
บทท่� 4:  
สิทธิชุมชนในกฎหมายป่าอนุรักษ์
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พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายของไทย หมายถึงพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชุาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซ่ึงป่จจุบัน

มีเน้ือท่ีรวมราว 71.3 ล้านไร่ และมีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรักษ์ให้เป็น 80 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม ป่จจุบันพบว่าในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 71.3 ล้านไร่น้ี โดยเน้ือท่ี 4.7  ล้านไร่เป็นท่ีต้ังและท่ีทำากินของชุุมชุน  

ซ่ึงอย้่ในข่ายท่ีต้องมีการดำาเนินมาตรการในการจัดการท่ีดินในเขตป่าตามกรอบ คทชุ. และ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวม 2 ฉบับ  

คือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ. 2504 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในชุ่วงท่ีผ่านมา ไม่ได้มีบทบัญญัติใดท่ีจะอนุญาตให้

ประชุาชุนท่ีมีท่ีอย้่อาศัยและท่ีดินทำากินในเขตอุทยานแห่งชุาติสามารถอย้่โดยชุอบด้วยกฎหมาย ท้ังท่ีในข้อเท็จจริง มี

ชุุมชุนในเขตอุทยานแห่งชุาติราว 3,943 ชุุมชุน คิดเป็นพ้ืนท่ีทับซ้อน 4.7 ล้านไร่ ส่งผลให้เกิดป่ญหาความขัดแย้งระหว่าง

ประชุาชุนและหน่วยงานของรัฐเร่ือยมา 

ล่าสุด พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใชุ้ในราชุกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม  2562 โดย

มาตรา 4 ได้กำาหนดให้พระราชุบัญญัติน้ีมีผลบังคับใชุ้หลังจากประกาศราชุกิจจานุเบกษา 180 วัน ดังน้ันพระราชุบัญญัติ

อุทยานแห่งชุาติแห่งชุาติ พ.ศ. 2562 จึงมีผลบังคับใชุ้นับต้ังแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา

สาระส�าคัญของกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ  พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์เพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำารุงรักษาอุทยานแห่งชุาติ 

วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชุาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชุาติ ระบบนิเวศ และความหลาก

หลายในพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เกิดประโยชุน์อย่างสมดุลและย่ังยืน 

พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับน้ี กำาหนดให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกาศอุทยานแห่งชุาติใหม่เป็นไปตามมาตรา 8 และภาพ

รวมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชุาติน้ัน ให้อุทยานฯแต่ละแห่งต้องจัดทำาแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชุาติ  

(แผนแม่บท) ตามมาตรา 18 ตามหลักการแบ่งเขตการบริหารจัดการ (zoning) 

โดยการดำาเนินการ แนวทางการจัดการ และการกำากับด้แลการใชุ้พ้ืนท่ี ให้มีการรับฟ่งความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม 

ของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุุมชุนท่ีเก่ียวข้อง และประชุาชุนด้วย สำาหรับการบริหารจัดการให้ใชุ้แผนแม่บทเป็นเคร่ืองมือใน

การทำางานบริหารจัดการ และกลไกคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
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ภาพประกอบที่ 8. พ้ืนท่ีชุุมชุนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ในป่จจุบัน

ภาพประกอบที่ 9. ภาพรวมการจัดการเชิุงพ้ืนท่ี ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ 2562

พ้ืนท่�อนุรักษ์  
รวม 71,302,424 ไร่

พื้นที่ป่าคงสภาพ

พื้นที่ใชุ้ประโยชุน์

66,080,401 ไร่

พ้ืนท่�ใช้ประโยชน์ ในพ้ืนท่�อนุรักษ์  
5,222,023 ไร่

พื้นที่ใชุ้ประโยชุน์ถึง ปี 41

พื้นที่บุกรุกหลัง ปี 57

พื้นที่ใชุ้ประโยชุน์ ปี 41-57

พื้นที่โฉนด

3,662,088 ไร่

298,823 ไร่56,935 ไร่

1,204,166 ไร่

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

ท่ีมา : ม้ลนิธิสืบนาคะเสถียร

ปาชุมชน เขตทองเท่ียว/นันทนาการ

เขตท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัย
(ทํากินมากอน 2545) ม.64

เขตท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัย
(ทํากินมาหลัง 2545-2557) ม.64

เขตอนุรักษเขมขน

เขตอนุรักษเขมขน

เขตทองเท่ียว/นันทนาการ

เขตการใชประโยชน ม.65
(ชุมชนในอุทยาน)
หาเห็ด
หาหนอไม
หาของปา
ไมใชสอย
ประปาหมูบาน

เขตการใชประโยชน
(ชุมชนในอุทยาน)
หาเห็ด
หาหนอไม
หาของปา
ไมใชสอย
ประปาหมูบาน

29



ในส่วนของพ้ืนท่ีชุุมชุน ได้มีการใชุ้มาตรา 64 และ 65 ในการแก้ไขป่ญหา โดยเป็นเขตการบริหารจัดการเขตหน่ึงในแผนการ

บริหารจัดการอุทยานฯ

ท้ังน้ี การประกาศใชุ้พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562 น้ี จะยกเลิกการบังคับใชุ้พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ 

พ.ศ.2504 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับต่างๆ ก่อนหน้าน้ีท้ังหมด

ในบทเฉพาะกาลมาตรา 64 ได้กำาหนดมาตรการในการแก้ไขป่ญหาท่ีอย้่อาศัยและท่ีดินทำากินของประชุาชุน ตลอดท้ังการ 

ใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรท่ีสามารถทดแทนได้ ท่ีอย้่ในเขตอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยาน ตามมาตรา 65 ซ่ึงจะเป็น 

เคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีสำาคัญ ในการแก้ไขป่ญหาข้อพิพาทในเร่ืองท่ีอย้่อาศัย ท่ีดินทำากินและการเก็บหาของป่าในเขต

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชุาติ ตลอดท้ังเอ้ือให้ประชุาชุนสามารถจัดการ บำารุงรักษาและใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติอย่าง

สมดุลและย่ังยืน 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อกฎหมายดังกล่าวก็ยังมีข้อจำากัดอย้่หลายประการ ท่ีจะต้องพัฒนาไปส้่เป้าหมายสิทธิชุุมชุน ใน

การจัดการ บำารุงรักษาและใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีุวภาพอย่างสมดุล

และย่ังยืน ตามท่ีรัฐธรรมน้ญแห่งราชุอาณาจักรไทย พุทธศักราชุ 2560

ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561 ได้รับรองมติของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชุาติ (คทชุ.) ซ่ึงระบุให้กำาหนดขอบเขตและ

รับรองสิทธิทำากินให้ชุุมชุนท่ีอย้่เดิมแต่ไม่ใชุ่เอกสารสิทธิในเขตอนุรักษ์รวมท้ังอุทยานแห่งชุาติ และต่อมามี พ.ร.บ.อุทยาน

แห่งชุาติ 2562 มารองรับนโยบายส้่การปฏิบัติ ซ่ึงจะต้องมีการสำารวจ และตรวจสอบการถือครองท่ีดินทำากินท่ีอย้่อาศัย

ให้แล้วเสร็จตามมาตรา 64 ภายใน 240 วันหลังกฎหมายบังคับใชุ้ นอกจากน้ันยังต้องสำารวจแนวเขตพ้ืนท่ีป่าและสำารวจ

ทรัพยากรท่ีทดแทนได้ ของป่าต่างๆ ตามมาตรา 65 ให้แล้วเสร็จภายในชุ่วงเวลาเดียวกัน 

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การเตรียมการสำารวจ เตรียมข้อม้ลท่ีเก่ียวข้องกับท้ังท่ีทำากิน เขตป่าใชุ้ประโยชุน์ สามารถ

ดำาเนินการต้ังแต่กฎหมายประกาศใชุ้ในราชุกิจจานุเบกษาได้ ซ่ึงก็จะมีเวลารวม 420 วันในการสำารวจและจัดทำาข้อม้ลร่วม

กัน หากพ้นระยะเวลาน้ีจะไม่มีการสำารวจอีก เว้นแต่กฎหมายมีการแก้ไข ซ่ึงส่งผลต่อสิทธิชุุมชุนต่อพ้ืนท่ีท้ัง 2 ประเภท

ในเขตอุทยานเพราะชุุดข้อม้ลแนวเขตท่ีทำากินท่ีอย้่อาศัย (ม.64) จะเสนอพิจารณาและรับรองโดยพระราชุกฤษฎีกาโดย

มีแผนท่ีแนบท้าย 

ส่วนเขตป่าท่ีใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรทดแทนได้ (ม.65) จะเสนอพิจารณาและรับรอง โดยออกเป็นประกาศกระทรวง ท้ังน้ี

การสำารวจการถือครองท่ีดินทำากิน จะต้องใชุ้กรอบมาตรการตามมติคณะกรรมการท่ีดินแห่งชุาติ โดยมีเง่ือนไข 2 ประการ 

เง่ือนไขแรก เง่ือนไขชุ่วงเวลา แบ่งออกเป็น 2 ชุ่วง ชุ่วงท่ี 1 ถือครองทำากินก่อนปี พ.ศ. 2545 ตามมติ ครม 30 มิ.ย. 2541 

ท้ังน้ีในทางปฏิบัติใชุ้ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545 และชุ่วงท่ี 2 คือ ปี พ.ศ. 2545 – 2557 ท้ังน้ีต้องเป็นกรณียากไร้ 

เง่ือนไขท่ี 2 คือ ช้ัุนคุณภาพ ว่าอย้่ในช้ัุนคุณภาพลุ่มนำ้าช้ัุนไหน ซ่ึงจะนำาไปพิจารณาเง่ือนไข และมาตรการในการใชุ้

ประโยชุน์ท่ีดินให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับระบบนิเวศต่อไป
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ภาพประกอบที่ 10. การจัดการท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ีอุทยานฯ

ภาพประกอบที่ 11. การจำาแนกพ้ืนท่ีทำากินตามชุ่วงปี (ม.64) และเขตการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรทดแทนได้ (ม.65)

พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 2562

โฉนด

นส.3

นส.3ก.

ป่าสงวนแห่งชุาติ
อุทยานแห่งชุาติ 

วนอุทยาน

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่าชุายเลน

กำาหนดกรอบนโยบาย กำาหนดกรอบนโยบาย

ม.64

ม.65

กลุ่ม 

4

ที่ทำากิน / ที่อย้่อาศัย เขตใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรทดแทนได้

เขตท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย (กอนป 2545)

เขตท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย (ป 2545-2557)

เขตการใชสอยประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม
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มาตรา 64  
แนวทางจัดการพ้ืนท่� ท่�อยู่อาศัย/ท่�ท�ากินในเขตอุทยานฯ

ระยะเวลาในการด�าเนินการส�ารวจ
ท่�ดินท�ากินและท่�อยู่อาศัยของ
ประชาชน
ท่ีดินทำากินและท่ีอย้่อาศัยของประชุาชุน พ.ร.บ.อุทยานฯ 

2562 กำาหนดให้กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์

พืชุต้องดำาเนินการสำารวจท่ีดินทำากินและท่ีอย้่อาศัยของ

ประชุาชุนในเขตอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานให้แล้ว

เสร็จภายใน 240 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

และจะส้ินสุดการสำารวจในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 หลัง

จากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะไม่มีการสำารวจและจัดทำา

โครงการตามมาตรา 64 อีก เว้นแต่จะมีการแก้ไขพระราชุ

บัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562

9 กรอบเงื�อนไขการด�าเนินการ ตาม
แนวทางการจัดการใหม่ 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

1. เงื�อนไขระยะเวลาการจัดต้ังอุทยานแห่งชาติ

การดำาเนินการสำารวจท่ีดินทำากินและท่ีอย้่อาศัยของ

ประชุาชุนตามมาตรา 64 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ  

2562 จะดำาเนินการเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชุาติ

และวนอุทยาน ซ่ึงได้มีพระราชุกฤษฎีกาจัดต้ังมาก่อนวันท่ี  

25 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นวันท่ีกฎหมายน้ีมีผลบังคับ

ใชุ้เท่าน้ัน 

สำาหรับอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานท่ีอย้่ระหว่าง 

การเตรียมการประกาศ และท่ีจัดต้ังหลังจากวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2562 ไม่สามารถนำากระบวนการตามมาตรา 

64 มาดำาเนินการสำารวจและจัดทำาโครงการได้

หากไม่ประสงค์จะเขี้าสู่กระบวนการสำารวจและจัดทำา
โครงการตามมาตรา 64 ควรทำาอย่างไร?

