมการนโยบาย 
ป่ า ชุ ม ชน  ก า ห นด เ งื่ อ น ไข  ห รื อ
ออกเป็นระเบียบปฏิบัติว่าของป่าชนิด
ใดบ้างที่สามารถ 
เ ก็ บ ได้ และ เ ก็ บ ได้ จ านวน เท่ า ใ ด 
คงเหลือไว้จ านวนเท่าใด เพราะหาก
ชุมชนเก็บของป่าหมดอาจจะท าให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนได้ 

     ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  ใน
พื้นที่ป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการ
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว  
ตามร่างมาตรา 20 ซึ่งการเกบ็หา
ของป่าในป่าชุมชนสามารถกระท าได้
ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และ
บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และให้
เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด ดังนั้น หลกัเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติหรือการเกบ็หาของป่าจะต้อง
น าไประบุในระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอีก
ข้ันหนึ่ง 

     7. บทนิยามค าว่า “ฟืน” 
(ร่างมาตรา 3) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     จะต้องมีความชัดเจนว่าใครจะเป็น
ผู้ก าหนดว่า วัสดุทีเ่หมาะสมจะใช้เป็น
เช้ือเพลิงยิ่งกว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ตามนิยาม “ฟืน” และจะต้องมี
หลักการพจิารณาหากมีกรณีที่
ประชาชนเข้าไปตัดไม้ แต่อ้างว่าเข้าไป
ตัดฟืนเพื่อน าไปใช้เป็นเช้ือเพลงิ 

     เนื่องจากร่างพระราชบญัญัตินี้ 
ได้ด าเนินจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นทีป่่า
นอกเขตป่าอนรุักษ์ คือ พื้นที่ป่าตาม
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 และพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงได้ก าหนด 
ค านิยามดงักล่าวให้มหีมายหมาย
ใกลเ้คียงกบันิยามค าว่า “ไมฟ้ืน” ตาม
พระราชบญัญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช  
๒484 

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

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

     ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้
นิยามค าว่า “สมาชิกป่าชุมชน” 
หมายถึง สมาชิกของชุมชนที่มีการ
ประกาศจัดต้ังป่าชุมชน ดังนั้น จึงไม่
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ความหมายครอบคลุมบุคคลที่ไม่ได้อยู่
อาศัยในบริเวณชุมชนน้ันหรือไม ่

ครอบคลมุผูท้ี่ไม่ได้อยู่อาศัยใน
บริเวณชุมชนที่ตั้งของ 
ป่าชุมชนน้ัน ๆ 

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

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     เห็นควรพิจารณาใช้ค าว่า “องค์กร
ประชาสงัคม”  
Civil Society Organizstion (CSO) 
แทน เนื่องจากปจัจบุันค าว่าองค์กร
ประชาสงัคม 
มีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรบั
มากกว่าค าว่าองค์กรเอกชน (NGO) 
หรือบัญญัตินิยามค าว่า “องค์กร
เอกชน” แต่ให้หมายความรวมถึง
องค์กรประชาสังคมด้วย แต่ทั้งองค์กร
เอกชน และองค์กรประชาสังคม กจ็ด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคล และต้องไม่
แสวงหาผลก าไร คุณสมบัติขององค์กร
เอกชนที่จะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
เปลี่ยนจากเดิมเป็น 5 ปี ได้หรือไม ่

     เห็นด้วย จึงเพิ่มนิยามค าว่า 
“องค์กรเอกชน” ให้หมายความ
รวมถึงองค์กรประชาสงัคมด้วย 
เพื่อให้น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบกบัองค์กรเอกชน และ
องค์กรประชาสังคม กจ็ดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล และต้องไม่แสวงหาผล
ก าไร อีกทั้ง ยังเพิ่มคุณสมบัต ิ
ขององค์กรเอกชนที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี เปลี่ยนจากเดิมเป็น 
๕ ป ี

     1 0 .  บ ท นิ ย า ม ค า ว่ า 
“เ จ้ าหน้ าที่ ป่ า ชุมชน ” ( ร่ า ง
มาตรา 3) 

     ภาคเอกชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     ตัวแทนองค์กรเอกชน ประชา
สังคม ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนหรือ
ต าบล สามารถเสนอตัวแทนจากสภา
องค์กรชุมชนต าบล (จัดต้ังข้ึนโดย 
พระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551) เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชนด้วย 
 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
ส านักงานศาลยุติธรรม จึงตัดค าว่า 
“หรอืบุคคลซึ่งได้รบัการเสนอช่ือโดย
องค์กรเอกชนในท้องถ่ิน หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ออก 
เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ป่าชุมชนตามร่างมาตรา 40 ร่าง
มาตรา 42 ร่างมาตรา 44 ร่าง
มาตรา 45 และร่างมาตรา 49 เป็น
อ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     ส านักงานศาลยุติธรรม  
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     1.ไม่ควรก าหนดให้บุคคลซึ่งได้รบั
การเสนอช่ือโดยองค์กรเอกชนใน
ท้องถ่ิน หรอืองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นเจ้าหน้าทีป่่าชุมชน  
     2.ควรให้รัฐมนตรมีีอ านาจแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

หรือเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา จงึควรก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายเท่านั้น 
 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     “เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน”  
ที่ก าหนดใหม้ีสัดส่วนของภาครัฐอยู่
ด้วยอาจมีความไม่เหมาะสม เนื่องจาก
อาจมลีักษณะประโยชน์ทบัซ้อน
ระหว่างอ านาจหน้าที่ตาม (5) รายงาน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
เมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้องเพกิถอนป่า
ชุมชน ทั้งแปลงหรอืบางส่วน ซึ่ง
เจตนารมณ์ของกฎหมายป่าชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญบัญญัติน้ัน ต้องการให้
ชุมชนหรือบุคคลในชุมชน หรือชุมชน
ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการจัดต้ังป่า
ชุมชน 

     1 1 .  บ ท นิ ย า ม ค า ว่ า 
“พนักง านเจ้ าหน้ าที่ ”  ( ร่ า ง
มาตรา 3) 

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

     เนื่องจากที่ก าหนดให้อธิบดีเป็น
ผู้มีอ านาจในการแต่งตัง้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามร่างมาตรา 3 เป็น
เจตนารมณ์ของร่างพระราชบญัญัติ
ฉบับนี้ เพื่อเป็นการปฏิรูปราชการลด
ข้ันตอน ลดภาระของรฐัมนตรผีู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบบันี ้

     12.วัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังป่าชุมชน (ร่างมาตรา 5) 

     ส านักนายกรัฐมนตรี (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61)           
     (4) การปลูกป่าทดแทน ควรมี

     ร่างมาตรา 5 เป็นเรื่องของ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน
ส่วนเรื่องของการใช้ประโยชน์จากป่า
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

หลักเกณฑท์ี่ชัดเจน เพือ่น าไม้ที่ได้จาก
การปลูกป่าทดแทนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

ชุมชนอยู่ในร่างมาตรา 33 (4) การ
ท าไม้ในบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์
ให้ท าได้ตามความจ าเป็นในการด ารง
ชีพและการใช้สอยของสมาชิกป่า
ชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ภายในชุมชนน้ัน โดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่ง
จะมรีายละเอียดเรื่องการน าไมท้ี่ได้
จากการปลูกมาใช้ประโยชน์ และ
ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการป่า
ชุมชนตามร่างมาตรา 20 (5) ที่ได้
อนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดตามร่างมาตรา 19 
(6) และร่างมาตรา 30 

