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พระราชบัญญัติป่าชุมชนของไทย

เกริ�นนำา

ประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาทีส่ำาคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาคป่าไม้ เมื่อพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้ถูกบังคบั

ใช้ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทอย่างเป็นทางการในการรับรองป่าชุมชน ส่วนกฎหมายลูกหรือ

กฎหมายลำาดับรองยังคงต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความชัดเจนของข้อบัญญัติเพื่อการนำาไปใช้ต่อไป

ป่าชุมชน คือ การจัดการ การคุ้มครอง และการใช้ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนท้องถิ่น การจัดการป่าในรูปแบบนี้จะช่วยปกป้องไม่ให้

ชุมชนตกเป็นคนชายขอบจากการบริหารป่าแบบใช้นโยบายบนลงล่างและมีรัฐเป็นผู้กำาหนด

บทวเิคราะหน์ีเ้ปน็การวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายปา่ชุมชนครัง้แรก ซึง่จะช่วยอดุช่องโหวข่องการวิเคราะหท์างกฎหมายเกีย่วกบั

ป่าไม้ในประเทศไทยสำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย องค์กรภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในป่าและใกล้ป่า การวิเคราะห์

นี้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยนักกฎหมายขององค์กรที่ไม่แสวงผลกำาไรด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ClientEarth เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ

ว่า พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ยอมรับและรับรองสิทธิของชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าอย่างไร การวิเคราะห์นี้สามารถเป็นเครื่อง

มือสำาคัญที่จะส่งเสริมการนำาพระราชบัญญัติป่าชุมชนและกฎหมายลูกไปใช้ในทางปฏิบัติ 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย (RECOFTC) หวังว่า บทวิเคราะห์นี้จะช่วยให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับป่าชุมชนใน

วงกว้างมากยิ่งขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่า แนวทางทางกฎหมายที่ให้ความสำาคัญกับประชาชนเป็นหลักจะได้รับการพัฒนาในภาคป่าไม้

ของประเทศไทย

David Ganz 

อำานวยการบริหาร 

รีคอฟ 

วรางคณา รัตนรัตน์ 

ผู้อำานวยการ  

รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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คำานิยม

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย (RECOFTC) ได้พัฒนาการวิเคราะห์นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังเสียงชุมชน

เพื่อป่าไม้แห่งลุ่มน้ำาโขง (Voices for Mekong Forests (V4MF)) และโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens’ Forest Network) 

โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรปในการริเร่ิมโครงการทั้งสองนี้เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ดำาเนินการที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state 

actors) ในการพัฒนาธรรมาภิบาลป่าไม้

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย (RECOFTC) ดำาเนินโครงการ V4MF ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 

(WWF Greater Mekong) สถาบันการจัดการตะวันออก-ตะวันตก (The East-West Management Institute) องค์การไม่แสวงหา

ผลกำาไร Preferred by Nature สภาองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรกัมพูชา (NGO Forum on Cambodia) สมาคมความหลากหลายทาง

ชีวภาพสาธารณรัฐประชาชนลาว (Lao Biodiversity Association) เครือข่ายการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมียนมาร์ (Myanmar Environment 

Rehabilitation-conversation Network) มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรการปรองดองคนกับธรรมชาติ (People and Nature Reconciliation) 

สำาหรับโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองเป็นโครงการในประเทศไทยที่ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 

Development Foundation) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากเว็บไซต์และงานเขียนท่ีได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลถูกเขียนขึ้นโดย

บุคคลดังต่อไปนี้

■	 คุณ Nathalie Faure เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กร RECOFTC

■	 คุณวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าหรือ รีคอฟ แผนงานประเทศไทย 

■	 คุณ Tanja Venisnik ที่ปรึกษาทางกฎหมายและนโยบายอาวุโส องค์กร ClientEarth

■	 การประเมินนี้ใช้เครื่องมือขององค์กร ClientEarth ว่าด้วยการสร้างกฎหมายป่าชุมชน

ผู้เขียนขอขอบคุณ ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำาหรับการวิเคราะห์กฎหมาย พระราช

บัญญัติป่าชุมชนของประเทศไทย ขอขอบคุณ คุณระวี ถาวร ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาศักยภาพและการวิจัยของศูนย์วนศาสตร์

ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย (RECOFTC) สำาหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยและป่าชุมชน ขอขอบคุณเครือ

ข่ายป่าชุมชนในประเทศไทยสำาหรับข้อมูลที่นำาไปสู่ข้อค้นพบของการประเมินนี้ และผู้เขียนขอขอบคุณ อาจารย์สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้ก่อ

ตั้ง RECOFTC สำาหรับการรณรงค์สนับสนุนเรื่องป่าชุมชนมาตลอดชีวิต
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บทนำา

ประเทศไทยใชเ้วลาเกอืบสามทศวรรษในการพฒันา พระราชบญัญตัปิา่ชมุชน พ.ศ. 2562 ซึง่ปา่ชุมชนเปน็ประเดน็ทีม่กีารถกเถยีงกนั

มาเป็นเวลานาน และเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำาคัญมากสำาหรับชุมชนท้องถิ่นในช่วงยุค พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ

คิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำาจำากัดความของคำาว่า ป่าชุมชน และพื้นที่ที่สามารถจัด

ตั้งป่าชุมชนได้ พระราชบัญญัติระบุว่า ป่าชุมชนสามารถจัดต้ังได้เฉพาะนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เท่าน้ัน ซึ่งเป็นการสร้างข้อจำากัดบาง

ประการ อย่างไรก็ตาม การมีมติให้ผ่านพระราชบัญญัตินี้ได้ให้สิทธิอย่างเป็นทางการแก่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ซึ่งถือ

เป็นก้าวสำาคัญในการรับรองสิทธิของชุมชน

ช่วงก่อน พ.ศ. 2562 ประชาชนสามารถย่ืนคำาร้องขอจดทะเบียนป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ได้ภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

หากคำาขอได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว การจดทะเบียนสามารถมีผลบังคับใช้ได้สูงสุดถึง 10 ปี อย่างไรก็ตาม สิทธิของ

คนในท้องถิ่นยังไม่ได้ถูกกำาหนดไว้อย่างชัดเจนหรือให้สิทธิแก่พวกเขาอย่างเต็มที่

พระราชบญัญตัปิา่ชมุชนจงึเปน็รากฐานทางกฎหมายทีท่ำาให้เกดิการยอมรบัสทิธขิองชมุชนทอ้งถิน่ในการจดัการปา่ไม ้ซ่ึงรวมถงึการ

สร้างกลไกในการตัดสินใจ

กรมป่าไม้ต้องการกำาหนดให้พื้นที่ป่าสงวน 1.6 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 10 ล้านไร่ ให้เป็นป่าชุมชนภายในปี 2568 ซึ่งจะรวมป่า

ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 15,000 แห่ง จนกระทั่งปี 2562 มีป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 11,327 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่ง

ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 6.25 ล้านไร่

เก่�ยวกบัการป่ระเมินน่�
การประเมินนี้ได้สรุปการวิเคราะห์ทางกฎหมายที่ดำาเนินการโดย ClientEarth และ RECOFTC เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชนของ

ประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะห์ได้ใช้วิธีการที่พัฒนาโดย ClientEarth1 เพื่อประเมินกฎหมายและระเบียบข้อบังคับป่าชุมชน โดยวิธีการ

ของ ClientEarth จะใช้วิธีการถามคำาถามชุดใน 10 ประเด็น เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกรอบกฎหมายป่าชุมชน

การประเมนินีจ้ะชว่ยใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมไทยเขา้ใจพระราชบญัญตัปิา่ชุมชนและมีส่วนรว่มในกระบวนการปฏริปูกฎหมาย โดย

เฉพาะขั้นตอนการกำาหนดกฎระเบียบด้านป่าไม้ที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน การประเมินนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำาคัญสำาหรับผู้ให้

ทุน องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรระหว่างประเทศ ผู้กำาหนดนโยบาย และนักวิชาการที่สนใจประเด็นเรื่องป่าชุมชนของประเทศไทยหรือ

กระบวนการปฏิรูปกฎหมายป่าชุมชน

วตัิถุปุ่ระสงคแ์ละสทิธิิภายใติพ้ระราชบญัญตัิป่ิ่าชมุชน
พระราชบัญญัติได้ระบุวัตถุประสงค์ภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทยไว้ คือ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนและชุมชนจะได้รับ

ประโยชนจ์ากปา่ไม้ ในขณะทีพ่วกเขามกีารจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนืดว้ย โดยปา่ชมุชนถกูมุง่เน้นเรือ่งการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มเปน็พเิศษ

ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงพระราชบัญญัติช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการ การบำารุงรักษาหรือ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องดำาเนินการร่วมกับภาครัฐ2

พระราชบัญญัตินี้ได้อธิบายถึงเงื่อนไขพื้นฐานที่สามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้

พระราชบัญญัตินี้เพื่อให้แนวทางเพิ่มเติม

ปา่ชมุชนสามารถจดัตัง้ได้นอกพืน้ทีป่า่สงวนของประเทศเทา่นัน้ เพือ่อนรุกัษ ์จดัการ และใชป้ระโยชนท์รพัยากรปา่ไมอ้ย่างยัง่ยนื3 ซึง่

ป่าชุมชนคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมด

คณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัด พิจารณาคำาร้องขอให้จัดตั้งป่าชุมชน4 แก้ไขหรือยกเลิกขอบเขตของป่าชุมชนที่มีอยู่ กำากับ
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ดูแลการอนุมัติหรือปฏิเสธแผนการจัดการป่าชุมชนและการติดตามและประเมินผลการจัดการป่าไม้ ซึ่งในการพิจารณาคำาขอจัดตั้ง

ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัดจะพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ ขนาดชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการจัดการ

ป่าไม้ นอกจากนี้ ยังพิจารณาขนาดป่าไม้และพ้ืนท่ีใช้สอยตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในแผนการจัดการ5 ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะได้รับ

การชี้แจงเพิ่มเติมในกฎระเบียบที่จะพัฒนา

ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าชุมชนสามารถจัดตั้งภายนอกพื้นที่คุ้มครองเท่านั้น ซึ่งเป็นการจำากัดสิทธิของชุมชน ชุมชนได้มีการใช้ป่าชุมชน

มาหลายชั่วอายุคนนอกเหนือจากพ้ืนที่ป่าที่กำาหนดไว้ แลมีจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ได้รับการ

รับรองในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัตินี้ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำาหรือสูงสุดในการจัดสรรป่าชุมชน ไม่จำากัดขนาดของป่าชุมชน เพียงระบุว่า เจ้าหน้าที่จะอนุมัติ

แผนการจัดการป่าชุมชนเป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถที่จะต่ออายุได้6. 
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พระราชบัญญัติป่าชุมชนของไทย
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พระราชบัญญัติป่าชุมชนของไทย

ป่ระวัติิความเป็่นมาของพระราชบัญญัติิป่่า
ชุมชนของไทย
พระราชบัญญัติป่าชุมชนใช้เวลากว่าสามทศวรรษในการปรับแก้โดยภาคประชาสังคมและรัฐบาลก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ใน

ที่สุด ซึ่งความล่าช้าหลักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล และความไม่เห็นพ้องในเนื้อหาของกฎหมาย

ภาคประชาสัังคมจััดประชุมระดับชาติิเรียกร้องให้้รัฐบาลออกร่างกฎห้มายป่าชุมชน

กรมป่าไม้ออกร่างพระราชบัญญัติิฉบับแรก

ภาคประชาสัังคม นักวิิชาการ และกลุ่มรากห้ญ้า คัดค้านร่างพระราชบัญญัติิฉบับแรก และ
พัฒนา ‘ร่างพระราชบัญญัติิป่าชุมชนฉบับประชาชน’ ที่ี�เน้นย้ำสัิที่ธิิของชุมชนในการเข้าถึึง
และใช้ประโยชน์ป่าไม้

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจัและสัังคมแห้่งชาติิ ร่างพระราชบัญญัติิฉบับให้ม่ ‘ฉบับ
สัวินบัวิ’ โดยมีสั่วินร่วิมจัากภาครัฐ องค์กรไม่แสัวิงห้าผลกำไร นักวิิชาการ และชุมชนที่้องถึิ�น

จััดติั้งรัฐบาลให้ม่และเกิดการระงับร่างพระราชบัญญัติิ

อธิิบิดกีรมป่าไม้ในขณะนัน้ไม่เห้น็ด้วิยกบัร่างพระราชบญัญตัิิ ิและร่างพระราชบญัญตัิขิึน้ให้ม่

ร่างพระราชบัญญัติิป่าชุมชนฉบับประชาชนได้รับการแก้ไขและนำเสันอเข้ารัฐสัภา  
พร้อมลายช่�อประชาชนผ้้สันับสันุน จัำนวิน 50,000 คน

วิุฒิสัภาผ่านร่างฯ ฉบับประชาชนที่ี�ไม่ครอบคลุมข้อเรียกร้อง ซึึ่�งนำมาสั้่การประที่้วิงและ
ไม่มีผลบังคับใช้

รัฐสัภารับรองและผ่านร่างพระราชบัญญัติิป่าชุมชน พ.ศ. 2545

ประชาชนอุที่ธิรณ์ติ่อศาลรัฐธิรรมน้ญ ที่ำให้้ร่าง พ.ร.บ. ถึ้กระงับเพ่�อลงพระปรมาภิไธิยโดย
พระบาที่สัมเด็จัพระเจั้าอย้่หั้วิฯ

ศาลรัฐธิรรมน้ญชี้ร่างพระราชบัญญัติินี้ไม่ชอบด้วิยกฎห้มาย ไม่ใช่เพราะเน่้อห้า แติ่เพราะ
กระบวินการร่างไม่เป็นไปติามรัฐธิรรมน้ญ

คณะรักษาควิามสังบแห้่งชาติิเข้ายึดอำนาจัรัฐบาลไที่ย ร่างพระราชบัญญัติิดังกล่าวิได้รับ
การเรียกค่นและแก้ไขโดยสัภาขับเคล่�อนการปฏิิร้ปประเที่ศและกรมป่าไม้

ร่างพระราชบัญญัติิป่าชุมชนมีผลบังคับใช้ในเด่อนพฤศจัิกายน และปัจัจัุบันเรียกวิ่า พระ
ราชบัญญัติิป่าชุมชน พ.ศ. 2562

2562 

2560

2552

2550

2545

2543

2541

2540

2539

2536

2533

2532

Timeline for Thailand’s Community Forest Act
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ความแตกต่างที่สำาคัญของเนื้อหาในพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชนกับฉบับของกรมป่าไม้ คือ

■	 ‘ชุมชน’ หมายถึงอะไร

■	 ชุมชนสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองได้หรือไม่

แนวปฏิบัติด้านป่าไม้แบบใดที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกกฎหมายในป่าชุมชน

ข้อความในพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชน นิยามคำาว่า “ชุมชน” ว่าเป็นกลุ่มสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน และมีมรดก

ทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติฉบับประชาชนนี้ กำาหนดให้ชุมชนสามารถยื่น

เรื่องเป็นป่าชุมชนได้ หลังจากมีประสบการณ์ในการจัดการป่าไม้อย่างน้อยห้าปี

ส่วนฉบับของกรมป่าไม้ นิยามคำาว่า “ชุมชน” คือ กลุ่มบุคคลจำานวนอย่างน้อย 50 คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่า โดยไม่คำานึงว่ากลุ่มบุคคล

นัน้จะอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้นานแคไ่หน หรอืปา่ไดร้บัการจดัการอย่างไร ดงันัน้องคก์รภาคประชาสงัคมจงึมคีวามกงัวลวา่คำาจำากดัความน้ีจะ

ก่อให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทำาให้กลุ่มบุคคล 50 คนใด ๆ สามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้ จากนั้นพวกเขาก็สามารถใช้พื้นที่ป่า เพื่อ

สร้างสวนป่าไม้เชิงพาณิชย์ แทนการจัดการป่าอย่างยั่งยืน 

จดุเปลีย่นในกระบวนการน้ีเกดิขึน้พ.ศ. 2552 เมือ่ประชาชนไดย้ืน่อทุธรณ์ต่อศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัรา่งกฎหมายพ.ศ. 2550 ทีร่ฐับาล

เสนอ โดยประชาชนขอยกอุทธรณ์ในสองเหตุผล คือ

ประการแรก คือ ร่างกฎหมาย พ.ศ. 2550 จำากัดไม่ให้กลุ่มคนที่สามารถพิสูจน์ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าคุ้มครอง และจัดการ

พื้นที่นั้นอย่างน้อย 10 ปี สามารถก่อตั้งป่าชุมชนได้ ซึ่งนำาไปสู่การปฏิเสธสิทธิในป่าชุมชนกว่า 20,000 ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดย

รอบพื้นที่คุ้มครอง

ประการที่สอง คือ ร่างกฎหมาย พ.ศ. 2550 ห้ามไม่ให้มีการตัดไม้ภายในป่าชุมชนที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิของชน

เผ่าชุมชนท้องถิ่นในการเข้าถึงพื้นที่ป่าไม้ และขัดขวางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ที่ชุมชนท้องถิ่นพึงมีสิทธิเข้าถึงได้

ในพ.ศ. 2552 ศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550 ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะอาศัยกระบวนการร่างที่ไม่

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ในพ.ศ. 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำานาจรัฐบาลไทย ซ่ึงทำาให้สถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศไทยและกรมป่าไม้จึงได้เรียกคืนและแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว

หลงัจากผา่นการถกเถยีงกนัอยา่งหนกั และหลงัจากรา่งฉบบัแรก 30 ป ีพระราชบญัญตัไิดป้ระกาศใช้และมีผลผกูพนัทางกฎหมายเมือ่

