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 นิติกร สำนักกฎหมาย

“

“

๑๑๙

๑. บทนำ
 จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๖ ดว้ยเหตอุงคป์ระชมุของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตหิรอื สนช.  
ไม่ครบองค์ประชุมหรือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ขณะลงมติให้ความเห็นชอบจึงเป็นผลทำให้ 
รา่ง พ.ร.บ. ทัง้สองฉบบัดงักลา่วตกไปหรอืไมส่ามารถนำมาบงัคบัใชไ้ด ้จากกรณดีงักลา่ว 
ทำให้นึกถึงร่าง พ.ร.บ. ที่สำคัญอีกฉบับหนึ่ง คือร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งเป็น 
ร่างกฎหมายสำคัญและมีประวัติในการดำเนินการอย่างยาวนานและอยู่ในการพิจารณา 

ของรัฐสภาและรัฐบาลมาหลายสมัย แต่ก็ยังไม่อาจประสบผลสำเร็จ  
จนกระทั่งมาได้รับความเห็นชอบในสมัย 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แต่ก็ได้ถูกยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

วินิจฉัยด้วยเรื่องกระบวนการ 
ตรากฎหมายท่ีมิชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญด้วยสาเหตุ  
เดียวกับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 

สองฉบบัทีไ่มส่ามารถ 
น ำ ม า บั ง คั บ ใช้  

วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน”

๑๒๐

 ๑“ป่าชุมชน” (Community Forestry) คือ การให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีชีวิตสัมพันธ์กับป่าได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการใช้ 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลายเพ่ือการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าอย่างสมดุลและย่ังยืน.

ไดด้งักลา่วขา้งตน้ (ปจัจบุนัรา่ง พ.ร.บ. ปา่ชมุชนยงั 
อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ) 
ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะตกไปเช่นเดียวกัน 
 ผู้ เขียนมีความเห็นว่ าร่ างกฎหมาย 
ป่าชุมชนดังกล่าว เป็นร่างกฎหมายที่น่าสนใจ 
ที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ และเป็นกฎหมาย
ที่มีประโยชน์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องร่วม 
ดำเนินการผลักดันให้มีผลออกมาใช้บังคับเป็น 
กฎหมายต่อไป 
  ดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มา 
และความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายป่าชุมชน  
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ประเด็น 
ข้อโต้แย้งเรื่องป่าชุมชน และหลักประกัน 
ความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ในหัวข้อ “วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน” ดังนี้

๒. ที่มาของความต้องการออกกฎหมาย 
ปา่ชมุชนและสาระสำคญัของรา่งกฎหมาย
ป่าชุมชน ฉบับประชาชน
 การริ เริ่ มอัน เป็นที่ มา เกี่ ยวกับแนว 
ความคิดที่จะให้มีกฎหมายป่าชุมชนนั้นได้เริ่มต้น 
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จากกรณีที่ชาวบ้าน 
ป่าห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาเรียกร้องให้กรมป่าไม้ 
เพิกถอนการให้เช่าพื้นที่ป่าจากนายทุนและให้ 

มอบปา่ผนืนัน้ใหช้าวบา้นจดัการกนัเองในรปูแบบ 
ของ “ป่าชุมชน”๑ กรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิด 
กระแสตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการป่า 
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านได ้
เคยตอ่สูค้ดัคา้นการสมัปทานทำไมม้ากอ่น จนเกดิ 
การรณรงค์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 จากแนวความคิดใหม่ที่ว่าป่าต้นน้ำ 
(ป่าอนุรักษ์) ควรเป็นพื้นที่สีเขียวที่ปลอดมนุษย์  
หลังจากที่รัฐผิดพลาดจากนโยบายการเปิด 
สัมปทานป่า ที่มีผลทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายและ
มีจำนวนลดลงอย่างมหาศาล ซึ่งแปรเปลี่ยนมา 
เป็นนโยบายเอาคนออกจากป่าด้วยการขีดเส้น 
กำหนดเขตปา่อนรุกัษโ์ดยทีไ่มไ่ดต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 
ข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่และขาดการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในเวลาต่อมา ยิ่งก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ ทำให้การรณรงค์เรื่องป่าชุมชน 
เข้มข้นขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถูก 
จับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ 
จากป่าตามกฎระเบียบของชุมชนโดยที่ไม่ได้ก่อ 
ความเสียหายกับป่าในหลายครั้งหลายพื้นที่  
และไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ 
ในเขตป่าในชุมชนของตน เนื่องมาจากกฎเกณฑ์ 
วิธีการ และกลไกในการควบคุมป่าชุมชนที่แต่ละ
ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยอาศัยภูมิปัญญาและ 
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 ๒อ้างอิงจากร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีเนื้อหา
และหลักการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ฉบับที่เสนอโดยประชาชนมากที่สุด. 

