
บทที่  2 
กฎหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มชาติ

พันธุ์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาทฤษฎีทั้งทางสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ประกอบกับกฎหมาย เพ่ือ
ความเข้าใจในบริบทของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนกฎหมาย วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
2. ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) 
3. แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 
4. แนวคิดชาตินิยม (The Nationalism) 
5. ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 
6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
แท้จริงแล้วกฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนเกือบทั้งหมด อยู่

ที่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะใช้ชีวิตของตนไปในทางใด หากเป็นนักธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจทั้งหมด
ย่อมเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนผู้นั้น ส่วนกฎหมายอาญาย่อมเป็นกฎหมายที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
แต่ในงานวิจัยฉบับนี้ จะขอพูดถึงกฎหมายเฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจ าวันของกลุ่ มชาติ
พันธุ์ นั่นก็คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อีกทั้งในพ้ืนที่วิจัยรัฐบาลก าลังก าหนดให้
เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

1.1 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
การป่าไม้ของประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นในสมัยที่มีการริเริ่มท าป่าไม้สักเป็นสินค้าทาง

ภาคเหนือ การป่าไม้ในอดีตมีลักษณะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมาก กล่าวคือ ป่าไม้สัก ใน 5 นคร 
ได้แก่ นครเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ และน่าน เจ้าผู้ครองนครเหล่านี้ ได้ยึดถือเอาว่า ป่าไม้ในเขต
ท้องที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของตน ผู้ใดจะท าไม้สักในป่าท้องที่ใดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าผู้ครอง
นครนั้น ๆ โดยยอมเสียเงินที่เรียกว่า ค่าตอไม้ ตามจ านวนต้นที่จะตัดฟันลง นอกจากนั้น เจ้าผู้ครอง
นครจะยกป่าใดในท้องที่ของตนให้แก่ผู้ใดก็ได้ และเมื่อเจ้าของป่าถึงแก่กรรมลง ป่าไม้นั้นก็ตกเป็น
ทรัพย์สินอยู่ในกองมรดกด้วย1 ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 
2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
กรมป่าไม้ขึ้น โดยมีส านักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ภายใต้บังคับกระทรวงมหาดไทย ตาม
พระราชหัตถ์เลขา ฉบับที่ 62/385 ลงวันที่ 18 กันยายน รัตนโกสินทร์ศก 115 (พ.ศ. 2439) หลังจาก

                                                 
1 สุเนติ คงเทพ และนันทชัย รักษ์จินดา, อธิบายกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตอักษร, 2559) หน้า 1 
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มีการจัดตั้งกรมป่าไม้แล้ว ได้มีการจัดการโอนกรรมสิทธิ์พ้ืนที่ป่าไม้จากเจ้านายฝ่ายเหนือ ให้เป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งการให้มีนโยบาย การบ ารุงรักษาป่าไม้ด้วย2  

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 
2481 เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญที่ให้รัฐบาลมีอ านาจก าหนดป่าแห่งใดให้เป็นป่าคุ้มครอง ป่าสงวน
หรือการเพิกถอนป่าคุ้มครองหรือป่าสงวน โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตท าไม้หรือเก็บหาของป่า อ านาจในการยึดไม้และของป่า 
รวมทั้งอ านาจในการปิดทางน้ าหรือทางบกในป่าสงวน นับเป็นครั้งแรกที่มีการสงวนทรัพยากรป่าไม้
อย่างจริงจัง ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการเพ่ือประโยชน์จากการค้าไม้เท่านั้น ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2507 
จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมีผลบังคับใช้จวบจนปัจจุบัน 
โดยในท้ายพระราชบัญญัติได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้ว่า บัดนี้ปรากฏว่าป่าไมที่สงวนคุ้มครองไว้
แล้ว และท่ียังมิไดสงวนคุมครองไดถูกบุกรุกและถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก แมปาไมในบริเวณตนน้ า
ล าธารก็ถูกแผวถางเผาท าลายไปเปนอันมาก ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความแหงแลง พ้ืนดินพังทลาย ล า
น้ าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง 
ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปาที่ใชบังคับอยู มีวิธีการไมรัดกุมเหมาะสมตอง
เสียเวลาด าเนินการเปนเวลานาน จึงจะประกาศก าหนดเปนปาสงวนหรือเปนปาคุมครองไดเปนเหตุให
บุคคลบางจ าพวกฉวยโอกาสท าลายปาไดกวางขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ไดก าหนดโทษผูฝาฝนไวไม
เหมาะสมกับกาลสมัย ผูกระท าผิดไมเข็ดหลาบเปนชองทางใหมีการบุกรุกท าลายปามากข้ึน รัฐบาลจึง
เห็นเปนการจ าเปนอันรีบดวนที่จะตองด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้เสียใหม เพ่ือใหสามารถ
ด าเนินการคุมครองปองกัน เพ่ือรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติและเพ่ือมิให้อาชีพ
เกษตรกรรมของประชาชนสวนใหญและเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการ
ท าลายปา 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีสาระส าคัญดังนี ้
1) การประกาศเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
มาตรา 6 “บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวน

ป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อรัฐมนตรี เห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ 

ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่า
ที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 
 
 

                                                 
2 ษชาดา ศรประสม, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้ ศึกษา
กรณี สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ แผนงานป่าไม้ และการจากัดสิทธิในทรัพย์สิน ที่เป็นไม้หวงห้ามในที่ดินของ
เอกชน, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2560) หน้า 
14 
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2) การแจ้งการครอบครองก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
มาตรา 12 “บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อน

วันที่กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้
บังคับ ถ้าไม่ยื่นค าร้องภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น” ส่งผลให้ผู้ที่ไม่ได้
คัดค้านไม่สามารถอยู่ในพ้ืนที่ของตนเองต่อไปได้ ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ถึงการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติก็ตาม 

3) ผลของการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
มาตรา 14 “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท าประโยชน์

หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่าหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อัน
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่  

(1) ท าไม้หรือเก็บหาของป่า ตามมาตรา 15 เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตาม
มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระท าการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 
หรือกระท าการตามมาตรา 17 หรือมาตรา 20 

(2) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้” 
มาตรา 15 “การท าไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระท าได้เมื่อได้รับ

ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 16 “อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อย
กว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็
ได ้

(2) การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราว
ละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง
ของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ ส าหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

มาตรา 16 ทวิ “ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้าง
เก่า หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็น
ส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีก าหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อม
โทรม 
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ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดเขตป่าเสื่อมโทรมท้ังหมด หรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 

ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศก าหนดตามวรรคสอง 

(1) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคล
นั้นยังมีความจ าเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือ ให้
บุคคลดังกล่าวท าประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปในที่ที่ได้ท าประโยชน์หรือยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้อง
ไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่งครอบครัวและมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ทั้งนี้  
โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 

(2) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในที่ที่
ตนเคยท าประโยชน์หรือยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้วโดย
พิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพ่ิม
นั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้ แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่งครอบครัว และมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี
และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและค่า
บ ารุงป่า ส าหรับไม้ที่ได้ปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 

บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่
อธิบดีก าหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในที่ ดินที่ได้รับ
อนุญาตติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท า
ประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น” 

มาตรา 16 ตรี “ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้
บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ 
แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาต 
และผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตน
ประสงค์จะอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือท า
ประโยชน์ต่อไปได้ตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต” 