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งบทบัญญัติส่วนใหญ่ของพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นับเป็น 

180 วันหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้7 พระราชบัญญัตินี้ได้กำาหนดจุดประสงค์คือ เพื่อสร้างพื้นฐานทางกฎหมายในการขึ้นทะเบียน

และส่งมอบป่าชุมชนให้กับประชาชนเพื่อให้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ ซึ่งพระราชบัญญัติได้ชี้แจงอำานาจการตัดสินใจ

ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกรมป่าไม้ไว้อย่างชัดเจน 

องค์ประกอบบางประการของพระราชบัญญัติ เช่น รายละเอียดของแผนการจัดการป่า ยังจำาเป็นต้องมีระเบียบใหม่อื่น ๆ เพื่อ

กำาหนดการเข้าถึงและการจัดการป่าชุมชน รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์ สิทธิและภาระผูกพันของชุมชนอย่างชัดเจน พระราชบัญญัติ

กำาหนดให้ระเบียบเหล่าน้ีต้องได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หรือ

หนึ่งปีนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา8

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เป็นหน่วยงานบริหารที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากฎระเบียบที่จะกำาหนดเงื่อนไข

ในการอนุญาตและการใช้ป่าชุมชน ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้

แทนกระทรวงและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ9 อีก 9 คน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ประกอบด้วยสมาชิกภาคประชาสังคม 2 คน และตัวแทนจากเครือ

ข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

ภายหลงัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัตอิยา่งเตม็รปูแบบ จะมกีารตราบัญญตั ิอกี 33 ขอ้ ซึง่ในชว่งเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บญัญัติ

จำานวน 6 ข้อจากบัญญัติทั้งหมดได้มีผลบังคับใช้แล้ว
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ระเบ่ยบการวิเคราะห์ 

ชดุเคร่�องมอ่สำาหรบัวิเคราะห์กรอบกฎหมายป่่าชุมชน
นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กร ClientEarth ซ่ึงเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรได้สร้างชุดเครื่องมือทางกฎหมายที่ไม่เคยมี

มาก่อนเพื่อสนับสนุนการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสิทธิการจัดการป่าของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก โดย
มีชื่อว่า “Toolkit for Enabling Laws on Community Forestry” (ClientEarth, 2020)

ชุดเครื่องมือนี้ถอดบทเรียนจากการนำาร่องที่ป่าชุมชนของประเทศเนปาล ฟิลิปปินส์ และแทนซาเนีย ซึ่งสรุปในรายงานที่ชื่อว่า 
Communities at the heart of forest management (แปล: ชุมชนในฐานะหัวใจของการจัดการป่า) (ClientEarth, 2019) ซึ่งรายงานนี้
แนะนำาแนวทางด้านกฎหมายสำาหรับรัฐบาลและชุมชนในการปฏิรูปและการนำากฎหมายป่าชุมชนไปใช้

เพื่อให้แน่ใจว่ามีกรอบกฎหมายที่เข้มแข็ง ชุดเครื่องมือของ ClientEarth ได้ให้ชุดคำาถามที่ครอบคลุม ซึ่งผู้มีอำานาจตัดสินใจสามารถใช้
ในการพัฒนาและทบทวนกฎหมายได้ ประกอบด้วย

■	 องค์ประกอบสำคัญ 10 ประการเพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานป่าชุมชนที่เข้มแข็ง
■	 แนวทางในการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายป่าชุมชนที่ครอบคลุมและเข้มแข็ง

เนือ่งจากกฎหมายระดบัประเทศแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ ดงันัน้ ชดุเครือ่งมอืนีจ้งึไดร้บัการออกแบบมาให้สามารถปรบัเปลีย่น
และยืดหยุ่นได้โดยคำานึงถึงบริบทระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้โดยกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลาย ซึ่งรวมถึง
องค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุนการพัฒนาสิทธิของชุมชน

แนวทางดงักลา่วเพือ่ทำาใหมั้น่ใจวา่กฎหมายปา่ไมไ้ดส้ะทอ้นถึงประเพณีของชมุชนและการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ ในขณะเดยีวกนัไดมี้การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชนทั้งหมด รวมถึงสตรี คนชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชายขอบอื่น ๆ

แม้ว่ากฎหมายระดับชาติจะเป็นรากฐานที่สำาคัญของการพัฒนาการจัดการป่าไม้ แต่ความสำาเร็จของป่าชุมชนยังต้องอาศัยการนำา
กฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันยังเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้
กับผู้ที่อยู่อาศัยในป่าด้วย 

โครงสร้าง 10 ป่ระการสำาหรบัป่่าชุมชน
ชุดเครื่องมือระบุคำาถามสำาคัญที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสามารถใช้เพื่อพัฒนาหรือทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับป่าชุมชนเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีแนวทางที่ครอบคลุมและเหมาะสม ชุดเครื่องมือประกอบด้วยชุดคำาถามในด้านท่ีเกี่ยวข้อง 10 หัวข้อ เรียกว่า “โครงสร้างทาง
กฎหมาย” (Legal building block) ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน

องค์ประกอบสำาคัญ 10 ประการที่ผู้กำาหนดนโยบายควรพิจารณาเมื่อออกแบบกฎหมายป่าชุมชน ประกอบด้วย

■	 การถืือครองที่่�ดินิและปา่ไม:้ เปน็เรือ่งสำคญัมากทีก่ฎหมายปา่ชุมชนจะตอ้งสะทอ้นถงึประเพณแีละการใชท้ีด่นิและปา่ไมข้องคน
พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ชุมชนมีสิทธิการถือครองที่ดินที่ชัดเจนและเข้มแข็ง และสามารถได้รับประโยชน์จาก
ป่าชุมชน

■	 การจัดัิสรรปา่ชมุชน: การออกแบบกระบวนการทีเ่รยีบงา่ยในการจดัสรรปา่ชมุชนมคีวามสำคญัอยา่งยิง่ในการสง่เสรมิการเขา้ถงึ
ปา่ชมุชนสำหรบัชนเผา่พืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ ซึง่กระบวนการนีค้วรอนญุาตใหก้ลุม่ทีร่ะบวุา่ ตนเองเปน็ชมุชนสามารถดำเนนิ
การตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง หรือสามารถขอความช่วยเหลือจากภายนอกได้

■	 ระบบการปกครองภายในชมุชน: กฎหมายควรระบหุลกัการเกีย่วกบัความรบัผดิชอบและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานปา่ชมุชน 
กฎหมายควรอนุญาตให้ชุมชนสามารถสร้างกลไกเฉพาะสำหรับการนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติจริง

■	 การม่ส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นตัวแที่นของกลุ่มเปราะบาง: กฎหมายควรมีบทบัญญัติที่สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง ชนเผ่าพื้นเมือง และคนที่ยากจนที่สุดหรืออยู่ชายขอบที่สุดของชุมชน 
กฎหมายควรอนุญาตให้ชุมชนสามารถกำหนดกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการมีส่วนร่วมของคนเหล่านี้ได้

■	 การจัดัิการป่าชมุชน: กฎหมายควรอนุญาตให้สมาชิกในชุมชนสามารถพัฒนาแผนการจัดการป่าชมุชนได้ และจัดเตรียมตัวอย่าง
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ที่เข้าใจง่าย รวมถึงคู่มือแนะนำให้กับชุมชน แผนการจัดการควรปรับให้เข้ากับบริบทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่
เสนอ ขนาดของชุมชน และขนาดของป่า

■	 การเข้าถืึงตลาดิ: เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน กฎหมายควรอำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้
ประโยชน์จากป่าชุมชน ซ่ึงกฎหมายจะทำเช่นน้ันได้เม่ือบทบัญญัติมีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับภาษี การขนส่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ

■	 การแบ่งปันผลประโยชน์: กฎหมายควรจัดให้มีแนวทางทั่วไปสำหรับกลไกที่ช่วยให้ชุมชนสามารถตัดสินใจเรื่องการแบ่งปันผล
ประโยชน์จากกิจกรรมป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม กฎหมายควรจัดให้มีระบบป้องกันที่รับรองความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารและจัด
ให้มีระบบติดตามเพื่อปกป้องสมาชิกในชุมชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นอภิสิทธิ์

■	 การระงับข้อพิพาที่: หากมีความขัดแย้งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน กฎหมายควรรับประกันว่าสมาชิกในชุมชนมีสิทธิใน
การเข้าถึงกลไกการระงับข้อพิพาทที่เป็นธรรม ซ่ึงสามารถพึ่งพาวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่เดิมได้ สมาชิกในชุมชนควรมีสิทธิใน
การเข้าถึงกลไกการระงับข้อพิพาททางกฎหมาย เช่น ศาลพิเศษหรือศาลทั่วไปเพื่อย่ืนคำร้องอย่างเป็นทางการหรือเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ

■	 การบังคับใช้: กฎหมายควรนิยามว่าสิ่งใดที่นับเป็นการละเมิด และมีการกำหนดบทลงโทษต่อการละเมิดอย่างชัดเจน กฎหมาย
ควรระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจที่สามารถบังคับใช้กฎหมายและกำหนดบทลงโทษ รวมถึงอธิบายบทบาทและหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเหล่านี้

■	 การสนับสนุนจัากบุคคลภายนอก: เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุญาตให้บุคคลภายนอก เช่น รัฐบาล องค์กรไม่แสวงหา
ผลกำไร หรือภาคเอกชนสามารถสนับสนุนสมาชิกในชุมชนในการดำเนินการจัดการป่าชุมชน ซึ่งกฎหมายสามารถอำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนได้

การถืือครองที่่�ดิินและป่าไม้

การจััดิสรรป่าชุมชน

การจััดิการป่าชุมชน

การบังคับใช้
 การเข้าถืึงตลาดิ

การแบ่งปันผลประโยชน์

การม่ส่วนร่วมของชุมชน

และการเป็นตัวแที่นของ

กลุ่มเปราะบาง

การสนับสนุนจัาก

บุคคลภายนอก

ระบบการปกครองภายใน

ชุมชน
การระงับข้อพิพาที่

โครงสร้าง 10 ป่ระการสำาหรับป่่าชุมชน
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การวิเคราะห์กฎหมายพระราชบัญญัติิป่่าชุมชน

ผู้เขียนได้วิเคราะห์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยใช้ชุดเครื่องมือของ ClientEarth เพื่อประเมินว่า พระราชบัญญัติดังกล่าว

ได้คำานึงถึงและรับรองสิทธิของชุมชนป่าไม้อย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

■	 ภาพรวมของแนวทางในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างทางกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

■	 ภาพรวมของบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน

■	 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพระราชบัญญัติป่าชุมชน

การถุอ่ครองท่�ดนิและป่่าไม้
แนวทางสำาหรบักฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิภิาพ

เป็นเรื่องสำาคัญมากที่กฎหมายป่าชุมชนจะต้องสะท้อนถึงประเพณีของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และป่าไม้ 

กฎหมายควรเสนอสิทธิการถือครองที่ดินอย่างชัดเจนและเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยสร้างความมั่นใจในหัวข้อดังนี้

■	 ความชัดิเจันของสิที่ธิิโดิยขึ�นอย่่กับประเภที่ที่่�ป่าชุมชนที่่�ไดิ้รับการจััดิสรร

กฎหมายควรให้ความกระจ่างว่าจะมีการจัดสรรป่าชุมชนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ป่า เจ้าของตามประเพณี หรือผู้ใช้พ้ืนที ่

ป่าอื่น ๆ 

■	 การยอมรับสิที่ธิิการถืือครองตามกฎหมาย

การยอมรับสิทธิการถือครองที่ดินตามจารีตประเพณีในทางกฎหมาย สามารถส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ปา่ไม้ เมือ่สิทธิถอืครองมีความมัน่คง ชมุชนอาจลงทุนในการดูแลป่าไม้มากขึน้ในระยะยาว กฎหมายป่าชุมชนอันชอบด้วยกฎหมาย

ควรรับรองสิทธิการถือครองที่ดินตามจารีตประเพณีว่าถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ

■	 สิที่ธิิการถืือครองตามจัาร่ตประเพณี่

ในกรณทีีไ่มมี่การรบัรองสทิธถิอืครองทีด่นิตามจารตีประเพณทีางกฎหมาย กฎหมายปา่ชมุชนควรคำนงึถงึสทิธติามจารตีประเพณี

ของชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายควรช้ีแจงขนาดของพืน้ทีท่ีป่่าชุมชนสามารถครอบคลุมได้ ขอบเขต

ของสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และระยะเวลาของการจัดสรรป่าชุมชน

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

กรรมสิทธิิ�ในท่�ดินและการจััดการท่�ดินของชุมชน 

เนือ้หาทางกฎหมายเกีย่วกับการถือครองทีดิ่นของชุมชนในประเทศไทยนัน้มีขอ้จำกัด รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

2560 ได้ใหส้ทิธขิองชุมชนในการ “จัดการ รกัษา และใชท้รพัยากรธรรมชาติ [...] อย่างสมดุลและยัง่ยืนตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายกำหนด” 

หากแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มาตรา 43) รัฐธรรมนูญอนุญาตให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ

และ “ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว” (มาตรา 57)

ชมุชนมสีทิธเิพยีงจดัการและใชที้ด่นิของรฐัเพือ่การดำารงชีพภายใตร้ะเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการออกโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 

ซึ่งมีชุมชนจำานวนน้อยมากที่สามารถได้รับโฉนดที่ดินชุมชนจนถึงปัจจุบัน
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การถุ่อครองท่�ดินติามจัาร่ติป่ระเพณี่

กรอบกฎหมายของประเทศไทยไม่ยอมรบัการถือครองที่ดนิตามจารีตประเพณ ีหรอืสิทธิการถอืครองทีด่ินโดยอสิระ การถือครองที่มี

มาก่อน หรือสิทธิถือครองที่มีการแจ้งสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ

ของประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ที่ดินตามจารีตประเพณี ขณะที่ที่ดินส่วนใหญ่นี้จัด

เป็นพื้นที่ป่าของรัฐ และกฎหมายระดับชาติไม่ยอมรับสิทธิในที่ดินตามจารีตประเพณี ทำให้ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่า

พื้นเมือง ขาดความมั่นคงในการถือครองที่ดินอย่างมาก 

 สิทธิิการจััดการป่่าชุมชน

แมว้า่พระราชบญัญตัปิา่ชมุชนจะใหก้ารรบัรองทางกฎหมายเกีย่วกบัสิทธิของชุมชนทอ้งถิน่ในการจดัการปา่ของตนเอง แตม่ข้ีอจำกดั

เนือ่งจากพระราชบัญญตัอินญุาตใหม้กีารจัดตัง้ป่าชมุชนนอกพืน้ทีป่า่คุม้ครองเทา่นัน้ ดงันัน้ชาวบา้นมากกวา่ 4,000 หมูบ่า้นทีอ่าศยั

อยูใ่นเขตปา่คุม้ครองในประเทศไทยจงึไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระราชบญัญตันิี้10 นอกจากนีพ้ระราชบญัญตัยิงัคงเพกิเฉยเก่ียวกบัสทิธิ

ของชุมชนใกล้เคียงที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการจัดสรรด้วย

บทวิเคราะห์
สิทธิในการถือครองของชุมชนบางอย่างไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติป่าชุมชน ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ 

ไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในพื้นที่ป่าตามจารีตประเพณีและสิทธิในการจัดการป่า เช่น อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์ปา่ไม้ การใชก้ฎหมายตามอำนาจของรัฐบาลอาจขัดแย้งกับความเป็นเจา้ของดัง้เดิมของชุมชนและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 

เนือ่งจากยงัขาดการยอมรับอยา่งชดัเจนถงึความเปน็เจา้ของและการใชท้รพัยากรของชมุชน ซึง่อาจนำไปสูค่วามขดัแยง้ระหวา่งชมุชน

ท้องถิ่นและภาครัฐ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างชุมชน

ภูมิปัญญาด้ังเดิมเกี่ยวกับป่าไม้มีความสำาคัญต่อการจัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพระราชบัญญัติและกฏระเบียบอื่น ๆ 

ขาดการยอมรับเกี่ยวกับภูมิปัญญาดั้งเดิมและสิทธิต่าง ๆ อาจนำาไปสู่ความเส่ือมโทรมของป่าไม้และเป็นอุปสรรคต่อความสำาเร็จใน

การพัฒนาป่าชุมชน

พระราชบัญญัติไม่ได้กล่าวถึงสิทธิของชุมชนใกล้เคียงอย่างชัดเจน การจัดการป่าชุมชนที่ประสบความสำาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ

จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสมาชิกของป่าชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ชุมชนที่อยู่ติดกับป่าชุมชนอาจช่วยสนับสนุน 

การจัดการป่าไม้ด้วยการลาดตระเวนหรือช่วยสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น

การจัดัสรรป่่าชมุชน
แนวทางสำาหรบักฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิภิาพ

การออกแบบกระบวนการที่เรียบง่ายในการจัดสรรป่าชุมชนมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเข้าถึงป่าชุมชน กฎหมายป่าไม้

ชุมชนควรประกอบด้วย

■	 จััดิให้ม่กระบวนการที่่�ชัดิเจันและเร่ยบง่าย

กระบวนการนี้ควรอนุญาตให้กลุ่มที่ระบุว่า ตนเองเป็นชุมชน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง หรือสามารถขอการ

สนับสนุนภายนอกได้

■	 การระบุว่า ใครสามารถืขอจััดิตั�งป่าชุมชนไดิ้

กรอบกฎหมายควรระบุอย่างชัดเจนว่าใครสามารถได้รับการจัดสรรป่าชุมชน โดยนิยามความหมายของ ‘ชุมชน’ และคำนึงถึง 