  ๓ที่ต้องมีการจัดการที่สอดคล้องและไม่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของ
ชุมชนในการจัดการป่า และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชนในการจัดการป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๕).

ตามประเพณขีองชมุชนนัน้ ๆ  ไมส่ามารถใชบ้งัคบั 
กับบุคคลภายนอกได้ ขณะที่การทำลายป่าของ 
ชาวบา้นมกัจะมาจากกลุม่นายทนุ ทำใหช้มุชนไม่
สามารถรักษาป่าของชุมชนไว้ได้ 
 นำไปสู่การเรียกร้องของเครือข่ายชุมชน
ทีต่อ้งการกฎหมายทีม่ารบัรองสทิธใินการจดัการ 
ปา่ของชาวบา้น และเพือ่ใหก้ฎเกณฑข์องชาวบา้น 
มสีถานะทางกฎหมายทีส่ามารถบงัคบัใชก้บับคุคล 
ภายนอกได้ จนเกิดการผลักดันและประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน 
ชาวบ้านและนักวิชาการ เพื่อดำเนินการยกร่าง
กฎหมายป่าชุมชน ด้วยการทำประชาพิจารณ์ใน 
เวทีสาธารณะกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
หลายครั้งหลายหน กระทั่งใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงสามารถรวบรวมรายชื่อได้เกิน ๕๐,๐๐๐ 
รายชือ่ เสนอเปน็รา่งกฎหมายตอ่รฐัสภา โดยอาศยั 
อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๐ ที่นับได้ว่า 
เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกท่ีนำเสนอโดยประชาชน 
ได้เป็นผลสำเร็จ 
 สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
น้ี๒ มีหลักการสำคัญประการแรกคือการดำเนินการ 
จัดตั้งป่าชุมชน โดยให้ชุมชนที่มีความประสงค์ 
ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชนในท้องถิ่นใด ให้ผู้แทน 
ชุมชนท้องถิ่นนั้น (ได้รับเลือกจากสมาชิกชุมชน) 
ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัด โดยในคำขอหรือเงื่อนไขในการ 
ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ของป่าชุมชน๓ รายชื่อและประวัติของผู้ขอจัดตั้ง 