บทบัญญัติมาตรา 64 มีลักษณะเป็น “กฎหมายปิดปาก”  
กล่าวคือ หากไม่ไปแจ้งการครอบครองและทำาประโยชุน์ใน
ท่ีดินภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิใน
ท่ีดินท่ีใชุ้เป็นท่ีอย้่อาศัยและท่ีดินทำากินน้ัน ซ่ึงหากพ้นระยะ
เวลา 240 วัน กรณีท่ีถ้กจับกุมดำาเนินคดีจะมีบทกำาหนดโทษ
ท่ีรุนแรงข้ึน

กรณีท่ีไม่เข้าส้่กระบวนการตามมาตรา 64 แต่ประสงค์จะ
ครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินดังกล่าวต่อไป อาจมี
แนวทาง เชุ่น

1. ใชุ้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลและขอการคุ้มครองชุั่วคราว
ในระหว่างการพิจารณาคดี

2. ผลักดันให้มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อคุ้มครอง
พื้นที่

หากไปแจ้งการครอบครองและทำาประโยชน์ในท่ีดินแล้ว

แต่เจ้าหน้าท่ีปฏิเสธการรับแจ้ง ควรทำาอย่างไร

ข้ันตอนท่ี 1 : ทำาหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งการครอบครอง
และทำาประโยชุน์ในท่ีดินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ท่ีแสดงให้เห็นว่าอย้่ในหลักเกณฑ์์และเง่ือนไขท่ีควรได้รับการ
สำารวจ ส่งถึงหัวหน้าอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานแห่งชุาติ
ท่ีท่ีดินของท่านต้ังอย้่ ท้ังน้ี ให้เก็บสำาเนาหนังสือซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
ได้ลงเลขรับหนังสือดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้ันตอนท่ี 2 : กรณีท่ีผ้้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์
หรือหัวหน้าอุทยานแห่งชุาติ มีหนังสือปฏิเสธการสำารวจตาม
ท่ีท่านร้องขอหรือปฏิเสธด้วยวาจา ให้ท่านทำาหนังสืออุทธรณ์
คำาส่ังไม่ดำาเนินการสำารวจ โดยแจ้งเหตุผลพร้อมแสดงเอกสาร
หลักฐาน

ข้ันตอนท่ี 3 : เม่ือพ้นระยะเวลา 30 วัน หากผ้้อำานวยการ
สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์หรือหัวหน้าอุทยานแห่งชุาติไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือมีหนังสือยืนยันว่าไม่สามารถ
ดำาเนินการสำารวจท่ีอย้่อาศัยและท่ีดินทำากินให้ท่านได้ ท่าน
สามารถใชุ้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน
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เขตท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย (กอนป 2545)

เขตการใชสอยประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพประกอบที่ 12. สาระสำาคัญของมาตรา 64 ท่ีทำากิน ท่ีอย่้อาศัยในเขตอุทยานแห่งชุาติ

• ให้กรมอุทยานฯ สำารวจแนวเขตที่ดินทำากิน / ที่อย้่อาศัยให้
เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันที่กฎหมายบังคับใชุ้

1. เขตตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 (เข้าทำากินตั้งแต่อดีต
 ถึงปี 2545)

2. เขตตามคำาสั่ง คสชุ. 66/2557 (เข้าทำากินตั้งแต่ปี
 2545-2557)

• จัดทำาเป็นโครงการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และออกเป็น
พระราชุกฤษฏีกาที่มีแนวเขตชุัดเจน

• ภายในแนวเขตดังกล่าว หากเป็นการใชุ้ประโยชุน์ “ตามปกตธิรุะ
” ให้ถือว่าไม่มีโทษ

แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ

2. เงื�อนไขด้านระยะเวลาในการเข้าท�าประโยชน์ในท่�ดิน

พ้ืนท่ีท่ีจะดำาเนินการสำารวจและจัดทำาโครงการตามมาตรา 64 จะแบ่งตามกรอบชุ่วงเวลาเป็น 2 กรณีดังน้ี

ช่วงเวลาท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีได้ครอบครองและทำาประโยชุน์ตามกรอบเวลาของมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 คือ ต้ังแต่

ก่อน 2545 

ช่วงเวลาท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีได้ครอบครองและทำาประโยชุน์ตามกรอบเวลาคำาส่ัง คสชุ.66/2557 คือ ต้ังแต่ปี 2546 – 17 มิถุนายน 

2557 อันเป็นวันท่ีคำาส่ัง คสชุ. 66/2557 มีผลบังคับใชุ้ โดยจะต้องเป็นผ้้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นผ้้ยากไร้ คนยากจนและไม่มี

ท่ีดินทำากินเท่าน้ัน

3. ข้ันตอนการส�ารวจ 

ป่จจุบันกรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุ ได้มีการดำาเนินการสำารวจแนวเขตท่ีดินทำากินและท่ีอย้่อาศัยของ

ประชุาชุนในเขตอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานในเบ้ืองต้นไว้แล้ว โดยประกอบด้วยข้อม้ลสองส่วนคือ 

• ข้อม้ลการครอบครองและทำาประโยชุน์ในที่ดินก่อนกรอบเวลา 30 มิถุนายน 2541 โดยใชุ้ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2545 

• ข้อม้ลแปลงที่ดินที่มีการครอบครองและทำาประโยชุน์หลังมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 ถึง 17 มิถุนายน 2557 ตาม

กรอบเวลาในคำาสั่ง คสชุ. 66/2557 ทั้งนี้ในทางการสำารวจใชุ้ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 - 2557 

ข้อม้ลดังกล่าวจะถ้กนำามาใชุ้ในการดำาเนินการต่อไป หลังจากท่ีกฎหมายอุทยานแห่งชุาติมีผลบังคับใชุ้ โดยจะมี

กระบวนการและข้ันตอนรวม 5 ข้ันตอน ดังน้ี

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

33



1. ประกาศให้ผู้ครอบครองและทำาประโยชน์ในที่ดินไป

แจ้งการครอบครองและทำาประโยชน์ในที่ดินภายใน

ระยะเวลาที่กำาหนด 

อุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานแต่ละแห่ง  จะมีหนังสือ

ประกาศให้ผ้้ครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินในแต่ละ

เขตหม้่บ้าน ไปแจ้งการครอบครองและทำาประโยชุน์ใน

ท่ีดินของตนต่อเจ้าหน้าท่ีภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด ท้ังน้ี 

กรณีท่ีผ้้ใดซ่ึงครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินซ่ึงอย้่ใน

เขตอุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยาน แต่ไม่ไปแจ้งการครอบ

ครองภายในระยะท่ีกำาหนดไว้ในประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ

การครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินแปลงน้ัน

2. ผู้ครอบครองที่ดินแต่ละแปลงดำาเนินการชี้แนวเขีต

และรังวัดที่ดิน

เม่ือผ้้ครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินแจ้งสิทธิแก่เจ้า

หน้าท่ีอุทยานแห่งชุาติหรือเจ้าหน้าท่ีวนอุทยานเรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะทำาการตรวจสอบข้อม้ลเบ้ืองต้น ว่าอย้่ใน

หลักเกณฑ์์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กำาหนดไว้หรือไม่ พร้อมท้ังดำาเนินการนัดหมายผ้้ครอบ

ครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินน้ัน รวมท้ังผ้้ครอบครองและ

ทำาประโยชุน์ในท่ีดินข้างเคียง เพ่ือนำาเจ้าหน้าท่ีทำาการช้ีุแนว

เขตท่ีดินและทำาการรังวัดโดยใชุ้ GPS เพ่ือระบุตำาแหน่งใน

ระบบสารสนเทศทางภ้มิศาสตร์ (โปรแกรม GIS)

3. การจัดทำาระบบสารสนเทศและแผนที่ทางภูมิศาสตร์

เจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมข้อม้ลผลการสำารวจท่ีอย้่อาศัยและ

ท่ีดินทำากินในภาคสนาม เพ่ือจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ

ทางภ้มิศาสตร์ ท้ังช่ืุอ-นามสกุลและข้อม้ลของเจ้าของ 

ผ้้ครอบครอง รวมท้ังตำาแหน่งพิกัดของขอบเขตท่ีดินของ

บุคคลน้ัน ท้ังน้ีระบบสารสนเทศทางภ้มิศาสตร์สามารถ

ซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังในชุ่วงปีต่างๆ ซ่ึง

จะสามารถตรวจสอบได้ว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวมีร่องรอยการทำา

ประโยชุน์มาก่อนปี 2545 หรือก่อนปี 2557 จริงหรือไม่

ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการสำารวจอย่างไร? 

1. ผ้ ้ใหญ่บ้านหรือผ้ ้นำาชุุมชุนควรได้จัดให้มีการประชุุม
ประชุาคมหม้่บ้านเพื่อมอบหมาย “คณะกรรมการหม้่บ้าน”  
“คณะทำางานหม้่บ้าน” หรือ “คณะทำางานชุุมชุน” เพ่ือทำา
หน้าท่ีเข้าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทำาการสำารวจช้ีุแนวเขตและ
รังวัดท่ีดินแต่ละแปลงในชุุมชุน 

2. ผ้ ้ใหญ่บ้านหรือผ้ ้นำาชุุมชุนควรมีการประสานงานด้วย
หนังสือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยาน เพ่ือให้
มาชุี้แจงหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการสำารวจที่
อย้่อาศัยและที่ดินทำากินของประชุาชุนตามมาตรา 64 เพื่อ
ให้ประชุาชุนในชุุมชุนได้เข้าใจร่วมกัน ตลอดท้ังเปิดให้มี
การซักถาม แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ

3. กรณีที่มีข้อขัดแย้งไม่สามารถตกลงกันได้ในชุุมชุน ควรใชุ้
มติที่ประชุุมประชุาคมหม้่บ้าน ในการตัดสินหรือหาข้อ
สรุปในเรื่องดังกล่าว

4. ในการดำาเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้บันทึกผล
การประชุุมหม้่บ้านในวาระการประชุุมเร่ืองดังกล่าวไว้ใน
สมุดบันทึกการประชุุมหม้่บ้าน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประชาชนควรเตรียมตัวเองอย่างไร?

1. ตรวจสอบว่าที่อย้ ่อาศัยและที่ดินทำากินท่ีตนเองครอบ
ครองและทำาประโยชุน์อย้่ในเขตอุทยานแห่งชุาติหรือ
วนอุทยานหรือไม่ หากอย้่ในพื้นที่ดังกล่าวเคยได้รับการ
สำารวจตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541  
(แปลง CN) ไว้หรือไม่ หากมีให้รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ดังกลา่วเพ่ือใชุเ้ปน็หลักฐาน ในการแจง้สิทธิการครอบครอง 
และทำาประโยชุน์ในท่ีดินต่อเจ้าหน้าท่ี

2. กรณีปรากฏว่าที่อย้่อาศัยและที่ดินทำากินของตนอย้่ในเขต
อุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยาน แต่ไม่เคยได้รับการสำารวจ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และข้อเท็จจริง
ปรากฏชุัดว่า ได้ครอบครองและทำาประโยชุน์มาก่อน 30 
มิถุนายน 2541 จริง ควรรวบรวมพยานหลักฐานท่ีมี เชุ่น 
หลักฐานทะเบียนบ้าน หลักฐาน ภบท.5 ภาพถ่ายทาง
อากาศย้อนหลัง หรือหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การแจ้งการครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดิน เพ่ือขอ
ให้มีการสำารวจตามมาตรา 64

3. กรณีการครอบครองและทำาประโยชุน์ในที่ดินหลัง 30 
มิถุนายน 2541 แต่ไม่เกิน 17 มิถุนายน 2557 ควรรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อแสดงว่าตนเองเป็นคนยากจน คน
ยากไร้ และไม่มีที่ดินทำากิน
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4. การตรวจสอบคุณสมบัติขีองผู้ครอบครองและทำาประโยชน์ในที่ดิน

ผ้้ท่ีจะได้รับการสำารวจท่ีอย้่อาศัยและท่ีดินทำากิน ซ่ึงจะเข้าร่วมโครงการและจะได้รับการผ่อนผันให้ครอบครองและทำา

ประโยชุน์ในท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชุาติ จะต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังต่อไปน้ี

• เป็นผ้้มีสัญชุาติไทย

• เป็นผ้้ครอบครองและทำาประโยชุน์จริง กรณีที่ผ้้ครองครองและทำาประโยชุน์รายเดิมซึ่งมีชุื่ออย้่ในการสำารวจตามมติ

 ครม. 30 มิถุนายน 2541 จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมที่ได้ที่ดินนั้นเป็นมรดกตกทอดมา

• เป็นพื้นที่ที่มีการทำาประโยชุน์จริงมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ทำาการแจ้งสิทธิครอบครอง

• กรณีครอบครองและทำาประโยชุน์หลังปี 2545 แต่ไม่เกินวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จะต้องเป็นคนยากจนหรือผ้้

ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำากินเท่านั้น

5. การตรวจสอบความเป็นพื้นที่ลุ่มนำ้าชั้น 1 ลุ่มนำ้าชั้น 2 

และพื้นที่ล่อแหลมทางระบบนิเวศ

เจ้าหน้าท่ีจะทำาการตรวจสอบขอบเขตท่ีอย้่อาศัยและท่ีดิน

ทำากินแต่ละแปลง โดยซ้อนทับกับแผนท่ีช้ัุนคุณภาพลุ่มนำ้า

ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวอย้่ในช้ัุนคุณภาพลุ่มนำ้าช้ัุน 1 หรือช้ัุน 2 

รวมท้ังเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อระบบนิเวศ เชุ่น เป็นพ้ืนท่ีอย้่

อาศัยของสัตว์ป่าหายากหรือใกล้ส้ญพันธุ์ หรือไม่อย่างไร

ภาพประกอบท่ี 13. แผนท่ีทำากินรายแปลง

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

ท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทำากินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าช้ัน 1 ช้ัน 2 
และพ้ืนท่ีซ่ึึ่งล่อแหลมทางระบบนิเวศจะทำาการสำารวจได้

หรือไม่? 

มาตรา 64 และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ไม่มีข้อกำาหนดใดห้าม 
มิให้ประชุาชุนซ่ึงมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์์แจ้ง
การครอบครองและใชุ้ประโยชุน์ในท่ีดินเพ่ืออย้่อาศัยและ 
ทำากินแม้จะอย้่ในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าช้ัุน 1 และช้ัุน 2 และพ้ืนท่ี 
ล่อแหลมทางระบบนิเวศ 

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าส้่โครงการ อาจมีมาตรการในการ
จัดการ ด้แลพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีความเข้มงวดมากกว่าพ้ืนท่ีท่ัวไป
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4. การพิจารณารับรองผลการส�ารวจ

ผ้้ว่าราชุการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณารับรองผลการสำารวจ โดยคณะกรรมการดังกล่าว

เบ้ืองต้นจะประกอบไปด้วย ผ้้ว่าราชุการจังหวัดเป็นประธาน  

และกรรมการซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

กำานัน ผ้้ใหญ่บ้าน โดยมีผ้้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรรมการดังกล่าว จะมีอำานาจหน้าท่ีสำาคัญในการ 

กล่ันกรองและให้การรับรองผลการสำารวจการถือครองท่ีดิน

ท้ังในส่วนท่ีเป็นรายช่ืุอบุคคลและพ้ืนท่ี

1. บัญชุีรายชุื่อบุคคลที่อย้่อาศัยและทำากินในเขตโครงการ

2. แผนที่แสดงขอบเขตที่ดินและที่อย้่อาศัยภายในโครงการ

3. หลักเกณฑ์์การพิจารณาและคุณสมบัติ ของบุคคลที่อย้่อาศัยหรือทำากินในชุุมชุนภายใต้โครงการ อาทิ

• มีสัญชุาติไทย 

• บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว 

• เป็นผ้้ครอบครองที่ดิน และได้ทำาประโยชุน์มาโดยต่อเนื่อง

• ไม่เคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากพื้นที่ที่ครอบครองนั้นมาก่อน

4. หน้าที่ของบุคคลที่อย้่อาศัยหรือทำากินในเขตพื้นที่ดำาเนินโครงการ อาทิ

• ด้แลรักษาทรัพยากรธรรมชุาติในพื้นที่โครงการและโดยรอบโครงการ มิให้ถ้กทำาลาย และร่วมฟื้นฟ้สภาพพื้นท่ี

ให้คงความสมบ้รณ์ตามธรรมชุาติ โดยจัดตั้งคณะกรรมการชุุมชุนร่วมกับอุทยานแห่งชุาติ เพ่ือจัดทำาแนวทาง

และกติกาการบริหารจัดการร่วม

• ครอบครองและใชุ้ประโยชุน์ด้วยตนเอง จะให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใชุ่บุคคลในครอบครัวเข้าครอบครองและทำาประโยชุน์

แทนมิได้ และต้องไม่ละทิ้งการทำาประโยชุน์หรือไม่อย้่อาศัยติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันควร

5. การจัดท�าโครงการ

เม่ือคณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณารับรองแล้ว อุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยานแต่ละแห่ง จะจัดทำาบัญชีุรายช่ืุอ 

ผ้้ครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดิน ตลอดท้ังแผนท่ีซ่ึงแสดงขอบเขตการทำาประโยชุน์ ส่งข้อม้ลให้กรมอุทยานแห่งชุาติ 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุ เพ่ือนำาข้อม้ลดังกล่าว ไปจัดทำาเป็นร่างโครงการอนุรักษ์และด้แลรักษาทรัพยากรธรรมชุาติภายใน

อุทยานแห่งชุาติต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย

ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีดังกล่าวอย้่ในช้ัุนคุณภาพลุ่มนำ้าช้ัุน 1 หรือช้ัุน 

2 เป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อระบบนิเวศ ในระหว่างการสำารวจ

เจ้าหน้าท่ีอาจเจรจาเพ่ือขอท่ีดินดังกล่าวคืน อย่างไรก็ตาม 

ผ้้ครอบครองและทำาประโยชุน์ในท่ีดินดังกล่าว สามารถท่ีจะ

ไม่ส่งคืนพ้ืนท่ี และยืนยันให้เจ้าหน้าท่ีทำาการสำารวจต่อไปได้

คณะกรรมการไม่รับรองผลการสำารวจ หรือผลการสำารวจ

ไม่ถูืกต้อง จะทำาอย่างไร? 