กลุ่มคนหลากหลายที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ เป็นต้น

■	 จััดิให้ม่กระบวนการจััดิตั�งนิติบุคคลที่่�ที่ำไดิ้ง่าย

หากจำเป็นต้องจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อการเข้าถึงป่าชุมชน กฎหมายควรทำให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้ไม่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

■	 กำหนดิขนาดิและประเภที่ของป่า

กฎหมายควรกำหนดขนาดของป่า ไม่ว่าจะจำกัดขอบเขตหรือไม่ก็ตาม รวมถึงประเภทของป่าไม้ หรือพื้นที่ป่าที่ป่าชุมชนสามารถ

จดัตัง้ได ้พืน้ทีค่วรมขีนาดทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการพฒันาชมุชนและความยัง่ยนืของปา่ไม ้รวมถงึควรพจิารณาวธิกีารใชป้ระโยชน์

ป่าของชุมชนในปัจจุบัน
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■	 จััดิที่ำกฎเกณีฑ์์สำหรับการต่ออายุป่าชุมชน

ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความมั่นคงและความแน่นอนทางกฎหมาย กฎหมายควรกำหนดกฎเกณฑ์การต่ออายุป่าชุมชนโดยมี

เกณฑ์ที่ชัดเจนและขั้นตอนที่สามารถเข้าถึงได้

■	 ร่างขั�นตอนการจััดิสรรที่่�ชัดิเจัน

ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้นใ่จวา่ชมุชนสามารถเขา้ถงึปา่ชมุชนได ้ขัน้ตอนการจดัสรรควรไดร้บัการชีแ้จงไว ้ควรเปน็ขัน้ตอนทีเ่รยีบงา่ยและชมุชน

สามารถเข้าถึงได้

■	 เสนอรายละเอ่ยดิหลักเกณีฑ์์การยื�นขอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การย่ืนขอควรระบุอยู่ในกฎหมายเพื่อหลีกเล่ียงการตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น 

กฎหมายควรระบุระยะเวลาทีฝ่่ายบรหิารใชใ้นการพจิารณาการยืน่ขอในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ ตลอดจนผลลัพธใ์นกรณีที่

ไม่มีการตอบรับจากฝ่ายบริหาร

■	 จััดิให้ม่กลไกการอุที่ธิรณี์

กฎหมายควรจัดให้มีกลไกการอุทธรณ์หรือความเป็นไปได้ในการยื่นขอใหม่หากถูกปฏิเสธ

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

ใครสามารถุจััดติั�งป่่าชุมชนได้ 

พระราชบญัญตันิยิามชมุชนวา่ เปน็กลุม่คนทีม่คีวามสนใจรว่มกนัในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีช่อบดว้ยกฎหมาย และมกีารสนบัสนนุ

สมาชิกในกลุ่ม รวมถึงมีการประชุมกลุ่มเป็นประจำาและมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

ป่าชุมชนสามารถจัดตั้งได้โดยกลุ่มคนอย่างน้อย จำานวน 50 คน โดยมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตอำาเภอ

เดียวกัน สมาชิกในชุมชนต้องอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ป่าตั้งอยู่อย่างน้อยห้าปีที่ผ่านมา11

ชุมชนไม่จำาเป็นต้องจัดต้ังนิติบุคคลเพื่อจัดการป่าชุมชน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติกำาหนดให้ชุมชนต้องจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนเมื่อป่าชุมชนได้รับการจัดสรรแล้ว คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต้องดำาเนินการจัดการป่าไม้ตามแผนการจัดการ 

ปา่ชมุชนทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการจดัการปา่ชมุชนประจำาจงัหวดั นอกจากนีค้ณะกรรมการจดัการปา่ชมุชนยงัมบีทบาทอ่ืน ๆ  เชน่ 

ทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในชุมชน เป็นต้น

ขั�นติอนการจััดสรร

การจัดสรรป่าชุมชนมีความซับซ้อน มีขั้นตอนการตัดสินใจอย่างน้อย 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน 

ทอ้งถิน่ คณะกรรมการปา่ชมุชนประจำจงัหวดั และอธบิดกีรมปา่ไม ้ซึง่ขัน้ตอนนีอ้าจใชเ้วลาอยา่งนอ้ยประมาณ 130 วนั หรอืมากกวา่ 

220 วัน หากมีการส่งคำขอที่ทับซ้อนกัน และอาจเพิ่มเป็น 355 วันหากมีการคัดค้านและอุทธรณ์ กรอบเวลาเหล่านี้เป็นเพียงการ

ประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคำขอต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่ รวมถึงหากมีการคัดค้านและอุปสรรคอื่นเกิดขึ้น ซึ่งตัวกฎหมายยังมี

ความไม่ชัดเจนในขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์

การจัดตั้งป่าชุมชนมีหลายขั้นตอน ขั้นตอนหลักๆ มีดังนี้ 

1. ยื่นคำขอ

ชุมชนยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องถิ่นหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด คำขอต้องระบุ

วัตถุประสงค์ ชื่อของสมาชิกคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ประวัติโดยย่อของชุมชน ระยะเวลาการก่อตั้งป่า แผนที่คร่าวๆ ของ

ขอบเขตป่า และแผนการจัดการป่าไม้

2. ตรวจสอบและประกาศสาธารณะ

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ตรวจสอบคำขอและดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ลงประกาศสาธารณะเกี่ยวกับคำร้องขอดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะ เช่น ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขต หรือสำนักงานองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นภาค เป็นระยะเวลา 45 วัน ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้สนใจ บริษัท หรือกลุ่มใด ๆ สามารถเสนอข้อโต้แย้งได้  
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ยื่่�นคำำ�ขอ

ก�รอนุมััติิ

ติรวจสอบและประก�ศติ่อส�ธ�รณะ

ก�รเผยื่แพร่และก�รแก้ไข

สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้ทีี่�ได้รับมอบห้มายจัากอธิิบดี
กรมป่าไม้พิจัารณาคำขอภายในระยะเวิลา 10 วิัน

ห้ากคำขอไม่สัมบร้ณ์ห้รอ่ไม่
ถึ้กต้ิอง ชุมชนต้ิองแก้ไข
คำขอภายในระยะเวิลา  
30 วิัน

ถ้ึาคำขอเสัรจ็ัสัมบร้ณ์ สัำนกับรหิ้ารจัดัการที่รพัยากรป่าไม้จัะสัำรวิจัพ่น้ที่ี�
และจัดัเติรยีมแผนที่ี�แสัดงขอบเขติ ภายในระยะวิลา 45 วินั ห้ลงัจัากนัน้
สัำนกับรหิ้ารจัดัการที่รพัยากรป่าไม้จัะประกาศส่้ัสัาธิารณะ และมรีะยะ
เวิลา 30 วินัในการรวิบรวิมควิามคดิเห้น็และการคดัค้านจัากสัาธิารณชน

สัำนกับรหิ้ารจัดัการที่รพัยากรปา่ไมจ้ัดัที่ำรายงาน ซึ่ึ�งรวิมถึึงควิาม
คดิเห้น็ที่ี�คดัคา้น สัำห้รบัการพจิัารณาของคณะกรรมการปา่ชมุชน
ประจัำจัังห้วิัดภายใน 45 วิัน

ห้ากอธิิบดีกรมป่าไม้ไม่เห้็นด้วิย สัามารถึให้้ควิามเห้็นติ่อคณะ
กรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดได้ภายในระยะเวิลา 45 วิัน

ห้ากมีการร้องขอที่ี�ที่ับซึ่้อนกัน สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้จัะ
เล่�อนพิจัารณาคำขอและแจั้งให้้ผ้้ย่�นคำขอบรรลุข้อติกลงร่วิมกัน

ห้ากได้รับการอนุมัติิ คณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดจัะแจั้ง
ติ่อผ้้ย่�นคำขอ ผ้้คัดค้าน และอธิิบดีกรมป่าไม้ภายใน 15 วิัน ซึ่ึ�งยัง
สัามารถึอทุี่ธิรณต์ิอ่คณะกรรมการนโยบายปา่ชมุชนไดภ้ายในระยะ
เวิลา 45 วิัน

ผ้้ย่�นคำขอและผ้้คัดค้านสัามารถึย่�นอุที่ธิรณ์ติ่อคณะกรรมการ
นโยบายป่าชุมชนได้ภายในระยะเวิลา 45 วิัน

คณะกรรมการนโยบายป่าชมุชนพจิัารณา
การอทุี่ธิรณ์และติดัสันิขัน้สัดุท้ี่าย ภายใน
ระยะเวิลา  45 วินั

เม่�อแผนการจััดการป่าชุมชนมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการจััดการป่าชุมชน 
สัามารถึกระที่ำได้ดังนี้:
■	 เสันอแผนการจััดการป่าชุมชนฉบับปรับปรุงโดยที่ำเป็นคำร้องไปยังคณะ

กรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด
■	ย่�นคำร้องขอขยายเขติป่าชุมชนห้ร่อขอยกเลิกคำร้องนั้น

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประจัำ
จัังห้วิัดอนุมัติิคำขอ

อธิิบดีประกาศอนุมัติิในราชกิจัจัานุเบกษาป่าชุมชนให้้มีผลบังคับใช้ 

กำห้นดให้้ชุมชนมีสัมาชิกอย่างน้อย 50 คน 
และเป็นผ้้ที่ี�มีอายุ 18 ปีบริบ้รณ์ขึ้นไป โดย
อาศัยอย้่ในเขติอำเภอเดียวิกัน

ชุมชนย่�นคำร้องติ่อผ้้วิ่าราชการจัังห้วิัดห้ร่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด 
คำขอติ้องประกอบด้วิย
■	ช่�อและประวิัติิของผ้้สัมัคร
■	รายนามคณะกรรมการป่าชุมชนที่ี�ได้รับการเล่อกติั้ง
■	ประวิัติิโดยย่อของชุมชน อธิิบายที่ี�ติั้งของพ่้นที่ี� แผนที่ี�แสัดงขอบเขติป่าชุมชน 

แผนการจััดการป่าชุมชนพร้อมกับวิัติถึุประสังค์ในการจััดติั้งป่าชุมชน รวิมถึึง
พ่้นที่ี�อนุรักษ์

■	ป่าชายเลนห้ร่อป่าสังวินแห้่งชาติิติ้องได้รับการยินยอมจัากกรมที่รัพยากรที่าง
ที่ะเลและชายฝั่ั�งก่อน

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจัะพัฒนาห้ลักเกณฑ์์ วิิธิีการ และเง่�อนไขเพิ�ม
เติิมเพ่�อจััดติั้งป่าชุมชน

1

2

3 4

ห้ากชมุชนติกลงทีี่�จัะยกเลิกคำขอที่ัง้ห้มด 
แติ่มีชุมชนใดชุมชนห้นึ�งย่�นคำขอมาอีก
ครัง้ภายในระยะเวิลา 90 วินั สัำนกับรหิ้าร
จััดการที่รัพยากรป่าไม้จัะยังคงพิจัารณา
คำขอนั้นอย้่

ถึ้าไม่สัามารถึบรรลุข้อ
ติกลงร่วิมกันได้ สัำนัก
บริห้ารจััดการที่รัพยากร
ป่ า ไ ม้จัะยกเ ลิกคำขอ
ที่ั้งห้มดออกจัากระบบ

วิธีก�รจัดติั�ง 
ป่�ชุุมัชุน 
ในประเทศไทยื่

ห้ากคณะกรรมการป่าชมุชนประจัำจังัห้วิดั
ติดัสิันว่ิาแผนการจัดัการป่าชุมชนยังไม่ถึก้
ต้ิองห้รอ่ไม่ครบถ้ึวิน ผ้ย้่�นคำขอจัะมรีะยะ
เวิลา 45 วินัในการแก้ไข

X

X

X

ห้ากไม่แก้ไขติามเวิลาทีี่�กำห้นด  
สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้
จัะแจั้งผ้้ย่�นคำขอเป็นลายลักษณ์
อักษรวิ่าคำขอนั้นถึ้กการยกเลิก

ห้ากไม่มกีารแก้ไข คณะ
กรรมการป่าชมุชนประจัำ
จัังห้วัิดอาจัปฏิิเสัธิคำ 
ขอนัน้
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สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จะจัดทำรายงานและส่งไปยังคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด พร้อมด้วยคำขอ และการ

อ้างสิทธิถือครองหรือสิทธิในการใช้ที่ดินที่ถูกแนบมาด้วย 

3. การอนุมัติ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอนุมัติคำขอหากเอกสารทั้งหมดถูกต้องตามขั้นตอนและไม่มีผู้คัดค้าน

4. การประกาศ

หากอธิบดีกรมป่าไม้เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ให้ประกาศการอนุมัติในราชกิจจานุเบกษาและจัด

ตั้งป่าชุมชนอย่างเป็นทางการ

การแสดงความสามารถุในการดูแลป่่าไม้

ชมุชนทีต้่องการขึน้ทะเบียนปา่ชมุชนตอ้งแสดงความสามารถในการดูแลปา่ไม ้ทัง้นี ้กฎหมายไม่ไดร้ะบอุยา่งชดัเจนว่า ความสามารถ

นี้คืออะไร แต่ทั้งนี้อาจมีการระบุไว้ในกฎระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

ข้อโติ้แย้ง

ข้อโต้แย้งสามารถถูกเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนของรัฐ หรือบุคคลที่กำลังใช้พื้นที่นั้น หรือกำลังยื่นคำขอใช้พื้นที่

เดียวกัน คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดจะพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาและแจ้งให้ชุมชนและบุคคลที่คัดค้านทราบ ซึ่งทั้ง

สองฝ่ายมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

คำาขอท่�ทับซ้้อนกัน

เมื่อมีคำขอที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจะได้รับการไกล่เกลี่ยให้บรรลุข้อตกลงว่าจะยกเลิกคำขอใดคำขอหนึ่งหรือรวมสอง

คำขอเขา้ด้วยกัน หากไม่สามารถตกลงกันได้ คำขอทัง้หมดจะถูกยกเลิกและถูกลบออกจากระบบ ในกรณีนีชุ้มชนต้องไกล่เกลีย่กันเอง 

ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนได้ ดังน้ันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการกำหนดกฎระเบียบเพื่อจัดให้มีกลไกทาง

กฎหมายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ที่คัดค้านคำขอและเพื่อป้องกันความขัดแย้ง

กฎเพิ�มเติิม

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนควรพัฒนากฎเกณฑ์เพิม่เติมในการจัดตัง้ป่าชุมชน องค์ประกอบทีส่ำคัญหลายอย่างยังขาดหาย เชน่ 

เนื้อหาของแผนการจัดการป่า ทำให้กรอบกฎหมายปัจจุบันไม่สมบูรณ์

ระยะเวลาการติ่ออายุ

ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติที่รับรองสิทธิในการต่ออายุป่าชุมชนอย่างชัดเจน แม้จะมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการต่อ

อายุแผนการจัดการป่าชุมชนหลังผ่านไปห้าปี แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถต่ออายุได้กี่ครั้ง และกระบวนการใดที่ควรดำเนิน

การ จะเกิดอะไรขึ้นหากแผนการจัดการป่าชุมชนไม่ถูกต่ออายุ

กรอบเวลาท่�กำาหนด

การกำหนดกรอบเวลาในการอนุมตัหิรือยกเลิกคำขอจะช่วยให้มัน่ใจได้ถงึประสิทธิภาพของกระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรป่าชุมชน 

แม้พระราชบัญญัติจะกำหนดช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ในการพิจารณาคำขอของชุมชนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เช่น 30 

ถงึ 45 วนั แต่ไมมี่การระบวุา่หากไม่มกีารตอบสนองจากฝา่ยบรหิารภายในระยะเวลาทีก่ำหนดจะสง่ผลกบัการอนมุตัหิรอืยกเลกิคำขอ

หรือไม่

การสนับสนุนจัากฝ่่ายบริหาร

ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่อนุญาตหรือกำหนดอย่างชัดเจนให้ฝ่ายบริหารต้องสนับสนุนชุมชนในกระบวนการจัดสรรป่าชุมชน มีเพียง

บทบัญญัติทั่วไปที่ว่าด้วยการสนับสนุนชุมชนให้ปฏิบัติตามหน้าที่ แต่ไม่ได้ระบุถึงกิจกรรมเฉพาะใด ๆ12

ยื่่�นคำำ�ขอ

ก�รอนุมััติิ

ติรวจสอบและประก�ศติ่อส�ธ�รณะ

ก�รเผยื่แพร่และก�รแก้ไข

สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้ทีี่�ได้รับมอบห้มายจัากอธิิบดี
กรมป่าไม้พิจัารณาคำขอภายในระยะเวิลา 10 วิัน

ห้ากคำขอไม่สัมบร้ณ์ห้รอ่ไม่
ถึ้กต้ิอง ชุมชนต้ิองแก้ไข
คำขอภายในระยะเวิลา  
30 วิัน

ถ้ึาคำขอเสัรจ็ัสัมบร้ณ์ สัำนกับรหิ้ารจััดการที่รพัยากรป่าไม้จัะสัำรวิจัพ่น้ที่ี�
และจัดัเติรยีมแผนที่ี�แสัดงขอบเขติ ภายในระยะวิลา 45 วินั ห้ลังจัากนัน้
สัำนกับรหิ้ารจััดการที่รพัยากรป่าไม้จัะประกาศส่้ัสัาธิารณะ และมรีะยะ
เวิลา 30 วินัในการรวิบรวิมควิามคดิเห้น็และการคดัค้านจัากสัาธิารณชน