ปา่ชมุชน สภาพพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ปา่ชมุชนพรอ้มทัง้ 
แผนท่ีสังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ แผนการ 
จัดการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ 
การฟื้นฟู หรือการควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชวีภาพ การใชป้ระโยชน ์
จากทรัพยากรทางธรรมชาติในป่าชุมชนอย่าง 
สมดุลและยั่งยืน โดยในพื้นที่ป่าชุมชนนั้น  
ต้องกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และการ 
ใช้สอย ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ 
และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนด้วย
 แต่ การขอจัดตั้ งป่ าชุ มชนใน เขต
อนุรักษ์  ซึ่ งหมายถึงเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์และเขต 
อืน่ ๆ  ทีเ่ปน็พืน้ทีต่น้นำ้ลำธารหรอืพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่ 
ของสิ่งแวดล้อมที่สมควรแก่การอนุรักษ์ตามที่ 
กำหนดในกฎกระทรวง (รา่งมาตรา ๔) นัน้ สามารถ 
กระทำได้เฉพาะกรณีที่ชุมชนนั้นเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิม และมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง 
วัฒนธรรมแห่งการอยู่อาศัยที่เกื้อกูลต่อการดูแล 
รักษาป่าอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ก่อนวันที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๑๘)  
หลงัจากนัน้คณะกรรมการปา่ชมุชนประจำจงัหวดั  
และคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซ่ึงประกอบด้วย 
ตัวแทนท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จะทำการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ชุมชนนั้นยื่นขอ ว่าจะเข้า 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชุมชนนั้นจะสามารถ 
จดัตัง้ปา่ชมุชนไดต้ามทีก่ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
ได้หรือไม่ (ร่างมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒)
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 เม่ือได้รับการอนุมัติและประกาศการจัดต้ัง 
ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สาระสำคัญ 
ประการต่อไปก็คือ การจัดการและควบคุม 
ดูแลป่าชุมชน โดยให้สมาชิกป่าชุมชนเลือกตั้ง 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
จัดการป่าชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
ป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนท่ีคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจำจังหวัดอนุมัติ อาทิ หน้าที่ออก 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การสั่ง 
ให้ผู้ ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระทำหรือ 
งดเวน้กระทำการใด ๆ  ในเขตปา่ชมุชน เพือ่ใหเ้ปน็ 
ไปตามข้อบังคับ ไกล่เกลี่ยเมื่อสมาชิกเกิดความ
ขัดแย้งในการจัดการป่า มีมติรับหรือให้บุคคล 
พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือดำเนินการ 
ตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทา 
ความเสยีหายแกป่า่ชมุชน เปน็ตน้ (รา่งมาตรา ๒๖ 
และมาตรา ๒๗) ทัง้นีโ้ดยม ี“เจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน”๔ 
เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เพื่อให้การเป็นไปตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔๐) 
 นอกจากนี้สมาชิกป่าชุมชนยังต้องมี 
หน้าที่ในการดูแลและรักษาป่าชุมชน ที่ต้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน ข้อบังคับของคณะกรรมการป่าชุมชน 
และแผนจัดการป่าชุมชน และต้องร่วมกับทาง 
ราชการในการดูแลป่าชุมชนและทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชน ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
หน้าที่ดังกล่าว อาจถูกคณะกรรมการป่าชุมชน 
ลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกได้ (ร่างมาตรา ๒๕)

 สำหรับการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ 
ป่าชุมชนเป็นสิทธิของสมาชิกทุกคน แต่ได้ 
กำหนดห้าม “ทำไม้”๕ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติใน 
บริเวณพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ในเขตป่าชุมชน  
สำหรับการทำไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเขตป่า 
ใช้สอย หรือการทำไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนปลูก 
ขึ้นเองในเขตป่าชุมชน ให้ทำได้ตามความจำเป็น 
เพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิก  
หรือใช้ในกิจการสาธารณะภายในชุมชนนั้น ทั้งนี้
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบของคณะกรรมการนโยบาย
ปา่ชมุ สว่นการเกบ็ของปา่ในเขตปา่ชมุชนสามารถ 
กระทำได้โดยไม่จำกัดบริเวณพ้ืนท่ีอย่างเช่นการทำไม้  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๓๑) 
 และเพื่อให้การจัดการป่าชุมชนให้เป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด จึงกำหนดห้าม 
บคุคลใดครอบครองหรอืใชพ้ืน้ทีป่า่ชมุชนเพือ่เปน็ 
ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน หรือกระทำด้วยประการ 
ใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน 
โดยเด็ดขาด (ร่างมาตรา ๔๑) และหากเมื่อ 
ปรากฏว่ามีการกระทำหรือมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่ ามี ก ารกระทำความผิ ดตามกฎหมายนี้   
คณะกรรมการจดัการปา่ชมุชน เจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจกระทำการ 
เฉพาะหนา้เทา่ทีจ่ำเปน็ในการตรวจคน้บคุคลหรอื
ยานพาหนะ จับและควบคุมตัวผู้กระทำความผิด 
ยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้ใช้หรือ
มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือที่ได้
มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้  

 ๔“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดแต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้  
สมาชิกป่าชุมชนซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายนี้ (ร่างมาตรา ๔).