บุคคลหรือชุุมชุนสามารถใชุ้สิทธิในการอุทธรณ์ตามพระราชุ
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชุการทางปกครอง พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยจะต้องมีหนังสืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
จังหวัดภายใน 30 วัน เม่ือทราบผลการพิจารณา โดยมี
กระบวนการและข้ันตอนดังต่อไปน้ี

ข้ัีนตอนท่ี 1 : ทำาหนังสืออย่างเป็นทางการเพ่ืออุทธรณ์ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการจังหวัด โดยช้ีุแจงการครอบครอง
และทำาประโยชุน์ในท่ีดิน ตลอดท้ังโต้แย้งผลการพิจารณา  
ผลกระทบต่อสิทธิในด้านต่างๆ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ท้ังน้ี ให้เก็บสำาเนาหนังสืออุทธรณ์ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
ได้ลงเลขรับหนังสือดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้ัีนตอนท่ี 2 : เม่ือพ้นระยะเวลา 30 วัน หากคณะกรรมการ
จังหวัดไม่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ หรือมีหนังสือไม่เห็น
ด้วยกับการอุทธรณ์ ท่านสามารถใชุ้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองภายใน 90 วัน
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6. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและการตราพระราชกฤษฎ่กา

เม่ือจัดทำารา่งโครงการเสร็จส้ินแลว้ กรมอุทยานแหง่ชุาติ สัตวป์า่และพันธุพื์ชุจะเสนอร่างโครงการดังกลา่ว ใหค้ณะกรรมการ

อุทยานแห่งชุาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชุอบตามลำาดับ หลังจากน้ัน จึงตราเป็นพระราชุกฤษฎีกา ท้ังน้ีพระราชุ

กฤษฎีกาดังกล่าวมีอายุการอนุญาตไม่เกินคราวละ 20 ปี

7. เงื�อนไขการใช้ประโยชน์ท่�ดิน

เง่ือนไขการใชุ้ประโยชุน์ในท่ีดินและท่ีอย้่อาศัยในพ้ืนท่ีโครงการ จะอย้่ภายใต้ระเบียบกรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์

พืชุ ว่าด้วยการอย้่อาศัยหรือทำากินในอุทยานแห่งชุาติ ตามโครงการอนุรักษ์และด้แลทรัพยากรธรรมชุาติ พ.ศ. .... อาทิ

• อย้่อาศัยหรือทำากินภายในขอบเขตแปลงที่ดินที่ตนเองมีรายชุื่ออย้่

• ปล้กสร้างหรือซ่อมแซมที่อย้่อาศัยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชุาติในพื้นที่

• ทำาการเกษตรในลักษณะเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืน และนำาผลผลิตทางการเกษตรเคล่ือนย้ายออกนอกเขต

โครงการ

• เลี้ยงสัตว์ที่มิใชุ่สัตว์ป่าและนำาสัตว์เลี้ยงออกนอกเขตโครงการ

• ปล้กไม้ป่ายืนต้นประจำาถิ่นเพื่อฟื้นฟ้ระบบนิเวศอย่างน้อยยี่สิบต้นต่อไร่ ในพื้นที่ที่ครอบครองนั้น 

สำาหรับกรณีของพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อระบบนิเวศ เชุ่น พ้ืนท่ีแหล่งนำ้าลำาธารท่ีได้กำาหนดไว้เป็นพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าช้ัุน 1 

หรือพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าช้ัุน 2 หรือบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม หรือเป็นแหล่งท่ีอย้่อาศัยของพันธุ์พืชุและหายากใกล้ส้ญพันธุ์ ให้

ดำาเนิน การตามมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นนำ้าหรือมาตรการคุ้มครองพ้ืนท่ีโดยให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี

• กรณีการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมของชุุมชุน ให้ผ้้มีรายชุื่อปรากฏตามบัญชุีแนบท้ายโครงการใชุ้ประโยชุน์

โดยการบริหารจัดการของชุุมชุน

• ห้ามซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เชุ่า ให้เชุ่าซื้อ ให้ยืม โอนสิทธิการครอบครองให้บุคคลอื่น ยกเว้นเป็นการครอบ

ครองที่ตกทอดแก่ทายาททางมรดกตามกฎหมาย

• ห้ามบุกรุก แผ้วถางขยายพื้นที่เพิ่มเติม และต้องสอดส่องมิให้มีการบุกรุกครอบครอง ยึดถือพื้นที่ในบริเวณ

ติดต่อใกล้เคียง หากพบเห็นต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที

• ต้องระวังมิให้มีการเคลื่อนย้ายหรือทำาลายหลักเขต หรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตโครงการ หากหลักเขตหรือ

เครื่องหมายชุำารุดหรือส้ญหายให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที

• ดำาเนินการตามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ผ้้ควบคุม ด้แลบุคคลผ้้อย้่อาศัยหรือทำากินภายในเขตโครงการตาม

ระเบียบที่กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุกำาหนด

5. หลักเกณฑ์์ วิธีการและเงื่อนไขการอย้่อาศัยหรือทำากิน

6. การสิ้นสุดการอย้่อาศัยหรือทำากิน

7. มาตรการในการกำากับด้แล การติดตามและประเมินผลการดำาเนินโครงการ
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ท่ีดินทำากินและท่ีอยู่อาศัย 

ในเขีตอุทยานแห่งชาติ

ภาพประกอบท่ี 14. เง่ือนไขเวลาในการดำาเนินการสำารวจพ้ืนท่ีทำากินและท่ีอย่้อาศัยตาม มาตรา 64

ขีอบเขีตระยะเวลาในการดำาเนินการ...มาตรา 64 กำาหนดให้กรมอุทยานแห่งชุาติฯ 
ดำาเนินการสำารวจให้เสร็จภายใน 240 วัน (หลังจากกฎหมายถ้กบังคับใชุ้)

• หลังจาก 240 วัน จะไม่มีการสำารวจอีก เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขีกฎหมาย

• ระยะเวลาที่เหลือรวมทั้งสิ้น 420 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชุบัญญัติอุทยาน 
แห่งชุาติประกาศในราชุกิจจานุเบกษา (นับจากวันท่ี 30 พ.ค. 62 เป็นต้นไป)

29 พ.ค. 62 25 พ.ย. 62 22 ก.ค. 63

180 วัน 240 วัน (8 เดือน)

ประกาศ 
ในราชุกิจจานุเบกษา

บังคับใชุ้ ระยะเวลาสำารวจ

อุทยานฯ มีประกาศให้แจ้ง 
การครอบครองที่ดิน 90 วัน

8. ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ผ้้มีรายช่ืุอปรากฏตามบัญชีุแนบท้ายโครงการ สามารถ

ครอบครองท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำาให้เส่ือมสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีไปจากเดิม เก็บหา นำาออกไป หรือกระทำา

การใดๆ ต่อทรัพยากรธรรมชุาติอ่ืนๆ การกระทำาอ่ืนใด  

ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีุวภาพ 

ทรัพยากรธรรมชุาติหรือส่ิงแวดล้อม หากการกระทำาดัง

กล่าวเป็นการใชุ้ประโยชุน์อย่างปกติธุระ ผ้้น้ันไม่ต้องรับโทษ

ตามกฎหมาย

9. การติดตามประเมินผล

ภายหลังจากการตราพระราชุกฤษฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

หัวหน้าอุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยานแต่ละแห่งจะมีหน้าท่ี

ในการติดตามประเมินผลทุกๆ ปี กรณีท่ีมีการไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์์หรือเง่ือนไขของการอนุญาตให้ครอบครองและ

ใชุ้ประโยชุน์ในท่ีดินอาจมีการเพิกถอนรายช่ืุอของบุคคลน้ัน 

และให้นำาพ้ืนท่ีไปดำาเนินการฟ้ืนฟ้ต่อไป

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย

ชุมชนควรมีการจัดการภายในอย่างไร? 

1. ควรมีการต้ังคณะกรรมการหม้ ่บ ้านหรือคณะทำางาน 
ของชุุมชุน เพ่ือทำาหน้าท่ีในการประสานงานกับอุทยาน 
แห่งชุาติหรือวนอุทยานท่ีชุุมชุนน้ันต้ังอย้่อย่างใกล้ชิุด

2. ใชุ้กลไกการประชุาคมหม้่บ้านหรือการประชุุมปรึกษา
หารือ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิุกชุุมชุน ใน
การดำาเนินงานต่างๆ รวมทั้งเป็นกลไกในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทหรือแก้ไขป่ญหาความขัดแย้ง

3. จัดทำาแผนของชุุมชุน แผนผังการจัดการทรัพยากรชุุมชุน 
รวมท้ังกำาหนดกฎ กติกาชุุมชุนในการจัดการ บำารุงรักษา
และใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ ส่ิงแวดล้อม
และความหลากหลายทางชุีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
สมาชุิกในชุุมชุน ท้ังน้ี บนฐานหลักการความสมดุลและ
ย่ังยืน

4. มีกลไกภายในชุุมชุนในการกำากับด้แล ติดตามและประเมิน
ผลการดำาเนินงานภายในเขตโครงการ โดยอาจใชุ้แนวทาง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นแนวทางในการติดตาม

ท้ังน้ี ในการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ควรประสานงานกับ
อุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ
และชุุมชุน
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ภาพประกอบท่ี 15. สาระสำาคัญของมาตรา 65 ว่าด้วยเขตการใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรท่ีทดแทนได้

เขตเก็บหาทรัพยากรท่�ทดแทนได้ในเขตอุทยานฯ  
ตามมาตรา 65 
สาระส�าคัญ
พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562 มาตรา 65 กำาหนดให้กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชุ ทำาการ

สำารวจข้อม้ลพ้ืนฐาน เก่ียวกับประเภทและชุนิดของทรัพยากรธรรมชุาติท่ีสามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ในอุทยานแห่งชุาติ

ท่ีได้ประกาศจัดต้ังมาก่อนวันท่ีพระราชุบัญญัติน้ีใชุ้บังคับ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยส่ีสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชุบัญญัติ

น้ีใชุ้บังคับ 

หลังจากน้ันหากพ้ืนท่ีในอุทยานแห่งชุาติแห่งใด มีทรัพยากรธรรมชุาติท่ีสามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤด้กาลท่ีมีศักยภาพ

เหมาะสมและเพียงพอในการเก็บหาหรือการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชุาติ

สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีุวภาพ และระบบนิเวศ 

และเป็นกรณีท่ีมีความจำาเป็น เพ่ือแก้ไขป่ญหาการดำารงชีุพตามวิถีชุุมชุนหรือวิถีชีุวิตด้ังเดิมท่ีอย้่โดยรอบบริเวณอุทยาน 

แห่งชุาติดังกล่าว ให้กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชุ โดยความเห็นชุอบของคณะกรรมการเสนอรัฐมนตรี เพ่ือ

จัดทำาโครงการอนุรักษ์และการใชุ้ทรัพยากรธรรมชุาติอย่างย่ังยืนในอุทยานแห่งชุาติน้ันเป็นประกาศกระทรวง เสนอคณะ

รัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชุอบ 

ท้ังน้ี การเก็บหาหรือการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติท่ีสามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤด้กาล ของบุคคล

ท่ีได้รับอนุญาตในเขตพ้ืนท่ีโครงการตามประกาศกระทรวงดังกล่าว หากเป็นการเก็บหาหรือการใชุ้ประโยชุน์จาก

ทรัพยากรธรรมชุาติตามประเภท ชุนิด และจำานวนตามท่ีได้รับอนุญาต และเป็นไปเพ่ือการดำารงชีุพอย่างเป็นปกติธุระ  

และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกำาหนด โดยความเห็นชุอบของคณะกรรมการ แล้วผ้้น้ันไม่ต้องรับโทษ

• ให้กรมอุทยานฯ ทำาการศึกษา เพื่อกำาหนดเขตการใชุ้ประโยชุน์
จากทรัพยากร (หาเห็ด หาหน่อไม้ ผักหวาน ทำาประมงพื้นบ้าน)  
ศึกษาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชุาติท่ีสามารถทดแทนได้ ให้
เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันท่ีกฎหมายถ้กบังคับใชุ้

• จัดทำาเป็นโครงการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เสนอให้คณะ
รัฐมนตรีเห็นชุอบและออกเป็นกฎกระทรวง/มีแนวเขตชุัดเจน

• ภายในแนวเขตดังกล่าว หากเป็นการใชุ้ประโยชุน์ “ตามปกติธุระ” 
ให้ถือว่าไม่มีโทษเขตท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย (กอนป 2545)

เขตท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย (ป 2545-2557)

เขตการใชสอยประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม
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แนวทางการด�าเนินงาน
แนวทางการดำาเนินงานเขตเก็บหาทรัพยากรที่ทดแทนได้ในเขตอุทยานฯ ตามมาตรา 65 มีรายละเอียด ดังนี้

• ระยะเวลาในการดำาเนินการ สำารวจข้อม้ลพื้นฐาน เกี่ยวกับประเภทและชุนิดของทรัพยากรธรรมชุาติ ท่ีสามารถเกิดใหม่

ทดแทนได้

• กำาหนดให้กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุ ต้องดำาเนินการสำารวจประเภท ชุนิดของทรัพยากรท่ีเกิดทดแทน