สัำนกับรหิ้ารจััดการที่รพัยากรปา่ไมจั้ัดที่ำรายงาน ซึ่ึ�งรวิมถึงึควิาม
คดิเห้น็ที่ี�คดัคา้น สัำห้รบัการพจิัารณาของคณะกรรมการปา่ชมุชน
ประจัำจัังห้วิัดภายใน 45 วิัน

ห้ากอธิิบดีกรมป่าไม้ไม่เห้็นด้วิย สัามารถึให้้ควิามเห้็นติ่อคณะ
กรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดได้ภายในระยะเวิลา 45 วิัน

ห้ากมีการร้องขอที่ี�ที่ับซึ่้อนกัน สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้จัะ
เล่�อนพิจัารณาคำขอและแจั้งให้้ผ้้ย่�นคำขอบรรลุข้อติกลงร่วิมกัน

ห้ากได้รับการอนุมัติิ คณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดจัะแจั้ง
ติ่อผ้้ย่�นคำขอ ผ้้คัดค้าน และอธิิบดีกรมป่าไม้ภายใน 15 วิัน ซึ่ึ�งยัง
สัามารถึอทุี่ธิรณต์ิอ่คณะกรรมการนโยบายปา่ชมุชนไดภ้ายในระยะ
เวิลา 45 วิัน

ผ้้ย่�นคำขอและผ้้คัดค้านสัามารถึย่�นอุที่ธิรณ์ติ่อคณะกรรมการ
นโยบายป่าชุมชนได้ภายในระยะเวิลา 45 วิัน

คณะกรรมการนโยบายป่าชมุชนพจิัารณา
การอทุี่ธิรณ์และติดัสันิขัน้สัดุท้ี่าย ภายใน
ระยะเวิลา  45 วินั

เม่�อแผนการจััดการป่าชุมชนมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการจััดการป่าชุมชน 
สัามารถึกระที่ำได้ดังนี้:
■	 เสันอแผนการจััดการป่าชุมชนฉบับปรับปรุงโดยที่ำเป็นคำร้องไปยังคณะ

กรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด
■	ย่�นคำร้องขอขยายเขติป่าชุมชนห้ร่อขอยกเลิกคำร้องนั้น

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประจัำ
จัังห้วิัดอนุมัติิคำขอ

อธิิบดีประกาศอนุมัติิในราชกิจัจัานุเบกษาป่าชุมชนให้้มีผลบังคับใช้ 

กำห้นดให้้ชุมชนมีสัมาชิกอย่างน้อย 50 คน 
และเป็นผ้้ที่ี�มีอายุ 18 ปีบริบ้รณ์ขึ้นไป โดย
อาศัยอย้่ในเขติอำเภอเดียวิกัน

ชุมชนย่�นคำร้องติ่อผ้้วิ่าราชการจัังห้วิัดห้ร่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด 
คำขอติ้องประกอบด้วิย
■	ช่�อและประวิัติิของผ้้สัมัคร
■	รายนามคณะกรรมการป่าชุมชนที่ี�ได้รับการเล่อกติั้ง
■	ประวิัติิโดยย่อของชุมชน อธิิบายที่ี�ติั้งของพ่้นที่ี� แผนที่ี�แสัดงขอบเขติป่าชุมชน 

แผนการจััดการป่าชุมชนพร้อมกับวิัติถึุประสังค์ในการจััดติั้งป่าชุมชน รวิมถึึง
พ่้นที่ี�อนุรักษ์

■	ป่าชายเลนห้ร่อป่าสังวินแห้่งชาติิติ้องได้รับการยินยอมจัากกรมที่รัพยากรที่าง
ที่ะเลและชายฝั่ั�งก่อน

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจัะพัฒนาห้ลักเกณฑ์์ วิิธิีการ และเง่�อนไขเพิ�ม
เติิมเพ่�อจััดติั้งป่าชุมชน

1

2

3 4

ห้ากชมุชนติกลงทีี่�จัะยกเลิกคำขอที่ัง้ห้มด 
แติ่มีชุมชนใดชุมชนห้นึ�งย่�นคำขอมาอีก
ครัง้ภายในระยะเวิลา 90 วินั สัำนกับรหิ้าร
จััดการที่รัพยากรป่าไม้จัะยังคงพิจัารณา
คำขอนั้นอย้่

ถึ้าไม่สัามารถึบรรลุข้อ
ติกลงร่วิมกันได้ สัำนัก
บริห้ารจััดการที่รัพยากร
ป่ า ไ ม้จัะยกเ ลิกคำขอ
ที่ั้งห้มดออกจัากระบบ

วิธีก�รจัดติั�ง 
ป่�ชุุมัชุน 
ในประเทศไทยื่

ห้ากคณะกรรมการป่าชมุชนประจัำจัังห้วิดั
ติดัสิันว่ิาแผนการจััดการป่าชุมชนยังไม่ถึก้
ต้ิองห้รอ่ไม่ครบถ้ึวิน ผ้ย้่�นคำขอจัะมรีะยะ
เวิลา 45 วินัในการแก้ไข

X

X

X

ห้ากไม่แก้ไขติามเวิลาทีี่�กำห้นด  
สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้
จัะแจั้งผ้้ย่�นคำขอเป็นลายลักษณ์
อักษรวิ่าคำขอนั้นถึ้กการยกเลิก

ห้ากไม่มกีารแก้ไข คณะ
กรรมการป่าชมุชนประจัำ
จัังห้วัิดอาจัปฏิิเสัธิคำ 
ขอนัน้
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ป่่าชุมชนท่�ถุูกจััดติั�งข้�นก่อนม่พระราชบัญญัติิ

หากป่าชุมชนใดถูกจัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ หรือได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จะได้

รับการอนุมัติให้เป็นป่าชุมชนโดยอัตโนมัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน โดยชุมชนต้องยื่นแผนการจัดการป่าชุมชนภายในสองปีนับ

แต่วันที่ข้อบังคับป่าชุมชนมีผลใช้บังคับ13 นอกจากน้ี มีการให้ความสำาคัญกับการรับรองป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในเขตป่าหรือเขตพื้นที่

ราชการก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นป่าคุ้มครองภายใต้กฎหมายอุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า14 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ป่าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าข่ายจัดเป็นพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายใหม่จะยังถือว่าเป็นป่าชุมชนภายใต้พระ

ราชบัญญัติป่าชุมชน

บทวิเคราะห์

โดยรวมแล้ว กฎหมายได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนการจัดสรรป่าชุมชนเป็นครั้งแรก มีขั้นตอนมากมายที่ชุมชนจะต้องปฏิบัติ

ตาม มีลำาดับเวลาสำาหรับข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ และมีบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ หรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัด อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ใช้เวลานานและมีความซับซ้อน ดังนั้นชุมชนอาจไม่

สามารถปฏิบัติตามกระบวนการได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สามท่ีสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจขั้นตอนการสมัครเพื่อ

เตรียมแผนการจัดการป่าไม้ได้

นอกจากนี้ ขั้นตอนบางอย่างของกระบวนการยังไม่มีความชัดเจน เช่น สำานักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จะทำาอย่างไรกับข้อมูลที่

ชุมชนยื่นไว้เมื่อไม่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม

กระบวนการต่ออายุป่าชุมชนไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ที่จะมีการต่ออายุแผนการจัดการและต่อ

อายุระยะเวลาของป่าชุมชนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งคือห้าปี

การป่กครองภายในชมุชน
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิิภาพ

ปัจจัยที่ว่าด้วยการปกครองภายในชุมชน คือ

■	 ความรับผิดิชอบ การเป็นตัวแที่น และความโปร่งใส

พระราชบัญญัติควรระบุอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบ การเป็นตัวแทน และความโปร่งใส โดยยึดถือเป็นหลักการในการดำเนิน

การป่าชุมชน

■	 การปรับให้เข้ากับการปกครองที่่�ม่อย่่ภายในชุมชน

กฎหมายควรอนุญาตให้ชุมชนใช้กลไกของตนเองในการนำหลักการเหล่าน้ีไปปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนควรสามารถตัดสินใจ

ไดเ้องเกีย่วกบัองคป์ระกอบ บทบาท และข้ันตอนการปฏบิตังิานของกลุม่คนทีม่อีำนาจตดัสนิใจเกีย่วกบัปา่ชมุชน ชมุชนควรสามารถ

สร้างกลไก เช่น กระดานประกาศข่าวสารสาธารณะ เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิก นอกจากนี้ชุมชนควรสามารถใช้กลไกความรับ

ผิดชอบภายในของชุมชน ติดตามกิจกรรมของกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับป่าชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริต การถูกเอารัดเอา

เปรียบจากชนชั้นอภิสิทธิ์ภายในพื้นที่ และการตัดสินใจตามอำเภอใจ

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

อำานาจัการติัดสินใจัของชุมชน

พระราชบัญญัติรับรองว่าชุมชนมีอำานาจตัดสินใจในการจัดการป่าชุมชน อย่างไรก็ตาม การอนุมัติแผนการจัดการป่าไม้ในขั้นตอน

สุดท้ายยังขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่15

ชุมชนสามารถสร้างกฎระเบียบของตนเองสำาหรับการจัดการป่าชุมชน การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และการ

จัดการทรัพย์สินส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม กฎชุมชนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และต้องได้รับการ
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อนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัดก่อน16 ซึ่งไม่มีการกำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับคณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัด

ในการปฏิเสธกฏระเบียบที่ชุมชนสร้างขึ้น รวมถึงรายละเอียดกระบวนการปฎิเสธนี้

การติัดสินใจัของคณีะกรรมการจััดการป่่าชุมชน

การตัดสินใจเกี่ยวกับสมาชิกภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

นโยบายป่าชุมชนกำหนดขึ้น17 ยกตัวอย่างเช่น กฏระเบียบเรื่องการเลือกต้ังสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง และการเปลี่ยนแปลง

สมาชิกป่าชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกรอบที่กำหนดไว้ให้ชุมชนปฏิบัติตาม แต่ยังคงไม่ชัดเจนว่าเงื่อนไขใดและระดับไหนที่จำกัดสิทธิ

การตัดสินใจของชุมชน

การนำาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล

พระราชบัญญัตไิม่ได้กำหนดให้ชมุชนสร้างกลไกเฉพาะเพือ่การนำเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกับป่าไม้และการจัดการป่าไม้แก่สมาชิก

ในชุมชนและบุคคลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากน้ี พระราชบัญญัติเพียงกำหนดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสร้างความตระหนักแก่

บุคคลภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและอื่น ๆ ที่ดำเนินการในป่าชุมชน18

ความรับผิดชอบ

ชุมชนไม่จำเป็นต้องสร้างกลไกความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีหรือสร้างกลไกการร้องเรียนเพื่อให้แน่ใจว่ามีระบบการรับ

ผิดชอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ในแง่ของความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภายนอก ชุมชนต้องรายงานต่อคณะกรรมการป่าชุมชน

ประจำจังหวัดทุกปีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง ถ้าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ คณะ

กรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสามารถถอดถอนคณะกรรมการทั้งหมดหรือถอดถอนสมาชิกบางส่วนด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 75 

ของผู้ที่ออกเสียงทั้งหมด19 แม้สิ่งน้ีจะทำให้มีการติดตามตรวจสอบคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและกิจกรรมของคณะกรรมการฯ 

แต่ก็ไม่ได้ให้อำนาจแก่สมาชิกป่าชุมชนในการใช้กลไกความรับผิดชอบของพวกเขาเอง

บทวิเคราะห์

แม้จะมีบทบัญญัติบางประการที่กล่าวถึงกลไกการปกครองภายในชุมชนในพระราชบัญญัติ ซึ่งแม้จะมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ให้

เข้ากับบริบทของชุมชน แต่ยังคงมีองค์ประกอบที่ขาดหายจากกรอบของพระราชบัญญัติปัจจุบัน ได้แก่

■	 กลไกในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลระหว่างสมาชิกในชุมชน

■	 ตัวแทนของกลุ่มชายขอบในคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

■	 กลไกการแก้ไขข้อขดัแย้งในระดับชมุชน ไม่วา่จะเป็นกลไกทีมี่อยูแ่ล้ว กลไกตามจารีตประเพณี หรือกลไกทีจั่ดตัง้ขึน้สำหรับปา่ชมุชน

การมส่ว่นร่วมของชมุชนและการเป็่นตัิวแทนของกลุม่คนชายขอบ
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิิภาพ

เพื่อให้มั่นใจว่าป่าชุมชนขับเคล่ือนโดยชุมชนอย่างแท้จริง กฎหมายควรมีบทบัญญัติที่รับประกันการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนใน

ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง ชนเผ่าพื้นเมือง และคนที่ยากจนที่สุดหรืออยู่ชายขอบที่สุดของชุมชน ตัวอย่างคือ อาจ

มบีทบญัญัตทิีก่ำาหนดใหม้กีารประชุมในชุมชนอยา่งสม่ำาเสมอโดยสมาชกิในชมุชนทัง้หมดมสีว่นรว่ม หรอืมกีารกำาหนดโควตา เพือ่ให้

มั่นใจได้ว่ามีตัวแทนจากคนทุกกลุ่มร่วมในกลุ่มผู้มีอำานาจตัดสินใจเกี่ยวกับป่าชุมชน รวมทั้งมีบทบาทในระดับบริหาร

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

การม่ส่วนร่วม

รฐัธรรมนูญและกฎหมายป่าไม้ในประเทศไทยเปิดโอกาสให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม อยา่งไรก็ตาม พระราชบัญญัติ

ป่าชุมชนไม่ได้ระบุถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มีการเสนอมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม

เปราะบางสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนและการตัดสินใจ
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การเป็่นติัวแทน

โดยรวมแล้วไม่มีการกล่าวถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ชนเผ่าพื้นเมือง ผู้หญิง หรือเยาวชน และการ

มีส่วนร่วมในป่าชุมชนของพวกเขาเหล่านี้

บทวิเคราะห์

พระราชบัญญัติไม่ได้ระบุชัดเจนถึงกลุ่มคนที่หลากหลายที่สามารถจัดตั้ง ‘ชุมชน’ ได้ เช่น ชนเผ่าพื้นเมือง ผู้หญิง เยาวชน คนจนและ

คนชายขอบ และผู้ที่ดำาเนินกิจกรรมเฉพาะบางอย่าง20

พระราชบัญญัติไม่ได้กำาหนดว่าสมาชิกในชุมชนต้องคำานึงถึงกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อสร้างความม่ันใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถเป็น

ตัวแทนและสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์ป่าไม้ได้

พระราชบญัญตัไิมไ่ดก้ลา่วถงึการมโีควตาของกลุม่เปราะบาง หรอืกลไกอืน่ ๆ  เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่พวกเขาเหลา่นีจ้ะไดร้บัประโยชนจ์าก

การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

พระราชบัญญัติไม่มีข้อกำาหนดว่าสมาชิกคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต้องมีตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นจากชนกลุ่ม

น้อยในชุมชน คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเพียงกำาหนดว่าสมาชิกของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ต้องมี “คุณสมบัติ” และ

ห้ามมี “คุณลักษณะต้องห้ามใด ๆ ของสมาชิกคณะกรรมการป่าชุมชน”21 ซ่ึงไม่มีนิยามอย่างชัดเจน หากไม่มีบทบัญญัติอื่นมาเพ่ิม

เติมในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นในการนิยามคำาว่า “คุณสมบัติ” และ “คุณลักษณะต้องห้าม” ในบทบัญญัติใหม่ เพื่อไม่ให้เกิด

การตีความเอง

การจัดัการป่่าชุมชน
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิิภาพ

เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายควรจะระบุสิ่งต่อไปนี้

■	 แนวที่าง

กฎหมายควรอนุญาตให้สมาชิกชุมชนพัฒนาแผนการจัดการป่าชุมชนเอง รวมถึงจัดเตรียมตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และคู่มือแนะนำ

ให้กับชุมชน

■	 การปรับตัว

กฎหมายควรสามารถปรับให้เข้ากับบริบทที่ต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่เสนอ ขนาดของชุมชน และขนาดของป่า

■	 แผนการจััดิการ

แผนการจดัการทีเ่ขา้ใจงา่ยและสามารถเขยีนเองไดจ้ะทำใหส้มาชกิมคีวามรูสึ้กเปน็เจา้ของรว่มในเนือ้หาและปฏบิตัติามขอ้กำหนด

ไดอ้ยา่งเตม็ใจยิง่ขึน้ ระดบัความซบัซอ้นของแผนการจดัการควรขึน้อยูก่บัศกัยภาพและความตอ้งการของชมุชน และประเภทของ

กิจกรรมที่ชุมชนวางแผนจะดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้แผนการจัดการยังคงเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่มีประโยชนสำหรับชุมชน 

ตัวอย่างเช่น บันทึกที่มีรายละเอียดของรายการต้นไม้และไม้ซุงอาจมีความจำเป็นเฉพาะกรณีที่ชุมชนมีแผนการขายผลิตภัณฑ์ป่า

ไม้ หรือสร้างรายได้จากการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

■	 ประเภที่ของกิจักรรม

กฎหมายควรกำหนดอยา่งชดัเจนวา่กิจกรรมใดทีอ่นญุาตใหท้ำ หรอืกจิกรรมใดทีเ่ปน็กจิกรรมตอ้งหา้มในปา่ชุมชน ซึง่หากมกีจิกรรม

ที่ถูกจำกัด ควรมีเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกิจกรรมนั้น เช่น การเล้ียงปศุสัตว์หรือการล่าสัตว์ในป่า

ชุมชน

■	 การยุติหรือยกเลิกป่าชุมชน

กฎหมายควรระบุเงื่อนไขที่อาจทำให้ป่าชุมชนถูกยกเลิกได้ และให้รายละเอียดขั้นตอนที่นำไปสู่การยุติป่าชุมชน รวมถึงความเป็น