     13. การบังคับใช้กฎหมาย 
(ร่างมาตรา 6) 

     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     ความซ้ าซ้อนในเชิงพื้นที่ เนื่องจาก
หลักการของร่างพระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. .... ก าหนดให้มีการจัดต้ัง
ป่าชุมชนในพื้นที่ป่าตาม
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 และพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ได้ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
การบงัคับใช้กฎหมายหลายฉบับใน
พื้นที่เดียวกัน 

     ไม่มีความซ้ าซ้อน เนื่องจากการ
บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าชุมชน
จะต้องบังคับตามพระราชบญัญัต ิ
ป่าชุมชนก่อน หากพระราชบญัญัติ
ป่าชุมชนไม่ได้ก าหนดเรื่องใดไว้ถึงใช้
กฎหมายข้างเคียง 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ความซ้ าซ้อนในเชิงพื้นที่ จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายหลายฉบับในพื้นที่เดียวกันได้ 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     14. องค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 7) 

     กระทรวงกลาโหม 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)  
     ควรก าหนดให้มผีู้แทนหน่วยงาน
ของกระทรวงกลาโหม 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน หรือคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดด้วย เนื่องจากประเด็น 
“เขตพื้นทีป่่าชุมชน” อาจกระทบต่อ
เขตพื้นที่ทางทหาร 

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

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรเพิ่มนักกฎหมาย เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและ
ตามที่ร่างกฎหมายก าหนดใหม้ีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ระยะเวลา 90 วัน เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมหรือไม ่

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนที่มาจากคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนมีจ านวนน้อยเกินไป 

     15. วาระการด ารงต าแหนง่
ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
(ร่างมาตรา 8) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา 
(เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     วรรคสอง ควรมีการก าหนดกรอบ
เวลาในการสรรหา
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
เนื่องด้วยไม่มีก าหนดระยะเวลาในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนเมื่อหมดวาระ 

เห็นด้วยกับความเห็น จงึก าหนดให้ 
“ในกรณีที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการ
เพื่อใหม้ีการแตง่ตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ภายในเก้าสิบ
วัน นับแต่วันที่หมดวาระ และให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพื่อปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปจนกว่า
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รบั
แต่งตั้งใหมเ่ข้ารบัหน้าที”่ 

     16. การพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบาย  
(ร่างมาตรา 9) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     (6) ควรตัดค าว่า “หย่อน
ความสามารถ” ออก เนื่องจากบุคคล
หย่อนความสามารถตามกฎหมายมี
ระบุไว้ใน (3) และ(4) แล้ว 
 

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

     17. อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 10) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     (1) ควรเว้นวรรคตอนระหว่างค า
ว่า “ การจัดต้ัง” กับค าว่า  
“การจัดการ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
และควรแก้ไขข้อความตอนท้ายของ
วรรคสองใหเ้หมือนกับ (1) คือ “ใน
การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายในการจัดต้ัง การ
จัดการป่าชุมชน และเครอืข่ายป่า
ชุมชน ตาม (1) 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควร
ปรับปรงุร่างกฎหมายให้ชัดเจน 
     2)เนื่องจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมี
อ านาจหน้าที่ในการเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรเีกี่ยวกบันโยบายใน
การจัดต้ัง การจัดการป่าชุมชน และ
เครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกบัป่าชุมชน
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดท า
รายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของ
ป่าชุมชนทั่วประเทศพร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรปีีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม 
การอนุรกัษ์ การฟื้นฟสูภาพ
ธรรมชาติในป่าชุมชนหรือการ
สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน  
จะสามารถท าให้การด าเนินงาน 
มีความเช่ือมโยงกันและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดระเบียบเพื่อเป็นแนวทาง
เดียวกันแต่ละป่าชุมชน 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     การก าหนดระเบียบ การอนญุาต 
อนุมัติให้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวัด  
ไม่ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการนโยบายป่าชุมชน 
ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติในการก าหนด
นโยบายป่าชุมชน 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     18. ให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
เพื่อพจิารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 14) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะอนุกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ด้วย
หรือไม่ เนือ่งจากโครงสร้างของ
คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน มีการออกแบบโครงสร้าง
แบบกว้าง การพิจารณาอุทธรณ์ การ
ออกค าสั่งระดบัคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด จะต้องอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

     เพื่อเป็นการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ ร่าง
พระราชบัญญัติน้ี จงึได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมี
อ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน ซึ่งหมายความรวมถึงเรื่อง
การอุทธรณ์ด้วย แต่ทั้งนี้ อ านาจ
หน้าที่ของคณะอนกุรรมการจะ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโนบาย
ก าหนด 

     19. องค์ประกอบ
คณะกรรมการป่าชุมชน 

ประจ าจังหวดั (ร่างมาตรา 

18) 

เห็นควร แต่งตั้งข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไมเ้ป็นเลขานุการ 
เช่น ป่าไม้จังหวัด หรือ ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งทอ้งที่ เนือ่งจาก
เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง 
 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงกลาโหม จึงเพิ่ม “ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม” เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการป่าชุมชน 
ประจ าจงัหวัด 
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงแก้ไข
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
จาก “ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวัด” 
 เป็น “ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด” และเพิม่ผู้แทนนักกฎหมาย 
คือ “อัยการจงัหวัด” เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดด้วย 
 

     กระทรวงกลาโหม 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)  
     ควรก าหนดให้มผีู้แทนหน่วยงาน
ของกระทรวงกลาโหม 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน หรือคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดด้วย เนื่องจากประเด็น 
“เขตพื้นทีป่่าชุมชน” อาจกระทบต่อ
เขตพื้นที่ทางทหาร 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 
ธ.ค.60)  
     ควรเพิ่มคุณสมบัติความเช่ียวชาญ
ด้านภูมิศาสตร์ของกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดที่ม ี
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัด เห็นควรแก้ไข
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ จาก 
“ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
เป็น “ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด” เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งโดย
ต าแหน่งไม่ใช่ตัวบุคคล และควรเพิ่ม
นักกฎหมายเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ด้วย 

     21. การจัดต้ังป่าชุมชน  
(ร่างมาตรา 20) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา 
(เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     มาตรา 20 วรรคสี่ ตอนท้ายควร
เพิ่มเตมิค าว่า โดยให้สอดคลอ้งกบั
สภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่
ของประชากรในชุมชน และ
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน แทน
ตอนท้ายของวรรคนี้ เพื่อความชัดเจน
ในการก าหนดบรเิวณต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1) เห็นด้วยกับผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา(เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 
59 สปท.) จึงได้แก้ไขเพิม่เติมการ
ก าหนดให้พื้นที่ป่าชุมชนจะตอ้ง
ก าหนดบริเวณเพือ่การอนรุักษ์ และ
บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือ
บริเวณเพื่อการอนุรกัษ์เพียงอย่าง
เดียว โดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชน และ
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
     2) การก าหนดเนื้อที่ขอใช้
ประโยชนจ์ากป่าชุมชนและการ
ก าหนดจ านวนเนือ้ที่ป่าชุมชนที่ใช้
เพื่อการอนุรกัษ์และเพื่อการใช้
ประโยชน์ ตามพระราชบญัญัติน้ี 
จะก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน 
“กฎกระทรวงหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้
จัดต้ังป่าชุมชน พ.ศ. ….” ร่างมาตรา 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