ได้ในเขตอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงจะสิ้นสุด

การสำารวจในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 หลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการสำารวจอีก เว้นแต่จะมีการแก้ไข

พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562

สำาหรับข้ันตอนการจัดทำาโครงการอนุรักษ์และการใชุ้ทรัพยากรธรรมชุาติอย่างย่ังยืนและการออกประกาศรัฐมนตรีตาม

มาตรา 65 วรรคสอง พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562 ไม่ได้กำาหนดระยะเวลาเร่งรัดไว้ แต่คาดว่าจะใชุ้ระยะเวลา

ในการดำาเนินการในข้ันตอนดังกล่าวประมาณ 1-3 ปี นับจากวันท่ีครบกำาหนดระยะเวลาการสำารวจ

กรอบเง่ือนไขีการสำารวจและการดำาเนินโครงการ 10 ประการ

1. เงื�อนไขระยะเวลาการจัดต้ังอุทยานแห่งชาติ

การดำาเนินการสำารวจประเภท ชุนิดของทรัพยากรท่ีเกิดทดแทนได้ในเขตอุทยานแห่งชุาติตามมาตรา 65 วรรคหน่ึง ของ

พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562 จะดำาเนินการเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชุาติและวนอุทยานซ่ึงได้มีพระราชุ

กฤษฎีกาจัดต้ังมาก่อนวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นวันท่ีกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชุ้เท่าน้ัน สำาหรับอุทยานแห่งชุาติและ

วนอุทยานท่ีอย้่ระหว่างการเตรียมการประกาศและท่ีจัดต้ังหลังจากวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จะไม่สามารถ

เข้าส้่การดำาเนินการสำารวจและการจัดทำาโครงการตามมาตรา 65 ได้

2. เงื�อนไขสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติชนิดน้ันๆ

หลักเกณฑ์์การพิจารณาว่า ทรัพยากรธรรมชุาติประเภทใดบ้างท่ีจะผ่อนผันให้บุคคลและชุุมชุนได้ใชุ้ประโยชุน์ มีหลักเกณฑ์์

การพิจารณาดังน้ี

• เป็นทรัพยากรธรรมชุาติที่สามารถเกิดใหม่ ทดแทนได้ตามฤด้กาล

• มีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอในการเก็บหา หรือการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ

• ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชุาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางธรรมชุาติและระบบนิเวศ

• มีความจำาเป็นเพื่อแก้ไขป่ญหาการดำารงชีุพ ตามวิถีชุุมชุนหรือวิถีดั้งเดิมท่ีอย้่รอบอุทยานแห่งชุาติ

• สอดคล้องกับนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชุาติ

• สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชุาติ

3. ข้ันตอนการส�ารวจ 

กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุ จะดำาเนินการสำารวจประเภท ชุนิดของทรัพยากรท่ีเกิดทดแทนได้ในเขตอุทยาน

แห่งชุาติ โดยมุ่งเน้นการสำารวจเพ่ือให้ทราบข้อม้ลประเภท ชุนิดของทรัพยากรท่ีเกิดทดแทนได้ รวมท้ังข้อม้ลปริมาณหรือ

จำานวนการเก็บ ชุ่วงเวลาในการเก็บหา ระยะเวลาในการเก็บหา พ้ืนท่ีบริเวณเก็บหา รวมท้ังวิธีการในการเก็บหา โดยข้อม้ล

ผลการสำารวจดังกล่าวมาใชุ้ดำาเนินการต่อไป หลังจากท่ีกฎหมายอุทยานแห่งชุาติมีผลบังคับใชุ้
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ภาพประกอบท่ี 16. แบบสำารวจทรัพยากรธรรมชุาติท่ีสามารถทดแทนได้ ตาม มาตรา 65

4. การจัดท�าระบบสารสนเทศและแผนท่�ทางภูมิศาสตร์

เจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมข้อม้ลผลการสำารวจเพ่ือจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศทางภ้มิศาสตร์ ท้ังช่ืุอ-นามสกุลและข้อม้ลของ

เจ้าของผ้้ครอบครอง รวมท้ังตำาแหน่งพิกัดของขอบเขตพ้ืนท่ีเขตการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรท่ีเกิดทดแทนได้ ท้ังน้ีระบบ

สารสนเทศทางภ้มิศาสตร์สามารถซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังในชุ่วงปีต่างๆ

5. การพิจารณารับรองผลการส�ารวจ

ผ้้ว่าราชุการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการสำารวจ โดยคณะกรรมการดังกล่าวเบ้ือง

ต้นจะประกอบไปด้วย ผ้้ว่าราชุการจังหวัดเป็นประธาน และกรรมการซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กำานัน

 ผ้้ใหญ่บ้าน โดยมีผ้้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวจะมีอำานาจหน้าท่ีสำาคัญในการกล่ันกรองและให้การรับรองผลการสำารวจการถือครองท่ีดินท้ังในส่วน

ท่ีเป็นรายช่ืุอบุคคลและพ้ืนท่ี

6. การจัดท�าโครงการ

เม่ือได้ข้อม้ลประเภท ชุนิดของทรัพยากรธรรมชุาติ บัญชีุรายช่ืุอบุคคลท่ีจะสามารถเข้าใชุ้ประโยชุน์ ตลอดท้ังแผนท่ีซ่ึง

แสดงขอบเขตซ่ึงคณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณารับรองแล้ว กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุจะนำาข้อม้ล

ดังกล่าวไปจัดทำาเป็นโครงการอนุรักษ์และการใชุ้ทรัพยากรธรรมชุาติอย่างย่ังยืนภายในอุทยานแห่งชุาติ โดยโครงการดัง

กล่าวจะประกอบไปด้วย

ที่ ประเภท / ชุนิดทรัพยากรที่

เก็บหา (1)

บริเวณที่มีการเก็บหาทรัพยากร (2) ชุ่วงระยะเวลาการเก็บหา (3) ระยะห่าง

จากชุุมชุน / 

กม. (4)

พื้นที่อื่นที่

สามารถเก็บ

หาทดแทน

ได้ (5)

เครื่องมือที่

ใชุ้ในการเก็บ

หา (6)

ตามวิถีชุีวิตดั้งเดิม (7) หมายเหตุ

บริเวณ พิกัด (WGS 1984)

ประเภท ชุนิด X Y ชุ่วงเดือน ความถี่ ใชุ่ ไม่ใชุ่

1 หน่อไม้

1.1 ไม้รวก โค้งนายพัน O777777 1855555 พค.- กค. 3 วัน/

สัปดาห์

5 กม. ป่าชุุมชุน

ห้วยดง

เสียม มีด /

1.2 ไผ่ซางนวล ไผ่ซางนวล O777777 1855555 สค.- ตค. 5 วัน/

สัปดาห์

12 กม. ป่าชุุมชุน

ห้วยดง

เสียม มีด /

2 เห็ดป่า

2.1 เห็ดโคน มอผ้้กอง O777777 1855555 พค.- กค. 2 วัน/

สัปดาห์

10 กม. ไม่มี มีด /

2.2 เห็ดระโงก ป่าภ้เปือย O777777 1855555 สค.- ตค. 3 วัน/

สัปดาห์

12 กม. ป่าบริเวณ

นำ้าตกสาว

น้อย

ตะกร้า /

2.3 เห็ดเผาะ ดอยนำ้าน้อย O777777 1855555 พค.- กค. 5 วัน/

สัปดาห์

8 กม. ชุ้อน /

3 พืชุผักป่า

3.1 ผักหวาน ดอยนำ้าน้อย O777777 1855555 พค.- กค. 5 ครั้ง/เดือน 8 กม. ป่าสงวน ตะกร้า /

3.2 ผักก้ด คลองห้วยบง O777777 1855555 มค.- ธค. 1 ครั้ง/เดือน 3 กม. ป่าแนว

กันชุน

ตะกร้า /

- ตัวอย่าง -

แบบสำารวจ ฐานข้อม้ลเกี่ยวกับประเภทและชุนิดของทรัพยากรธรรมชุาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ตาม “พระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.2562 มาตรา 65”

                ในอุทยานแห่งชุาติ ........ ตาดหมอก จ. เพชุรบ้รณ์ ...................... / ทรัพยากรทางบก.  ทรัพยากรทางนำ้า

ชุื่อหม้่บ้น ..เฉลียงลับ........................................... หม้่ที่ ....... 6 ............ ตำาบล .....นาป่า...............................อำาเภอ ....... เมืองเพชุรบ้รณ์ ......................

ท่ีมา : กลุ่มอุทยานแห่งชุาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชุ
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• บัญชุีรายช่ืุอบุคคลหรือชุุมชุน

• แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ทรัพยากรธรรมชุาติที่เกิดทดแทนได้ภายในโครงการ

• หลักเกณฑ์์ วิธีการและเงื่อนไขการใชุ้ประโยชุน์

• การสิ้นสุดการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติท่ีเกิดทดแทนได้

• มาตรการในการกำากับด้แล การติดตามและประเมินผลการดำาเนินโครงการ

7. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและการออกประกาศรัฐมนตร่

เม่ือจัดทำาร่างโครงการเสร็จส้ินแล้ว กรมอุทยานแห่งชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุจะเสนอร่างโครงการดังกล่าวให้คณะ

กรรมการอุทยานแห่งชุาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชุอบตามลำาดับ หลังจากน้ันจึงออกเป็นประกาศรัฐมนตรีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีประกาศดังกล่าวมีอายุการอนุญาตไม่เกินคราวละ 20 ปี

8. เงื�อนไขการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่�เกิดทดแทนได้

เง่ือนไขการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติท่ีเกิดทดแทนได้ในพ้ืนท่ีโครงการจะอย้่ภายใต้ระเบียบกรมอุทยานแห่ง

ชุาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชุว่าด้วยการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติท่ีเกิดทดแทนได้ตามโครงการอนุรักษ์และการใชุ้

ทรัพยากรธรรมชุาติอย่างย่ังยืน พ.ศ. .... 

9. ผลของการเข้าร่วมโครงการ

ผ้้มีรายช่ืุอปรากฏตามบัญชีุแนบท้ายโครงการสามารถครอบครองท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำาให้เส่ือมสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีไปจากเดิม เก็บหา นำาออกไป หรือกระทำาการใดๆ ต่อทรัพยากรธรรมชุาติอ่ืนๆ การกระทำาอ่ืนใด ท่ีส่ง

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีุวภาพ ทรัพยากรธรรมชุาติหรือส่ิงแวดล้อม หากเป็นการกระทำาดังกล่าว

เป็นการใชุ้ประโยชุน์อย่างปกติธุระ ผ้้น้ันไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

10. การติดตามประเมินผล

ภายหลังจากการออกเป็นประกาศรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยานแต่ละแห่งจะมีหน้าท่ีใน

การติดตามประเมินผลทุกๆ ปี กรณีท่ีมีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์์หรือเง่ือนไขของการอนุญาตอาจมีการเพิกถอนราย

ช่ืุอของบุคคลน้ันได้

ชุมชนควรมีการจัดการภายในอย่างไร? 

1. ควรมีการตั้งคณะกรรมการหม้่บ้านหรือคณะทำางานของชุุมชุนเพื่อทำาหน้าที่ในการประสานงานกับอุทยานแห่งชุาติหรือ

วนอุทยานที่ชุุมชุนนั้นตั้งอย้่อย่างใกล้ชิุด

2. ใชุ้กลไกการประชุาคมหม้่บ้านหรือการประชุุมปรึกษาหารือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชุิกชุุมชุนในการดำาเนินงาน
ต่างๆ รวมทั้งเป็นกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือแก้ไขป่ญหาความขัดแย้ง

3. จัดทำาแผนของชุุมชุน แผนผังการจัดการทรัพยากรชุุมชุน รวมท้ังกำาหนดกฎ กติกาชุุมชุนในการจัดการ บำารุงรักษาและใชุ้
ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชุีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของสมาชุิกในชุุมชุน
 ทั้งนี้ บนฐานหลักการความสมดุลและยั่งยืน

4. มีกลไกภายในชุุมชุนในการกำากับด้แล ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานภายในเขตโครงการ โดยอาจใชุ้แนวทาง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นแนวทางในการติดตาม

ท้ังน้ี ในการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ควรประสานงานกับอุทยานแห่งชุาติหรือวนอุทยาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุุมชุน
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ภาพประกอบท่ี 17. สรุปกระบวนการแก้ไขป่ญหาท่ีดินทำากิน/ท่ีอย่้อาศัย/เขตการใชุ้ประโยชุน์

ภาพประกอบท่ี 18. เง่ือนไขเวลาในการดำาเนินงานการสำารวจขอบเขตและทรัพยากรท่ีทดแทนได้ตาม มาตรา 65

ขีอบเขีตระยะเวลาในการดำาเนินการ

■ กำาหนดให้กรมอุทยานแห่งชุาติดำาเนินการสำารวจให้เสร็จภายใน 240 วัน หลังจากกฎหมายบังคับใชุ้  

(180 หลังประกาศ) ม.64

■ หลังจาก 240 วัน จะไม่มีการสำารวจอีก เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขกฎหมาย

■ ระยะเวลาที่เหลือรวมทั้งสิ้น 420 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชุบัญญัติอุทยานแห่งชุาต ิ

ประกาศในราชุกิจจานุเบกษา (นับจากวันที่ 30 พ.ค. 62 เป็นต้นไป)

29 พ.ค. 62 25 พ.ย. 62 22 ก.ค. 63

180 วัน 240 วัน (8 เดือน)

ประกาศ 
ในราชุกิจจานุเบกษา

บังคับใชุ้ ระยะเวลาสำารวจ

ต้องทำาให้เสร็จใน 240 วัน นับจากกฎหมายมีผลบังคับใชุ้

64

65

■ เขตที่ดินทำากิน

■ เขตที่อย้่อาศัย

■ เขตถนน 
สาธารณ้ปโภค

■ ประชุาคม
หม้่บ้าน

■ สำารวจประเภท 
ชุนิดของทรัพยากร

■ จัดทำาข้อม้ลพื้นฐาน
และแผนที่เขตการใชุ้
ประโยชุน์

■ จัดทำากติกาข้อตกลง 
ในการใชุ้ประโยชุน ์
จากทรัพยากร 
ธรรมชุาติที่เกิด 
ทดแทนได้

■ กำาหนดเขตการ
ใชุ้ประโยชุน์จาก
ทรัพยากรที่เกิด
ทดแทนได้ไว้ใน 
แผนแม่บทอุทยาน 
แห่งชุาติ