มาตรา 17 “เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอ านาจอนุญาต
เป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวน
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แห่งชาติได้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบ ารุงป่าก็ได้” 

มาตรา 18 “อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง 
(2) การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป 

ระเบียบตามวรรคหนึ่งจะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใด ให้ประกาศ ณ ที่ว่า
การอ าเภอ ที่ท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่” 

มาตรา 20 “ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา 16 
ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าการบ ารุงป่าหรือ
ปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสืออนุญาต แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีอาจก าหนด ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจ านวนที่
เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 

4) การควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรา 25 “เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท า
ประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาที่
ก าหนดให้ 

(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม 
(2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น า
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และ
ให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทา
ความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน” 

มาตรา 26 “การจับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
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5) บทก าหนดโทษ 
มาตรา 31 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และ

ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายแก ่
(1) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขาหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่า

ไม้ หรือ 
(2) ไม้อ่ืนที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน

ยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ 
(3) ต้นน้ าล าธาร 

ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่า บุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ถ้าปรากฏว่า
บุคคลนั้นยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าผิด คนงาน 
ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของผู้กระท าผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้” 

มาตรา 32 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 
มาตรา 33 “ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลายซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่จัด

ให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ” 

มาตรา 33 ทวิ “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 18 หรือขัด
ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 25 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

มาตรา 34 “ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จ าหน่วย หรือช่วยพาเอาไปเสียซึ่ง
ไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่ผู้ได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระท าผิดนั้น” 

มาตรา 35 “บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ 
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใช้ หรือได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น
โดยไม่ค านึงว่าเป็นของผู้กระท าผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่” 

1.2 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ท้ายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้ว่า เพ่ือ

คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและ
ภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ืออ านวยประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป ดังนั้น หลักการของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
กับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติจึงแตกต่างกัน โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเป็นการสงวน
ไว้ซึ่งไม้ที่มีคุณค่ามากกว่าสภาพของความเป็นป่า เนื่องจากในขณะนั้นมีการท าอุตสาหกรรมป่าไม้จึงมี
การลักลอบตัดไม้ที่อยู่นอกเหนือการให้สัมปทานของรัฐ แต่ส าหรับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินั้น 
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เป็นการรักษาสภาพของความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาไม้อย่างพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ ส่งผลให้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติมีความเข้มงวดมากกว่าและมีหลายมาตราที่ไม่
ยกเว้นหรือผ่อนปรนตามดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1) การประกาศเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

มาตรา 6  “เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติ
เป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์
ของประชาชน ก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่ง
บริเวณท่ีก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณท่ีก าหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” 

ที่ดินที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง” 

2) การแจ้งการครอบครองก่อนประกาศเป็น อุทยานแห่ งชาติ ไม่มี  ซึ่ งต่ างกับ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนั้น จึงมีความหมายว่าตอนก าหนดเขตไม่มีผู้ใดอาศัย
หรือท ากินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้าหากมีก็เป็นการครอบครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องย้าย
ออกสถานเดียว 

3) ผลของการเป็นอุทยานแห่งชาติ 
มาตรา 16 “ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด 
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 
(2) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ 

ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ ามันยาง น้ ามันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
(3) น าสัตว์ออกไป หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ 
(4) ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือท าให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด 

หรือทราย 
(5) เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือด

แห้ง 
(6) ปิดหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก 
(7) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ 

ซึ่งกล้วยไม้ น้ าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว 
(8) เก็บ หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้ 
(9) น ายานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น เว้น

แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(10) น าอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(11) น าหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป 
(12) น าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี

ก าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
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(13) เข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที ่

(14) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่าง ๆ 
(15) น าเครื่องมือส าหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นก าหนดไว้ 
(16) ยิงปืน ท าให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง 
(17) ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระท าการอ่ืนอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อน

ร าคาญแก่คนหรือสัตว์ 
(18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น 
(19) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท าให้เกิดเพลิง” 
มาตรา 17 “ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน ซึ่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์” 
มาตรา 18 “บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี” 
มาตรา 19 “บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิให้ใช้บังคับแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา 
หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพ่ืออ านวย
ความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติ
ของรัฐมนตรี” 

จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติจะไม่มีการยกเว้นข้อห้ามอย่างใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายทั้งสองฉบับต่างกัน 

4) การควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรา 20 “การจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา” 

มาตรา 21 “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ” 

มาตรา 22  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างข้ึนใหม่
หรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท า
ความผิดท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพ
เดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือป้องกัน
หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าการดังกล่าวแล้วอย่างใด
อย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน
การที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเสียเองนั้น” 
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5) บทก าหนดโทษ 
มาตรา 24  “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

ห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
มาตรา 25 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
มาตรา 26 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถ้าปรากฏว่าสัตว์หรือทรัพย์สินที่

เก็บหาหรือน าออกมีราคาเพียงเล็กน้อย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 

มาตรา 27 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

มาตรา 28 “บรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเปรียบเทียบได้” 

มาตรา 29 “บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการ
กระท าความผิดตามมาตรา 16 (1) ฐานแผ้วถางหรือเผาป่า หรือตามมาตรา 16 (2) ฐานท าให้เป็น
อันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือตามมาตรา 16 (3) ฐานท าให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือตาม
มาตรา 16 (4) ฐานท าให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดหรือทราย ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
โดยไม่ต้องค านึงว่าเป็นของผู้กระท าความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่” 

1.3 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ....  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ

.... เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันดูแลผืนป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์
ได้ ซึ่งแนวคิดพระราชบัญญัติป่าชุมชนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 แล้ว แต่ไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ให้เหตุผลในการ
ใช้บังคับว่า โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืนอันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินการ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประกอบ
กับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ยังมีข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน พระราชบัญญัตินี้มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้  รวมทั้ ง ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการในการด าเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการ
ป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ จนถึงระดับนโยบายเพ่ือท าหน้าที่เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และมีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะอีกด้วย 
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และมีความจ าเป็นต้องก าหนดโทษทางอาญาส าหรับความผิดที่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ ในการ
ป้องกัน ระงับ และยับยั้งการกระท าความผิด เนื่องจากเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.... มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1) การจัดตั้งป่าชุมชน 

มาตรา 20 “ชุมชนในท้องที่ใดที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ ซึ่งอยู่นอกเขต
ป่าอนุรักษ์อยู่ใกล้และอยู่ในสภาพที่จะดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่นั้น
ให้บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีภูมิล าเนาในท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าห้าปี และอยู่ใน
สภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่าที่จะขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้จ านวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ตั้ง
ตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้
จัดตั้งป่าชุมชนได้ ค าขอต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
(2) รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้ขอเป็นสมาชิกป่า

ชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนดที่ออกตามความในมาตรา 
27 วรรคสอง 

(3) รายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
(4) ความเป็นมาของชุมชนโดยสังเขปและสภาพพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนพร้อมทั้ง

แผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ 
(5) แผนจัดการป่าชุมชน โดยแสดงให้เห็นการอนุรักษ์การฟ้ืนฟูการพัฒนาหรือการ

ควบคุมดู แลสภาวะแวดล้ อมและความหลากหลายทางชี วภ าพ  การใช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน วิธีด าเนินการและรายการอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก าหนด 

กรณีพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์น ามาจัดตั้งป่าชุมชน จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
หนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ ให้ชุมชนน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
ได ้