  ๕“ทำไม้” หมายถึง ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือนำไม้ที่มีอยู่ในป่า 
ออกมาจากป่าด้วยประการใด ๆ (ร่างมาตรา ๔).



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection
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เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนได้ (ร่างมาตรา ๔๒)
 โดยสาระสำคัญประการสุดท้าย คือ 
การเพิกถอนป่าชุมชน ให้เป็นอำนาจของ 
อธิบดีกรมป่าไม้ ที่มีอำนาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน 
ทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ เมื่อพบหรือได้รับ 
รายงานว่า คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้ 
เพกิถอนปา่ชมุชน คณะกรรมการจดัการปา่ชมุชน 
ทอดทิ้ งไม่จัดการป่าชุมชนนั้นต่อไป หรือ 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายนี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความ 
เสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่า 
ชุมชนต่อไป (ร่างมาตรา ๔๘) โดยป่าชุมชนที่อยู่ 
นอกเขตอนรุกัษท์ีถ่กูเพกิถอน อาจมกีารขอจดัตัง้
ป่าชุมชนใหม่อีกได้ (ร่างมาตรา ๕๐)

๓. ความแตกต่างระหว่างร่าง พ.ร.บ.  
ป่าชุมชนฉบับประชาชนและฉบับสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ในระยะเวลากว่า ๑๐ ปีแห่งการเดินทาง 
ที่ผ่านการต่อสู้ทางความคิดในการยกร่างและ 
พิจารณากฎหมายมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  
แต่ท้ายที่สุดเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติ 
เหน็ชอบรา่งกฎหมายปา่ชมุชน เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
กลับไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนที่ดูแลจัดการป่า 
ในลักษณะที่เรียกว่า “ป่าชุมชน” ดังที่เห็นได้ 

จากการปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของเครือข่าย 
ป่าชุมชนในทุกภูมิภาคที่ออกมาประกาศไม่รับ 
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว๖

 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ชุมชนไม่ยอมรับ
ร่างกฎหมายฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. 
ก็คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเรื่อง 
การจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์๗ ที่กำหนด 
“ให้การจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอนุรักษ์ให้กระทำ 
ได้เฉพาะกรณีที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานมาก่อน 
ประกาศใหพ้ืน้ทีท่ีช่มุชนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตอนรุกัษ ์ 
และชุมชนนั้นได้จัดการดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าว 
ในลักษณะเป็นป่าชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
ก่อนวันที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน....”๘ ซึ่งหากมีผลใช้ 
บงัคบัเปน็กฎหมายจะทำใหช้มุชนทีเ่คยตัง้ถิน่ฐาน 
อยู่ในเขตอนุรักษ์มาก่อนการประกาศเขตป่า 
อนรุกัษ ์ไดจ้ดัการดแูลปา่ชมุชนมาเปน็เวลา ๑๐ ป ี 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
ครบถ้วน ซึ่งในตอนประกาศเขตป่าอนุรักษ์ได้ถูก 
กันออกมาอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ปัจจุบันยังคง 
อาศัยอยู่ชายขอบเขตอนุรักษ์ และยังคงมีการ 
ดแูลจดัการปา่ชมุชนทีม่พีืน้ทีต่ัง้อยูใ่นเขตอนรุกัษ์
จนไดร้บัการยอมรบัจากภาครฐัและสงัคม ไมอ่าจ
มีสิทธิที่จะยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชนได้เลย  
 จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นการลิดรอนหรือ 
จำกัดสิทธิชุมชน ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

 ๖เป็นเหตุให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนหนึ่งใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขอให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ที่ สนช.  
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายนั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง 
รัฐธรรมนูญน้ี อันส่งผลให้ต้องระงับการดำเนินการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเวลาต่อมา.