■ เขตที่ดินทำากิน

■ เขตที่อย้่อาศัย

■ เขตถนน 
สาธารณ้ปโภค

■ จัดทำาเป็นโครงการ

■ เสนออธิบดีกรม
อุทยานแห่งชุาติ

■ ขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการ 
อุทยานแห่งชุาติ

■ จัดทำาเป็นโครงการ

■ เสนออธิบดีกรม
อุทยานแห่งชุาติ

■ ขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการ 
อุทยานแห่งชุาติ

■ ออกเป็น 
พระราชุ 
กฤษฎีกา 
พร้อม 
แผนที ่
แนบท้าย

■ ออกเป็น 
ประกาศ 
รัฐมนตรี

■ ขอความ 
เห็นชุอบ 
จากคณะ
รัฐมนตรี

■ ขอความ 
เห็นชุอบ 
จากคณะ
รัฐมนตรี

■ ติดตามว่า
ได้ดำาเนิน 
การตาม 
เงื่อนไข 
หรือไม่

■ ติดตามว่า
ได้ดำาเนิน 
การตาม 
เงื่อนไข 
หรือไม่

ทำาการสำารวจ 
และจัดทำาแผนที่

กำาหนดในแผนแม่บท 
อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง จัดทำาเป็นโครงการ

เสนอ 
คณะรัฐมนตรี

ออกเป็น 
กฎหมาย ติดตาม

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม
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การเตร่ยมความพร้อมชุมชน ส�าหรับด�าเนินการ 
ตามมาตรา 64, 65 

ในการดำาเนินการตามมาตรา 64 และ มาตรา 65 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ 2562 น้ัน ชุุมชุนจำาเป็นต้องมีการเตรียมความ

พร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน 4 ภาคส่วนท่ีมีบทบาทสำาคัญแตกต่างกันไป คือ ภาคส่วนประชุาชุน/ชุุมชุน สภาองค์กร

ชุุมชุน กำานัน/ผ้้ใหญ่บ้าน และภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังรายละเอียดในตาราง

ภาพประกอบท่ี 19. บทบาทแต่ละภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมชุุมชุน

ประชาชน/ชุมชน สภาองค์กรชุมชน กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถืิ่น

• ความร้้ความเข้าใจ/เท่าทัน

1. สิทธิและเสรีภาพของตน

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ความตื่นตัว/กระตือรือร้น

• การร่วมกลุ่ม/ความร่วมมือ

ของคนในชุุมชุน

กลไกสภาองค์กรชุมชนตำาบล

• เป็นคนกลาง/ส่งผ่านความร้้

ความเข้าใจให้แก่ประชุาชุน/

ชุุมชุน เชุ่น ป่าชุุมชุน ฯลฯ

• ประสานให้เกิดเวทีชุี้แจง

ข้อม้ล/กำาหนดยุทธศาสตร์

แนวทาง แผนงานในการ

ทำางานร่วมกัน เชุ่น การ

สำารวจเขตที่ดินทำากิน เขต

การใชุ้ประโยชุน์

• สนับสนุนการทำาแผนชุุมชุน

กลไกสภาองค์กรชุมชน

จังหวัด

• ติดตามผลการดำาเนินการ

แก้ไขป่ญหาที่ดินทำากิน ป่า

ชุุมชุน

• ส่งผ่านข้อม้ลชุุมชุนไปให้

หน่วยงาน

• ถ่วงดุล ติดตาม ตรวจสอบ

• ตั้งคณะกรรมการหม้่บ้าน

• เป็นคนกลางประสานงาน

กับ จนท.อุทยานแห่ง

ชุาติ/ป่าไม้ เพื่อให้เกิดการ

ชุี้แจง ทำาความเข้าใจถึง

กระบวนการดำาเนินงานของ

หน่วยงานรัฐ

• กลไกของคณะกรรมการ

หม้่บ้านที่จะเข้าไปมีส่วน

ร่วมในขั้นตอนต่างๆ

• การประชุาคมหม้่บ้าน

1. ทำากติกาชุุมชุน

2. เสนอข้อม้ลกับหน่วยงาน

• เป็นคนกลางประสานงาน

กับ จนท.อุทยานแห่ง

ชุาติ/ป่าไม้ เพื่อให้เกิดการ

ชุี้แจง ทำาความเข้าใจถึง

กระบวนการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานรัฐ

• การจัดสรรงบประมาณ/

อุปกรณ์/บุคลากรเพื่อ

สนับสนุนการสำารวจทำา

ข้อม้ลแนวเขตที่ดินทำากิน

และที่อย้่อาศัย

• เสนอความเห็นข้อเสนอ

แนะ

1. การประชุุม อบต.กับ

ราษฎร

2. จัดตั้งอุทยาน

3. แผนแม่บทอุทยาน

4. การสำารวจที่ดิน/เขตใชุ้

ประโยชุน์

• ข้อบัญญัติท้องถิ่น
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พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ถ้กประกาศใชุ้ด้วยเจตนารมณ์สำาคัญ “เพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง 

และบำารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชุาติ ระบบ 

นิเวศ และความหลากหลายทางชุีวภาพในพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เกิดประโยชุน์อย่างสมดุลและย่ังยืน” โดยประกาศใน 

ราชุกิจจานุเบกษาเม่ือ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยเน้ือหารวม 9 หมวด 110 มาตรา และบทเฉพาะกาลอีก 11 มาตรา 

รวมเป็น 121 มาตรา มีการกำาหนดโทษท้ังทางปกครองและอาญา รวมถึงเน้ือหาบทเฉพาะกาลให้คนอย้่ร่วมกับป่าได้

สาเหตุสำาคัญของการแก้ไขกฎหมายฯ จากฉบับเดิม เพ่ือให้กฎหมายน้ีมีเน้ือหาท่ีทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ในป่จจุบัน และ

เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีของภาคีสมาชิุกระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชุป่า

สาระสำาคัญของพ.ร.บ. ฉบับน้ี ประกอบด้วย

• การกำาหนดให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนท่ี (มาตรา 48 และ 52)

โดยการกำาหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใหม่ ให้มีการรับฟ่งความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผ้้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ชุุมชุนที่เกี่ยวข้องและประชุาชุน เพื่อนำามาประกอบการพิจารณาดำาเนินการด้วย

• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต้องมีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนท่ี โดยต้องรับฟ่งความคิดเห็นอย่าง

มีส่วนร่วมของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุุมชุนที่เกี่ยวข้องและประชุาชุน และต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท

• เพิ่มหมวดเงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน (มาตรา 59 และ 60) : ไม่ต้องนำาส่งคลัง กรมอุทยานฯ สามารถนำาไปใชุ้

ในการดำาเนินงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมถึงพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศ

• การปรับบทลงโทษให้ส้งขึ้น (มาตรา 87-110) อาทิการล่าสัตว์ป่าสงวน ได้มีการเพิ่มโทษจากกฎหมายเดิม (พ.ร.บ.

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535) ซ่ึงกำาหนดให้จำาคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ เป็น

 จำาคุก 3-15 ปี หรือปรับต้ังแต่ 300,000-1,500,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

• สัตว์ป่าสงวนที่ได้รับการประกาศเพิ่ม (มาตรา 113) รวมถึง ฉลามวาฬ วาฬบร้ด้า วาฬโอม้ระ และเต่ามะเฟือง

พ.ร.บ. ฉบับน้ีได้มีบทเฉพาะกาลเก่ียวกับกรณีคนอย้่กับป่า (มาตรา 121) และอนุญาตให้มีการใชุ้ประโยชุน์จาก

ทรัพยากรธรรมชุาติ (มาตรา 57) ได้ เฉพาะในเขตท่ีเข้ากับเง่ือนไข 6 ประการ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศักภาพเหมาะสมเพียงพอ

ในการเก็บหา ใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรบางชุนิดท่ีเกิดใหม่ทดแทนได้ ไม่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศใชุ้ได้เฉพาะ

ภายในบริเวณพ้ืนที่ท่ีกำาหนด ชุุมชุนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ ศึกษาและจัดทำาโครงการใชุ้ประโยชุน์จาก

ทรัพยากรธรรมชุาติ ตามหลักวิชุาการ วัฒนธรรม และวิถีชุุมชุน

โดย 4 ข้ันตอนการดำาเนินการคือ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกับชุุมชุนทำาข้อม้ล ส่งให้กรมอุทยานแห่งชุาติเสนอขอ

ความเห็นชุอบจากคณะกรรมการสงวนฯ ส่งให้อธิบดีอนุมัติ และชุุมชุนสามารถใชุ้ประโยชุน์ได้ โดยมีมาตรการตรวจสอบ

และควบคุม

นอกจากน้ี พ.ร.บ. ฉบับน้ียังมีเน้ือหาด้านการจัดทำาข้อม้ลชุุมชุนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ การสำารวจแนวเขตพ้ืนท่ีชุุมชุน แผนท่ี

แนวเขตสำารวจพ้ืนท่ีใชุ้ประโยชุน์ชุุมชุน การมีส่วนร่วมฟื้นฟ้ ด้แลพ้ืนท่ี และ การใชุ้ประโยชุน์อย่างย่ังยืน อาทิเก็บเห็ด หา

หน่อไม้ ประปาชุุมชุน การท่องเท่ียวเชิุงนิเวศ และประมงพ้ืนบ้าน
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ภาพประกอบท่ี 20. สาระสำาคัญมาตรา 57 และมาตรา 121 และข้ันตอนการดำาเนินการ

มาตรา 57 เขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

1. พ้ืนท่ีมีศักยภาพเหมาะสม เพียงพอในการเก็บหา

2. ใชประโยชนจากทรัพยากรบางชนิดท่ีเกิดใหมทดแทนได

3. ไมสรางความเสียหายตอระบบนิเวศ

4. เฉพาะภายในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

5. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

6. ศึกษาและจัดทําโครงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามหลักวิชาการ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

หัวหนาเขตฯ รวม

กับชุมชนทําขอมูล

อส.เสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสงวนฯ

ชุมชนสามารถใชประโยชน

ไดโดยมีมาตราการตรวจสอบ

และควบคุม

อธิบดีอนุญาต

มาตรา 57 เขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

1. พ้ืนท่ีมีศักยภาพเหมาะสม เพียงพอในการเก็บหา

2. ใชประโยชนจากทรัพยากรบางชนิดท่ีเกิดใหมทดแทนได

3. ไมสรางความเสียหายตอระบบนิเวศ

4. เฉพาะภายในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

5. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

6. ศึกษาและจัดทําโครงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามหลักวิชาการ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

หัวหนาเขตฯ รวม

กับชุมชนทําขอมูล

อส.เสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสงวนฯ

ชุมชนสามารถใชประโยชน

ไดโดยมีมาตราการตรวจสอบ

และควบคุม

อธิบดีอนุญาต

ข้ันตอนการดำาเนินเร่ืองท่ีดินทำากิน ท่ีอย่้อาศัยมาตรา 121

บทเฉพาะกาล คนอยูกับปาตามมาตรา 121

บทเฉพาะกาล เร่ืองคนอยูกับปาตามมาตรา 121

เจตนารมณ : ใชหลักวิชาการเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและควบคุมพ้ืนท่ี

แนวตามกรอบเวลา มติ ครม. 2541

แนวตามกรอบเวลา คสช. 66/57

(คนยากไร/ไมมีท่ีทํากิน/

เขาครอบครองหลัง 2545 แตไมเกิน 2557

เขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ม.57

อส. สํารวจถือครองท่ีดินภายใน 
240 วัน

ชวยเหลือประชาชนท่ีไมมีท่ีดินทํากิน
ตาม 30 มิ.ย. 2541 และคําส่ัง 66/57

อส.จัดทําโครงการเสนอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสงวนฯ

เสนอครม.เห็นชอบ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา

มีหนาท่ีอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการดํารงชีพเปนปกติธุระ
ไมตองรับโทษ

เขตรักษาพันธุสัตวปา

ชุมชนเขตรักษาพันธุสัตวปา ชุมชนนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา

ผืนน้ํา

บทเฉพาะกาล คนอยูกับปาตามมาตรา 121

บทเฉพาะกาล เร่ืองคนอยูกับปาตามมาตรา 121

เจตนารมณ : ใชหลักวิชาการเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและควบคุมพ้ืนท่ี

แนวตามกรอบเวลา มติ ครม. 2541

แนวตามกรอบเวลา คสช. 66/57

(คนยากไร/ไมมีท่ีทํากิน/

เขาครอบครองหลัง 2545 แตไมเกิน 2557

เขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ม.57

อส. สํารวจถือครองท่ีดินภายใน 
240 วัน

ชวยเหลือประชาชนท่ีไมมีท่ีดินทํากิน
ตาม 30 มิ.ย. 2541 และคําส่ัง 66/57

อส.จัดทําโครงการเสนอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสงวนฯ

เสนอครม.เห็นชอบ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา

มีหนาท่ีอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการดํารงชีพเปนปกติธุระ
ไมตองรับโทษ

เขตรักษาพันธุสัตวปา

ชุมชนเขตรักษาพันธุสัตวปา ชุมชนนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา

ผืนน้ํา

ท่ีมา : ม้ลนิธิสืบนาคะเสถียร
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บทท่� 5:  
กฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับการจัดการท่�ดินป่าไม้
นอกเขตอนุรักษ์
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ตามท่ีได้กล่าวถึงในบทท่ี 4 ว่าเขตอนุรักษ์ในท่ีน้ีหมายถึงอนุรักษ์ตามกฎหมายเขตได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า

สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชุาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่า เป็นต้น ซ่ึงกำาหนดไว้ตามกฎหมายสองฉบับ ตามรายละเอียดบทก่อน

หน้าน้ี ดังน้ันพ้ืนท่ีป่าของรัฐท่ีอย้่นอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์เหล่าน้ี ได้ถ้กเรียกว่าป่าไม้นอกเขตอนุรักษ์ ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย้ ่

3 ฉบับ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญในรอบปี พ.ศ. 2562 และในชุ่วงไม่ ก่ีปี ท่ีผ่านมา คือ พ.ร.บ.ป่า

ชุุมชุน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับท่ี 8 ) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชุาติ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ 2559 

พ.ร.บ. ป่่าชุุมชุน พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน พ.ศ. 2562 ประกาศใชุ้ด้วยเจตนารมณ์สำาคัญ “เพ่ือส่งเสริมให้ชุุมชุนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชุาติในป่าชุุมชุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชุาติ ส่ิงแวดล้อม และ

ความหลากหลายทางชีุวภาพของประเทศมีความสมบ้รณ์และย่ังยืน”โดยได้มีการประกาศในราชุกิจจานุเบกษาเม่ือ 29 

พฤษภาคม 2562 

7 ประเด็นสาระส�าคัญ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
1. พ้ืนท่�ท่�จะน�าป่าจัดต้ังเป็นป่าชุมชน

ต้องอย้่นอกเขตป่าอนุรักษ์ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชุาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนใดท่ีมีคุณค่าทางธรรมชุาติหรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง

2. วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังป่าชุมชน

การขอจัดต้ังป่าชุุมชุนต้องมีวัตถุประสงค์ดังน้ี

1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีุวภาพ

2. การฟื้นฟ้พ้ืนท่ีป่าในเขตป่าชุุมชุนโดยการปล้กทดแทน

3. การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดการป่าชุุมชุน

4. การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลายของชุุมชุน ในการอนุรักษ์ การฟื้นฟ้ การพัฒนา

5. การควบคุมด้แล และการใชุ้ทรัพยากรธรรมชุาติในป่าชุุมชุน และการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติใน

ป่าชุุมชุนอย่างสมดุลและย่ังยืน

3. สถานภาพทางกฎหมายของพ้ืนท่�ป่าชุมชนท่�ได้จัดต้ัง

ไม่มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงแนวเขตหรือเพิกถอนพ้ืนท่ีป่า หรือเปล่ียนแปลงสถานะหรือถอนสภาพพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐท่ีนำามา

จัดต้ังป่าชุุมชุน แต่จะมีผลยกเว้น มิให้นำากฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชุาติมาใชุ้บังคับเป็นการ

ช่ัุวคราว จนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุุมชุน
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ภาพประกอบท่ี 21. พ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดต้ังป่าชุุมชุนได้

พ้ืนท่ีท่ีสามารถืนำามาจัดต้ังป่าชุมชนได้

พ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถืนำามาจัดต้ังป่าชุมชนได้

พ้ืนท่�ใดบ้างท่�จะน�ามาจัดตั้งเป็นป่า
ชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน?

“ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่า

อนุรักษ์ หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ 

ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุุมชุน โดยชุุมชุนร่วม

กับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟ้ จัดการ บำารุงรักษา

ตลอดจนใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชุีวภาพ

ในป่าชุุมชุนอย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชุ

บัญญัตินี้

  พ้ืนท่ีป่า (ท่ีรกร้างว่างเปล่าไม่มีผ้้ใดครอบครอง)

 พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติ

 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ เชุ่น (1) ท่ีสาธารณะ (2) 

ท่ีดินทหาร และ (3) อ่ืนๆ
หมายเหตุ : การจัดต้ังป่าชุุมชุนในพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตามพระ

ราชุกฤษฎีกา ดังน้ันต้องรอพระราชุกฤษฎีกาตามมาตรา 8 ออกมา

เสียก่อน

 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชุาติ

 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 พื้นที่อื่นที่มีคุณค่าทางธรรมชุาติหรือคุณค่าอันควรแก่การ

อนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพ

 ส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎกระทรวงกำาหนด

ท่ีมา :  รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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4. กลไกและโครงสร้างการขับเคลื�อนตามกฎหมาย

รายละเอียดกลไกและโครงสร้างการขับเคล่ือนตามกฎหมาย และคณะกรรมการนโยบายป่าชุุมชุนมีดังน้ี

ภาพประกอบท่ี 22.  กลไกและโครงสร้างการขับเคล่ือนตามกฎหมาย

โครงสร้างและกลไก 3 ระดับ

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

คณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

อำานาจและหน้าที่

1

2

3

ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
รองประธาน : รมต. ทส.
กรรมการ : 
ปลัดกระทรวงกลาโหม / ปลัด ทส. / เลขาธิการ
สำานักงานการปฏิร้ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม /  
เลขาธิการสำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชุาติ /  
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง /
อธิบดีกรมที่ดิน / อธิบดีกรมธนารักษ์ / อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน / อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น / อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ /  
ผ้้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 8 คน (ผ้้แทนองค์กรภาค
ประชุาสังคมไม่เกิน 2 คน / ผ้้แทนประธาน 
เครือข่ายป่าชุุมชุนระดับจังหวัดไม่เกิน 4 คน) 
กรรมการและเลขีานุการ : อธืบดีกรมป่าไม้

ประธาน : ผ้้ว่าราชุการจังหวัดหรือรองผ้้ว่าฯ   
ที่ผ้้ว่ามอบหมาย
กรรมการ : 
ผ้้แทนกระทรวงกลาโหม / ผอ.สำานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ / อัยการจังหวัด / 
ผอ.ทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด /  
ผ้้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน / ประธานเครือ
ข่ายป่าชุุมชุนระดับจังหวัด / กรรมการผ้้ทรง
คุณวุฒิ (ไม่เกิน 7 คน)

องค์ประกอบ : 
ตัวแทนผ้้ขอจัดต้ังป่าชุุมชุนและคณะกรรมการ
จัดการป่าชุุมชุน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของสมาชิุก
ป่าชุุมชุน (ซ่ึงต้องมีอย่างน้อย 50 คนข้ึนไป)

1) เสนอความเห็นต่อ ครม. เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนป่าชุุมชุนและเครือข่ายป่าชุุมชุน

2) เสนอแนะ ครม. เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินการคลังหรือ
มาตรการอื่น เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าชุุมชุน

3) เสนอแนะเกี่ยวกับการตราพระราชุกฤษฏีกาและกฎกระทรวง
4) ให้ความเห็นชุอบต่อบัญชุีรายชุื่อบุคคล ผ้้มีความร้้ความ

เชุี่ยวชุาญ เพื่อเป็นกรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการป่าชุุมชุนระดับจังหวัด

5) พิจารณาเกี่ยวกับอุทธรณ์ (มติและคำาสั่งไม่อนุญาตให ้
จัดตั้ง / เพิกถอนป่าชุุมชุน)

1) พิจารณาคำาขอจัดตั้ง ขยายเขต หรือเพิกถอนป่าชุุมชุน ไม่ว่า
จะบางส่วนหรือทั้งหมด

2) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุุมชุน / ให้ความเห็นชุอบข้อ
บังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุุมชุน

3) มีมติให้คณะกรรมการจัดการป่าชุุมชุนพ้นจากหน้าที่
4) ควบคุมด้แลการจัดการป่าชุุมชุน
5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้คำาปรึกษา

1) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุุมชุน หลักเกณฑ์์การรับ
สมาชุิกป่าชุุมชุน การจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

2) ด้แลรักษา บำารุงรักษา ฟื้นฟ้ ส่งเสริมการเรียนร้้ เผยแพร่  
สร้างจิตสำานึก รวมทั้งออกคำาสั่งผ้้ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

3) ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการ 
ป่าชุุมชุนในหม้่สมาชุิก

4) มีมติรับสมัครสมาชุิกป่าชุุมชุน รวมทั้งการมีมติให้พ้นจาก
สมาชุิกป่าชุุมชุน

5) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดทำาหลักเขต ป้าย 
เครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงการจับกุม ปราบปราม

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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ภาพประกอบท่ี 24. การใชุ้ประโยชุน์ป่าชุุมชุนท่ีทำาได้ และเง่ือนไข

การใช้ประโยชน์ บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ บริเวณเพ่ือการใช้สอย เง่ือนไขี

ท่องเท่ียวเชิุงอนุรักษ์โดยชุุมชุน 
/ พักผ่อนหย่อนใจ

ได้ ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุุมชุน

เก็บหาของป่า ได้ ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุุมชุน

ใชุ้ประโยชุน์จากไม้ เพ่ือการ
ยังชีุพและสาธารณะประโยชุน์

ไม่ได้ ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุุมชุน

ใชุ้บริการทางนิเวศ เชุ่นน้ำา ได้ ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุุมชุน

ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนร้้ เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสำานึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชุาติ

ได้ ได้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุุมชุน

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

อำานาจหน้าที่  
(มาตรา 16)

กำาหนดระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการ
ตาม พ.ร.บ.

เสนอแนะ การตรา 
พระราชุกฤษฏีกาและ

ออกกฎกระทรวง
พิจารณาอุทธรณ ์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เสนอความเห็น 
ต่อ ครม. ในทุก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชุอบบัญชุ ี
รายชุื่อกรรมการผ้้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ป่าชุุมชุนประจำาจังหวัด

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฎิบัติ

งานอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 
(มาตรา 21)

ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
รองประธาน : รมต. ทส.
กรรมการ : 
1. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
2. ปลัด ทส. 
3. เลขาธิการสำานักงานการปฏิร้ปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
4. เลขาธิการสำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชุาติ 
5. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง 
6. อธิบดีกรมที่ดิน 
7. อธิบดีกรมธนารักษ์ 
8. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
9. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
12-19. ผ้้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 8 คน (ผ้้แทนองค์กร

ภาคประชุาสังคมไม่เกิน 2 คน / ผ้้แทน
ประธานเครือข่ายป่าชุุมชุนระดับจังหวัดไม่
เกิน 4 คน) 

กรรมการและเลขีานุการ : อธิบดีกรมป่าไม้
รวม 22 คน (ภาครัฐ 14 / ภาคประชุาชุน  
ไม่เกิน 8) (มาตรา 9)

ภาพประกอบท่ี 22.  คณะกรรมการนโยบายป่าชุุมชุน โครงสร้าง หน้าท่ีและอำานาจ

5. การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่�ป่าชุมชน

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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6. กระบวนการและข้ันตอนการจัดต้ังป่าชุมชน

ภาพประกอบท่ี 25. กระบวนการและข้ันตอนการขอจัดต้ังป่าชุุมชุน

       การเตรียมชุมชน / ย่ืนคำาขีอ        การพิจารณาคำาขีอ        การอนุมัติคำาขีอ

1) เป็นชุุมชุนที่อย้่อำาเภอเดียวกับเขตป่า
ที่จะนำามาจัดตั้งเป็นป่าชุุมชุน และมี
ความสามารถในการด้แลรักษาป่านั้นได้

2) บุคคลในชุุมชุนน้ันไม่น้อยกว่า 50 คน
(อายุ 18 ปีข้ึนไป และมีภ้มิลำาเนาใน
พ้ืนท่ีอย่างน้อย 5 ปี) ประชุุมร่วมกัน
เพ่ือดำาเนินการดังน้ี

• ตั้งตัวแทนผ้้ยื่นคำาขอ

• เลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ  

ป่าชุุมชุน

• จัดทำาบัญชุีสมาชุิกป่าชุุมชุนน

• จัดทำาเอกสารความเป็นมาของ 

ชุุมชุน สภาพพ้ืนท่ีขอจัดต้ังป่า

ชุุมชุนและแผนท่ีสังเขป

• แผนการจัดการป่าชุุมชุน

• อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 

นโยบายกำาหนด 

3 จัดทำาเป็นเอกสารคำาขอจัดตั้งป่าชุุมชุน
ให้ครบถ้วน 

4) ยื่นคำาขอจัดตั้งป่าชุุมชุนต่อ “คณะ
กรรมการป่าชุุมชุนประจำาจังหวัด”

5) สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้อง
ที่ ตรวจสอบคำาขอเอกสาร หลักฐาน 
ว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ ให้แจ้งไป
ยังชุุมชุนภายใน 10 วัน ภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 
วัน

6) สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้อง
ท่ีเข้าไปตรวจสอบและรังวัดพ้ืนท่ี 
ที่ขอจัดตั้งป่าชุุมชุน

7) ปิดประกาศคำาขอ และเปิดให้มีการ
คัดค้านคำาขอจัดต้ังป่าชุุมชุน

8) พิจารณาคำาคัดค้าน คำาขอจัดตั้งป่า
ชุุมชุน (หากมี)

9) คณะกรรมการป่าชุุมชุนจังหวัด
พิจารณา “ให้ความเห็นชุอบ” หรือ  
“ไม่ให้ความเห็นชุอบ” (30 วัน)

10) คณะกรรมการป่าชุุมชุนประจำาจังหวัด
แจ้งผลการพิจารณาไปยัง 

• ผ้้ขอจัดตั้งป่าชุุมชุน

• ผ้้คัดค้าน (หากมี)

• อธิบดีกรมป่าไม้

11) อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาคำาขอการจัด
ตั้งป่าชุุมชุน และแผนจัดการป่าชุุมชุน

• เห็นด้วย ให้จัดตั้งป่าชุุมชุน ให้

ประกาศในราชุกิจจานุเบกษา

• ไม่เห็นด้วย

กระบวนการอุทธรณ์

คณะกรรมการนโยบายป่าชุุมชุน

เห็นด้วย 

กับคำาอุทธรณ์

ไม่เห็นด้วย 

กับคำาอุทธรณ์

จบกระบวนการ

ศาลปกครอง

ชุนะคดี แพ้คดี

1 2 3

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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ภาพประกอบท่ี 26. สิทธิประโยชุน์การจัดต้ังป่าชุุมชุนตาม พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 2562

สิทธิในการใชุ้ประโยชุน์ในเขตป่าชุุมชุน  
บนฐานของความสมดุลและย่ังยืน

• การพักผ่อนหย่อนใจ

• การใชุ้ประโยชุน์จากผลผลิตและบริการป่าชุุมชุน

• เก็บหาของป่าในป่าชุุมชุน

• การใชุ้ประโยชุน์จากไม้ ตามความจำาเป็น เฉพาะใชุ้สอยในครัวเรือน 
หรือกิจกรรมสาธารณะในชุุมชุน

• การใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติอื่น ตามความจำาเป็นต่อการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

• การส่งเสริมการเรียนร้้และสร้างจิตสำานึก

• การท่องเที่ยวเชุิงอนุรักษ์

สิทธิในการกีดกันบุคคลอื่น / บังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับชุุมชุน

• บุคคลที่ไม่ใชุ่สมาชุิกป่าชุุมชุน มีสิทธิเข้าพื้นที่ป่าชุุมชุนเพื่อการศึกษา
เรียนร้้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม /  
พักผ่อนหย่อนใจ / หรือเก็บหาของป่า เฉพาะเท่าที่กำาหนดในข้อบังคับ
ชุุมชุน

• กรรมการจัดการป่าชุุมชุน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

สิทธิในเงินค่าปรับ จากการกระทำาความ
ผิดในป่าชุุมชุน

• เงินค่าปรับอันเกิดจากการกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ ให้หักไว้ใชุ้จ่าย
ในการจัดการป่าชุุมชุนได้ร้อยละ 50 ของค่าปรับ ส่วนที่เหลือให้นำาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน

• เงินค่าปรับ เงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้อื่นๆ ให้
ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุุมชุน และเก็บรักษาไว้ใชุ้จ่ายในการ
จัดการป่าชุุมชุน

สิทธิของคณะกรรมการจัดการป่าชุุมชุน 
ในการทำานิติกรรมเป็นโจทก์ร่วม

• มีอำานาจทำานิติกรรมใดๆ และดำาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของ
ป่าชุุมชุนได้

• โดยให้กระทำาโดยมีมติคณะกรรมการจัดการป่าชุุมชุนจำานวนเกินกึ่งหนึ่ง 
และอาจมอบอำานาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งดำาเนินการได้