ในพ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้องก าหนดบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้
ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว โดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอและการอนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนให้ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการตั้งป่าชุมชนจะตั้งในเขตป่าอนุรักษ์ไม่ได้ ซึ่งเขตป่า
อนุรักษ์ในมาตรา 3 ให้ความหมายว่า “เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่
ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมอันควรแก่การอนุรักษ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่
ซึ่งมีการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมอันควรแก่การอนุรักษ์ตามที่
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ก าหนดในกฎกระทรวง ไม่สามารถน ามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ามีเพียงพ้ืนที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้นที่สามารถน ามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะทั้งหมดเพราะ
ต้องพิจารณาจากการขออนุญาตกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง 

และหากจะพิจารณาว่าที่ดินเอกชนก็สามารถน ามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ ก็คงไม่มี
เอกชนคนใดที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วจะน าที่ดินของตนมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ซึ่งจะเป็นการยุ่งยาก
กว่าหากจะท าเป็นป่าส่วนตัวของตนเองแล้วยินยอมให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จะดีกว่า 

มาตรา 25 “ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชน
ตามค าขอหรือให้จัดตั้งป่าชุมชนเพียงบางส่วน หรือโดยก าหนดเงื่อนไข หรือมีมติไม่ให้จัดตั้งป่าชุมชน 
ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนและผู้มีหนังสือคัดค้าน 
หรือแสดงความเห็นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติ 

ผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชนหรือผู้มีหนังสือคัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ ให้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด
ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยดังกล่าว 

หนังสือแจ้งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด ค าอุทธรณ์ของผู้ยื่นค าขอ
หรือ ผู้มีหนังสือคัดค้านและค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ต้องแสดงเหตุผลและ
รายละเอียดโดยชัดแจ้ง” 

มาตรา 26 “ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชน
ได้และปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์จนพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ให้รายงานอธิบดีเพ่ือพิจารณา 
ห ากอธิบ ดี ไม่ เห็ น ช อบ กั บ มติ ขอ งคณ ะกรรมการป่ าชุ ม ชน ป ระจ า จั งห วั ด ให้ น า เสน อ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณาและให้น ามาตรา 25 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือ
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนพิจารณารายงานที่ได้รับจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง หรือ
พิจารณาอุทธรณ์ค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามมาตรา 25 วรรคสองแล้วมีค าวินิจฉัยให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ให้
อธิบดีประกาศการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดใน
ระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว” 
2) การจัดการป่าชุมชน 

มาตรา 27 “เมื่อได้มีประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วให้ผู้ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีตาม
มาตรา 20 วรรคสอง (2) เป็นสมาชิกป่าชุมชน และ (3) เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกป่าชุมชน และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด” 

มาตรา 28 “สมาชิกป่าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังนี้ 
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(1) ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และแผนจัดการป่าชุมชน 

(2 ) ร่ วม มื อ กั บ ท างราชการ ใน การดู แ ล รั กษ าป่ าชุ ม ช น  สั ต ว์ ป่ า  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

สมาชิกป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  อาจ
มีมติให้สมาชิกป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน” 

มาตรา 29 “ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนด าเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ
และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็นสมาชิก
ป่าชุมชน และการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของป่า
ชุมชน และไม่ขัดแย้งกับระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

(2) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ 
ในเขตป่าชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตาม (1) หรือพระราชบัญญัตินี้ 

(3) ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน
ตามมาตรา 32 

(4) ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน 
(5) ดูแลให้สมาชิกป่าชุมชนปฏิบัติหน้าที่ท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(6) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อสมาชิกป่าชุมชนเกิดความขัดแย้งในการ

จัดการป่าชุมชน 
(7) ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(8) มีมติด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้รับบุคคลเป็นสมาชิกป่า

ชุมชนหรือให้สมาชิกป่าชุมชนพ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
(9) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(10 ) ปฏิ บั ติ การ อ่ืน ใดตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญ ญั ติ นี้  ห รือตามที่

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

การออกข้อบังคับตาม (1) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจ าจังหวัดก่อน 

คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ า
จังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติให้สมาชิกป่าชุมชนผู้นั้นพ้นจากการเป็นคณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชน” 
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มาตรา 33 “ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการป่าชุมชน 

(1) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

(2) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการนันทนาการในบริเวณเพ่ือการใช้
ประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

(3) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชน 

(4) การท าไม้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ให้ท าได้ตามความจ าเป็นในการด ารง
ชีพและการใช้สอยของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น ตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนก าหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการป่าชุมชนที่ได้อนุมัติ 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่วัฒนธรรม และความยั่งยืน 

(5) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในเขตป่าชุมชน ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน” 

มาตรา 34 “บรรดาไม้และของป่าที่ได้มาจากป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่ายในการบ ารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ” 

มาตรา 35 “ให้กรรมการจัดการป่าชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  มีอ านาจท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนกลางของป่าชุมชนและด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนได้” 

มาตรา 36 “ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมใน
ป่าชุมชน ให้กรมป่าไม้มีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
กระท าให้สิ่งนั้นหมดสภาพความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน า เอาของนั้นมาเก็บ 
กัก หรือรักษาไว้ 

(2) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาสู่สภาพเดิม 
(3) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เนื่อง

ในความเสียหายนั้น 
(4) ค่าด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินค่าใช้จ่าย

ในการเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคคล 
(5) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐได้จ่ายในการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้รับค่าสินไหม

ทดแทนตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นค่าท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินคดีในศาล และค่าธรรมเนียมในศาล 
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(6) มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียหาย ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน
นอกจากดอกเบี้ยผิดนัดที่ต้องได้รับแล้ว ให้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินตราตั้งแต่เวลาที่
ละเมิดจนถึงเวลาที่ช าระค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย 

มาตรา 37 “ในการด าเนินคดีตามมาตรา 35 และ มาตรา 36 คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนอาจขอให้พนักงานอัยการด าเนินคดีให้ก็ได้ และให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 38 “กรณี เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนและ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมิได้ด าเนินการฟ้องร้อง ให้อธิบดีมีอ านาจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ฟ้องร้องคดีดังกล่าวเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย เพ่ือจ่ายให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนนั้นได้” 

มาตรา 39 “บทบัญญัติในมาตรา 37 ไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าที่และความ
รับผิดทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน และไม่เป็นการตัดอ านาจของผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีจะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน” 

3) การควบคุมดูแลป่าชุมชน 
มาตรา 40 “เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบพื้นท่ีและตรวจตราดูแลการด าเนินการและกิจการต่าง ๆ ในป่าชุมชน 
(2) แนะน าให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ

จัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ทัน ให้มีอ านาจ

สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในป่าชุมชนในกรณี
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และให้รายงานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดทราบ 

(4) ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
(5) รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดเมื่อปรากฏว่ามีกรณีจะต้องเพิก

ถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือบางส่วน” 
มาตรา 41 “ภายในป่าชุมชน 
(1) ห้ามท าไม้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ 
(2) ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน 
(3) ห้ามบุคคลใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่า

สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน 
เว้นแต่เป็นการกระท าตามมาตรา 33 หรือตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้กระท าได้” 