  ๗ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานว่าควรจะให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์หรือไม่ อันมาจากความเข้าใจ
ที่กังวลว่าหากอนุมัติให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอนุรักษ์แล้วจะทำให้มีการบุกรุกป่าอนุรักษ์เพื่อเปิดป่าชุมชนกันอย่างกว้างขวาง 
และอาจทำให้ขนาดพื้นที่ของเขตป่าอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ลดน้อยลงแบ่งเป็นผืนเล็กผืนน้อย. 

  ๘ในขณะที่ร่างฯ ฉบับแรกที่เสนอโดยประชาชนระบุเพียงว่า “การจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอนุรักษ์ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่
ชุมชนนั้นเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่เกื้อกูลต่อการดูแลรักษาป่าอย่าง 
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนวันที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน”.
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“วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน”

๑๒๔

ที่ปัจจุบันชุมชนเหล่านี้ต้องอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อ 
การดำรงชพี และเปน็การทำลายขวญักำลงัใจของ 
ชุมชนที่มีความตั้งใจในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ท้องถิ่น อีกทั้งยังอาจเป็นการขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ทีร่บัรองสทิธใิหบ้คุคลซึง่รวมกนั
เปน็ชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การดูแลรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดลุและยัง่ยนื “สทิธชิมุชน” กบัการดแูล 
จัดการทรัพยากรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
จงึดเูหมอืนวา่จะถกูมองขา้มไปโดยปรยิาย ดงันัน้ 
การหวนกลับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
จดัการปา่ชมุชนตามรา่งกฎหมายทีเ่กดิจากความ
พยายามของประชาชน จึงเป็นพื้นฐานที่มีความ 
สำคัญต่อการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขร่าง 
กฎหมายนี้ในอนาคต กล่าวคือ 
 กฎหมายป่าชุมชนนี้ ไม่ได้เป็นการให้ 
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทำกนิในลกัษณะปจัเจกชน เชน่ 
โฉนด นส. ๓ หรือ สปก. ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการ 
รับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ 
พิสูจน์ได้ว่าได้ดูแลจัดการป่ามาเป็นอย่างดี 
เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดการ 
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าเท่านั้น โดยที่ 
กรรมสทิธิใ์นพืน้ทีป่า่ชมุชนยงัเปน็ของรฐั และไมไ่ด ้
เปดิโอกาสใหใ้ครกไ็ดท้ีค่ดิอยากจะเขา้ไปอยูอ่าศยั 
หรือใช้ประโยชน์จากป่า เข้าไปในป่าอนุรักษ์ได้ 
ง่าย ๆ เพราะกฎหมายดังกล่าวนี้ยังอยู่ภายใต้ 
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่า
ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 กระบวนการอนุมัติให้มีป่าชุมชนได้ตาม 
กฎหมายน้ัน จึงย่อมข้ึนอยู่กับความพร้อมของชุมชน 
แตล่ะแหง่ มใิชจ่ะเกดิปา่ชมุชนโดยพรอ้มเพรยีงกนั 