• เป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้ในการฟ้องคดี

• อำานาจในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เอง โดยสามารถขอให้
พนักงานอัยการดำาเนินคดีให้ได้

7. สิทธิประโยชน์

1

2

3

4

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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การเตร่ยมความพร้อมของชุมชน
สองประเด็นท่ีชุุมชุนควรพิจารณาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับ พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 2562 คือ

1. จังหวะก้าวสำาคัญ หลัง พ.ร.บ.ป่าชุมชนถูืกประกาศใช้หลังการประกาศ พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 2562 ในราชุกิจจานุเบกษา 

เม่ือ 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใชุ้ในวันถัดมาคือต้ังแต่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา มีประเด็นสำาคัญ

ของพ.ร.บ. ท่ีควรได้รับการพิจารณาโดยเฉพาะจากชุุมชุนดังน้ี

2. ก่อนหรือหลังประกาศ 180 วัน กับทางเลือกในการจัดตั้งป่าชุมชน 

แม้ พ.ร.บ.ป่าชุุมชุนจะเร่ิมบังคับใชุ้ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 แต่ก็มีการยกเว้นสำาหรับบางหมวด บางมาตราให้มีผล

บังคับใชุ้หลังจากประกาศ พ.ร.บ.น้ี 180 วัน ซ่ึงหมายความว่าหมวดและมาตราดังกล่าว จะมีผลบังคับใชุ้ในวันท่ี 181 หลัง

วันประกาศ โดยรวมถึงหมวดท่ี 4 ถึงหมวด 8 และมาตรา 97 ถึง 103 ซ่ึงมีเน้ือหาสาระสำาคัญหลายประการ โดยเฉพาะ

การจัดต้ังป่าชุุมชุน

น่ันคือ ชุ่วง 180 วัน ระหว่าง 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 ชุุมชุนยังสามารถท่ีจะขอจัดต้ัง ข้ึนทะเบียน

ป่าชุุมชุน ภายใต้ระเบียบข้ันตอนการจัดทำาโครงการป่าชุุมชุนท่ีกำาหนดโดยกรมป่าไม้ ซ่ึงมีกระบวนการ 3 ข้ันตอนคือ

(1) ประชุุมราษฎรเพ่ือช้ีุแจงทำาความเข้าใจ และมีมติจัดต้ังป่าชุุมชุน คัดเลือกคณะกรรมการป่าชุุมชุนหม้่บ้านและร่วม

กันลงลายมือช่ืุอจัดทำาโครงการ (แบบ ปชุชุ.1) 

(2) ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดทำาโครงการป่าชุุมชุน (แบบ ปชุชุ.2) และประชุุมคณะกรรมการป่าชุุมชุนจัดทำาโครงการป่าชุุมชุน  

(แบบ ปชุชุ.๓) เสนอผ้้ว่าราชุการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชุอบพิจารณาเห็นชุอบในกรณีพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี

ไม่ใชุ่พ้ืนท่ีรับผิดชุอบของกรมป่าไม้

ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

29 พ.ค. 2562

120 วัน

26 ก.ย. 2562

180 วัน

25 พ.ย. 2562

1 ปี

25 พ.ค. 2563

2 ปี

26 พ.ค. 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุุมชุนในสัดส่วนของผ้้ทรง
คุณวุฒิจากภาคประชุาชุนไม่
เกิน 8 คน ภายในไม่เกิน 120 
วันหลังประกาศ (มาตรา 96)

ยังสามารถจัดต้ังและข้ึน
ทะเบียนป่าชุุมชุน ตาม
ระเบียบข้ันตอนเดิม 
กับกรมป่าไม้ ภายใน  
180 วันหลังประกาศ

เตรียมตัวแทนภาคประชุาชุนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการป่าชุุมชุน
ประจำาจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่สำาคัญใน
การพิจารณาการจัดตั้งป่าชุุมชุน

ออกอนุบัญญัติ กฎหมายลำาดับ
รอง 31 ฉบับ ภายใน 1 ปี  
(มาตรา 104)

หลัง 180 วันหลังประกาศป่า
ชุุมชุนท่ีข้ึนทะเบียนไว้แล้ว  
ได้รับการรับรอง ป่าชุุมชุนท่ี 
จะต้ังใหม่ ต้องใชุ้ตามข้ันตอน 
ภายใต้ พ.ร.บ. ป่าชุุมชุน 2562 
แนบแผนการจัดการป่าชุุมชุน

ป่าชุุมชุนที่ขึ้นทะเบียนป่า
ชุุมชุนตามระเบียบขั้นตอน
เดิมของกรมป่าไม้ และได้รับ
การรับรอง ต้องเสนนอแผน
จัดการป่าชุุมชุนภายใน 2 ปี 
มิเชุ่นนั้นจะถ้กเพิกถอน

ภาพประกอบท่ี 27. การเตรียมความพร้อมขีองชุมชน

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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(3) เสนอสำานักจัดการป่าชุุมชุน ตรวจสอบเอกสารและเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุุมชุน 

สำาหรับป่าชุุมชุนท่ีหมดอายุ ถ้าประสงค์จะต่ออายุ ต้องทำาการประเมินผลโดยใชุ้แบบ ปชุชุ.4 โดยเจ้าหน้าท่ี แล้วส่งให ้

สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีประเมิน หากประเมินผ่าน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมป่าชุุมชุน ผ้้นำาประชุุมประชุาคม

ก็สามารถย่ืนขอต่ออายุโดยใชุ้แบบ ปชุชุ. 5 แก่สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีตรวจสอบเอกสาร และส่งให ้

สำานักจัดการป่าชุุมชุนตรวจสอบ และเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ ป่าชุุมชุนท่ีข้ึนทะเบียนชุ่วงน้ี จะถ้กรับรองโดย

อัตโนมัติตามมาตรา 99 อาจเรียกว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของการจัดต้ังป่าชุุมชุนแบบเดิม 

ภาพประกอบท่ี 25. กระบวนการและข้ันตอนการขอจัดต้ังป่าชุุมชุน

       การเตรียมชุมชน / ย่ืนคำาขีอ        การพิจารณาคำาขีอ        การอนุมัติคำาขีอ

1) เป็นชุุมชุนที่อย้่อำาเภอเดียวกับเขตป่า
ที่จะนำามาจัดตั้งเป็นป่าชุุมชุน และมี
ความสามารถในการด้แลรักษาป่านั้นได้

2) บุคคลในชุุมชุนนั้นไม่น้อยกกว่า 50 
คน(อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภ้มิลำาเนา
ในพื้นที่อย่างน้อย 5 ปี) ประชุุมร่วมกัน
เพื่อดำาเนินการดังนี้

• ตั้งตัวแทนผ้้ยื่นคำาขอ

• เลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ  

ป่าชุุมชุน

• จัดทำาบัญชุีสมาชุิกป่าชุุมชุน

• จัดทำาเอกสารความเป็นมาของ 

ชุุมชุน สภาพพ้ืนท่ีขอจัดต้ังป่า

ชุุมชุนและแผนท่ีสังเขป

• แผนการจัดการป่าชุุมชุน

• อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 

นโยบายกำาหนด 

3 จัดทำาเป็นเอกสารคำาขอจัดตั้งป่าชุุมชุน
ให้ครบถ้วน 

4) ยื่นคำาขอจัดตั้งป่าชุุมชุนต่อ “คณะ
กรรมการป่าชุุมชุนประจำาจังหวัด”

5) สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้อง
ที่ ตรวจสอบคำาขอเอกสาร หลักฐาน 
ว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ ให้แจ้งไป
ยังชุุมชุนภายใน 10 วัน ภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 
วัน

6) สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่ง 
ท้องท่ีเข้าไปตรวจสอบและรังวัดพ้ืนท่ี 
ที่ขอจัดตั้งป่าชุุมชุน

7) ปิดประกาศคำาขอ และเปิดให้มีการ
คัดค้านคำาขอจัดต้ังป่าชุุมชุน

8) พิจารณาคำาคัดค้าน คำาขอจัดตั้งป่า
ชุุมชุน (หากมี)

9) คณะกรรมการป่าชุุมชุนจังหวัด
พิจารณา “ให้ความเห็นชุอบ” หรือ  
“ไม่ให้ความเห็นชุอบ” (30 วัน)

10) คณะกรรมการป่าชุุมชุนประจำาจังหวัด
แจ้งผลการพิจารณาไปยัง 

• ผ้้ขอจัดตั้งป่าชุุมชุน

• ผ้้คัดค้าน (หากมี)

• อธิบดีกรมป่าไม้

11) อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาคำาขอการจัด
ตั้งป่าชุุมชุน และแผนจัดการป่าชุุมชุน

• เห็นด้วย ให้จัดตั้งป่าชุุมชุน ให้

ประกาศในราชุกิจจานุเบกษา

• ไม่เห็นด้วย

กระบวนการอุทธรณ์

คณะกรรมการนโยบายป่าชุุมชุน

เห็นด้วย 

กับคำาอุทธรณ์

ไม่เห็นด้วย 

กับคำาอุทธรณ์

จบกระบวนการ

ศาลปกครอง

ชุนะคดี แพ้คดี

1 2 3

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2562 
พรบ.ป่าไม้ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรก ๆ ของกฎหมายด้านการป่าไม้ของไทย ซ่ึงทำาหน้าท่ีหลักคือการให้คำานิยามของคำา

ว่า “ป่า” นอกจากน้ี ยังกำาหนดข้ันตอนของการทำาไม้ตลอดกระบวนการ ต้ังแต่การกำาหนดไม้ท่ีต้องมีการควบคุม หรือ “

หวงห้าม” ไปจนถึงการตัด โค่น เคล่ือนย้าย แปรร้ป จนกระท่ังขาย ซ่ึงใน ปีพ.ศ.2562 ได้มีการแก้ไขฉบับท่ี 8 โดยได้มีการ

ประกาศในราชุกิจจานุเบกษาเม่ือ 15 เมษายน 2562 และประกาศใชุ้ในวันถัดมา 16 เมษายน 2562 เป็นต้นมา โดยสาระ

สำาคัญของแก้ไขในคร้ังน้ีคือการยกเลิก “ไม้หวงห้าม” ตามมาตรา 7 ในพ้ืนท่ีส่วนบุคคล โดยรายละเอียดมีดังน้ี

สาระส�าคัญ
เน้ือหาสำาคัญของพ.ร.บ.ฉบับน้ีคือ “เปิดทางให้ประชุาชุนและเอกชุนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปล้กไม้มีค่าเพ่ือทำา 

การค้า และใชุ้ประโยชุน์อย่างย่ังยืนมากข้ึน”

สาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้เกิดการแก้พ.ร.บ.ป่าไม้คร้ังน้ี สืบเน่ืองจากพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ไดมี้การบังคับใชุ้มาเป็นเวลานาน

และถ้กวิพากษ์ว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ป่จจุบัน โดยมีบทบัญญัติบางประการ อาทิ มาตรา 7 (แก้ไขเพ่ิมเติมจาก

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชุาติ ฉบับท่ี 106/2557) ท่ีกำาหนดเก่ียวกับไม้หวงห้ามท่ีข้ึนอย้่ในท่ีดินท่ีมิใชุ่ป่า ซ่ึงก่อให้

เกิดป่ญหาอุปสรรคต่อการทำาไม้ในท่ีดินของประชุาชุน 

นอกจากน้ียังมีบทบัญญัติท่ีบังคับถึงการอนุญาตทำาไม้ การแปรร้ปไม้ และการควบคุมเก่ียวกับอุตสาหกรรมไม้ ซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการประกอบการเก่ียวกับไม้ท้ังระบบ ตลอดถึงบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการสัมปทานการทำาไม้ ซ่ึงในป่จจุบัน

ไม่ได้มีการอนุญาตให้สัมปทานการทำาไม้แล้ว รวมถึงบทบัญญัติท่ีกล่าวถึงการจัดการของกลาง ค่าธรรมเนียม มาตรการ

ควบคุมผ้้ประกอบการ มาตรการควบคุมการด้แลป่า ท่ีไม่ได้บังคับใชุ้มาเป็นเวลานาน จึงสมควรท่ีจะต้องมีการปรับปรุง

แก้ไข

พ.ร.บ. ฉบับใหม่ มุ่งหวังให้การทำาไม้ การเคล่ือนย้าย หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการใชุ้ประโยชุน์จากไม้หวงห้าม ไม้

มีค่า สามารถทำาได้ง่ายข้ึน ด้วยพ.ร.บ. ป่าไม้ ฉบับเก่าน้ัน ถ้กสร้างข้ึนมาเพ่ือใชุ้ในการป้องกัน รักษาไม้มีค่า ท่ีอย้่ในป่าเป็น

หลัก จึงเป็นอุปสรรคในการดำาเนินการส่งเสริมการปล้กและใชุ้ประโยชุน์จากไม้มีค่า จึงมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ในรายละเอียด 

เพ่ือเปิดทางให้การทำาไม้ง่ายข้ึน ส่งเสริมการปล้กไม้มีค่า เพ่ือนำามาใชุ้ประโยชุน์มากข้ึน

พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ฉบับเดิม มีจุดมุ่งหมายท่ีจะควบคุมการทำาไม้ การเก็บของป่า และการบุกรุกทำาลายป่า โดยมีการ

หากพ้นระยะ 180 วันคือหลังจากวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป การจัดการป่าชุุมชุนจะต้องเป็นไปตามข้ันตอนท่ี

ระบุไว้ในหมวดท่ี 4 มาตรา 31 ถึง 41 ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ข้ันตอนหลักและ 11 ข้ันตอนย่อย ดังน้ี

ท้ังน้ี ข้ันตอนขอจัดต้ังใน พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน  พ.ศ. 2562 ท่ีสำาคัญคือต้องมีการจัดทำาแผนการจัดการป่าชุุมชุน เป็นเอกสาร

สำาคัญท่ีต้องย่ืนพร้อมกับเอกสารคำาขอจัดต้ังอ่ืน ๆ ต่อสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัด เพ่ือทำาการตรวจสอบเอกสาร

และพ้ืนท่ีเป้าหมาย ปิดประกาศและเปิดใหคั้ดค้าน 

กรณีมีการคัดค้าน จะมีการพิจารณาคำาคัดค้านแล้วส่งต่อให้คณะกรรมการป่าชุุมชุนประจำาจังหวัดพิจารณาเห็นชุอบ และ

ส่งให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณา หากเห็นชุอบก็จะประกาศในราชุกิจจานุเบกษา 

จะเห็นได้ว่า ข้ันตอนเหล่าน้ีมีข้ันตอนมากกว่ากระบวนการเดิม และยังต้องพิจารณาระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังระเบียบ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดต้ัง การอนุมัติจัดต้ังป่าชุุมชุน การกำาหนดขนาดของพ้ืนท่ีป่าชุุมชุน การใชุ้