มาตรา 42 “เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาการวิจัยตลอดจนเพ่ือติดตามผลการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย มีอ านาจเข้าไปในป่าชุมชนเพ่ือด าเนินการดังกล่าวได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ
แสดงการได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีเมื่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้องร้องขอ” 
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มาตรา 44 “เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนมีอ านาจสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับตามมาตรา 29 (1) 
หรือพระราชบัญญัตินี้ 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวง” 
มาตรา 45 “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับความผิดอาญา ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา” 

มาตรา 46 “ในกรณีที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพบว่า คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน กระท าการฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หรือข้อบังคับ
ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจด าเนินคดีหรือสั่ง
การให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชนดังกล่าวกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการนั้นได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดก าหนดในกรณีที่ผู้ได้รับ
ค าสั่งของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งและให้น ามาตรา 25 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัด เว้นแต่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการนโยบายป่า
ชุมชนจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน” 

มาตรา 50 “ภายในป่าชุมชนหากพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้
มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอ่ืนใดในป่าชุมชน ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่ง
ให้ผู้กระท าการฝ่าฝืนท าลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไป ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่รู้ตัวผู้ฝ่าฝืน 
หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดจะ
กระท าการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าฝ่าฝืนมีหน้าที่
ชดใช้ค่าใช่จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดกระท าการเสียเอง” 

4) บทก าหนดโทษ 
มาตรา 56 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่า

ชุมชนตามมาตรา 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้คณะกรรมการจัดการป่า

ชุมชนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
เงินค่าปรับตามวรรคสองให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา 57 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่า

ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา 29 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
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ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้คณะกรรมการจัดการป่า
ชุมชนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

เงินค่าปรับตามวรรคสองให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา 58 “ผู้ ใดท าให้ เสียหาย ท าลายหรือเคลื่อนย้ายหลักเขต ป้าย หรือ

เครื่องหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้นตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา 59 “ผู้ใดขัดค าสั่งเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนที่สั่งตามมาตรา 40 (3) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา 60 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใด
กระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าชุมชน ศาลมี
อ านาจสั่งให้ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของผู้กระท าผิดออกจากเขตป่าชุมชนได้” 

มาตรา 61 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา 62 “บรรดาไม้หรือของป่าที่ได้มา หรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สินที่ใช้
ในการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็
ตาม 

ให้ไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่ศาลมีค าสั่งริบตกเป็นของแผ่นดิน 
ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นถ้าไม่ทราบตัวผู้กระท า

ความผิดหรือไม่สามารถติดตามตัวผู้กระท าความผิดได้ ให้ไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัดไว้
เนื่องจากการกระท าความผิดนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินที่
ยึด หรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหา หรือจ าเลยตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่
ภายในสองปีทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าไม้ ของป่า หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คืนแก่ทายาทของผู้ต้องหา หรือจ าเลยนั้น” 

การตราพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับนี้ จะส่งผลให้จากเดิมรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้มี
อ านาจดูแลจัดการป่า แต่ส าหรับพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับนี้ จะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนเพ่ือการอนุรักษ์ และส่วนเพ่ือการใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนที่ 2 นี้ จะเน้นให้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้
พ้ืนที่ป่าเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการป่า ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายจากแต่เดิมที่
รัฐเท่านั้นเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์ในนามประชาชนทั้งประเทศ อีกท้ังชุมชนจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแล
ผืนป่าที่ตนเองใช้ เท่ากับเป็นป่าของชุมชนอย่างแท้จริง และจะท าให้ชุมชนสามารถด าเนินการบริหาร
จัดการได้คล่องตัวขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของชุมชนจริง ๆ ท าให้เกิดความร่วมมือกันใน
ชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามัคคี ความส านึกรักบ้านเกิด และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เป็นการ
ลดภาระและค่าใช้จ่ายของภาครัฐ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 
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2. ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) 
 เมื่อมีการตรากฎหมายออกมาใช้ หากไม่มีผู้คอยบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายก็ย่อมจะหา
ประโยชน์อันใดในกฎหมายนั้นมิได้ ประกอบกับแนวโน้มในปัจจุบันปริมาณคดีความที่เข้าสู่ศาลและที่
ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจ านวนมาก นักอาชญาวิทยาจึงได้พัฒนาแนวคิดและขอบเขต
ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and 
Social Control) ให้รวมตลอดไปถึงการควบคุมพฤติกรรมอันจะน าไปสู่การกระท าผิดด้วย ส าหรับ
ลักษณะส าคัญเกี่ยวกับปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมทางสังคม มี 3 ประการ 
 1. รัฐเป็นผู้ ใช้มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือควบคุมความประพฤติและคุ้ มครองพิทักษ์
ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชน ในฐานะที่รัฐมีอ านาจเหนือราษฎรมิได้
รวมถึงกฎหมายเอกชน อันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน 
 2. รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลัก
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 3. การบังคับใช้กฎหมาย จะต้องบังคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาคภายใต้หลักนิติ
ธรรม (Justice Under Law) ปราศจากความล าเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์โดยสิ้นเชิง3 
 จากหลักเกณฑ์ทั้งสามประการของทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
กฎหมายคือเครื่องมือในการรักษาความสงบสุขของสังคมโดยรวม แต่โดยล าพังตัวกฎหมายเองย่อมไม่
สามารถท าให้เกิดความสงบสุขได้เลยหากปราศจากผู้ใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งผู้ใช้บังคับกฎหมายนั้นย่อม
มีพียงรัฐที่จะด าเนินการได้เท่านั้น เพราะหากให้ราษฎรสามารถใช้บังคับกฎหมายได้เองแล้ว ราษฎร
แตล่ะคนย่อมใช้บังคับกฎหมายให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ส่งผลให้ในที่สุดก็จะไม่มีผู้ใดท าตาม
กฎหมายและกลายเป็นอนาธิปไตยไป 
 ทั้งนี้ ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายเมื่อน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ก็มีทฤษฎีการบังคับใช้
กฎหมาย อยู่ 2 แนวทฤษฎี ได้แก่ แนวทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม และแนวทฤษฎีกระบวนการ
นิติธรรม 

2.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นหนักทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งจะควบคุม

ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก คดีอาญาทั้งหลายที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตาม
ทฤษฎีนี้ จะต้องด าเนินการไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอไม่หยุดชะงัก โดยมี
กระบวนการกลั่นกรองในแต่ละขั้นตอน และในขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การปฏิบัติงานประจ า ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การสืบสวนก่อนท าการจับกุม  การจับกุม การสอบสวน
ภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพ่ือฟ้องร้องยังศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาลงโทษ
ผู้กระท าความผิด และการปลดปล่อยจ าเลย ดังนั้นการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีได้กล่าวมา

                                                 
3 วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การเสริมสร้างมาตรการเพ่ือสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช., (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, 2546) หน้า 5 
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นี้ การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความรวดเร็ว (ซึ่งหมายความถึงการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนและใน
ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้บ้าง) และแน่นอน (ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ผู้กระท าความผิดจะหลุดพ้นจาก
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้น้อยที่สุด)4 ฉะนั้นเมื่อได้ตัวผู้กระท าความผิด
มาแล้วทฤษฎีนี้ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดไว้ จากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนจนถึง
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้การค้นหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลมีอยู่น้อยมาก เนื่องจาก
มุ่งหมายให้การด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เน้นการวินิจฉัยคดีให้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ขั้นตอนต้นต้นของ
กระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ต ารวจและอัยการ อันท าให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้บริสุทธิ์ได้รับการ
ปลดปล่อยโดยเร็ว และในขณะเดียวกันก็จะท าให้การด าเนินคดีกับผู้ต้องหามีพยานหลักฐานแน่นแฟ้น 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
 2.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) 