 20 โดยพื้นที่ป่าชุมชนจะต้อง
ก าหนดใหเ้ป็นบรเิวณเพื่อการ
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของ
พื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด 
     3) คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนจะเป็นบุคคลทีม่ีรายช่ือในค า
ขอตามมาตรา 20 (3) และได้มกีาร
ประกาศการจัดต้ังป่าชุมชนแล้ว ซึ่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ประเภทและคุณสมบัติ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน และ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะ
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดตามร่างมาตรา 27 ซึ่งจะ
ก าหนดใหห้ลกัเกณฑ์ให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมี
จ านวนที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนข้ึนไป และใหม้ี
วาระการด ารงต าแหนง่คราวละห้าปี  
     4) การยื่นขอจัดต้ังป่าชุมชน
จะต้องเป็นบุคคลซึง่มีอายุตัง้แต่สิบ
แปดปีบริบรูณ์ข้ึนไปจงึจะขอจัดต้ัง
ป่าชุมชนได้ แต่การที่จะเป็น
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้น้ัน
ต้องมีคุณสมบัติอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสบิห้า
ปีบรบิูรณ์ ถึงจะเป็นคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนได้ ซึ่งรายละเอียด
ดังกล่าวจะไประบุในระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตาม
มาตรา 27 

     ภาคประชาชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     - การต่ออายุป่าชุมชนไม่ต้อง
ก าหนดอายุป่าชุมชนแต่ควรมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
     - การแบ่งโซนการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนและการอนุรกัษ์ให้มีกรอบให้
ชัดเจน 
     - ขอเสนอแก้ภูมิล าเนาของบุคคล
ที่จะขอจัดต้ังป่าชุมชน จากที่ไม่น้อย
กว่าห้าปี เป็นไม่น้อยกว่าสามป ี
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 
ธ.ค.60)  
     มาตรา 20 การยื่นค าขอจัดต้ังป่า
ชุมชน ควรก าหนดให้มีผูเ้ช่ียวชาญหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวนศาสตร์
การจัดการป่าไม้และด้านภูมิ
สารสนเทศให้ค าปรกึษาในการจัดท า
ค าขอจัดต้ังป่าชุมชน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรก าหนดเนื้อที่ขอใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนต่อจ านวนประชากรที่ขอ
จัดต้ังป่าชุมชน ให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และควรก าหนดจ านวนเนื้อที่ป่าชุมชน
ที่ใช้เพื่อการอนุรกัษ์และเพื่อการใช้
ประโยชน์ให้ชัดเจน และตามร่าง
มาตรา 20 (3) ควรพิจารณาว่า 
จ าเป็นต้องก าหนดจ านวนของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไว้ด้วย
หรือไม่ และการก าหนดใหบุ้คคลต้องมี
อายุตัง้แต่ 18 ปีบรบิูรณ์ข้ึนไป ยื่นค า
ขอจัดต้ังป่าชุมชนน้ัน ในเรือ่งอายุของ
บุคคลที่ก าหนดดังกล่าวมีความ
เหมาะสมหรือไม ่
 

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 61)           
     ควรแก้ไขข้อความค าว่า “ชุมชนใน
ท้องที”่ เป็น “ชุมชนท้องถ่ิน” เพื่อให้
เกิดความชัดเจนข้ึน 

     ภายในพื้นที่ป่าชุมชนจะต้อง
ก าหนดบริเวณเพือ่การอนรุักษ์ และ
บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือ
บริเวณเพื่อการอนุรกัษ์เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งการเก็บหาของป่าและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่น



- 17 - 
 

ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ในเขตป่าชุมชน ตามร่างมาตรา 33 
(3) , (4) และ (5) ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด ทั้งนี้ การท าไม้ใน
บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ให้ท าได้
ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพและ
การใช้สอยของสมาชิกป่าชุมชน หรือ
ใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน
นั้น และต้องสอดคล้องกับแผนการ
จัดการป่าชุมชนที่ได้อนุมัติ  
โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบั 
สภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และความ
ยั่งยืน โดยคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนจะต้องระบุกจิกรรมใน
แผนการจัดการป่าชุมชนตามร่าง
มาตรา 20 (5) และต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดตามร่างมาตรา 19 (6) และ
ร่างมาตรา 30 

      คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ควรแก้ไขข้อความค าว่า “ชุมชนใน
ท้องที”่ เป็น “ชุมชนท้องถ่ิน” เพื่อให้
เกิดความชัดเจนข้ึน 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน จึงแก้ไข
ข้อความค าว่า“ชุมชนในท้องที”่ เป็น 
“ชุมชนท้องถ่ิน” เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสอดคลอ้งกบัค านิยามค า
ว่า “ชุมชน” 

     22. การจัดต้ังป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 20-26) 

     ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน/ในหลายเวท ี
     ข้ันตอนและระยะเวลาในการ
อนุญาตจัดต้ังป่าชุมชน เสนอให้
ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการใน
แต่ละข้ันตอนใหส้ั้นลง เนื่องจาก
กระบวนการการขออนุมัติอนุญาต การ

     ไดแ้ก้ไขโดยลดระยะเวลา
ข้ันตอนการจัดต้ังป่าชุมชน 
ในหมวด 4 ตั้งแต่ร่างมาตรา 21  
ถึงร่างมาตรา 26 เพื่อให้ข้ันตอนการ
จัดต้ังป่าชุมชน 
มีระยะเวลาทีส่มควร 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

คัดค้านและระยะเวลาพจิารณาค า
คัดค้านการจัดต้ังป่าชุมชน ใช้เวลารวม 
ๆ กันนานกว่า 300 วัน ซึ่งนานเกิน
ความจ าเป็น 

     23. การปิดประกาศค าขอ
จัดต้ังป่าชุมชน (ร่างมาตรา 21) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรแก้ไขความในวรรคสาม จาก
ถ้อยค า “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ
ป่าชุมชน” แก้ไขเป็นหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการประชุม” และความว่า 
“ระเบียบคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดก าหนด” แก้ไขเป็น 
“ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” เพื่อให้ระเบียบ
ดังกล่าวเป็นระเบียบกลางจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
ท าให้การก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประชุมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควรปรบัปรุง
ร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

     2 4 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดที่
ระบุในค าขอและรายงานผลการ
ตรวจสอบ  
(ร่างมาตรา 22) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     มาตรา 22 วรรคสอง ควรแก้ไขค า
ว่า “เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน”  
เป็น “ผู้อ านวยการส านักจัดการป่า
ชุมชนแห่งท้องที”่ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควรปรบัปรุง
ร่างกฎหมายให้ชัดเจน 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     25 การอุทธรณ์มติการจัดต้ัง 
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 26) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรมีการพจิารณาค าว่า “ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดมีมต”ิเป็น
ระยะเวลาในการด าเนินการสิ่งใดและ
สมควรก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติ
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนระยะเวลา
ในการพิจารณาของอธิบดีควรมีคู่มือใน
การปฏิบัตงิาน เพื่อก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้ชัดเจน 
 

     1) ค าว่า “ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดมีมต”ินั้น เป็นกรณีที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดแจง้มติให้จัดต้ังป่าชุมชนตาม
ค าขอหรือใหจ้ัดต้ังป่าชุมชนเพียง
บางส่วน หรือโดยก าหนดเงื่อนไข 
หรือมีมติไม่ใหจ้ัดต้ังป่าชุมชน ให้ผู้
ขอจัดต้ังป่าชุมชนและผูม้ีหนังสือ
คัดค้าน หรือแสดงความเห็นทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมมีติ เพื่อให้ผู้ขอจัดต้ังป่า
ชุมชนหรือผู้มีหนงัสอืคัดค้านมีสิทธิ
อุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดต่อ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตาม
ร่างมาตรา 25 จึงเป็นข้ันตอนที่
สมควรแล้ว 
     2) ตามร่างพระราชบัญญัติน้ีได้
ก าหนดให้อธิบดจีะพจิารณาในกรณี
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมมีติใหจ้ัดต้ังป่าชุมชนได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดมมีติ หากอธิบดีไมเ่ห็นชอบ
กับมติของคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดให้น าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
พิจารณาต่อไปตามมาตรา 26 
3) หลักเกณฑ์ดงักล่าว จะมี
รายละเอียดก าหนดในกฎกระทรวง
ตามร่างมาตรา 20 “กฎกระทรวง