ประโยชุน์จากป่าท้ังไม้ ของป่าต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการกระบวนการและระยะเวลาจัดต้ังป่าชุุมชุนอย่างมีนัยสำาคัญ
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กำาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากภาครัฐในทุกๆ ข้ันตอนของกระบวนการทำาไม้และการเก็บหาของป่า โดย สาระในราย

ละเอียดรวมถึง

1. การแยกพื้นที่ป่าไม้ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ และพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล 

2. การกำาหนดว่า ไม้ชุนิดไหนบ้างที่เป็นไม้หวงห้ามและไม้ไม่หวงห้าม 

3. การกำาหนดว่า อะไรคือของป่าหวงห้ามและไม่หวงห้าม 

4. การขออนุญาตและกระบวนการนำาไม้ออกจากพื้นท่ี ตั้งแต่กระบวนการปล้ก ตัดโค่น แปรร้ป เคล่ือนย้าย ขาย และการ

ส่งออก

5. การขออนุญาตเก็บหาของป่า 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปล้กไม้เศรษฐกิจในท่ีดินเอกชุน และในพ้ืนท่ีท่ีรัฐอนุญาตให้สามารถทำาไม้ได้ให้เกิดเศรษฐกิจ 

ได้มีการแก้ไข มาตรา 7 เพ่ือเป็นการปลดล็อกไม้หวงห้ามบนท่ีดินกรรมสิทธ์ิและพ้ืนท่ี ท่ีรัฐอนุญาตให้ใชุ้ประโยชุน์ และได้มี

การเพ่ิมบทว่าด้วยการรับรองไม้ ในมาตรา 18 ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถรับรองไม้ได้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ รับรองไม้เพ่ือการส่งออก 

และสามารถต้ังหน่วยงานเพ่ือทำาหน้าท่ีแทนกรมป่าไม้ในการรับรองไม้ได้

เส้นทางการทำาไม้
ปล้ก ตัด เคลื่อนย้าย ขายแปรร้ป

ภาพประกอบท่ี 28. เส้นทางการทำาไม้

ข้อดีของการแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ฉบับน้ีคือ ในพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิสามารถตัดไม้ แปรร้ปไม้ การทำาเคล่ือนท่ี และการขายไม้ ใน

ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ เชุ่น โฉนด น.ส.3 ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปลดล็อคเร่ืองไม้หวงห้ามแล้ว แต่ในท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ยังคงเป็นไม้หวงห้าม เชุ่น ส.ป.ก. 

ยังคงต้องรอประกาศจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือทำาการยกเลิกในพ้ืนท่ีอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

แม้ว่าจะยกเลิกไม้หวงห้ามแล้ว แต่ในกระบวนการแปรร้ปยังคงมีข้อจำากัดอย้่ใน พ.ร.บ.ป่าไม้ ซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่  

มาตรา 4 (13 ) เร่ืองการนิยามคำาว่าโรงงานแปรร้ปไม้ สถานท่ีใดๆ ท่ีมีการแปรร้ปไม้ ยังคงถือว่าการต้ังโรงงานแปรร้ปไม้ 

จะต้องขอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีตามกฏหมายเดิม 

และเร่ืองเขตควบคุมการแปรร้ปไม้ท่ียังคงประกาศท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็นท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ และท่ีดินท่ีรัฐให้สิทธิทำากิน  

ตาม  มาตรา 48 ว่าด้วยเร่ืองเขตควบคุมการแปรร้ปไม้ อีกท้ังพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ยังคงไม่สามารถแปรร้ปไม้ในพ้ืนท่ีได้ เน่ืองจาก

ภาครัฐยังคงถือเป็นพ้ืนท่ีป่า ตามมาตรา 4 การนิยามป่าของ พ.ร.บ.ป่าไม้ 

• การปลดล็อคไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิ์นั้น ยังคงมีข้อจำากัดเรื่องการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของไม้ การจะแยกว่าไม้

ชุนิดไหนที่ตัดออกจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ และชุนิดไหนท่ีออกจากพ้ืนท่ีป่า 

• มาตรา 7 กำาหนดให้ไม้ทุกชุนิดที่ปล้กในดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ถ้กต้องไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ประชุาชุน-เจ้าของ

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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สามารถนำามาใชุ้ประโยชุน์ได้ แต่ต้องเป็น “ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง” หรือ “ปล้กขึ้นในที่ดินท่ีได้

รับอนุญาต”  ทั้งนี้ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หมายถึงที่ดินที่มี โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง โฉนดแผนที่  น.ส.3 น.ส.3 ก.  

น.ส.2 ส.ค.1 ใบไต่สวนหรือใบนำา ใบเยียบยำ่า ส่วนท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต หมายถึงท่ีดินประเภทอ่ืนๆ เชุ่น ส.ป.ก.  

ส.ป.ก. ค.ท.ชุ. ท่ีราชุพัสดุ นิคมสหกรณ์ ฯลฯ ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีเป็นท่ีดินของรัฐ บางส่วนเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ ประชุาชุนได้

รับอนุญาตเข้าใชุ้ประโยชุน์ในท่ีดินดังกล่าว ดังน้ัน ไม้หวงห้ามต่างๆ ท่ีจะนำามาใชุ้ประโยชุน์น้ัน จะต้อง “ปล้กข้ึนเอง” 

เท่าน้ัน

การรับรองการท�าไม้ของประชาชน
เน่ืองจากการปลดล็อกไม้หวงห้ามมาตรา 7 ในพ้ืนท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และการตัดโค่นไม้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี 

อีกต่อไป แต่การท่ีจะสามารถแยกแยะไม้ท่ีตัดโค่นออกมาจากป่าธรรมชุาติและท่ีดินกรรมสิทธิน้ันยังคงต้องมีการจัดทำา

ระบบเพ่ือยืนยันถึงแหล่งท่ีมาของไม้ได้ เพ่ือควบคุมไม้และการทำาไม้ท่ีผิดกฏหมายไม่ให้เข้ามาส้่ระบบการค้าไม้ในประเทศ 

จึงได้เกิดแนวทางการรับรองไม้ด้วยตนเองข้ึนมาโดยเป็นภาคสมัครใจ โดยทำาได้ 2 กรณีได้แก่ 

1 การรับรองไม้ด้วยตนเองในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ประชุาชุนควรเตรียมความพร้อมด้วยการทำาหลักฐานท่ีสามารถแสดงแหล่ง

ท่ีมาของไม้ด้วยตนเอง เชุ่น แหล่งท่ีมาของต้นไม้และไม้ สถานท่ีต้ังและแปลงท่ีดิน   พิกัด ภ้มิศาสตร์ของสวนป่าแหล่งท่ีมา

ของต้นไม้และไม้ ระบุตัวตนของเจ้าของ ช่ืุอและท่ีอย้่  ชุนิดไม้ ลักษณะไม้  ขนาด ปริมาณ และปริมาตรหรือนำ้าหนัก เพ่ือ

เป็นหลักฐานท่ีจะแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีหากมีการตรวจสอบ

2  การขอรับรองไม้ ตามมาตรา 18/1 โดยให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผ้้รับรอง โดยเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผ้้ไปรับรองให้ประชุาชุนท่ีต้องการ

ทำาไม้ในพ้ืนท่ี ตามระเบียบของกรมป่าไม้ ท้ังน้ี ในมาตรา 18/1 ให้เป็นการสมัครใจทำาการรับรองไม้ของประชุาชุน ทำาก็ได้

หรือไม่ทำาก็ได้ 

ส่วนประชุาชุนท่ีอย้่ในท่ีดินท่ีมิใชุ่ ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ยังไม่ควรตัดไม้ต่างๆ เพราะยังคงต้องรอความชัุดเจนเพ่ิมข้ึน เชุ่น พ้ืนท่ี 

ส.ป.ก. ค.ท.ชุ. ยังคงสถานะเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ตาม พ.รบ. ป่าสงวน และพ.ร.บ. ป่าไม้อย้่ ประชุาชุนได้รับสิทธิทำากินเพียง

เท่าน้ัน ต้นไม้เดิมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชุาติในพ้ืนท่ี ก็ยังคงสถานะเป็นไม้หวงห้าม และการทำาไม้จะต้องขออนุญาต 

เชุ่นเดิม
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พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่� 4) 
พ.ศ. 2559  

ป่าสงวนแห่งชุาติ คือ ป่าท่ีได้รับการกำาหนดให้เป็นป่าสงวนตามพระราชุบัญญัติป่าสงวนแห่งชุาติ พ.ศ. 2507 โดยได้รับ

การประกาศว่าเป็นป่าสงวนและป่าคุ้มครอง หรือ ป่าท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำาการออกกฎของ

กระทรวงข้ึนให้เป็นป่าสงวนแห่งชุาติ  ป่าท่ีจะถ้กประกาศเป็นพ้ืนท่ีสงวนแห่งชุาติได้น้ัน ป่าจะต้องไม่ต้ังอย้่บนท่ีดินของภาค

เอกชุนท่ีถือครองสิทธิอย่้แล้ว การประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติ มีข้อห้ามว่า ต้องไม่เป็นท่ีดินของเอกชุนท่ีมีสิทธิครอบครอง 

อย้่แล้วก่อนท่ีจะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชุาติ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีถ้กครอบ

ครองโดยภาครัฐ

เจตนารมณ์และสาระส�าคัญ
เจตนารมณ์สำาคัญของพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชุาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ฉบับน้ี คือ ป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำาลายป่าอย่าง

เข้มข้น  เพ่ือประโยชุน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ เป็นป่าสงวนไว้เพ่ือใชุ้ประโยชุน์จากป่าในเชิุงเศรษฐกิจ รวมไปถึงนำา

ผลประโยชุน์จากป่าไม้มาเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และใชุ้ประโยชุน์นานท่ีสุดจนถึงล้กหลาน ดังน้ัน กฎหมาย

จึงมีท้ังการห้ามมิให้บุกรุก หรือหาของป่า หรือเข้าไปก่อสร้างในเขตป่าสงวน โดย สาระสำาคัญของการเปล่ียงแปลง 

ใน พ.ร.บ.ฉบับน้ีคือ  โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ีภายใต้กฎหมาย กลไกการบริหารพ้ืนท่ี และ การจะขออนุญาตใชุ้พ้ืนท่ีจะ

ต้องดำาเนินการผ่านความเห็นชุอบคณะทำางานในระดับท้องถ่ินก่อน อาทิ อบต. หรือเทศบาลท่ีอย้่ในพ้ืนท่ี รวมถึงระดับ

จังหวัด เพ่ือให้ความเห็นในการใชุ้พ้ืนท่ี และขออนุญาตไปยังคณะกรรมการใชุ้ประโยชุน์ในพ้ืนท่ีดินป่าสงวนแห่งชุาติ ซ่ึงมี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชุาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธาน และกรมป่าไม้เป็นกองเลขานุการ

โดยการขออนุญาตใชุ้พ้ืนท่ีตามพ.ร.บ.ใหม่น้ีสามารถทำาได้ใน 2 กรณี คือ การขอแบบป่จเจก เชุ่น เพ่ือการทำาเหมืองแร่ และ

การอนุญาตใชุ้ประโยชุน์พ้ืนท่ีแบบแปลงรวม ตามนโยบาย คทชุ.

กรณีเม่ือได้รับอนุญาตให้ใชุ้ประโยชุน์ในท่ีดินแล้ว หากจะทำาไม้และนำาของป่าออกจากพ้ืนท่ี ยังคงต้องพิจารณาดำาเนินการ

ตาม 2 แนวทาง คือ

1. ในกรณีจะทำาไม้หวงห้ามในพื้นท่ีป่าสงวนนั้น หากได้รับอนุญาตให้สิทธิในการใชุ้ประโยชุน์ที่ดินแล้ว หากจะมีการทำา

ไม้ ยังคงต้องไปขออนุญาตทำาไม้ตาม มาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 โดย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ จึง

จะสามารถทำาไม้ได้และไม่สามารถทำาเพื่อการค้าได้

2. กรณีไม้ไม่หวงห้ามและของป่า จะต้องขออนุญาต มาตรา 15 ของพ.ร.บ.ฉบับน้ี โดยต้องขออนุญาตทำาไม้และของ

ป่าให้ขออนุญาตเป็นครั้งๆไป

ข้อจำากัดสำาหรับ พ.ร.บ.ฉบับน้ีคือ ถึงแม้ตามมาตรา 20 จะมีกรอบกฏหมายให้เอกชุนสามารถขออนุญาตใชุ้พ้ืนท่ีในการปล้ก

สร้างสวนป่าได้แต่ยังคงมี มติ ครม. 8 กันยายน 2535 เร่ืองการระงับไม่ให้มีการปล้กสร้างสวนป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติ 

ถึงแม้จะมีนโยบาย คทชุ. เพ่ือแก้ไขท่ีดินทำากินให้ราษฎรในพ้ืนท่ีป่าสวนแห่งชุาติ แต่ยังคงไม่มีความชัุดเจนเร่ืองแนวทางการ

ปฏิบัติเร่ืองการทำาไม้และการเก็บหาของป่าออกจากพ้ืนท่ี เชุ่น การทำาไม้และการเก็บหาของป่าออกจากพ้ืนท่ี ยังคงต้อง

มีการตรวจสอบทุกๆ คร้ัง ซ่ึงเป็นข้อจำากัดหน่ึงในเร่ืองการส่งเสริมให้ประชุาชุนท่ีได้รับสิทธ์ิในพ้ืนท่ีและได้รับการส่งเสริม

อาชีุพตามนโยบาย คทชุ.
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การเตร่ยมความพร้อมชุมชน
ส่ิงท่ีชุุมชุนต้องเตรียมตัวคือ การต้องทำาขอบเขตพ้ืนท่ีของตนเองให้ชัุดเจน และการจัดทำาบัญชีุไม้หรือพืชุผลทางการเกษตร

ของตนเองให้ชัุดเจน อาจรวมไปถึงการสร้างกลไกการรวมกลุ่มการใชุ้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นการยืนยันการครอบครอง

ท่ีดินและการทำามาหากินในพ้ืนท่ีตนเอง และหากมีการจัดทำาระบบฐานข้อม้ลบัญชีุต้นไม้ของตนในท่ีทำากินร่วมกับทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้จะทำาให้สามารถนำาไปใชุ้ท้ังการจัดการในภาพรวมท้ังตำาบลและการใชุ้ในการแสดงหลักฐาน

ถึงสิทธิในต้นไม้ท่ีตนเองปล้กได้ หากมีการตรวจสอบในอนาคต ซ่ึงมีตัวอย่างการทำาฐานข้อม้ลท่ีตำาบลแม่ทา อำาเภอแม่ออน 

จังหวัดเชีุยงใหม่ 
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