ไปได้ที่จะอุทธรณ์คำตัดสินยุติป่าชุมชน
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■	 การม่ส่วนร่วมของบุคคลที่่�สาม

กฎหมายควรระบุเนื้อหาเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายสามารถสร้างกฎระเบียบเกี่ยว

กับการแทรกแซงของบุคคลที่สามในการดำเนินงานด้านป่าชุมชนและสำหรับการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน รวมถึง

ควรมีการป้องกันการทำสัญญาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุคคลที่สามกับชุมชน

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

โครงสร้างการจััดการ

ปา่ชุมชนได้รบัการจัดการโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนร่วมกับสมาชิกป่าชุมชนตามแผนการจัดการป่าทีไ่ด้รบัการอนุมตัโิดยคณะ

กรรมการจัดการป่าชุมชนประจำจังหวัด

แผนการจััดการป่่าชุมชน

แผนการจัดการเป็นเอกสารหลักสำหรับชุมชนในการขออนุญาตจัดตั้งป่าชุมชนและวางแผนวิธีการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน พระราช

บัญญัติไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าแผนการจัดการต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ซ่ึงจะมีรายละเอียดอยู่ในกฎระเบียบเพิ่มเติม พระราช

บญัญตักิำหนดวา่ แผนการจดัการตอ้งระบพุืน้ทีส่ำหรบัการอนรุกัษห์ากปา่ชุมชนมจีดุประสงคส์ำหรบัการอนรุกัษเ์ทา่นัน้ หรอืหากการ

ใช้ประโยชน์ป่าชุมชนเก่ียวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน แผนการจัดการต้องแสดงให้เห็นว่าชุมชนจะ

อนรุกัษ ์ฟืน้ฟู หรอืตดิตามสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรพัยากรธรรมชาติในพืน้ทีอ่นรุกัษ ์และพืน้ทีท่ีใ่ชป้ระโยชน์22

พระราชบญัญตันิีไ้มไ่ดเ้สนอแนวทางแกช่มุชนวา่จะพฒันาแผนการจดัการตามตวัอยา่งและคูม่อืแนะนำาอยา่งไร ซึง่เนือ้หาน้ีอาจมีอยู่

ในอนุบัญญัติที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

คณะกรรมการนโยบายปา่ชมุชนเปน็หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบในการควบคมุว่าจะพฒันาแผนการจดัการปา่ชมุชนอย่างไร23 ซึง่ประกอบ

ด้วยสมาชิกจำานวน 23 คน มีตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ  จำานวน 15 คน ตัวแทนจากภาคประชาสังคมอย่างมาก 2 คน 

และจำานวนท่ีเหลือเป็นสมาชิกคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อมหรือสังคมศาสตร์24 ผู้แทนท่ีไม่ใช่ภาค

รัฐจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กำาหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัปิา่ชมุชน ยกตวัอยา่งเชน่ ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่จะตอ้งเปน็ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาของตนเองและไม่มีประวตัอิาชญากรรม

ในอนาคตตอ้งมีการพฒันากฎระเบยีบเพิม่เตมิเพือ่ลดความคลมุเครอืในการนำากฎหมายไปใชแ้ละการจัดทำาแผนการจดัการปา่ชมุชน

สิทธิิของสมาชิกในชุมชน 

พระราชบัญญัติป่าชุมชนระบุกิจกรรมหลักที่สมาชิกป่าชุมชนสามารถดำาเนินการได้ ดังนี้

สมาชิกสามารถ

■	 เข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

■	 ได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของป่าชุมชน เช่น การเก็บผลิตภัณฑ์จากป่า การใช้ไม้ซุงและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อ

การใช้งานในครัวเรือนทั่วไปหรือเพื่อกิจกรรมสาธารณะ

■	 ใช้ป่าเพื่อการศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้

ในอนาคตกฎระเบียบควรระบุประเภทผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต้องห้ามหรือที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจำา

จังหวัดก่อน

กฎหมายระบุว่าเฉพาะไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นที่ชุมชนสามารถใช้เพื่อการยังชีพได้ และไม่อนุญาต

ให้ตัดไม้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ีกฎหมายยังระบุการรับมือกับสถานการณ์พิเศษ เช่น การใช้ไม้เพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติหรือเพื่อช่วยเหลือผู้คน ชุมชนสามารถใช้ไม้เพื่อสร้างบ้าน สะพาน และสาธารณูปโภคที่จำาเป็น ในกรณีนี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัดก่อน

พระราชบัญญัติได้ระบุกิจกรรมต้องห้ามในป่าชุมชน ดังนี้
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■	 เข้าป่าชุมชนเพ่�อการพักผ่อนห้ย่อนใจั
■	การได้รับผลประโยชน์จัากผลิติภัณฑ์์และบริการติามที่ี�อธิิบายไวิ้ในแผนการจััดการ:

●	 รวิบรวิมผลิติผลจัากป่า
●	 ใช้ไม้ซึุ่ง (ยกเวิ้นไม้ติามธิรรมชาติิที่ี�มีม้ลค่า) สัำห้รับการใช้งานในครัวิเร่อนที่ั�วิไปห้ร่อเพ่�อกิจักรรมสัาธิารณะ
●	 ใช้ไม้ติามธิรรมชาติิติามที่ี�กำห้นดไวิ้ในพระราชบัญญัติิป่าชุมชนเพ่�อบรรเที่าควิามเสัียห้ายจัากสัาธิารณภัย

ห้ร่อช่วิยเห้ล่อประชาชน ห้ากคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดอนุมัติิเป็นลายลักษณ์อักษร
●	 สัมาชิกไม่ติ้องเสัียค่าธิรรมเนียม ค่าสัมาชิก ห้ร่อค่าใช้ที่่อนไม้และผลิติภัณฑ์์จัากป่าไม้ที่ี�ได้จัากป่าชุมชน
●	 ใช้ที่รัพยากรธิรรมชาติิอ่�น ๆ สัำห้รับการใช้งานในครัวิเร่อนที่ั�วิไป

■	 ใช้ป่าชุมชนเพ่�อการศึกษาและสัร้างควิามติระห้นักในประเด็นการอนุรักษ์และสัิ�งแวิดล้อมติามที่ี�อธิิบายไวิ้ใน
แผนการจััดการ ติราบใดที่ี�การกระที่ำไม่ที่ำให้้ที่รัพยากรธิรรมชาติิ สัิ�งแวิดล้อม และควิามห้ลากห้ลายที่าง
ชีวิภาพเสั่�อมโที่รม

■	คณะกรรมการนโยบายป่าไม้กำห้นดผลิติภัณฑ์์ห้ร่อบริการที่ี�ห้้ามกระที่ำ และกำห้นดประเภที่การใช้งานที่ี�ติ้อง
ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจัากคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดก่อน

■	  การอาศยัในห้ร่อประกอบอาชพีจัากป่า
ชมุชน

■	 การถึางป่า เผา ขดุ ล่าสัตัิว์ิป่าคุ้มครอง การ
ที่ำให้้ป่าชมุชนเสั่�อมโที่รม

■	 การใช้ไม้เกนิที่ี�บญัญตัิไิว้ิในพระราชบญัญตัิิ
ป่าชมุชน

■	 การสัร้างอาคาร เว้ินแต่ิจัำเป็นสัำห้รบัห้น้าที่ี�
ของคณะกรรมการจัดัการป่าชมุชน เช่น ห้อ
ระวิงัไฟ

■	 การเข้าป่าชมุชนเพ่�อเรยีนร้เ้กี�ยวิ
กบัที่รพัยากรธิรรมชาติแิละการ
อนรุกัษ์สัิ�งแวิดล้อมติามกฎ
ระเบยีบของคณะกรรมการ
จัดัการป่าชมุชน 

■	 การศึกษา ค้นควิ้า และสัำรวิจั
ควิามห้ลากห้ลายที่างชีวิภาพที่ี�
ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์
อักษรจัากคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจัำจัังห้วิัด

■	 ร้อยละ 50 ของค่าปรับที่ี�เรียกเก็บจัากควิามผิดที่ี�เกิดขึ้นในป่าชุมชนจัะถึ้กนำเข้ากองทีุ่นเพ่�อการ
จััดการป่าชุมชน สั่วินที่ี�เห้ล่อนำเข้ารัฐ

■	 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน กำห้นดอัติราและขั้นติอนสัำห้รับคณะกรรมการจััดการป่าชุมชนใน
การเก็บค่าธิรรมเนียมจัากผ้้ที่ี�ไม่ใช่สัมาชิกที่ี�เข้าใช้ป่าชุมชน

■	 เงินสัามารถึมาจัากการบริจัาค จัากเงินทีุ่นของรัฐบาล ห้ร่อจัากแห้ล่งรายได้อ่�น ๆ และจัะกลายเป็น
ที่รัพย์สัินสัาธิารณะของป่าชุมชน

■	 ที่รัพย์สัินสัาธิารณะของป่าชุมชนใช้สัำห้รับการบรหิ้ารจััดการห้ร่อเพ่�อวิัติถึุประสังค์อ่�นที่ี�กำห้นดโดย
ผ้้บริจัาค ติามกฎและขั้นติอนของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

■	 คณะกรรมการจััดการป่าชุมชนมีอำนาจัติามกฎห้มายในการเป็นติัวิแที่นของชุมชนในการขึ้นศาล

กิจกรรมัติ้องห้�มั
ในป่�ชุุมัชุน

สิทธิของ 
ผ้้ที�ไมั่ใชุ่สมั�ชุิก 
ป่�ชุุมัชุน

ทรัพยื่์สิน
ส�ธ�รณะของ 
ป่�ชุุมัชุน

สิทธิของสมั�ชุิก 
ป่�ชุุมัชุน

■	 การอาศัยอยู่หรือทำมาหากินจากป่าชุมชน

■	 ถาง เผา ขุด ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม

■	 การใช้ไม้นอกเหนือจากการยังชีพในครัวเรือนหรือในชุมชน

■	 การสร้างอาคาร เว้นแต่มีความจำเป็นสำหรับกิจกรรมป่าไม้ของชุมชน เช่น หอระวังไฟ25

การม่ส่วนร่วมของบุคคลท่�สาม

ในกฎหมายมีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามในป่าชุมชนเพียงเล็กน้อย เช่น ชุมชนสามารถรับการสนับสนุนจาก

ภายนอกหรือทำาสัญญากับบุคคลที่สามได้อย่างไร กฎหมายกำาหนดให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของป่าชุมชนสามารถใช้งานได้เฉพาะกรณี 

พวกเขามสีทิธใินการเขา้ปา่เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการจดัการปา่

ชมุชนกำาหนด นอกจากนีย้งัสามารถดำาเนนิการศกึษาและวจิยัหรอืสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพของปา่ไม้โดยตอ้งไดร้บัอนญุาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัด26

บทวิเคราะห์

พระราชบญัญตัปิา่ชมุชนไมไ่ด้อธบิายอยา่งละเอยีดวา่เนือ้หาทีค่วรมใีนแผนการจดัการปา่ชมุชนมอีะไรบา้ง ซึง่คณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชนควรให้ความชัดเจนในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น 

การเขา้ถุง้ติลาด
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิภิาพ

กรอบกฎหมายสามารถช่วยอำานวยความสะดวกชุมชนในการเข้าถึงตลาดได้ ดังนี้

■	 การเอื�อให้ชุมชนสร้างรายไดิ้ 

ชุมชนสามารถสร้างรายได้หากกฎหมายอนุญาตให้ชุมชนเก็บเกี่ยว แปรรูป ขายผลิตภัณฑ์จากป่าที่เป็นไม้หรือไม่ใช่ไม้ กฎหมาย

ยังสามารถช่วยให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ประเภทอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้จากการ

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

■	 สร้างเงื�อนไขที่่�เป็นประโยชน์ต่อการขายผลิตภัณีฑ์์

กรอบกฎหมายควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงภาษี การขนส่ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น 

สิง่จงูใจทางเศรษฐกิจอาจรวมถึงการยกเวน้ภาษหีรอืเกบ็ภาษอีตัราตำ่สำหรับการขายผลิตภณัฑจ์ากปา่ ทำให้ชมุชนมีกำลงัสามารถ

เข้าถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพานิชย์ได้

■	 การม่กระบวนการที่่�ง่าย 

กฎหมายสามารถกำหนดให้มีขั้นตอนที่ง่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเข้าถึงตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดต้ัง

นิติบุคคลใหม่

■	 การเข้าถืึงเงินทีุ่นและการสนับสนุน

กฎระเบียบสามารถช่วยให้ชุมชนเข้าถึงเงินทุนและการสนับสนุนทางเทคนิคได้ง่ายขึ้น เช่น รัฐบาลและภาคประชาสังคมสามารถ

เสนอการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการทางการเงินแก่วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน

การค้าและผลป่ระโยชน์ท่�ได้รับ 

ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติที่ระบุสิทธิของชุมชนในการทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ป่าชุมชนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ชุมชน

สามารถรับผลประโยชนจ์ากผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากปา่ชมุชนได้ ซึง่อาจหมายถงึกจิกรรมการอนรุกัษป์า่ การปกปอ้งปา่ และกิจกรรม

การฟื้นฟูต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในป่าชุมชน



29

สิทธิและหน้�ที�ของผ้้ใชุ้ป่�ชุุมัชุน

■	 เข้าป่าชุมชนเพ่�อการพักผ่อนห้ย่อนใจั
■	การได้รับผลประโยชน์จัากผลิติภัณฑ์์และบริการติามที่ี�อธิิบายไวิ้ในแผนการจััดการ:

●	 รวิบรวิมผลิติผลจัากป่า
●	 ใช้ไม้ซึุ่ง (ยกเวิ้นไม้ติามธิรรมชาติิที่ี�มีม้ลค่า) สัำห้รับการใช้งานในครัวิเร่อนที่ั�วิไปห้ร่อเพ่�อกิจักรรมสัาธิารณะ
●	 ใช้ไม้ติามธิรรมชาติิติามที่ี�กำห้นดไวิ้ในพระราชบัญญัติิป่าชุมชนเพ่�อบรรเที่าควิามเสัียห้ายจัากสัาธิารณภัย

ห้ร่อช่วิยเห้ล่อประชาชน ห้ากคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดอนุมัติิเป็นลายลักษณ์อักษร
●	 สัมาชิกไม่ติ้องเสัียค่าธิรรมเนียม ค่าสัมาชิก ห้ร่อค่าใช้ที่่อนไม้และผลิติภัณฑ์์จัากป่าไม้ที่ี�ได้จัากป่าชุมชน
●	 ใช้ที่รัพยากรธิรรมชาติิอ่�น ๆ สัำห้รับการใช้งานในครัวิเร่อนที่ั�วิไป

■	 ใช้ป่าชุมชนเพ่�อการศึกษาและสัร้างควิามติระห้นักในประเด็นการอนุรักษ์และสัิ�งแวิดล้อมติามที่ี�อธิิบายไวิ้ใน
แผนการจััดการ ติราบใดที่ี�การกระที่ำไม่ที่ำให้้ที่รัพยากรธิรรมชาติิ สัิ�งแวิดล้อม และควิามห้ลากห้ลายที่าง
ชีวิภาพเสั่�อมโที่รม

■	คณะกรรมการนโยบายป่าไม้กำห้นดผลิติภัณฑ์์ห้ร่อบริการที่ี�ห้้ามกระที่ำ และกำห้นดประเภที่การใช้งานที่ี�ติ้อง
ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจัากคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดก่อน

■	  การอาศยัในห้รอ่ประกอบอาชพีจัากป่า
ชมุชน

■	 การถึางป่า เผา ขดุ ล่าสัตัิว์ิป่าคุ้มครอง การ
ที่ำให้้ป่าชมุชนเสั่�อมโที่รม

■	 การใช้ไม้เกนิทีี่�บญัญตัิไิว้ิในพระราชบญัญตัิิ
ป่าชมุชน

■	 การสัร้างอาคาร เว้ินแต่ิจัำเป็นสัำห้รบัห้น้าที่ี�
ของคณะกรรมการจัดัการป่าชมุชน เช่น ห้อ
ระวิงัไฟ

■	 การเข้าป่าชมุชนเพ่�อเรยีนร้เ้กี�ยวิ
กบัที่รพัยากรธิรรมชาติแิละการ
อนรุกัษ์สัิ�งแวิดล้อมติามกฎ
ระเบยีบของคณะกรรมการ
จััดการป่าชมุชน 

■	 การศึกษา ค้นควิ้า และสัำรวิจั
ควิามห้ลากห้ลายที่างชีวิภาพที่ี�
ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์
อักษรจัากคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจัำจัังห้วิัด

■	 ร้อยละ 50 ของค่าปรับที่ี�เรียกเก็บจัากควิามผิดที่ี�เกิดขึ้นในป่าชุมชนจัะถึ้กนำเข้ากองทีุ่นเพ่�อการ
จััดการป่าชุมชน สั่วินที่ี�เห้ล่อนำเข้ารัฐ

■	 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน กำห้นดอัติราและขั้นติอนสัำห้รับคณะกรรมการจััดการป่าชุมชนใน
การเก็บค่าธิรรมเนียมจัากผ้้ที่ี�ไม่ใช่สัมาชิกที่ี�เข้าใช้ป่าชุมชน

■	 เงินสัามารถึมาจัากการบริจัาค จัากเงินทีุ่นของรัฐบาล ห้ร่อจัากแห้ล่งรายได้อ่�น ๆ และจัะกลายเป็น
ที่รัพย์สัินสัาธิารณะของป่าชุมชน