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 61)           
     ร่างมาตรา 26 ให้อ านาจอธิบดมีี
อ านาจในการอนญุาตจัดต้ังป่าชุมชน 
แต่หลักเกณฑ์ว่าพื้นทีป่่าอย่างไรจึงจะ
อนุมัติให้จัดต้ังป่าชุมชนได้หรือไม่ได้ 
ดังนั้นจึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้
อธิบดีพิจารณาอนุมัติจัดต้ังป่าชุมชน
ด้วย 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้
จัดต้ังป่าชุมชน” 

     26. สมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 27) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาว่าจ าเป็นต้องก าหนด
เป็นกฎกระทรวงหรือไม่และควร
พิจารณาความเช่ือมโยงในเรื่องอ านาจ
หน้าที่ระหว่างสมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

     การออกกฎกระทรวงบางเรื่อง
อาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็นกระทรวง  
จึงปรับให้เป็นระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

     27 .  อ า น าจ ห น้ า ที่ ข อ ง
สมาชิกป่าชุมชน (ร่างมาตรา 
28) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     การก าหนดมติเพือ่ใหส้มาชิกป่า
ชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิก 
ป่าชุมชนโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชน  
มีความเหมาะสมหรือไม ่

     สัดส่วนคณะกรรมการป่าชุมชน
จ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ เป็น
สัดส่วนทีเ่หมาะสมแล้วเพือ่ให้เกิด
ความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติการ และ
เมื่อพจิารณาจากพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ก็บัญญัติค าว่าไม่น้อยกว่า 
เช่นกัน 

     28. อ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน 
(ร่างมาตรา 29) 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จาก
การประชุมเมือ่วันที่ 29 ธ.ค.60)  
     ในการก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกบั
การจัดการป่าชุมชนควรก าหนด 
ให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ เนื่องจากการจัดท าป่าชุมชนไม่
เป็นการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ชุมชนดังกล่าวจึง
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของ
หน่วยงานผู้ถือกรรมสทิธ์ิในที่ดินนั้น 
ๆ” 
 

     1) การก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกบั
การจัดการป่าชุมชนตามร่างมาตรา 
29 ให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการ
จัดการป่าชุมชน ให้สอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและไม่
ขัดแย้งกับระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่ง
ตามร่างมาตรา 11 ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการอนรุักษ์ 
การฟื้นฟู การพัฒนา การ
ควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     การให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามวรรคท้าย 
ควรตัดออก โดยควรก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามร่างมาตรา 
27 วรรคสอง เนื่องจากเกี่ยวกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
โดยระเบียบดงักล่าวจะก าหนดเป็น
แนวทางกรณีพื้นทีอ่ื่นของรัฐ เพื่อให้
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไป
ด าเนินการออกข้อบงัคับใหเ้หมาะสม
กับสภาพของแต่ละป่าชุมชนและ
สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ต่าง ๆ  
     2) กรณีของวรรคท้ายเป็นกรณี
ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตหิน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี จงึให้พ้นจากการ
เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ด้วยมติของคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดซึง่แตกต่างจากการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน 
และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนดร่างมาตรา 27 

     29 .  แผนการจั ดการป่ า
ชุมชน 
(ร่างมาตรา 30) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ระยะเวลาในการน าแผนจัดการป่า
ชุมชนเดิมมาใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการ
อนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนใหม่ ควร
ก าหนดระยะเวลาที่ใช้แผนเดิมให้
ชัดเจน เช่น ควรมีระยะเวลาไม่เกิน 1 
ป ี

     - ตามร่างพระราชบัญญัติน้ีใน
ร่างมาตรา 30 ไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาการใช้แผนจัดการป่า
ชุมชนเดิมจนกว่าจะมีการอนุมัติแผน
จัดการป่าชุมชนใหม่  
แต่ได้ก าหนดให้แผนจัดการป่าชุมชน
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดอนุมัติแล้วให้ใช้บงัคับได้เป็น
เวลาห้าปี และให้คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนเสนอแผนจัดการป่า
ชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัดก่อนแผนจัดการป่า
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ชุมชนเดิมหมดอายุไม่นอ้ยกว่าหก
เดือน 

     30. การขอเปลี่ยนแปลงเขต
ป่าชุมชน ปรับปรุงแผนจดัการป่า
ชุมชน หรือขอให้ เพิกถอนป่า
ชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วน (ร่าง
มาตรา 31) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาเงื่อนไขการขอ
เปลี่ยนแปลงเขตป่าชุมชน ปรับปรงุ
แผนการจัดการป่าชุมชน หรือเพิกถอน
ป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วน 

     การขอเปลี่ยนแปลงเขตป่า
ชุมชน ปรับปรุงแผนการจัดการป่า
ชุมชน หรือเพกิถอนป่าชุมชนทั้ง
แปลงหรอืบางส่วนน้ัน ต้องน า
หลักเกณฑ์ในหมวด 4 การจัดต้ังป่า
ชุมชน ร่างมาตรา 20 ถึง ร่างมาตรา 
26 มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดย
หลักเกณฑ์ดงักล่าวจะมเีรื่องการปิด
ประกาศการเปลี่ยนแปลงเขตป่า
ชุมชน การปรบัปรุงแผนการจัดการ
ป่าชุมชน หรือการเพกิถอนป่าชุมชน
ไว้ หากไม่ให้ด้วยกับเรื่องดงักล่าวก็
สามารถอทุธรณ์ได้ ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการควบคุมที่ข้ันหนึง่ 

     31. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
จั ด ให้ มี หลั ก เ ขต  ป้ า ย  ห รื อ
เครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่า
ชุมชน 
(ร่างมาตรา 32) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรก าหนดจ านวนเนือ้ที่ป่าชุมชน
ที่ใช้เพื่อการอนุรกัษ์ 
และเพือ่การใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 
และควรก าหนดเนื้อที่ขอใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนต่อจ านวนประชากรที่ขอ
จัดต้ังป่าชุมชน ให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และควรก าหนดนิยามค าว่า “การ
นันทนาการ” เพื่อใหเ้ห็นถึงขอบเขต
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

     1) การก าหนดเนื้อที่ขอใช้
ประโยชนจ์ากป่าชุมชนและการ
ก าหนดจ านวนเนือ้ที่ป่าชุมชนที่ใช้
เพื่อการอนุรกัษ์และเพื่อการใช้
ประโยชน์ ตามพระราชบญัญัติน้ีจะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน 
“กฎกระทรวงหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้
จัดต้ังป่าชุมชน พ.ศ. ….” ร่างมาตรา 
20 โดยพื้นที่ป่าชุมชนจะต้อง
ก าหนดใหเ้ป็นบรเิวณเพื่อการ
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของ
พื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด 
     2) ตามร่างพระราชบัญญัติน้ีใน
ร่างมาตรา 33 (2) จะก าหนดการใช้
ประโยชนจ์ากป่าชุมชนเพื่อการ
นันทนาการในบริเวณเพื่อการใช้
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ประโยชน์ ซึง่หลักเกณฑ์การใช้
ประโยชนจ์ากป่าชุมชนเพื่อการ
นันทนาการจะเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด 