การบังคับใช้กฎหมายตามทฤษฎีนี้ยึดกฎหมายเป็นหลัก การบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความ
เป็นธรรมตามข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ต้องหาถูกส่งผ่าน
ไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวก ทฤษฎีนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหา
ข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายขั้นต้น และเห็นว่าต้องจัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ ต้องหาอย่างเป็น
ทางการก่อนการด าเนินการนั้น ต้องกระท าโดยเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม ทฤษฎีนี้จึงถือว่าบุคคลจะ
ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระท าผิดเท่านั้น แต่เขาจะมี
ความผิดก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดแล้วว่าเขามีความผิดจริง 
นอกจากนั้นผู้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาจะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครอง
สิทธิของเขาอย่างครบถ้วนแล้ว และทฤษฎีนี้ยอมรับว่ามีแต่องค์คณะผู้พิพากษาที่เป็นกลางและไม่
ล าเอียงเท่านั้นที่จะเชื่อถือได้ ส าหรับการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ศาล
อีกเช่นกันที่จะคอยทบทวนวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขั้นต้นสืบเสาะมาเองว่าได้มาโดยไม่
เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ5 
 ตามที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าแนวทฤษฎีทั้งสอง มีวิธีปฏิบัติ (Procedures) ในการบังคับใช้
กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีแรกเน้นความมีประสิทธิภาพความรวดเร็วและแน่นอนของ
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น เนื่องจากทฤษฎีนี้ต้องการผลส าเร็จที่
รวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย 
ทั้งนี้เนื่องจากการควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเป็นภารกิจของรัฐ การค้นหาความ
จริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดจึงเป็นกระบวนการของฝ่ายบริหาร ซึ่งอาศัยบทบัญญัติของฝ่าย
บริหารเป็นข้อผูกมัดในการใช้อ านาจของตนเอง6 แต่ส าหรับทฤษฎีที่สองจะเน้นการบังคับใช้ในด้าน

                                                 
4 ประธาน วัฒนวาณิชย์, ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรม
และกระบวนการนิติธรรม, (กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524) หน้า 151-
152 
5 เรื่องเดียวกันหน้า 153 
6 อัณณพ ชูบ ารุง, อาชญาวิทยา, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523) หน้า 62 
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ของตัวบทกฎหมายโดยมุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชน 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal Type) ที่นักนิติศาสตร์แสวงหา7 
 
3. แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย 
สังคมใดมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ าวัดได้จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เนื่องจากเหตุผลในหลักนิติธรรมผู้ปกครองในระบอบต่าง ๆ ในปัจจุบันต่างก็อ้างความชอบธรรมแห่ง
อ านาจปกครองที่จะท าให้ผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองยอมรับก็ต่อเมื่อผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองเชื่อว่าการใช้
อ านาจปกครองนั้นถูกต้องตามหลักเหตุผลและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ฉะนั้นผู้ปกครองต้องท าให้เห็นว่า
ตนมิได้ละเมิดกติกาของสังคมและปกครองอย่างมีเหตุผล8  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีหลายรูปแบบตามแต่นักวิชาการจะกล่าวถึง ใน
ที่นี้ขอยกรูปแบบทางการเมืองของ สุขุม นวลสกุล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ สรุปได้ดังนี้9 

1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการได้แก่ 
 1.1) การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ประโยชน์ส่วนรวม อาจจะเป็นการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของประเทศหรือท้องถิ่น โดยการ
อภิปราย พูด เขียนหรือการพิมพ์ การกระท าต่าง ๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
ส าคัญ อันจะส่งผลให้รัฐบาลต้องรับฟังและน าไปปฏิบัติในอันที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป 

1.2) การรวมกลุ่มของผู้ที่ มีประโยชน์ร่วมกันเพ่ือท าการรักษาและปกป้อง
ผลประโยชน์ของกลุ่มเอง หรืออาจจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะก็ได้ ก็ถือ
ว่าการรวมกลุ่มนี้เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นกัน 

1.3) การจัดตั้งและการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ระบบพรรคการเมืองนับได้
ว่าเป็นองค์กรที่ส าคัญ ทั้งนี้พรรคการเมืองจัดตั้งก็เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตลอดจนเป็นการ
รวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองคล้ายกัน หรือตรงกัน และมีวัตถุประสงค์จะน า
อุดมการณ์ของกลุ่มหรือพรรคไปบริหารประเทศตามแนวทางของพรรค ดังนั้น หากประชาชนร่วม
จัดตั้งได้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ ตลอดจนการเป็นสมาขิกพรรคการเมือง 

1.4) การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ดังนั้นการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะหมายถึง ประชาชนต้องการจะให้ผู้ใดเข้าไป
ใช้อ านาจนี้แทนตน หรือท าหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของตน นอกจากนั้นการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ยังเป็นการแสดงความเป็นผู้มีส านึกทางการเมืองสูง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
เพียงพอในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

                                                 
7 ประธาน วัฒนวาณิชย์, ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมอาชญากรรม
และกระบวนการนิติธรรม, (กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524) หน้า 154 
8 ชัยอนันต์ สมุทวาณิช, ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2538) หน้า12 
9 สุขุม นวลสกุล, เล่นกับศิลปะการบริหารแบบไทย, (กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2534) หน้า 18 
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1.5) การช่วยรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง การช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหา
เสียงก็ถือได้ว่ามีความส าคัญมาก เพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เข้มข้นกว่าการไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนี้จะด าเนินการอยู่เฉพาะช่วงการเลือกตั้ง 

2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการมีส่วน
ร่วมแบบเป็นทางการเลย เพราะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครอง แต่
บางทีบางสังคมอาจจะไม่ยอมรับ ตลอดจนไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 

2.1) การเดินขบวนประท้วง เป็นการแสดงออกของประชาชนในการไม่เห็นด้วยกับ
การด าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป้าหมายตลอดจนวัตถุประสงค์ในการประท้วงแต่ละ
ครั้งมีความแตกต่างกันออกไป เป็นการแสดงพลังของประชาชนว่าพวกเขาต้องการอะไร ตลอดจน
อยากให้รัฐบาลตอบสนองพวกเขาอย่างไร 

2.2) การก่อความวุ่นวายทางการเมือง เป็นการหยิบยกข้อบกพร่องต่างๆ ของรัฐบาล
มาเป็นสาเหตุ และมักจะเกิดการปลุกระดมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่
ต่อต้านรัฐบาลและมีหลายรูปแบบ เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น 

2.3) การใช้ความรุนแรงท าร้ายร่างกายและทรัพย์สิน ถือได้ว่าเป็นการก่อวินาศกรรม 
มีได้หลายรูปแบบ และเป็นวิธีการที่คนส่วนมากไม่เห็นด้วย แต่การมีส่วนร่วมแบบนี้สามารถส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องนั้นอยู่มาก 

2.4) การปฏิวัติ เป็นการใช้ความรุนแรง และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบอบ
การปกครอง และสังคมอย่างเฉียบพลัน ซึ่งการปฏิวัตินั้นอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ ประการ เช่น 
สาเหตุทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเรียกร้องชองประชาชนที่หมดความอดทน มีความกดดัน
สูง จึงต้องก่อการจลาจล สร้างความวุ่นวายน าไปสู่การนองเลือด และน าไปสู่การปฏิวัติในที่สุด 

จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนอาจแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งที่กล่าวมานั้นต่างเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสิ้น โดยมีหลายสาเหตุและปัจจัย
ที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง ๆ แม้กระทั่งประเทศประชาธิปไตยที่
ก้าวหน้าในโลกตะวันตกอย่างเช่น สหรัฐอเมริกากลับพบตัวเลขการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบปกติที่สะดวกและง่ายดายที่สุดต่ าลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในแต่ละ
รูปแบบต่างก็มีเหตุและปัจจัยที่ต่างกัน ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ ดังนี้10 

1) ระดับการศึกษา 
คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่สุดคือ การเลือกตั้งไปจนถึงระดับสูง

มากขึ้น เช่น การเข้าร่วมประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง เป็นคนที่มีการศึกษา
สูงมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย ดังนั้น หากต้องการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ย่อม
ต้องเพ่ิมโอกาสให้คนทั้งหลายในสังคมได้ศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
 

                                                 
10 บูฆอรี ยีหมะ, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550) หน้า 168 
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2) ชนชั้นทางสังคม 
กลุ่มชนชั้นซึ่งอาจจ าแนกจากรายได้ โดยกลุ่มชนชั้นกลางได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

มากกว่าชนชั้นล่าง เช่น กรรมกร ชาวไร่ ชาวนา เพราะชนชั้นกลางไม่เพียงเป็นผู้ มีระดับรายได้ที่สูง
กว่าชนชั้นล่างเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงทักษะทางการเมือง และข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองได้มากกว่าชนชั้นล่าง 

3) ความคิด ความเชื่อทางการเมือง 
แต่ละสังคมปลูกฝังความคิด ความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกัน บางสังคมที่ให้ความส าคัญกับ

เพศชายมากกว่าเพศหญิง หรือสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่ มักไม่เกิดโอกาสหรือให้การสนับสนุนการเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองทัดเทียมเท่าเพศชาย บางสังคมปลูกฝังความคิดเรื่องความแตกต่างของคน
ในสังคมเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่ม เฉพาะคนที่มีบุญบารมี หรืออ านาจวาสนา ย่อม
กีดกันหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

4) ความรู้สึกว่าตนเองสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองได้ 
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองหลายคนมีความรู้สึกว่า ตนเองสามารถที่จะสร้างความ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้ จึงเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในขณะที่คนบางกลุ่มเมินเฉย ไม่สนใจใยดีต่อสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นในระบบการเมือง ไม่เพียงจะไม่เริ่มการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ แล้ว อาจจะก่อให้เกิดผลในทางลบต่อสังคม ซึ่งย่อมหมายรวมถึงตนเองที่ด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมนั้นด้วย 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในสังคม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เป็นการร่วมกันพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ลดความขัดแย้งในสังคม 
ทั้งนี้ หากจ ากัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแบบเป็นทางการแล้ว อาจส่งผลให้
เกิดการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการแทน และหากมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ครบถ้วน ประชาชนอาจแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้ความรุนแรงก็เป็นได้ 

 
4. แนวคิดชาตินิยม (The Nationalism)   
 แนวคิดชาตินิยมในปัจจุบันมีนักวิชาการได้ให้ความหมายและอธิบายหลักการของ 
“ชาตินิยม” เป็นจ านวนมากและหลากหลาย มีตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน โดยนักวิชาการเหล่านั้นยัง
มองที่มาของ “ชาตินิยม” ต่างกันเป็นหลายแบบซึ่งอาจสรุปกว้าง ๆ ได้สองแบบ ดังนี้11 โดยแบบที่
หนึ่งซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นส านักสมัยใหม่ (modernist) ที่เน้นการเกิดชาติที่แยกขาดจากอดีตอย่าง
สิ้นเชิง หรือเกือบจะสิ้นเชิง โดยมองว่า ความคิดเรื่องชาติเป็นผลผลิตของปัจจัยของโลกยุคสมัยใหม่
หลายประการ เช่น การปฏิวัติของระบบความคิดการเมืองหรือปรัชญาสมัยใหม่ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารคือ การพิมพ์ การเกิดชนชั้นกลาง เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนี้
เป็นกระแสหลักในวงวิชาการยุคปัจจุบัน12 โดยมอง “ชาตินิยม” เป็นการรังสรรค์ใหม่ แม้แต่ชาติพันธุ์ 

                                                 
11 ธีรยุทธ  บุญมี, ชาตินิยมและหลังชาตินิยม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สายธาร, 2547),
หน้า 31. 
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 35. 
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เช่น ความเป็นฝรั่งเศส ความเป็นอังกฤษ ความเป็นไทย ก็เป็นผลผลิตจากกระบวนการท างานของ
อุดมการณ์ชาตินิยม มุมมองของส านักสมัยใหม่ จึงเห็นว่า “ชาตินิยม” เป็นกระบวนการสร้างรัฐชาติ
ด้วยความพยายามที่จะเอาความสม่ าเสมอ ความเป็นหนึ่งเดียวของชาติครอบลงไปบนความแตกต่าง
หลากหลาย13 

แบบที่สองอาจเรียกว่าส านักเก่าแก่โบราณ (primodiallist) ซึ่งมองว่าความเป็นชาติมีมาก่อน
สมัยใหม่ มองว่าชาติมีที่มาจากรากเหง้าในอดีตที่เก่าแก่กว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือการก่อเกิด
ของยุคสมัยใหม่ เช่น มาจากความเชื่อในการมีบรรพบุรุษร่วมกัน ในกลุ่มคนญี่ปุ่น จีน ไทย มีแผ่นดิน
ถิ่นก าเนิดพิเศษเดียวกัน เช่น ยิว ทิเบต เป็นต้น14 ซึ่งนักคิดในกลุ่มนี้มองว่ามนุษย์กลุ่มต่าง ๆ มักมี
รากฐานทางชาติพันธุ์และสัญลักษณ์ ที่สืบเนื่องมายาวนาน และเมื่อมาถึงศตวรรษท่ี 18 หรืออาจก่อน
หน้านั้น รากฐานทางชาติพันธุ์และสัญลักษณ์ได้ถูกน ามาใช้สร้างเป็นลัทธิชาตินิยม ซึ่งได้แก่15 

1) การสืบสายเลือดเดียวกัน  
2) เผ่าพันธุ์ หรือ ชาติพันธุ์ 
3) ภาษา 
4) ศาสนา 
5) พื้นดิน 
6) ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ วัฒนธรรมร่วมกัน 
จึงถือได้ว่าชาติเป็นสิ่งที่เกิดมาเก่าแก่โบราณ ไม่ได้เป็นผลผลิตสมัยใหม่แต่อย่างใด คลิปฟอร์ด 

กีซ (Clifford Geertz) ถือว่าคนทั่วไปเอาความผูกพันทั้ง 6 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ 
หรือติดตัวมาแต่แรกเกิด ทุกคนในโลกปัจจุบันเกิดมาก็ล้วนแต่มีความเป็นชาติใดชาติหนึ่งติดตัว มันจึง
มีลักษณะถูกบังคับให้เราคล้อยตาม ความรู้สึกผูกพันจึงมีตั้งแต่ความย าเกรง ชื่นชม สูงส่ง จนกระทั่ง
ศักดิ์สิทธิ์16 