■	 ที่รัพย์สัินสัาธิารณะของป่าชุมชนใช้สัำห้รับการบรหิ้ารจััดการห้ร่อเพ่�อวิัติถึุประสังค์อ่�นที่ี�กำห้นดโดย
ผ้้บริจัาค ติามกฎและขั้นติอนของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

■	 คณะกรรมการจััดการป่าชุมชนมีอำนาจัติามกฎห้มายในการเป็นติัวิแที่นของชุมชนในการขึ้นศาล

กิจกรรมัติ้องห้�มั
ในป่�ชุุมัชุน

สิทธิของ 
ผ้้ที�ไมั่ใชุ่สมั�ชุิก 
ป่�ชุุมัชุน

ทรัพยื่์สิน
ส�ธ�รณะของ 
ป่�ชุุมัชุน

สิทธิของสมั�ชุิก 
ป่�ชุุมัชุน
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กฎระเบ่ยบและกระบวนการติ่าง ๆ 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนต้องพัฒนากฎระเบียบและกระบวนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ชุมชน

สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อให้เข้าถึงตลาดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

การใช้ทรัพยากรธิรรมชาติิ

พระราชบัญญัติระบุว่าเฉพาะต้นไม้ที่ไม่มีมูลค่าเท่าน้ันที่สามารถนำมาใช้ได้และใช้เพื่อวัตถุประสงค์การยังชีพเท่านั้น ซึ่งสำหรับ

ทรพัยากรธรรมชาติใชก้ฎแบบเดียวกัน คอื ชมุชนเขา้ใชป้ระโยชนไ์ดเ้ฉพาะ ‘การใชท้ัว่ไป’ สำหรับกจิกรรมของครัวเรอืนหรอืสาธารณะ

เท่านั้น

พระราชบัญญัตินิยาม ‘ไม้’ คือ พืชทั้งหมด และนิยาม ‘ไม้ที่มีมูลค่า’ หมายถึง ไม้หวงห้ามภายใต้กฎหมายป่าไม้ และรวมถึง ‘การใช้

ไม้’ ซึ่งการใช้ไม้หมายถึง การตัด แทง ลอด ล้ม ครอบตัด เลื่อย เล็ม สับ ขุด หรือลากไม้ในป่าชุมชน หรือกระทำาการใด ๆ เพื่อเอา

ไม้ออกจากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์จากป่าได้นิยามว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่าชุมชน เช่น ฟืน ไม้ไผ่ ใบไม้ ดอกไม้ หญ้า เห็ด และ

พืชอื่น ๆ น้ำาผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง สัตว์ แมลง และดิน27

บทวิเคราะห์ 

พระราชบัญญัติอนุญาตให้ชุมชนสร้างผลประโยชน์จากการใช้ป่าชุมชนได้ ซึ่งมีความชัดเจนว่าไ ม้ซุงไม่สามารถขายได้และสามารถ

ใช้ได้เฉพาะในครัวเรือนเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติไม่ได้ระบุว่า ผลิตภัณฑ์และบริการจากป่าชุมชนใดที่สามารถจำาหน่าย

ได้และภายใต้เงื่อนไขอะไร

พระราชบัญญัตินี้อนุญาตให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนและจัดให้มีกองทุนที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้ป่า

ชุมชนได้ นอกจากนี้ ยังห้ามชุมชนไม่ให้ใช้ไม้ซุงและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ยกเว้นการใช้ภายในครัวเรือนหรือ ‘การใช้ทั่วไป’28 ซึ่ง

ทำาให้ดูเหมือนว่าชุมชนไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังมีความไม่ชัดเจน และยัง

คงมีช่องโหว่ที่สำาคัญ

การแบง่ปั่นผลป่ระโยชน์
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิิภาพ 

การแบ่งปันผลประโยชน์เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้ป่าชุมชนประสบความสำาเร็จ กฎหมายควรระบุเรื่องต่อไปนี้

■	 กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ของชุมชน

กรอบกฎหมายควรอนุญาตให้ชุมชนสามารถพัฒนากลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมของชุมชนเอง และควรระบุให้มีการ

รวมคนชายขอบไว้ในกลไกอย่างชัดเจน

■	 มาตรการป้องกัน

กฎหมายควรจัดให้มีมาตรการป้องกันด้านความรับผิดชอบเพื่อปกป้องสมาชิกในชุมชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้น

อภิสิทธิ์ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยผ่านระบบของชุมชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดการติดตามการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือ

อาจมีการกำหนดร้อยละขั้นต่ำของผลประโยชน์เพื่อนำไปลงทุนใหม่ หรือเพื่อแบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน

■	 การเชื�อมโยงกับชุมชนอื�น

จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่หากรวมกลไกการแบง่ปันผลประโยชนใ์ห้กบัชุมชนรอบขา้งทีม่สีทิธิในปา่ไมต้ามจารีตประเพณตีัง้แต่กอ่น

การจัดตั้งป่าชุมชน

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

ผลป่ระโยชน์ท่�เป็่นติัวเงินและไม่ใช่ติัวเงิน

พระราชบัญญัติระบุผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่สมาชิกป่าชุมชนสามารถได้รับจากป่าชุมชน



พระราชบัญญัติป่าชุมชนของไทย

31

ผลประโยชนท์ีไ่มใ่ชต่วัเงนิ รวมถงึการใชป้า่เพือ่สนัทนาการหรอืการเกบ็ผลติภณัฑจ์ากปา่ เชน่ ไมไ้ผ ่ดอกไม ้เมลด็พนัธุพ์ชื น้ำาผึง้ กอ้น

กรวด และผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ  ทีไ่มใ่ชท่อ่นไม ้ภายในขอบเขตรายละเอียดทีค่ณะกรรมการนโยบายปา่ไมจ้ะระบไุวใ้นข้อบงัคบัเพิม่เตมิตอ่ไป

ผลประโยชนท์ีเ่ปน็ตวัเงนิอาจเกดิจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่สนอโดยชมุชน รวมทัง้จากการเกบ็คา่ปรบั คา่ธรรมเนยีมการเขา้ หรอืผล

ประโยชนจ์ากงานวิจัย29 ซึง่ในกรณสีดุทา้ยนีค้ณะกรรมการปา่ชุมชนประจำาจังหวดัเปน็ผูอ้นญุาตให้บคุคลเขา้มาทำาการศกึษาหรอืการ

วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน  โดยอาจมีการกำาหนดว่า ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำาวิจัยจะถูกแบ่งให้กับสมาชิก

ในชุมชน30 ซึ่งไม่ถือเป็นข้อบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ 

การแบ่งปั่นผลป่ระโยชน์

พระราชบัญญัตไิม่ได้มกีารกำหนดไวว้า่ ผลประโยชน์เหล่านีค้วรแบ่งปันอย่างไรระหว่างสมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ

ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการป่าชุมชน

กองทนุจะได้รับคา่ปรบัรอ้ยละ 50 ทีเ่รยีกเกบ็ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิำาหรับความผิดทีเ่กดิขึน้ในปา่ชุมชน โดยคา่ปรบัสว่นทีเ่หลอืสงวน

ไว้สำาหรับรัฐ กองทุนจะเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการใช้ป่าชุมชนโดยผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก เงินที่รวบรวมจากการบริจาค เงินทุน

จากภาครัฐ หรือรายได้อื่นอาจนำาเข้ากองทุนชุมชนได้เช่นกัน31

กองทุนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและต้องนำามาใช้เพื่อการจัดการป่าชุมชนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  ตามที่ผู้บริจาคได้

กำาหนดให้กับชุมชน กองทุนต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน32 นอกเหนือจากบทบัญญัติทั่วไป

เหล่านี้ พระราชบัญญัติไม่ได้ระบุว่าสมาชิกในชุมชนสามารถใช้เงินที่รวบรวมหรือไม่ อย่างไร พระราชบัญญัตินี้ดูเหมือนจะชี้แนะว่า 

เงนิกองทนุนีไ้ม่สามารถใชเ้พือ่ประโยชนข์องสมาชกิโดยตรง แตต่อ้งใชเ้งนิเพือ่ลงทนุใหมใ่นการจดัการปา่ชมุชน ทัง้นี ้พระราชบญัญตัิ

ไม่ได้กำาหนดการสร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์

ท้ายสุดนี้ ไม่มีข้อบังคับในการจัดตั้งกลไกการจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอกย้ำาถึงการขาดหลักความรับผิด

ชอบภายใต้หัวข้อการปกครองภายในชุมชน

บทวิเคราะห์

ไมม่ขีอ้บงัคบัทีว่า่ดว้ยการแบง่ปนัผลประโยชนร์ะหวา่งสมาชิกในชุมชนหรอืวา่ด้วยการสรา้งกลไกการแบง่ปนัผลประโยชน ์รวมถงึไมม่ี

การกำาหนดภาระหน้าท่ีในการจัดตั้งระบบการจัดการกองทุนหรือกลไกอื่นเพื่อรับรองความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการใช้ผล

ประโยชน์จากกองทุน นอกจากนี้ คนชายขอบไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้รับผลประโยชน์จากกองทุน

การระงบัขอ้พิพาท
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิิภาพ

ความขดัแย้งอาจเกดิขึน้ระหวา่งสมาชกิของชมุชน หรอืระหวา่งสมาชกิชุมชนและบคุคลทีส่าม เชน่ ตวัแทนรฐับาล บรษิทั หรอืองค์กร

ไม่แสวงหาผลกำาไร กฎหมายควรรับประกันได้ว่า สมาชิกในชุมชนแต่ละคนมีสิทธิในการเข้าถึงกลไกการระงับข้อพิพาทที่เป็นธรรม ซึ่ง

สามารถพึ่งพาวิธีการระงับข้อพิพาทตามจารีตประเพณีได้ กลไกการระงับข้อพิพาทด้านตุลาการ เช่น ศาลพิเศษหรือศาลทั่วไปต้อง

สามารถเข้าถึงได้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถยื่นคำาร้องหรือร้องขอความช่วยเหลือได้

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน

การไกล่เกล่�ย

พระราชบญัญตัอินญุาตใหค้ณะกรรมการจดัการปา่ชมุชนสามารถไกลเ่กล่ียหรอืบรรลขุอ้ตกลงรว่มกนักบัขอ้พพิาทใด ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้

เนือ่งจากการจัดการป่าชุมชน33 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตไิม่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการใชก้ลไกการระงับข้อพิพาทตามจารีต

ประเพณี หรือการที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนอาจเปลี่ยนไปใช้กลไกระงับข้อพิพาทอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้
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พระราชบญัญตัไิม่ไดร้ะบกุลไกเฉพาะหากเกดิความขดัแยง้ในการจดัสรรหรอืการใชป้ระโยชน์ปา่ระหว่างชมุชนสองชมุชนหรอืมากกว่า

นั้น

คด่ความ

หากผลการตัดสินของชุมชนไม่เป็นทีพ่อใจ สมาชิกในชุมชนสามารถส่งเรือ่งไปยังคณะตุลาการ34 เม่ือมีขอ้พิพาทเกีย่วกับทรัพย์สนิส่วน

กลางของชุมชน เช่น เงินที่เก็บจากการใช้ประโยชน์ป่าไม้ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีสิทธิที่จะดำเนินคดีในนามของชุมชนหาก

ไดร้บัคะแนนเสยีงจากสมาชกิคณะกรรมการจดัการปา่ชมุชนมากกวา่ครึง่หนึง่ คา่ธรรมเนยีมศาลทัง้หมดจะไดร้บัการยกเวน้หากคณะ

กรรมการจัดการป่าชุมชนใช้อัยการแผ่นดินในการดำเนินคดี

หากผู้ใดฝา่ฝนืพระราชบญัญตัหิรอืกฎระเบยีบรอง และสรา้งความเสยีหายแกสั่ตว ์พชื หรอืสิง่แวดลอ้มในปา่ชุมชน กรมปา่ไม้สามารถ

ฟอ้งบคุคลนัน้ได ้คณะกรรมการจัดการปา่ชมุชนสามารถเขา้รว่มเปน็โจทกเ์พือ่เรยีกรอ้งคา่ใชจ่้าย สำาหรบัหลกีเลีย่งหรอืซอ่มแซมความ

เสียหาย และสำาหรับมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย 

หากเกดิความขดัแยง้ขึน้ระหวา่งชุมชนกบัฝา่ยบรหิาร หรอืระหวา่งชมุชนกบับคุคลทีส่าม การขอความชว่ยเหลอืสำาหรบัชมุชนจะคลา้ย

กับกลไกการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งมีทั้งทางการปกครองและทางแพ่ง35 รวมถึงกรณีที่บุคคลที่สามอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของป่าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสามารถเป็นโจทก์ร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหาย36 

หรือขอให้อัยการแผ่นดินช่วยดำาเนินคดี ซึ่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด37

บทวิเคราะห์

พระราชบัญญัติไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าชุมชนสามารถใช้วิธีระงับข้อพิพาทของตนเองได้ ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม

สมาชิกในชุมชนสามารถใช้ศาลตุลาการได้ในกรณีที่มีข้อพิพาท และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนได้

ในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน

การบงัคบัใช้
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิิภาพ

องค์ประกอบที่เกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบด้วย

■	 การระบุการละเมิดิและการลงโที่ษที่่�ชัดิเจัน

การบัญญัติกฎหมายควรระบุสิ่งที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายป่าชุมชน และระบุมาตรการลงโทษที่ชัดเจน

■	 หน่วยงานที่่�ม่อำนาจั

กฎหมายควรระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถบังคับใช้กฎหมายและกำหนดบทลงโทษได้

■	 บที่บาที่และความรับผิดิชอบ

กฎหมายควรกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลที่บังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจน

■	 สิที่ธิิอย่างชัดิเจันของชุมชนในการบังคับใช้กฎระเบ่ยบป่าชุมชน

กฎหมายควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตที่ชุมชนสามารถดำเนินการตรวจสอบป่าชุมชนและกำหนดบทลงโทษเม่ือสมาชิกคน

ใดคนหนึ่งหรือบุคคลภายนอกฝ่าฝืนกฎระเบียบ

■	 หน้าที่่�การบริหารและอำนาจัที่่�ไดิ้รับมอบหมาย

กฎหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยงานบริหารใดดำเนินการติดตามตรวจสอบป่าชุมชน และระบุอำนาจที่ได้รับมอบหมายนั้น

■	 สิที่ธิิในการอุที่ธิรณี์

กฎหมายควรจัดให้มีกลไกอุทธรณ์สำหรับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมาตรการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุด เช่น เม่ือรัฐบาลเพิก

ถอนใบรับรองป่าชุมชน
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พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน 

การบังคับใช้

พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐ และสมาชิกในชุมชนสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้ พระราชบัญญัติได้ระบุมาตรการลงโทษ และ

ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบป่าชุมชน 

บทบาทของคณีะกรรมการจััดการป่่าชุมชน

คณะกรรมการจัดการปา่ชมุชนตอ้งทำใหแ้นใ่จวา่สมาชกิในชุมชนปฏิบัตติามหนา้ทีข่องตน คณะกรรมการจดัการปา่ชมุชนสามารถสั่ง

ให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ และหากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการสามารถส่ังให้ออกจากป่าชุมชนได้ด้วยคะแนนเสียง

ร้อยละ 75 ของสมาชิก

พระราชบัญญัติไม่มีการระบุเรื่องการดำาเนินการตรวจสอบในป่าชุมชนไว้อย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบใน ‘การ

ดูแลป่าชุมชน’ และให้มั่นใจว่าสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามหน้าที่ของตน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนยังได้รับอนุญาตให้ ‘ดำาเนิน

การตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายต่อป่าชุมชน’38

การติิดติามติรวจัสอบและการบังคับใช้

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมหีนา้ทีบ่งัคบัใชพ้ระราชบญัญตัแิละสามารถแตง่ตัง้ขา้ราชการ และออก

กฎกระทรวง รวมถึงออกประกาศเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติได้

หนว่ยงานหลกัทีท่ำาหนา้ท่ีตดิตามตรวจสอบปา่ชมุชนคอืคณะกรรมการปา่ชมุชนประจำาจงัหวัด คณะกรรมการปา่ชมุชนประจำาจงัหวดั

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และประเมินการจัดการป่าไม้ในรายงานประจำาปีที่นำาเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบายปา่ชมุชน39 หากมกีารฝา่ฝนืพระราชบญัญตั ิคณะกรรมการนโยบายปา่ชมุชนสามารถสัง่คณะกรรมการจัดการ

ปา่ชมุชนและสมาชกิ หรอืเจา้หนา้ทีเ่พือ่ดำาเนนิการตามสมควร หากมกีารสรา้งอาคารหรอืโครงสรา้งใหมข่ึน้ในปา่ชมุชนโดยฝา่ฝนืกฎ

ระเบียบ คณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัดสามารถสั่งรื้อถอนหรือทำาลายได้40

คณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัดสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อช่วยติดตามและบังคับใช้กฎระเบียบป่าชุมชน เจ้าหน้าที่

ป่าชุมชนต้องเป็นสมาชิกและมีอายุไม่ต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนมี ดังนี้คือ

■	 สำรวจพื้นที่ ติดตามตรวจสอบสมาชิกป่าชุมชนและคนที่ไม่ใช่สมาชิกป่าชุมชน รวมถึงกิจกรรมป่าไม้

■	 ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายต่อป่าชุมชน

■	 รายงานต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดหากป่าชุมชนต้องถูกยกเลิก

คณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัดสามารถสั่งให้บุคคลดำาเนินการใด ๆ หรือให้ออกจากป่าได้หากพวกเขาละเมิดกฎระเบียบ41 ซึ่ง

ความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนคือหนึ่งในสมาชิกป่าชุมชนที่สามารถห้ามหรือขัดขวางสมาชิกคนอื่น ๆ  ได้ ทำาให้เกิดความเสี่ยงที่จะ

เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งหรือเกิดการทุจริตได้ 

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนมีอำานาจที่จะเข้าป่าชุมชนเพื่อตรวจสอบและติดตามการดำาเนินงานป่าไม้และตรวจสอบว่ามีการทำาตามพระราช

บัญญัติหรือไม่ สามารถสั่งให้บุคคลออกจากป่า ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ และยึดทรัพย์สินได้ โดยพวกเขาต้องรายงานการ

ฝ่าฝืนที่กระทำาโดยสมาชิกคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต่ออธิบดีกรมป่าไม้42

บทลงโทษ

พระราชบัญญัตปิา่ชุมชนได้อธิบายถึงบทลงโทษทางการปกครองและทางอาญาทีอ่าจนำมาใชไ้ด้หากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย บทลงโทษ

มตีัง้แตค่า่ปรับในข้อหาไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั หรอืกฎระเบยีบของคณะกรรมการจัดการปา่ชมุชน ไปจนถงึการ

จำคุกผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต้องห้ามในป่าชุมชน43
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การยกเลิกป่่าชุมชน

พระราชบัญญัติสรุปเงื่อนไขการยกเลิกหรือเพิกถอนป่าชุมชนไว้ว่า อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจในการดำเนินการได้ หากคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนละเลยหรือไม่มีการจัดการหรือฟื้นฟูป่าชุมชนอีกต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือข้อบังคับ

อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ป่าไม้ หรือหากมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป44

ปา่ชมุชนยงัสามารถถกูยกเลกิไดห้ากคณะกรรมการจดัการปา่ชุมชนเสนอขอใหย้กเลิกพรอ้มการกล่าวอา้งทีมี่เหตผุลสมควร หรอืด้วย

เหตุผลด้านความมั่นคงของชาติโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ชุมชนสามารถอุทธรณ์คำาตัดสินต่อคณะกรรมการนโยบายป่า

ชุมชน45 การยกเลิกป่าชุมชนสามารถมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บทวิเคราะห์

พระราชบญัญติัปา่ชมุชนระบขุอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตดิตามตรวจสอบและการบงัคบัใช ้รวมถงึบทลงโทษหากมกีารฝา่ฝืนพระราชบญัญตั ิ

คณะกรรมการปา่ชมุชนประจำาจงัหวดัสามารถแต่งตัง้บุคคลในชมุชนเพือ่ตดิตามและบงัคบัใชก้ฎระเบยีบปา่ชมุชน ซึง่อาจจะชว่ยหรอืไม่

ชว่ยเพิม่ประสทิธิภาพในการตดิตามตรวจสอบการใชก้ฎระเบยีบ และอาจสรา้งความขดัแยง้ภายในชมุชนเน่ืองจากเจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน

สามารถบังคับใช้อำานาจกับเพื่อนสมาชิกได้ ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นสมาชิกของป่าชุมชนอาจสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้หากให้เขาหรือเธอเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการใช้ป่าชุมชน 

การสนับสนนุจัากบคุคลภายนอก
แนวทางกฎหมายป่่าชุมชนท่�มป่่ระสิทธิภิาพ 

เป็นเรื่องจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีกฎหมายต้องมีความชัดเจนในการอนุญาตและช่วยให้บุคคลภายนอกสนับสนุนสมาชิกในชุมชนผู้ดำาเนิน

การจัดการป่าชุมชน ซึ่งรวมถึง

■	 การสนับสนุนจัากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและฝ่่ายบริหาร

กฎหมายควรอนุญาตเปิดกว้างให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเข้ามาสนับสนุนชุมชนก่อนที่ป่าชุมชนจะถูกจัดสรร รวมถึงในระหว่าง

การดำเนนิกจิกรรมปา่ชมุชน ซึง่จะเปน็ประโยชนม์ากหากกฎหมายอนญุาตใหฝ้า่ยเจา้หนา้ทีบ่รหิารของรฐัสามารถรว่มมอืกบัองคก์ร

ไม่แสวงหาผลกำไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนได้ 

■	 การสนับสนุนจัากภาคเอกชน

กรอบกฎหมายควรมเีครือ่งมอืทีช่ว่ยปกปอ้งชมุชน เชน่ ตวัอยา่งแบบสญัญาทีช่มุชนสามารถใชเ้มือ่ทำงานกบัผูป้ระกอบการเอกชน 

สญัญาลายลักษณ์อกัษรอย่างถูกตอ้งสามารถช่วยให้ม่ันใจได้วา่เกิดความสัมพนัธท์ีส่มดุลระหว่างชุมชนและผูป้ระกอบการ และลด

ความไม่สมดุลของอำนาจที่อาจเกิดขึ้นหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทเอกชน ตัวอย่างแบบสัญญาควรรวมรายละเอียดที่

สำคัญ รวมถึงวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน

พระราชบญัญัติป่ิ่าชมุชน

พระราชบัญญัติระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ซึ่งจะให้การสนับสนุนป่าชุมชนอย่างชัดเจน

การสนับสนุนของคณีะกรรมการป่่าชุมชนป่ระจัำาจัังหวัด

คณะกรรมการปา่ชุมชนประจำจังหวดัใหค้ำแนะนำและความช่วยเหลอืแกค่ณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจดัการป่าชุมชน46 คณะ

กรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนเพื่อสนับสนุนชุมชนในฐานะสมาชิกในชุมชนเองได้ มีหน้าที่ให้คำ

ปรกึษาและสร้างความตระหนักในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและความสำคัญของการรักษาและฟืน้ฟูภมูปิญัญาท้องถิน่ ประเพณี 

และวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนโดยรวม47 

อัยการแผ่นดิน

อยัการแผน่ดนิคนใดกต็ามมอีำนาจทีจ่ะชว่ยใหช้มุชนเขา้ถงึศาลไดใ้นกรณทีีเ่กดิการคกุคามใด ๆ  ตอ่ทรพัยส์นิสว่นกลางของปา่ชมุชน

หรือป่าไม้48
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ก�รคำัดเล่อกและองคำ์ประกอบ บทบ�ทและคำว�มัรับผิดชุอบผ้้มัีส่วนได้เสียื่

คณะกรรมการจััดการป่าชุมชนคัดเล่อกสัมาชิกติามเกณฑ์์ที่ี�กำห้นด
โดยคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่ึ�งประกอบด้วิย
■	 ขั้นติอนการเล่อกติั้ง
■	 คุณสัมบัติิและลักษณะของ
■	 สัมาชิกคณะกรรมการฯ
■	 โครงสัร้างและจัำนวินคณะกรรมการฯ
■	 วิาระและกระบวินการห้าคณะกรรมการที่ดแที่น
■	 คณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดจัะนำข้อ

บังคับเห้ล่านี้มาปรับใช้เพ่�อกำห้นดเง่�อนไขเฉพาะของ
สัมาชิกคณะกรรมการจััดการป่าชุมชน

ควิามรับผิดชอบ 
■	 สัมาชิกคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดสัามารถึ

ถึอดถึอนสัมาชิกคณะกรรมการจััดการป่าชุมชนได้ด้วิย
คะแนนเสัียงร้อยละ 75

ขอเป็นป่าชุมชน สัมาชิกจัะติ้องมีคุณสัมบัติิดังนี้:
■	 ติ้องมีอายุไม่ติ�ำกวิ่า18 ปีบริบ้รณ์ขึ้นไป
■	 อาศัยอย้่ในบ้านที่ี�อย้่ในป่าอย่างน้อย 5 ปีก่อนย่�นคำร้อง
■	 มีคุณสัมบัติิติามที่ี�กำห้นดโดยคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชน

ควิามรับผิดชอบ
■	 สัมาชิกคณะกรรมการจััดการป่าชุมชนสัามารถึ

ถึอดถึอนสัมาชิกป่าชุมชนได้ด้วิยคะแนนเสัียงร้อยละ 
75 

■	 เจั้าห้น้าที่ี�ที่ี�ได้รับคัดเล่อกจัากสัมาชิกป่าชุมชนติ้อง
มีอายุไม่ติ�ำกวิ่า 20 ปีบริบ้รณ์และมีคุณสัมบัติิติาม
เกณฑ์์อ่�นติามที่ี�กำห้นดในพระราชกฤษฎีกา

■	 สัำรวิจัพ่้นที่ี�ป่าชุมชน เฝั่้าติิดติามติรวิจัสัอบที่ั้งบุคคล
ที่ี�เป็นสัมาชิกและไม่ใช่สัมาชิกในการใช้ประโยชน์ป่า
ชุมชน

■	 ให้้คำแนะนำ ให้้ควิามร้้และสัร้างควิามติระห้นักในการ
อนุรักษ์ที่รัพยากรธิรรมชาติิ ควิามห้ลากห้ลายที่าง
ชีวิภาพ และประเพณีและวิัฒนธิรรมที่้องถึิ�น

■	 ป้องกันห้ร่อบรรเที่าควิามเสัียห้ายติ่อป่าชุมชน
■	 สันับสันุนการที่ำงานของคณะกรรมการจััดการป่า

ชุมชน 
■	 รายงานติ่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัดเม่�อ

จัำเป็นติ้องมีการยกเลิกป่าชุมชนที่ั้งห้มดห้ร่อเพียง
บางสั่วิน

■	 ร่วิมม่อกับเจั้าห้น้าที่ี�ในการจััดติั้งเขติเสัาแดนและ
ป้ายติ่าง ๆ  

■	 ออกกฎระเบียบป่าชุมชน การ บังคับปฏิิบัติิติาม 
กำห้นดเกณฑ์์การรับสัมาชิก 

■	 การจััดการที่รัพย์สัินสัาธิารณะและสั่งรายงาน
ประจัำปีติ่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด 

■	 ไกล่เกลี�ยข้อพิพาที่ป่าชุมชน 
■	 ช่วิยเห้ล่อเจั้าห้น้าที่ี�เม่�อมีการจัับกุมผ้้กระที่ำ

ควิามผิด
■	 ดำเนินการอ่�นใดที่ี�ถึ้กกำห้นดโดยคณะกรรมการ

นโยบายป่าชุมชน ห้ร่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจัำจัังห้วิัด 

■	 จััดการป่าชุมชนร่วิมกับคณะกรรมการจััดการ
ป่าชุมชน ติามแผนการจััดการป่าชุมชน 

■	 ปฏิิบัติิติามกฎของคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนและคณะกรรมการจััดการป่าชุมชน 

■	 ร่วิมม่อกับรัฐบาลเพ่�อด้แลป่าชุมชน สััติวิ์ป่า 
และที่รัพยากรธิรรมชาติิ 

■	 ร่วิมม่อกับคณะกรรมการจััดการป่าชุมชนใน
การอนุรักษ์และฟ้�นฟ้ที่รัพยากรธิรรมชาติิ

องคำ์ประกอบและบทบ�ทของกลุ่มับริห�รโดยื่ชุุมัชุน 
และผ้้มัีส่วนได้เสียื่ในป่�ชุุมัชุน 

คำณะกรรมัก�ร
จัดก�รป่�ชุุมัชุน

สมั�ชุิกป่�ชุุมัชุน

เจ้�หน้�ที�ป่�ชุุมัชุน
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องคำ์ประกอบและบทบ�ทของสถ�บันบริห�รที�เป็นส่วนหน่�ง
ของกระบวนก�รจัดสรรป่�ชุุมัชุน

■	 รองนายกรัฐมนติรี
■	 รัฐมนติรีวิ่าการกระที่รวิงที่รัพยากรธิรรมชาติิและสัิ�ง

แวิดล้อม
■	 ผ้้แที่นกระที่รวิงและสัำนักงานที่ี�เกี�ยวิข้องกับการ

ป้องกัน การเกษติร ที่รัพยากรน้ำ ที่รัพยากรที่างที่ะเล
และชายฝั่ั�ง การคลัง การพัฒนาที่ี�ดิน การพัฒนา
สัังคมและสัวิัสัดิการ การบริห้ารสั่วินที่้องถึิ�นและการ
สั่งเสัริมสัห้กรณ์

■	 คณะกรรมการผ้้เชี�ยวิชาญ รวิมถึึงผ้้แที่นจัากภาคประชา
สัังคม มีจัำนวินสั้งสัุด 2 คน 

■	 ผ้้วิ่าราชการจัังห้วิัดห้ร่อรองผ้้วิ่าราชการจัังห้วิัด 
■	 ผ้้แที่นกระที่รวิงและราชการจัังห้วิัด 
■	 ผ้บ้รหิ้ารองค์กรปกครองส่ัวินท้ี่องถึิ�นทีี่�ป่าชุมชนจัดัติัง้อย้ ่
■	 เจั้าห้น้าที่ี�จัำนวิน 2 คนที่ี�เกี�ยวิข้องกับป่าชุมชน 
■	 ประธิานเคร่อข่ายป่าชุมชนจัังห้วิัด
■	  คณะกรรมการผ้้ที่รงคุณวิุฒิ จัำนวิน 7 คน (ซึ่ึ�งใน

จัำนวินนี้จัะรวิมถึึงสัมาชิกที่ี�มาจัากภาคประชาสัังคม 
2 คนด้วิย) สัมาชิกผ้้เชี�ยวิชาญถึ้กคัดเล่อกจัากคณะ
กรรมการสัรรห้าซึ่ึ�งประกอบด้วิยเจั้าห้น้าที่ี�จัาก
กระที่รวิงและสั่วินราชการ 

■	 อธิิบดีกรมป่าไม้

■	 สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้ไดร้ับมอบ
ห้มายจัากอธิิบดีกรมป่าไม้ 

■	 ที่ั้งนี้พระราชบัญญัติิป่าชุมชนของประเที่ศไที่ยไม่
ได้ชี้แจังองค์ประกอบของสัำนักบริห้ารจััดการ
ที่รัพยากรป่าไม้ไวิ้

■	 ที่บที่วินคำขอและเอกสัารเกี�ยวิกับป่าชุมชน
■	 สัำรวิจัพ่้นที่ี�ที่ี�จัะจััดติั้งป่าชุมชนและจััดเติรียมแผนที่ี�

แสัดงขอบเขติ
■	 เผยแพร่ประกาศคำขอจััดติั้งป่าชุมชนและพิจัารณาคำ

คัดค้าน 
■	 ให้้ควิามคิดเห้็นติ่อการจััดติั้งป่าชุมชนและเสันอ

รายงานไปยังคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด

■	 เสันอควิามเห้็นติ่อคณะรัฐมนติรีเร่�องนโยบายสั่งเสัริมและ
สันับสันุนป่าชุมชน

■	 เสันอแนะติ่อคณะรัฐมนติรีกระที่รวิงการคลังห้ร่อเสันอกฎ
ระเบียบอ่�น ๆ แก่คณะกรรมการจััดการป่าชุมชน

■	 เสันอให้้มีการร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระที่รวิง

■	 กำห้นดกฎระเบียบแก่พระราชบัญญัติิป่าชุมชน

■	 รายงานผลการปฏิิบัติิงานของป่าชุมชน

■	 อนุมัติิรายช่�อผ้้เชี�ยวิชาญที่ี�กรมป่าไม้เสันอให้้แติ่งติั้งเป็น
คณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด 

■	 พิจัารณาอุที่ธิรณ์ที่ี�เกี�ยวิกับการจััดติั้งห้ร่อยกเลิกป่าชุมชน 
และการขัดติ่อคำสัั�งคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด

■	 พจิัารณาเร่�องเพ่�อจััดติัง้ห้รอ่ยกเลกิป่าชมุชน ห้รอ่ขยาย
ขอบเขติของป่าชมุชน

■	 ขยายเวิลาพจิัารณาคำขอจััดติัง้ป่าชมุชน
■	 ผ่านมติใินการถึอดถึอน
■	 กรรมการจััดการป่าชมุชน
■	 แต่ิงติัง้และเพกิถึอนเจ้ัาห้น้าที่ี�ป่าชมุชน
■	 อนมุตัิแิผนการจััดการป่าชมุชนและกฎระเบยีบของ

กรรมการจััดการป่าชมุชน
■	 ให้้คำแนะนำและควิามช่วิยเห้ลอ่แก่คณะกรรมการจัดัการ

ป่าชมุชนในการจััดการป่าชมุชน
■	 ติิดติามติรวิจัสัอบและประเมนิผลการปฏิิบตัิงิานของคณะ

กรรมการจััดการป่าชมุชนและการจัดัการชุมชนในจังัห้วัิดนัน้ ๆ

คำณะกรรมัก�ร
นโยื่บ�ยื่ป่�ชุุมัชุน
(จััดตั้ั�งขึ้้�นในระดับ

ประเทศ)

สำ�นักบริห�รจัดก�ร
ทรัพยื่�กรป่�ไมั้
(จััดตั้ั�งขึ้้�นในระดับ

ท้องถิ่่�น)

คำณะกรรมัก�รป่�
ชุุมัชุนประจังหวัด
(จัดัตั้ั�งขึ้้�นในแตั้ล่ะ

จังัหวัดัท่�มีก่ารขึ้อหรอื
จัดัสรรปา่ชุมุีชุน)
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ทุกฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีหลักการทั่วไปที่ถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงในพระราชบัญญัติ ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนต้องอำนวย

ความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ของพวกเขา49 

บุคคลท่�สาม

พระราชบัญญัติไม่ได้ระบุว่า บุคคลภายนอก รวมถึงบริษัท องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือผู้ดำเนินการอื่น ๆ  สามารถทำงานร่วมกับ

ชุมชนเพื่อจัดการพื้นที่ป่าได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

อนุญาตให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสนับสนุนชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม50 ไม่ว่าโดยตรงหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ ซึ่ง