     32. การใช้ประโยชน์ภายใน
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 33)  

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรเพิ่ม (6) การใช้ประโยชน์ใน
ป่าชุมชนจะต้องรักษาไว้ซึ่งความสมดุล
ของระบบนเิวศในป่า 
 

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

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 61)                
     ควรเพิ่มวรรคท้าย  
“การด าเนินการตาม (1) – (5)  
ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน” 
เพื่อให้ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 
     ภาคเอกชน (จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 6 ก.พ. 61)               ควรเพิ่ม 
“ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย” 
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายมีสทิธิใช้
ประโยชนจ์ากผลผลิตและบริการ 
ป่าชุมชนด้วย 
 

     3 3 .  ก า ร ย ก เ ว้ น
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง กับ
บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจาก
ป่าชุมชน 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาว่าควรมีการเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรือไม ่

     ตามพระราชบัญญัติน้ี การท าไม้
สามารถกระท าได้ในบริเวณเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ตามความจ าเป็นในการ
ด ารงชีพและการใช้สอยของสมาชิก
ป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรม
สาธารณะภายในชุมชนน้ัน ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่า
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ชุมชนก าหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้อง
กับแผนการจัดการป่าชุมชนที่ได้
อนุมัติ โดยค านึงถึงความสอดคลอ้ง
กับสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และความ
ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการ
แรงจงูใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับรัฐในการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดลุและยั่งยืนในรูปแบบ 
“ป่าชุมชน” จึงได้ก าหนดใหบ้รรดา
ไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชน
ตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรอื
ค่าใช้จ่ายในการบ ารงุป่าตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติตามร่าง
มาตรา 34 

     3 4 .  อ า น า จ ข อ ง
คณะกรรมการจัดการปา่ชุมชนใน
ก า ร ท า นิ ติ ก ร ร ม 
(ร่างมาตรา 35) 

     กระทรวงยุติธรรม (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     การใช้ค าว่า “ผูกพัน” มีความ
หมายถึง การท านิติกรรมจะผูกพันตัว
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือ
ทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชน แต่
การท านิติกรรมในความหมายตาม
กฎหมาย หมายถึง การใด ๆ อันท าลง
โดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร 
มุ่งโดยตรงต่อการผกูนิติสัมพันธ์ข้ึน
ระหว่างบุคคล เพื่อที่จะก่อ โอน 
เปลี่ยนแปลง สวงน หรือระงบัซึ่งสิทธิ 
โดยในความเข้าใจนิติกรรมดังกล่าว
น่าจะเป็นการผูกนิตสิัมพันธ์ข้ึนระหว่าง

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรม จงึได้แก้ไข
ข้อความจากเดิม “เกี่ยวกับ” เป็น 
“ผูกพัน” 



- 25 - 
 

ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

บุคคล 

      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     กรรมการจัดการป่าชุมชนมีอ านาจ
ในการท านิติกรรมใด ๆ ผูกพัน
ทรัพยส์ินส่วนกลางของป่าชุมชน เป็น
การท านิติกรรม 
ในเรื่องใดบ้าง ควรมีขอบเขตที่ชัดเจน 

     หากพิจารณาตามค านิยามค าว่า 
“ทรัพยส์ินของกลาง” จะ
หมายความถึง เงินและทรัพยส์ินที่
ได้มาเพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
ไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนร่วมกันปลูก 
ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือ
ทรัพยส์ินทีส่มาชิกป่าชุมชนร่วมกัน
จัดท าในการจัดการป่าชุมชน ดังนั้น 
การนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยส์ิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนและ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยส์ิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนตามร่าง
มาตรา 35 จะเป็นไปเรื่องการท านิติ
กรรมตามความหมายของนิยามค า
ว่า “ทรัพย์สินของกลาง” 

     35. การฟ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทน (ร่างมาตรา 36) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมี
อ านาจฟ้องร้องคดีได้หรือไม่  
เพราะไมเ่ป็นผู้เสียหายตามกฎหมายใน
การเรียกร้องค่าเสียหายแทนรัฐ 

     เห็นด้วยกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จึงตัดค าว่า 
“คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน” 
ออก เนื่องจากคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนไม่เป็นผู้เสียหายตาม
กฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหาย
แทนรัฐ 

     36. การเรียกร้องค่าเสียหาย
แก่ทรัพย์สินส่วนกลาง  
(ร่างมาตรา 38) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ใครเป็นผู้รายงานข้อเทจ็จริงให้
อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ 

     ตามร่างพระราชบัญญัติน้ีได้
ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
ประจ าจงัหวัด ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้แห่งท้องที่ เป็นกรรมการ และ
ข้าราชการสงักัดส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งทอ้งทีห่นึ่งคน 
ซึ่งอธิบดีแต่งตัง้เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามร่างมาตรา 18 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ตามร่างมาตรา 
19 (8) ควบคุม ดูแล การจัดการป่า
ชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคับ และแผนจัดการ
ป่าชุมชน และ (9) ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ ซึ่ง
อธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชน 

     37. การห้ามกระท าการ 
ภายในป่าชุมชน (ร่างมาตรา 41) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา 
(เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     (3) ควรมีการปรบัแก้ไขให้ชัดเจน
ในเรื่องของการห้ามและการอนญุาต 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา (เมื่อวันที่ 
22 เม.ย. 59 สปท.) จงึได้แก้ไข
เพิ่มเตมิเป็น “ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า 
ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือกระท าการด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการเสือ่มเสีย
แก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่ เป็นการ
พระราชบญัญัติน้ีบญัญัติให้กระท าได”้
กระท าตามมาตรา 33 หรือตามที ่
     2) เห็นด้วยกับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้
ก าหนดให้ บรรดาใบอนุญาต 
อาชญาบัตร และประทานบัตร ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง
ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อน
วันที่อธิบดีประกาศการอนมุัติจัดต้ัง

     ภาคประชาชน (จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
(ลงระบบ ครั้งที่ 1)) 
     ข้อ (๓) ข้อความห้ามบุคคลใดก่น
สร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหา
ของป่า การเก็บหาของป่าดังกล่าวที่
ห้าม มีขอบเขตมากมายเพียงใด ควร
ระบุให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่ชัดเจนการ
น ามาบังคับใช้จะมผีลให้ประชาชนรอบ
พื้นที่ป่าที่ใช้ประโยชน์จากป่ามีความ
เสี่ยงตอ่การท าผิดข้อห้ามดังกล่าว 
 



- 27 - 
 

ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     กระทรวงอุตสาหกรรม (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     - ไม่ควรลิดรอนสทิธ์ิกิจกรรมที่
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก่อนวันที่
จัดต้ังป่าชุมชนหรือวันที่
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
     - ควรมีข้อยกเว้นในการเข้าไปท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน กรณีที่
พื้นที่ป่าชุมชนน้ันมีศักยภาพแร่และมี
เหตผุลความจ าเป็นทางด้านความ
คุ้มค่าในทางเศรษฐกจิ 
 

ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  
อยู่ในบทเฉพาะกาล 
     3) จึงเห็นควรเพิ่มเตมิร่างมาตรา 
51 (4) เพื่อรองรับให้มีการเพกิถอน
ป่าชุมชน เมื่อมเีหตผุลความจ าเป็น
ทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่ง
รัฐเกิดข้ึน โดยการเพกิถอนป่าชุมชน
ในกรณีดังกล่าวเป็นอ านาจของ
อธิบดีกรมป่าไม้ใหก้ารเพิกถอนป่า
ชุมชน ในกรณีข้างต้นต้องผ่านการ
กลั่นกรองจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก่อนที่อธิบดีกรมป่าไม้จะสั่งเพิกถอน
ต่อไป 
 

     ภาคประชาชน (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรปรบัค าว่า “ที่ท ากิน” ตามร่าง
มาตรา 41 (2) ให้มีความหมาย 
แคบลงและมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพราะ
การห้ามเป็นที่ท ากินดังกล่าว  
อาจเป็นการห้ามการมสี่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูดูแลป่าจากราษฎร   

     ภาคประชาชน (จากการประชุม
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61) 
     ควรเพิ่ม (4) ห้ามบุคคลหรือ
หน่วยงานใดใช้พื้นที่ป่าชุมชนทิ้งขยะ
หรือเศษซากวัสดรุวมทั้งสิ่งปฏิกลูใด ๆ 
อันเป็นมลพิษรวมทั้งมลภาวะอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่า
ชุมชน รวมทั้งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
พันธ์ุพืชทั้งทางบกและทางน้ าตลอดจน
ทางอากาศอันกอ่ให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบนิเวศในป่าชุมชน 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

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

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ร่างมาตรา 42 และร่างมาตรา 
43 ควรมีก าหนดในการอ านวยความ
สะดวกแก่สถาบันการศึกษาที่ได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
            นอกจากนี้ ควรพิจารณา
เกี่ยวกับบุคคลทีม่ีอ านาจอนญุาตเข้าไป
ในป่าชุมชนเพื่อด าเนินการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผูซ้ึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย 

     ตามร่างพระราชบัญญัติน้ี  
ได้ก าหนดให้บุคคลใดซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมายตามมาตรา ๔๒ 
เข้าไปกระท าการใดๆ เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ จะต้องได้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัด ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนก าหนด ดังนั้น หลกัเกณฑ์
ดังกล่าวจะก าหนดในระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

     39) การอนุญาตให้บุคคล
เข้าไปกระท าการใด ๆการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ร่าง
มาตรา 43) 

     ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา 
(เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.) 
     ตามมาตรา 43 จะมีความยุ่งยาก
ในการขอเข้าพื้นทีเ่พื่อท าการศึกษา
วิจัยหากต้องขอจากคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ 
หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที ่
 

     1) เห็นด้วยกับความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมสมัมนา 
(เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 59 สปท.)  
จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “บุคคลใดซึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมายตามมาตรา 43 
เข้าไปกระท าการใด ๆ เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนก าหนด” 
     2) เนื่องจากกรณีการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม หากมีความส าคัญ
จ าเป็นต่อรัฐ  
ร่างพระราชบญัญัติฉบับนี้ได้ระบุ
รองรับไว้แล้วในร่างมาตรา 51 (4) 

     ภาครัฐ (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 61) 
     ควรระบเุพิ่มเติมส าหรับการขอ
อนุญาตสัมปทาน เพือ่ให้ครอบคลุมถึง
กิจกรรมส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
เนื่องจากมาตราน้ีครอบคลุมเฉพาะ 
“การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

ในกรณีเมือ่มีเหตุผลความจ าเป็น
ทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่ง
รัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ 

     40) อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 
44) 

     ส านักงานศาลยุติธรรม (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60) 
     ไม่ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชนมีอ านาจตามร่างมาตรา 44 
เนื่องจากเป็นของพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

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

     41) การก าหนดให้เป็น
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจตามประมวลกฎหมาย  
(ร่างมาตรา 45) 

     ส านักงานศาลยุติธรรม (จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)       
    ควรแก้ไขร่างมาตรา 45 โดยตัดค า
ว่า “เจ้าหน้าทีป่่าชุมชน” ออก 
 

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

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 61)                
     เสนอให้ควรแก้ไขข้อความใหม่
ดังนี้ “ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ีเกี่ยวกับความผิด
อาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นไป
ตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา” เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจไว้อยู่
แล้ว 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     42) หากพบว่ามีการฝ่าฝืน
ต่อพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้
มีสิ่งปลูกสร้างข้ึนใหม่ หรือมีสิ่ง
อื่นใดในป่าชุมชน (ร่างมาตรา 
50) 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     คณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะ
มีอ านาจด าเนินการตามมาตราน้ีได้
หรือไม ่

     ร่างมาตรา 19 (10) ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจ าจงัหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรอื
รัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
มอบหมาย 

     43) การเพิกถอนป่าชุมชน 
(ร่างมาตรา 51) 

     คณะกรรมการด าเนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน 
     ควรก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
ขอบเขตของค าว่า “กิจการเพื่อความ
มั่นคงแห่งรัฐ” ให้มีความหมายที่
ชัดเจน 

     เห็นคงตามร่างเดิม  
เนื่องจากการสัง่เพกิถอนพื้นที ่
ป่าชุมชนในกรณีเมือ่มีเหตุผลความ
จ าเป็นทางด้านกจิการเพื่อ 
ความมั่นคงแห่งรัฐนั้น จะต้อง
พิจารณาก่อนว่า กิจการดงักล่าว 
มีกฎหมายให้อ านาจด าเนินการ
ดังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นความมั่นคงแห่ง
รัฐหรือไม่ ตามร่างมาตรา 6 หาก
กฎหมายให้อ านาจไว้ การเพิกถอนก็
ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
อีกช้ันหนึ่ง และหากคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนไม่เห็นชอบกับ 
ค าสั่งดังกล่าวก็มสีิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
การเพกิถอนป่าชุมชน ดังนั้น 
หลักเกณฑ์ดงักล่าวเพียงพอแล้ว 

     44) เงินรายได้ที่เกิดจาก 
ป่าชุมชน (ร่างมาตรา 55) 

     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60)       
     ไม่ควรก าหนดยกเว้นให้เงินรายได้
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรอื
ค่าบริการ เงินบรจิาค เงินสนบัสนุน
จากรัฐบาล และเงินรายได้อื่นๆ ตาม
ร่างมาตรา 55 ได้รับการยกเว้นภาษี
อากร 

     เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจาก
สอดคล้องกบัแนวทางการร่าง
กฎหมายที่คณะรฐัมนตรีได้มมีติเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2549 ว่าการ
เสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดที่ไม่ใช่
กฎหมายภาษีอากรไม่ให้บทบัญญัติ
ก าหนดให้ยกเว้นภาษีอากรตาม
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 

     45) บทก าหนดโทษ 
(ร่างมาตรา 56 ถึง ร่างมาตรา 
62) 

     ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน/ในหลายเวท ี
     ควรพิจารณาทบทวนความหนัก
เบาของโทษแต่ละมาตราด้วย 
     ควรพิจารณาว่าการก าหนดโทษ
จ าคุกเหมาะสมหรือไม่ หรือควรใช้
มาตราอื่นทางปกครองหรอืทาง
นโยบาย เนื่องจากลักษณะความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ มีลกัษณะ
เป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
ความผิด (Mala Prohibita) ซึ่งเป็น
เรื่องไม่ร้ายแรงเท่ากับความผิดใน
ตัวเอง (Mala in se) เช่น การฆ่าคน
โดยเจตนา 