เบน แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ชาติ” คือ ชุมชน
จินตกรรมการเมือง-และจินตกรรมขึ้นโดยมีทั้งอธิปไตยและมีขอบเขตจ ากัดมาตั้งแต่ก าเนิด ( it is an 
imagined political community-an imagined as both inherently limited and sovereign) 
“ชาติ” ถูกจินตกรรมขึ้น ก็เพราะว่าสมาชิกของชาติที่แม้จะเล็กที่ สุดก็ตาม แม้จะไม่เคยรู้จักเพ่ือน
สมาชิกร่วมชาติทั้งหมดของตน ไม่เคยพบเห็นพวกเขาทั้งหมด หรือไม่เคยแม้กระทั่งได้ยินชื่อของพวก
เขาก็ตาม กระนั้นในจิตใจของแต่ละคนก็มีภาพพจน์ของความเป็นชุมชนร่วม17 

                                                 
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32 
16 อ้างแล้วใน. ธีรยุทธ  บุญมี, ชาตินิยมและหลังชาตินิยม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สาย
ธาร, 2547),หน้า 32. 
17 เบน แอนเดอร์สัน, ชุมชนจินตกรรม, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคนอ่ืนๆ (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552) หน้า 10. 
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และยังคงมีการถกเถียงกันมาอย่างช้านานถึงค าอธิบายของ ค าว่า ชาติ สัญชาติ ลัทธิชาตินิยม 
จนถึงขนาดที่ว่า ฮิว ซีตัน-วัตสัน (Hugh Seton-Watson) ได้กล่าวว่า “ด้วยเหตุดังนี้ ข้าพเจ้าจึงถูก
ผลักดันให้ไปสู่ข้อสรุปที่ว่าไม่มีค าจ ากัดความเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องชาติ ที่จะบัญญัติขึ้นมาได้ 
แม้ว่าปรากฏการณ์นี้มีมานานแล้วและจะยังมีอยู่ก็ตาม”18 

ดังนั้น แนวคิดชาตินิยม จึงเป็นแนวคิดที่มีมาอย่างช้านาน โดยเน้นความเหมือนกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง เพ่ือให้เกิดการรวมตัวกันโดยใช้เรื่องที่เหมือนกันนั้นเป็นฐานก่อเกิดชุมชน
ร่วมกัน แล้วอยู่ร่วมกันในชุมชนโดยใช้ความเหมือนกันนั้นเองยึดโยงเกาะเกี่ยวกันจนพัฒนากลายเป็น
ค าว่า “ชาติ” ซึ่งสามารถสร้างความสามัคคีและเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นได้ แต่เมื่อมีหลายชุมชนที่เป็น
เช่นนี้แต่ละชุมชนจึงมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ชุมชนหนึ่งมีความแตกต่างจากอีกชุมชนหนึ่ง ซึ่งหาก
จะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็สามารถยกตัวอย่างได้ในปัจจุบันที่แนวคิดชาตินิยมได้พัฒนามาอย่างเป็น
รูปร่าง เช่น ชาติไทยกับชาติลาว เป็นต้น และหากพิจารณาให้เล็กลงไปอีก เช่น คนกรุงเทพกับคน
เชียงใหม่ ดังนั้น หากเราพิจารณาในแง่นี้ก็จะเห็นได้ว่า เราอาจใช้แนวคิดชาตินิยมแบ่งได้อย่างลึกซึ้งลง
ไปถึงระดับครอบครัว เช่น ครอบครัวเรากับครอบครัวเขา ทั้งนี้ คนในชุมชนใดย่อมนิยมชมชอบชุมชน
นั้นของตนเองมากกว่าชุมชนอื่น จึงอาจกล่าวได้ว่านี่คือแนวคิด “ชาตินิยม” ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกพัฒนา
ไปจนถึงระดับจิตส านักของมนุษย์แทบจะทุกคนนั่นเอง 

 
5. ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 
 นักจิตวิทยาถือว่า ความต้องการเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงขับและแรงจูงใจขึ้นใจตัว
บุคคล กล่าวคือ เมื่อใดบุคคลมีความต้องการเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากร่างกายอยู่ในสภาวะของการ
แสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายหรือสูญเสียไป จนท าให้เกิดแรงกระตุ้นร่างกายให้เกิดพฤติกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา เพ่ือตอบสนองสภาวะของร่างกายที่ขาดความสมดุลนั้นให้กลับสู่สภาวะปกติ 
เช่น เมื่อร่างการอยู่ในภาวะขาดน้ า จะเกิดแรงกระตุ้นท าให้ร่างกายเกิดความต้องการน้ าขึ้น หรือ
สภาวะของร่างกายที่ขาดอาหาร ก็จะเกิดแรงกระตุ้นท าให้ร่างกายเกิดความต้องการอาหาร เป็นต้น19 
 อับ รา ฮัม  เอ ช . ม าส โล ว์  (Abraham H. Maslow) ผู้ น าจิ ต วิ ท ย ากลุ่ ม มนุ ษ ย์ นิ ย ม 
(Humanism) ได้อธิบายกระบวนการของการจูงใจไว้ว่า การจูงใจเกิดจากความต้องการของมนุษย์ซึ่ง
จะต้องเป็นไปตามล าดับขั้น ซึ่งมีท้ังสิ้น 5 ขั้นดังนี้20 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความต้องการอากาศ ต้องการพักผ่อน 
นอนหลับ เป็นต้น ความต้องการขั้นนี้ท าให้เกิดการตอบสนองด้วยการรับประทาน การดื่ม การหายใจ 
การนอน รวมทั้งการตอบสนองทางเพศ เป็นต้น 

                                                 
18 อ้างแล้วใน. เบน แอนเดอร์สัน , ชุมชนจินตกรรม, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคนอ่ืนๆ 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552) หน้า 5. 
19 เติมศักดิ์ คทวณิช, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546) หน้า 150 
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 156-157 
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2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะแสวงหา
หลักประกันและความอุ่นใจให้กับตนเอง เนื่องจากการที่บุคคลรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ไม่มั่นคง และ
ไม่ปลอดภัย ที่อาจเกิดข้ึนได้กับตนเอง ทรัพย์สิน ครอบครัว ฐานะ การงาน ต าแหน่ง ด้วยเหตุดังกล่าว
บุคคลที่เกิดความต้องการขั้นนี้ จึงแสดงพฤติกรรมด้วยการตั้งใจท างาน เก็บเงิน ประกันภัย ประกัน
ชีวิต พยายามหาอาชีพที่คิดว่ามั่นคงที่สุดให้กับตนเอง เป็นต้น 

3. ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก (Belonging and Love Needs) เป็น
ความต้องการที่จะเป็นที่รักของบุคคลอ่ืน รวมทั้งมีความต้องการที่จะให้สังคมที่ ตนเป็นสมาชิกอยู่
ยอมรับในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหล่านั้นด้วย ความต้องการขั้นนี้เกิดจากธรรมชาติของ
ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่ไม่ต้องการจะอยู่โดดเดี่ยวล าพัง จึงเกิดการแสวงหาเพ่ือให้ได้รับการ
ตอบสนองทางจิตใจ โดยพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลาย เช่น การเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ให้
ความร่วมมือ ตอบแทน การแสดงความห่วงใย เป็นต้น 

4. ความต้องการได้รับยกย่องจากผู้ อ่ืน (Self-esteem Needs) เป็นความต้องการที่
อยากจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการเคารพยกย่องจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประโยชน์ มีต าแหน่ง มีความส าคัญ และเป็นที่พ่ึงของบุคคลทั่วไป บุคคลที่มีความ
ต้องการในขั้นนี้จะพยายามแสวงหาต าแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ เกียรติยศ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และ
อ านาจให้กับตนเอง เพราะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการในขั้นนี้แก่ตนได้ 