พระราชบัญญัตินี้สามารถนำไปใช้กับป่าชุมชนได้

ผู้ป่ระกอบการเอกชน

ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติที่ให้อำานาจอย่างชัดเจนกับผู้ประกอบการเอกชนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมป่าชุมชน

บทวิเคราะห์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะให้การสนับสนุนบางส่วนแก่ชุมชนในกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายใดที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร

ในท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยจัดตั้งหรือสนับสนุนโครงการป่าชุมชนอย่างชัดเจน

ก�รคำัดเล่อกและองคำ์ประกอบ บทบ�ทและคำว�มัรับผิดชุอบผ้้มัีส่วนได้เสียื่

องคำ์ประกอบและบทบ�ทของสถ�บันบริห�รที�เป็นส่วนหน่�ง
ของกระบวนก�รจัดสรรป่�ชุุมัชุน

■	 รองนายกรัฐมนติรี
■	 รัฐมนติรีวิ่าการกระที่รวิงที่รัพยากรธิรรมชาติิและสัิ�ง

แวิดล้อม
■	 ผ้้แที่นกระที่รวิงและสัำนักงานที่ี�เกี�ยวิข้องกับการ

ป้องกัน การเกษติร ที่รัพยากรน้ำ ที่รัพยากรที่างที่ะเล
และชายฝั่ั�ง การคลัง การพัฒนาที่ี�ดิน การพัฒนา
สัังคมและสัวิัสัดิการ การบริห้ารสั่วินที่้องถึิ�นและการ
สั่งเสัริมสัห้กรณ์

■	 คณะกรรมการผ้้เชี�ยวิชาญ รวิมถึึงผ้้แที่นจัากภาคประชา
สัังคม มีจัำนวินสั้งสัุด 2 คน 

■	 ผ้้วิ่าราชการจัังห้วิัดห้ร่อรองผ้้วิ่าราชการจัังห้วิัด 
■	 ผ้้แที่นกระที่รวิงและราชการจัังห้วิัด 
■	 ผ้บ้รหิ้ารองค์กรปกครองส่ัวินท้ี่องถึิ�นที่ี�ป่าชุมชนจััดติัง้อย้ ่
■	 เจั้าห้น้าที่ี�จัำนวิน 2 คนที่ี�เกี�ยวิข้องกับป่าชุมชน 
■	 ประธิานเคร่อข่ายป่าชุมชนจัังห้วิัด
■	  คณะกรรมการผ้้ที่รงคุณวิุฒิ จัำนวิน 7 คน (ซึ่ึ�งใน

จัำนวินนี้จัะรวิมถึึงสัมาชิกที่ี�มาจัากภาคประชาสัังคม 
2 คนด้วิย) สัมาชิกผ้้เชี�ยวิชาญถึ้กคัดเล่อกจัากคณะ
กรรมการสัรรห้าซึ่ึ�งประกอบด้วิยเจั้าห้น้าที่ี�จัาก
กระที่รวิงและสั่วินราชการ 

■	 อธิิบดีกรมป่าไม้

■	 สัำนักบริห้ารจััดการที่รัพยากรป่าไม้ไดร้ับมอบ
ห้มายจัากอธิิบดีกรมป่าไม้ 

■	 ที่ั้งนี้พระราชบัญญัติิป่าชุมชนของประเที่ศไที่ยไม่
ได้ชี้แจังองค์ประกอบของสัำนักบริห้ารจััดการ
ที่รัพยากรป่าไม้ไวิ้

■	 ที่บที่วินคำขอและเอกสัารเกี�ยวิกับป่าชุมชน
■	 สัำรวิจัพ่้นที่ี�ที่ี�จัะจััดติั้งป่าชุมชนและจััดเติรียมแผนที่ี�

แสัดงขอบเขติ
■	 เผยแพร่ประกาศคำขอจััดติั้งป่าชุมชนและพิจัารณาคำ

คัดค้าน 
■	 ให้้ควิามคิดเห้็นติ่อการจััดติั้งป่าชุมชนและเสันอ

รายงานไปยังคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด

■	 เสันอควิามเห้็นติ่อคณะรัฐมนติรีเร่�องนโยบายสั่งเสัริมและ
สันับสันุนป่าชุมชน

■	 เสันอแนะติ่อคณะรัฐมนติรีกระที่รวิงการคลังห้ร่อเสันอกฎ
ระเบียบอ่�น ๆ แก่คณะกรรมการจััดการป่าชุมชน

■	 เสันอให้้มีการร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระที่รวิง

■	 กำห้นดกฎระเบียบแก่พระราชบัญญัติิป่าชุมชน

■	 รายงานผลการปฏิิบัติิงานของป่าชุมชน

■	 อนุมัติิรายช่�อผ้้เชี�ยวิชาญที่ี�กรมป่าไม้เสันอให้้แติ่งติั้งเป็น
คณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด 

■	 พิจัารณาอุที่ธิรณ์ที่ี�เกี�ยวิกับการจััดติั้งห้ร่อยกเลิกป่าชุมชน 
และการขัดติ่อคำสัั�งคณะกรรมการป่าชุมชนประจัำจัังห้วิัด

■	 พจิัารณาเร่�องเพ่�อจัดัติัง้ห้รอ่ยกเลกิป่าชมุชน ห้ร่อขยาย
ขอบเขติของป่าชมุชน

■	 ขยายเวิลาพจิัารณาคำขอจัดัติัง้ป่าชมุชน
■	 ผ่านมติใินการถึอดถึอน
■	 กรรมการจัดัการป่าชมุชน
■	 แต่ิงติัง้และเพกิถึอนเจ้ัาห้น้าทีี่�ป่าชมุชน
■	 อนมุตัิแิผนการจัดัการป่าชมุชนและกฎระเบยีบของ

กรรมการจัดัการป่าชมุชน
■	 ให้้คำแนะนำและควิามช่วิยเห้ลอ่แก่คณะกรรมการจัดัการ

ป่าชมุชนในการจััดการป่าชมุชน
■	 ติดิติามติรวิจัสัอบและประเมนิผลการปฏิบิตัิงิานของคณะ

กรรมการจัดัการป่าชมุชนและการจัดัการชุมชนในจังัห้วัิดนัน้ ๆ

คำณะกรรมัก�ร
นโยื่บ�ยื่ป่�ชุุมัชุน
(จััดตั้ั�งขึ้้�นในระดับ

ประเทศ)

สำ�นักบริห�รจัดก�ร
ทรัพยื่�กรป่�ไมั้
(จััดตั้ั�งขึ้้�นในระดับ

ท้องถิ่่�น)

คำณะกรรมัก�รป่�
ชุุมัชุนประจังหวัด
(จัดัตั้ั�งขึ้้�นในแตั้ล่ะ

จังัหวัดัท่�มีก่ารขึ้อหรอื
จัดัสรรปา่ชุมุีชุน)
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พระราชบัญญัติป่าชุมชนของไทย

ข้อเสนอแนะ

โดยภาพรวมแลว้ พระราชบญัญตัปิา่ชมุชนใหส้ทิธกิบัชมุชนในการใช้ประโยชนแ์ละจดัการทรพัยากรปา่ไม้ แตเ่ฉพาะนอกพืน้ทีคุ่ม้ครอง

เท่านั้น พระราชบัญญัติระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยในป่าที่จะต้องจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยร่วม

ดำาเนินการกับรัฐบาล 

จากการวิเคราะห์บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชนที่มีอยู่ องค์กร RECOFTC และ องค์กร ClientEarth ได้พัฒนาข้อเสนอ

แนะเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับพระราชบัญญัติ ดังนี้

ทำาใหก้รอบกฎหมายสมบรูณ์ียิ�งข้�น
รัฐจำาเป็นต้องพัฒนากฎระเบียบเฉพาะ เพื่อทำาให้พระราชบัญญัติป่าชุมชนสามารถนำาไปใช้ได้และทำาให้กรอบกฎหมายสมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น กฎระเบียบหลายข้อควรมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ภายใต้บริบทของป่าชุมชนที่แตก

ต่างกัน เช่น

■	 วิธีการกำหนดขนาดและวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน

■	 กฎเกณฑ์และเง่ือนไขที่จำเป็นในการจัดต้ังป่าชุมชน เช่น ข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือแผนที่แสดงขอบเขตของป่า

ชุมชน

■	 กฎระเบียบในการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

■	 ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์หรือจัดหาได้

ช่องโหว่ที่เปิดกว้างเหล่านี้กำาลังขัดขวางผู้ใช้ป่าในการเข้าใจเรื่องการจัดตั้งและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนได้อย่างไร

ความสอดคลอ้งกบักฎหมายอ่�น ๆ
พระราชบัญญัติป่าชุมชนควรพัฒนาร่วมกับข้อบัญญัติกฎหมายอื่นท่ีให้สิทธิแก่ชุมชนในการดำาเนินกิจกรรมด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ พระราชบัญญัติป่าชุมชนเน้นเฉพาะสิทธิของชุมชนในป่านอกเขตพ้ืนที่คุ้มครองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พระราช

บัญญัติอื่น ๆ  เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีกลไกที่หลากหลายแก่ชุมชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์

ของชุมชน พระราชบัญญัติป่าชุมชนระบุว่า เมื่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเสนอกฎระเบียบใหม่ ต้องมีการพิจารณากฎหมาย

ป่าไม้และกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติด้วย

การทำาความเขา้ใจักบับทบาทของสถุาบนับรหิารติา่ง ๆ 
สถาบันบริหารที่สำาคัญภายใต้กรอบการทำางานเก่ียวกับป่าชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และคณะกรรมการป่า

ชุมชนประจำาจังหวัดมีอำานาจอย่างกว้างในการกำาหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งและจัดการป่าชุมชน อนุมัติแผนการจัดการป่าไม้ และการ

ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบหลักด้านการจัดการภายในของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนถูกกำาหนด

โดยคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลเป็นหลัก

ยังไม่มีความชัดเจนว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะมีผลทางกฎหมายมากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำาคัญที่สมาชิกในชุมชนต้อง

เข้าใจถึงอำานาจและบทบาทของสถาบันการบริหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสรรป่าชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรกำาหนดในกฎ

ระเบียบในอนาคตให้ชัดเจน
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การสรา้งความเขม้แขง็ใหกั้บกฎระเบย่บใน 10 องค์ป่ระกอบ 
การสร้างกฎระเบียบควรมุ่งเน้น 10 องค์ประกอบสำาคัญของการวิเคราะห์กฎหมายป่าชุมชน ประกอบด้วย 

1. การถือืครองที่่�ดินิและปา่ไม:้ อนุบญัญตัคิวรพจิารณาถงึการใชป้ระโยชนป์า่ไม้และทีดิ่นทีม่อียูข่องชนเผา่พืน้เมอืงและชมุชนทอ้ง

ถิ่นก่อนที่จะมีการจัดสรรป่าชุมชน

2. ขั�นตอนการจััดิสรรป่าชุมชน: ขณะที่มีการพัฒนารายละเอียดขั้นตอนการจัดสรรป่าชุมชน คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนควร

ทำให้กระบวนการจัดสรรป่าชุมชนเป็นไปโดยเรียบง่ายที่สุด ชุมชนควรสามารถยื่นคำขอได้โดยมีจำนวนขั้นตอนที่น้อยที่สุดและมี

เอกสารในปริมาณที่เหมาะสม และขั้นตอนควรมีการชี้แจงแง่มุมอื่น ๆ  ของกระบวนการ เช่น คำขอที่ยื่นไว้ยังสำนักบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้จะมีขั้นตอนต่ออย่างไรเมื่อไม่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการ

อนุมัติหรือยกเลิกคำขอป่าชุมชน และชี้แจงข้ันตอนและเงื่อนไขในการต่ออายุป่าชุมชนหลังระยะเวลา 25 ปี เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อ

กำหนดในการเป็นสมาชิกป่าชุมชนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนควรมีน้อยที่สุดและอนุญาตให้สมาชิกใน

ชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมทั่วถึง

3. การปกครองภายในชุมชน: อนุบัญญัติควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีตัวแทนที่เป็น

ธรรม มีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส ซึ่งสามารถทำได้โดยระบุหลักการเหล่านี้ให้ชัดเจนและขอให้ชุมชนพัฒนากลไกหรือ

ระบบของตนเอง กฎระเบียบเก่ียวกับสมาชิกภาพและการทำงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่าง

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนกับสมาชิกป่าชุมชนควรถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการปรับใช้ให้เข้า

กับบริบท

4. การม่ส่วนร่วมและการเป็นตัวแที่นของชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วม ดังนั้นอนุบัญญัติควรรวม

บทบัญญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิ ชนเผา่พืน้เมอืง คนจนและคนชายขอบซึง่ถูกละเลยในประวัตศิาสตรก์ารพฒันา

และการจัดการป่าชุมชนมาโดยตลอด สิ่งเหล่าน้ีสามารถทำได้โดยการระบุตัวตนของคนกลุ่มนี้และกำหนดให้มีจำนวนร้อยละที่

แนน่อนสำหรบัพวกเขา ในการมสีว่นรว่มระดบัการตดัสนิใจ หรอืจดัเตรยีมกลไกอืน่ทีส่ามารสรา้งพืน้ทีส่ำหรบักลุม่คนเหลา่น้ีอยา่ง

ชัดเจน

5. การจัดัิการปา่ชุมชน แผนการจดัการปา่ชมุชนควรเรยีบงา่ยและชดัเจน ควรสามารถปรบัใชใ้หเ้หมาะกบัขนาดของปา่และประเภท

ของกิจกรรมที่เสนอ เช่น ไม่ควรต้องกำหนดให้จัดทำรายการไม้ซุงอย่างละเอียดหากไม้ซุงถูกนำมาใช้เพื่อการยังชีพเท่านั้น ควรมี

การจัดเตรียมเอกสารคู่มือแนะนำ เช่น มีแบบแผนตัวอย่าง ตลอดจนควรมีทางเลือกสำหรับชุมชนในการขอความช่วยเหลือจาก

ช่างเทคนิคด้านป่าไม้ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักวิจัย และอื่นๆ 

6. การเขา้ถืงึตลาดิ อนบุญัญตัคิวรชีแ้จงประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการทีช่มุชนสามารถใชไ้ด ้และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขใด ซึง่จะทำให้

ชมุชนไดร้บัผลประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิจากปา่ชมุชนและเอาใจใสก่บัการจดัการปา่อยา่งยัง่ยนืขณะเดยีวกนักไ็ด้พฒันาความเปน็อยู่

ของพวกเขาด้วย

7. การแบ่งปันผลประโยชน์ ควรมีความชัดเจนว่าจะสามารถสร้างรายได้จากป่าชุมชนได้อย่างไร และกลไกใดที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ใหส้ามารถแบ่งปันผลประโยชน์ไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัในระหว่างสมาชิกภายในชุมชนทัง้หมด รวมถึงกลุ่มคนทีย่ากจนทีสุ่ดและกลุม่

ชายขอบที่สุด

8. การจััดิการข้อพิพาท ควรมีความชัดเจนในวิธีการใช้กลไกตามจารีตประเพณีหรือกลไกเดิมที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท

9. การบังคับใช้ กรอบกฎหมายจะมีความชัดเจนย่ิงขึ้นและบังคับใช้ได้ง่ายขึ้นหากอนุบัญญัติระบุประเภทและจำนวนครั้งของการ

ควบคุมและการตรวจสอบทีรั่ฐบาลจะทำ รวมถึงมมีาตรการป้องกันสำหรับบทบาทของเจา้หน้าทีป่่าชมุชน เพือ่หลีกเลีย่งความขัด

แย้งที่อาจเกิดขึ้นในระดับชุมชน

10.  การสนับสนุน อนุบญัญตัคิวรระบรุายละเอยีดเกีย่วกบับุคคลผู้มสีว่นไดเ้สียภายนอก เชน่ องคก์รไมแ่สวงหาผลกำไร ผู้เชี่ยวชาญ 

ภาคเอกชน และอืน่ ๆ  ใหส้ามารถสนบัสนนุชมุชนในกระบวนการขอจดัตัง้และกระบวนการจดัการปา่ หากชมุชนมคีวามปรารถนา

ที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้มีส่วนร่วมกับพวกเขา
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 2. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 6
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อาศัยอยูใ่นพืน้ทีคุ่ม้ครอง ขอ้มูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แหล่งทีม่า: https://www.opsmoac.go.th/chachoengsao-
dwl-fi.(2556)

 11. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 และ 32

 12. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  มาตรา 68
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รคีอฟเชือ่มัน่ในอนาคตทีป่ระชาชนไดใ้ชช้วีติอยา่งเสมอภาค

และยั่งยืน ภายใต้ผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และมีความสามารถ

ในการปรับตัวได้ อีกทั้งยังใช้แนวคิดการทำงานแบบภูมิทัศน์

ที่มีความต่อเนื่องระยะยาว และเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อ

สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นรักษาสิทธิในที่ดินและทรัพยากร

ของตน หยุดยั้งการทำลายป่า ค้นพบทางเลือกในการดำรง

ชีพ และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  รีคอฟคือองค์กรไม่

แสวงผลกำไรเพยีงหนึง่เดยีวในเอเชยีแปซฟิกิทีด่ำเนนิงานใน

ลักษณะนี้  โดยมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการทำงานด้าน

ป่าไม้ร่วมกับประชาชน และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ

กนักบัภาคทีกุระดบั มุ่งม่ันสรา้งแนวทางและความรว่มมอืกบั

องค์กรตา่งๆ มากมายตัง้แต่สถาบันพหภุาค ีจนถึงหนว่ยงาน

รัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม องค์

ความรู้ และการริเริ่มงานใหม่ๆ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ได้มี

การส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้ ช่วยบรรเทา และปรับตัวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายการ
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