     1) การบังคับใช้กฎหมายต้อง
เป็นไปตามกฎหมายป่าชุมชน 
ภายใต้บังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าบทระวาง
โทษฉบับใดหนักกว่ากันกล็งโทษตาม
กฎหมายฉบบันั้น กรณีอยู่ในพื้นทีป่่า
สงวนแห่งชาติก็ถือว่าอยู่ในป่า ตาม
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ด้วยเช่นกัน ก็ลงโทษตาม
กฎหมายฉบบันั้น กรณีอยู่ในพื้นทีป่่า
สงวนแห่งชาติก็ถือว่าอยู่ในป่า ตาม
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ด้วยเช่นกัน เนื่องจากไมม่ี
ขอบเขตที่แน่นอน ดังนั้น หากเกิด
การกระท าผิดกรรมเดียวกันในเขต
ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติจึงต้องม ี
การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตปิ่า
ชุมชน พ.ศ. .... พระราชบญัญัตปิ่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 
2484 แล้วจึงพจิารณาว่า 
บทก าหนดโทษใดหนักก็ใหล้งโทษ
ตามบทนั้น 
     2) แก้ไขบทก าหนดโทษส าหรบั
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
และข้อบงัคับของคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน ในร่างมาตรา 56 
และร่างมาตรา 57 เป็นโทษ 
ทางปกครองแทน 
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     46) การรองรับกิจกรรมที่
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก่อน
วันที่จัดตั้ งป่ าชุมชนหรือ วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
(ร่างมาตรา 66 ) 

     ภาคเอกชน (จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 6 ก.พ. 61 
     การขยายอายุสัมปทานหรอืการขอ
ใช้พื้นที่ป่าชุมชน ควรมีการก าหนดที่
ชัดเจนว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร เช่น 
ขออนุญาตสัมปทานหรือเพิกถอนพื้นที่
ป่าชุมชนก่อน และใหห้น่วยงานใด
ด าเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าชุมชน เช่น 
กระทรวงพลังงานหรือผู้ขอสัมปทาน
เป็นผู้ด าเนินการ ไม่ระบุอาจจะท าให้
เกิดความสบัสนในทางปฏิบัติได ้

     คงตามร่างเดิม เนื่องจากได้
ก าหนดให้ บรรดาใบอนุญาต 
อาชญาบัตร และประทานบัตร ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือสัมปทาน
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่ง
ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อน
วันที่อธิบดีประกาศการอนมุัติจัดต้ัง
ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา  
ตามความในร่างมาตรา ๒๖ ให้ยงัคง
ใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุ
ใบอนุญาต อาชญาบัตร และ
ประทานบัตร หรือสัมปทานน้ัน ๆ 
ตามร่างมาตรา 66 และหากมีความ
จ าเป็นต้องขยายอายุสมัปทานหรือ
ขออนุญาตสัมปทาน  
ร่างพระราชบญัญัติฉบับนี้ได้รองรบั
ไว้อยู่แล้วในร่างมาตรา 51 (4) ใน
กรณีเมือ่มีเหตผุลความจ าเป็น
ทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่ง
รัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ 

     47) การรองรับป่าชุมชนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังตามแนวทาง
ข อ ง 
กรมป่าไม้ 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (จากการประชุมเมื่อวันที่ 
29 ธ.ค.60)       
     ควรก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับ
ป่าชุมชนที่ได้รับอนมุัติใหจ้ัดต้ังตาม
แนวทางของ 
กรมป่าไม ้
 
 
 

     ก าหนดบทเฉพาะกาล 
ร่างมาตรา 67 ถึง ร่างมาตรา 69 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์รองรบั 
ป่าชุมชนที่ได้รับอนมุัติใหจ้ัดต้ัง 
ตามแนวทางของกรมป่าไม ้
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ประเด็น ความเห็นของส่วนราชการ/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจง 
(ความเห็นของ ทส.) 

     4 9 )  ก า ร ก า ห น ด
กฎกระทรวงและระเบียบ  
 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     ควรพิจารณาทบทวนการออก
กฎกระทรวง เพราะบางเรื่องอาจจะไม่
จ าเป็นต้องออกเป็นกฎกระทรวง 

     เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจาก
การออกกฎกระทรวงบางเรื่องอาจไม่
จ าเป็นต้องออกเป็นกระทรวง ควร
ปรับให้เป็นระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เ 
 1.กฎกระทรวงไม่ควรมี
หลายฉบบั ควรมีเฉพาะประเด็นที่
ส าคัญ หากมหีลายฉบับอาจส่งผลต่อ
ระยะเวลาการจัดท าร่างกฎกระทรวง
และต้องจัดท าแผนการออกกฎหมาย
ล าดับรองประกอบการเสนอ
กฎหมาย 
 2. พระราชบญัญัตปิ่าชุมชน 
พ.ศ. …. เป็นกฎหมายใหม่ เมื่อ
ประกาศใช้อาจมีปญัหาในการ
ด าเนินงาน หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรงุบางประเด็น เพื่อให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ หากเป็น
กฎกระทรวง การแก้ไขจะยากกว่า 
หากเป็นเพียงระเบียบคณะกรรมการ
ป่าชุมชน ก็จะด าเนินการได้ง่าย 
ดังนั้น จึงได้ปรับกฎกระทรวงให้
เหลือกฎกระทรวง  
4 ฉบับ  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 
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1.4 ควรมีมติครม.เข้าที่ประชุมสภาเพื่อเสนอภาพลักษณ์ของการด าเนินงานป่าชุมชน   
ซึ่งชุมชนโดยส่วนใหญ่ ที่มีพื้นที่ป่าชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์จากการหาเก็บของป่า และเป็นการเพิ่มรายได้
กลับสู่ชุมชนและยั่งยืนด้วย 

1.5 หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆของแผนงานยุทธศาสตร์ 
1.6 มาตรา 62 ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ไม้ ของป่าหรื อ

ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ เนื่องจากการกระท าความผดิของผู้ต้องหา หรือจ าเลยตกเปน็ของแผน่ดิน 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 และพันธ์ุพืช มีแผนจะประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  

จ านวน 24 แห่ง เนื้อที่รวมทั้งหมด 4,748,821.02 ไร่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรที่ท ากินและอาศัย
อยู่เดิมในเขตพื้นที่ที่จะประกาศอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ควรมีการส ารวจจ านวนประชากร    และจ านวนที่ดิน  
ที่ราษฎรท ากินและอยู่อาศัยให้ชัดเจนก่อนมีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
และต้องมีการกันพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ที่มีการในรูปแบบป่าชุมชนออกมาก่อน เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดการ 
ในรูปแบบป่าชุมชนต่อไปได้ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับนี้ 

1.10 ความซ้ าซ้อนในเชิงพื้นที่ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ
ในพื้นที่เดียวกันได ้

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

โดยการบุกรุกมาก่อน ควรเป็นการปลูกไม้ในเชิงเศรษฐกิจและสามารถบริหารจัดการโดยชุมชนร่วมกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ 

2.5 ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนเวลาออกปฏิบัติ
หน้าที่ และร่วมปราบปรามจับกุมการกระท าผิดในเขตป่าชุมชน 

2.6 กฎหมายที่ใช้เป็นบทลงโทษควรมีการลงโทษที่ชัดเจนเหมาะสมกับการกระท าผิด 
2.7 อยากให้คณะกรรมการป่าชุมชนมีค่าตอบแทนในการท างานเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน

การท างาน 
2.8 ต้องการให้มีค่าตอบแทนในการดูแลรักษาป่าชุมชน 
2.9 เรื่องป่าชุมชนน้ัน สมควรออกเป็นรูปธรรมที่เจนเพื่อเป็นกรอบการท างานเป็นแนวทาง