เม่ือกฎหมายบังคับใช้ หากแต่ต้องผ่านกระบวนการ 
และขัน้ตอนการยืน่เรือ่งขอจดัตัง้ทีม่กีระบวนการ 
ที่รัดกุมชัดเจน มีการตรวจสอบในพื้นที่จริง 
ทั้ ง จ ากคณะกรรมการระดับจั งหวั ดและ 
คณะกรรมการนโยบาย (ระดบัสงู) ซึง่ประกอบดว้ย 
ตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ ตัวแทนภาครัฐ 
ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน 
ท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทน 
สถาบันทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิด 
โอกาสให้ใครก็ได้ที่เห็นว่าไม่สมควรให้จัดตั้งป่า 
ชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ สามารถยื่นเรื่องคัดค้านได้  
 ในการจดัการปา่ชมุชนตอ้งเสนอแผนการ 
จัดการป่าในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ 
ประโยชนจ์ากทรพัยากรปา่ไมท้ีต่อ้งปรบัปรงุและ
นำเสนอตอ่คณะกรรมการระดบัจงัหวดัทกุ ๆ  ๓ ป ี 
นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจสอบควบคุมดูแล 
ให้ชุมชนปฏิบัติตามหลักการของการมีป่าชุมชน 
จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้) 
รว่มกบัเจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน (ตวัแทนชมุชน ตวัแทน 
องค์กรพัฒนาเอกชน ข้าราชการท้องถิ่น และ 
นักวิชาการ) เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินผล 
การดำเนินงานจัดการป่าชุมชนเพื่อรายงานต่อ 
คณะกรรมการระดับจังหวัด และหากพบว่า 
ชุมชนใดมิได้มีการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ 
ชุมชนนั้น ๆ ก็มีสิทธิถูกเพิกถอนเขตป่าชุมชนได้
 เมื่อดูจากหลักการในกฎหมายแล้ว 
ผู้เขียนคิดว่า พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนนี้ 
จึงน่าจะมิใช่กฎหมายเปิดป่าเสรี หรือการเปิด 
โอกาสให้นายทุนหรือบุคคลใดจะอาศัยเป็น 
ช่องทางเพื่อการเปิดพื้นที่ป่า หรือการทำการ 
บุกรุกเข้าไปเพื่อขอจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจดังที่มีการวิตกกังวลกัน 
ได้โดยง่าย
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๔. บทสรุป
 ป่าชุมชนเป็นการเปลี่ยนกระบวนคิดใน 
การจัดการป่า จากความคิดเดิมที่ถือว่ารัฐเท่านั้น 
เปน็ผูท้รงสทิธิแ์ตเ่พยีงภาคสว่นเดยีวทีเ่คยประสบ
ความลม้เหลวในอดตี เปน็การยอมรบัใหป้ระชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงร่วมกับทุกภาคส่วนที่ 
เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ใช้ประโยชน์ 
และรักษาป่า และเป็นทางเลือกการจัดการ 
ทรัพยากรป่าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานให้ “คน” ได้ใช้ 
ประโยชน ์และ “ปา่” กอ็ยูร่อดและยัง่ยนื ซึง่สมัพนัธ ์
กับข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อการดำรงชีวิตของชุมชน 
ขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของป่า ก็จะทำให้ชุมชน 
ต้องหวงแหนและอนุรักษ์ป่าที่เปรียบเสมือน 
ซปุเปอรม์าเกต็ของชมุชนทีส่ามารถจบัจา่ยใชส้อย 
ได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่จำเป็น 
ต้องมีใครบังคับ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ 

ของภาครฐั ทัง้ยงัเปน็ปา่กนัชนทีป่กปอ้งปา่อนรุกัษ ์
ทั้งหลายอีกด้วย
 สำหรบัพระราชบญัญตัปิา่ชมุชน พ.ศ. ....  
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ 
เป็นกฎหมายแล้วน้ัน ขณะน้ีคงต้องรอคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีจะช้ีขาด ซ่ึงหากท้ายท่ีสุดแล้ว 
ร่างกฎหมายดงักลา่วตอ้งตกไป กไ็มน่า่จะมปีญัหา 
อะไร เนื่องจากสามารถเสนอใหม่ได้ในหลาย 
ชอ่งทาง ในความคดิเหน็สว่นตวัคดิวา่รา่งกฎหมาย 
ฉบบันีเ้ปน็กฎหมายทีด่แีละมปีระโยชน ์ซึง่ทกุฝา่ย 
ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องช่วยกันผลักดัน 
ให้เป็นกฎหมายต่อไป แม้จะมีในบางประเด็นที่ 
ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็น่าจะหา 
ข้อยุติร่วมกันได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นเรื่อง 
สำคัญสูงสุด 
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