เดียวกันและสมควรบริหารจัดการโดยชุมชนและมีกรรมการที่บริหารงานชัดเจนตรวจสอบได้ และควรมี
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งบประมาณจากภาครัฐบาลทุกๆปี มิใช่แค่เพียงครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่งไม่สามารถบริหารและจัดการตลอดอายุ
ของการข้ึนทะเบียนเป็นปาชุมได้ 

2.10 อยากให้ พ.ร.บ. ป่าชุมชนคุ้มครองชาวบ้านที่เข้าไปท าภารกิจเกี่ยวกับป่าชุมชนและ
ดูแลป่าชุมชน 

2.11 ด้านอ านาจการจัดการของคณะกรรมการต้องให้ชัดและมีอ านาจจัดการ ฟื้นฟู พัฒนา 
หารายได้ ป้องกัน และปราบปราม ผู้กระท าผิดได้ 

2.12 ด้านการมีส่วนร่วม หมู่บ้านได้มีพื้นที่ครอบคลุมผืนป่าในเขตป่าสงวนให้จัดตั้งป่าชุมชน
ทุกหมู่บ้าน ห้ามสมัครใจ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นๆต้องขึ้นทะเบียน 

2.13 ท้องถ่ินใดมีป่าชุมชน ผู้บริหารต้องตั้งงบอุดหนุนมาให้คณะกรรมการป่าชุมชนท า
โครงการมาพัฒนา ทุกปี ไม่ต่ ากว่าโครงการละ 50,000 บาทต่ อ 1 ป่าชุมชน อย่าให้เป็นภาระเพียง
คณะกรรมการฝ่ายเดียว 

2.14 ต้องสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้ชัดเจนในแต่ละป่าชุมชน 
2.15 ทางกรมป่าไม้ควรมาร่วมประชุมกับราษฎรเพื่อตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชน 
2.16 ควรให้สิทธิในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์แก่ชุมชนให้มาก เพราะผู้ที่จะรักษาและใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน คือ ชุมชน 
2.17 ให้คณะกรรมการป่าชุมชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของหมู่บ้านโดยไม่ให้มีเขตป่าสงวนมา

เกี่ยวข้อง 
2.18 กรรมการป่าชุมชนให้มีวาระที่ชัดเจน 
2.19 ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
2.20 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชนอาจจะแตกต่างกันตามสภาพป่า

ชุมชนแต่ละท้องที่ 
2.21 บทก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน เป็นอย่างน้อยหรือมากกว่า 6 เดือนก็คิดค านวณ

ตามความเสียหายที่เกิดข้ึน จากการกระท าความผิด มูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน ระยะเวลาลงโทษต้องมาข้ึนตาม 
2.22 ควรเพิ่มสิทธิคุ้มครองคณะกรรมการป่าชุมชนในระหว่างร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่

ในการป้องกันดูแลในพื้นที่ป่าชุมชน 
3. ภาคเอกชน 

3.1 ควรมีการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยระบบ Third Purely  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.2 ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงต่าง ๆ 

การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยกรมป่าไม ้ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

การรับฟังความคิดเห็นทุกเวที มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ในประเด็นดังต่อไปนี้ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนประจ าจังหวัด การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 
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พร้อมทั้ง ก าหนดหลักเกณฑ์รองรับป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามแนวทางของกรมป่าไม้ก่อนพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เป็นต้น 

ข. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
1. ส านักงานสภาความั่นคงแห่งชาติ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... มีบทบัญญัติ 

บางประการที่อาจส่งผลต่อการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ในป่าชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจได้รับผลกระทบ 
2) เป็นโอกาสให้มีส่วนร่วมทั้งในระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายและในระดับการด าเนินการ 

รวมถึงเน้นการใช้มาตรการจูงใจมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวอันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งแตกแยกระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน 

3) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินการ
ของรัฐ และประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มีข้อเสนอแนะ 

3. กระทรวงการคลัง เห็นว่า 
1) การจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐจะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่ท า

หน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น จึงสามารถน าพื้นที่ดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจาก  
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
และมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา รวมทั้งจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ดังนั้น การจะน า 
ที่ราชพัสดุไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ตามกฎหมายที่ราชพัสดุด้วย 

2) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... มาตรา 55 และเห็นสมควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เหน็ชอบในหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มีข้อเสนอแนะ 

5. กระทรวงคมนาคม เห็นชอบในหลักการของรา่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

6. กระทรวงยุติธรรม เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

7. ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มี
ข้อเสนอแนะ 
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8. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า 
1) การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับในพื้นที่เดียวกัน สมควรที่จะต้องพิจารณาก าหนด

หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย  
ป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ 

2) การก าหนดบทบัญญัติในร่างมาตรา 55 ที่ก าหนดให้เงินรายได้ให้สามารถเก็บรักษาไว้
ใช้จ่ายในกิจกรรมการจดัการปา่ชุมชน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินน้ัน เป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 การก าหนดบทบัญญัติในลักษณะเช่นนี้จึงสมควรที่จะได้หารื อร่วมกับ
กระทรวงการคลัง 

3) การก าหนดบทบัญญัติในร่างมาตรา 44 ที่ก าหนดให้อ านาจเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน (ซึ่งรวมถึง
สมาชิกป่าชุมชนซึ่งได้รับการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน) มีอ านาจสั่งให้ 
ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชนเมื่อปรากฏว่ามีการกระท า
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อันมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง 
จึงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะเพื่อก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจในส่วนน้ี 

9. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ได้รับการพัฒนาและผลักดัน
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 แต่ยังไม่ส าเร็จ รวมทั้งเป็นข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย ซึ่งตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้น ารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
ของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาบัญญัติลงในแผนการปฏิรูปประเทศด้วย 

10. กระทรวงกลาโหม เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

11. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และไม่มีข้อเสนอแนะ 

12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. .... และไม่มีข้อเสนอแนะ 

ในการนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่  22 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่า ง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย  

ค. ขั้นตอนร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 มีการแก้ไขประเด็นส าคัญเพิ่มเติมนอกเหนือจากร่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้

1. ก าหนดให้การจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อื่นของรัฐ มิให้น ากฎหมายว่าด้วยป่าไม้
และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาบังคับใช้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน  โดยให้ใช้
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ระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงการแปรรูปไม้การมีไม้หรือ
ของป่าในครอบครอง การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และการผ่านด่านป่าไม้ส าหรับไม้หรือของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชน 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดแทน เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

2. ก าหนดให้การจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ จากที่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นการการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

3. ก าหนดให้ที่โทษทางปกครองแทนการลงโทษทางอาญา เป็นต้น 
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเดิม 
และเพื่อให้เปน็ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ทั้งฉบับ โดยด าเนินการ ดังนี้  

1. การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ตั้งแต่วันที่ 
12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 15 วัน  

2. การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย 
(www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็น
ระยะเวลา 15 วัน 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าชมร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... จ านวน 327 คน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น 
จ านวน 9 คน เห็นด้วย จ านวน 9 คน 

2. การพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว พบว่า มีผู้เข้าชมร่างพระราชบัญญัติ 

ป่าชุมชน พ.ศ. .... จ านวน 327 คน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 9 คน เห็นด้วยกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  จ านวน 9 คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้  
จะน าความคิดเห็นดังกล่าวแจ้งคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
ให้มีความเหมาะสมก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  



- 39 - 
 

3. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ 

1. การรบัฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th)  
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2. การรบัฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