5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Self-actualization 
Needs) ความต้องการในขั้นนี้มาสโลว์ถือว่าเป็นความต้องการขั้นสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาและมีความ
ต้องการจะไปให้ถึง เป็นขั้นอุดมคติของบุคคลที่ทุกคนใฝ่ฝัน แต่มีบุคคลจ านวนไม่มากนักที่จะสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ขั้นสูงสุดนี้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในขั้นนี้จะต้องเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ
ตนเองได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างไรและมีแค่ไหน นอกจากนี้ยังต้องมีความมุ่งมั่นที่จะน า
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้น
ความต้องการในขั้นนี้จึงไม่ใช่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง แต่จะค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
ตามอุดมคติที่ตนตั้งไว้ เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะสามารถพัฒนาตนเองมาถึงขั้นนี้ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์แล้ว 

ซึ่งลักษณะของคนที่มีความต้องการขั้นสูงสุด (Self-actualization Needs) มีลักษณะโดย
สรุป ดังนี้21 

1. รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ตรงกับความเป็นจริง 
2. ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อ่ืน และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว 
3. แสดงความรู้สึกและมีการกระท าที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ต้องเสแสร้ง 
4. มองโลกกว้าง คือ จะมองปัญหาอย่างลึกซึ้งไม่เอาตนเองไปวัดหรือเป็นเกณฑ์ 
5. มีความคิดอิสระ มีหลักการของตนเอง 
6. เป็นตัวของตัวเอง ไม่สนใจแรงกดดันจากสังคม 

                                                 
21 กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 18 (ปทุมธานี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2553) หน้า 173-174 
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7. มองโลกในแง่ดี 
8. มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ คือ มีคุณธรรม 
9. มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างด ี
10. เป็นประชาธิปไตย 
11. มีความคิดสร้างสรรค์ 
12. มีค่านิยมและความรู้สึกต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 

 ความต้องการทั้ง 5 ขั้นนี้  มาสโลว์เชื่อว่าต้องเป็นไปตามล าดับขั้นเสมอไม่มีการข้ามขั้น 
กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนจะเกิดความต้องการขั้นที่ 1 ก่อนเมื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
เพียงพอแล้ว ความต้องการขั้นที่ 2 จึงจะเกิดข้ึนไปตามล าดับ22 
 ดังนั้น การที่ชุมชนซึ่งประกอบด้วยคนจ านวนหนึ่ง อยากจะพัฒนาชุมชนของตนจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนในชุมชนของตนเองเสียก่อน เพราะหากความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชนยัง
ไม่ถูกเติมเต็ม ความต้องการในล าดับถัดมาก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนี้หากคนในชุมชนสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการพื้นฐานของตนเองได้แล้ว ก็สามารถท่ีจะพัฒนาชุมชนนั้นเองได ้
 
6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่ เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป...” (พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม 2542)23 

แนวคิด วิธีคิด และค่านิยมแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้นมีมานานแล้ว เพราะแท้จริง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” มีความสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านในสังคม
เกษตร เพียงแต่ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ “เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นใช้ และค าว่า “พอเพียง” ยังไม่เป็นวาท
กรรม24 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการให้ความส าคัญ
กับความพอประมาณมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ได้ทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาท แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน 
โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพอสมควร
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” เรียกได้

                                                 
22 เติมศักดิ์ คทวณิช, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546) หน้า 157-158 
23 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่, 2550) หน้า 1 
24 จารุณี วงศ์ละคร, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่ : หจก. กลุ่มธุรกิจแม็กซ์, 
2552) หน้า 59 
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ว่านี่เป็นครั้งแรกท่ีพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” แบบชัดๆ เป็นครั้ง
แรก25 

การพอกิน พอใช้ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน แม้ในพุทธ
ศาสนาพระพุทธเจ้าก็ยังให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค เมื่อมีปัจจัย 4 ครบถ้วนแล้วมนุษย์จึงจะเริ่มท ากิจกรรมอย่างอ่ืนต่อไปได้ 

ซึ่งการพอกิน พอใช้ นี้หมายความว่า กินใช้อย่างพอดีกับสถานะภาพของตนเอง ดังนั้น 
“เศรษฐกิจพอเพียง” จึงหมายถึงการใช้ทรัพย์สินของตนเองให้พอ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานความหมายและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ โดยเฉพาะในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ดังนี้26 

“...ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในต ารา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอย่างอ่ืนแต่ไม่ใช่
ค านี้ ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาค าอ่ืนไม่ได้ และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้
ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของ
พ้ืนที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระท า และขอเติมว่าถ้าท าท้ังหมดก็จะท าไม่ได้ 

ถ้าใครได้อยู่ในศาลานี้ เมื่อ เท่าไหร่ 20, 24 ปี เมื่อปี 2517, 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปี ใช่
ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้า
แต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไม่
พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึง
ต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ 

ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจดู
ฟุ่มเฟือยถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่าง
ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็พูดออกมาด้วยว่าจะ
แปลเป็น Self-Sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงได้บอกว่าเพียงพอแก่ตน แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้
กว้างขวางกว่า Self-Sufficiency คือ Self-Sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่
ต้องไปขอซื้อคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง) บางคนแปลจากภาษาฝรั่งว่า ให้ยืนบนขาตัวเองเป็น
ตามที่เขาเรียกว่า ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่าพ่ึงตนเอง) หมายความว่า สองขาของเรานี่ยืนบนพ้ืน 
ให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอ่ืนมาใช้ส าหรับยืน แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวาง
ยิ่งกว่านี้อีก คือ ค าว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็จะมีความ
โลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย 

ท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็น
สุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก มีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืนต้องให้พอประมาณตาม
อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงพยายามเน้นย้ าให้ราษฎรได้เข้าใจความหมายที่แท้จริง

                                                 
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59 
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 72 
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ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2543 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระองค์ได้
พระราชทานค าอธิบายเพิ่มเติมว่า27 

“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ าว่า เป็นทั้งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติ ที่ท าอะไรเพ่ือให้
เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าท าเหตุที่ดีผลของการกระท านั้น ก็จะเป็นการ
กระท าท่ีดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าท าให้มีความสุข 

เศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้ย้ าแล้วย้ าอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy 
หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ท าอะไรด้วยเหตุและผล 
จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความสุข แต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ
ยากที่สุด เพราะคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นี้ อีกคนอยากนั่งเก้าอ้ีเดียวกัน นั่งได้ไหม แต่ละคนก็สั่นหัวว่านั่งไม่ได้ 
เพราะว่าเดือดร้อนเบียดเบียน 

ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจาก
รายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็น 2 หมื่น 3 หมื่นบาท เช่น ถ้าเขาต้องการดู TV ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่
ไปจ ากัดเขาไม่ใหซ้ื้อ TV ดู...” 

ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่  9 ทรงย้ าว่า แม้  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
(Sufficiency Economy) จะเป็นสิ่งที่พระราชทานให้ แต่วิถีชีวิต วิธีคิด วิธีปฏิบัติ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มิใช่ความคิดของพระองค์ แต่เป็นของพ้ืนเมืองที่มีมานานแล้ว ดังพระราชด ารัสเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ว่า28 

“...เมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรดี ๆ ไม่ท าไม่ใช้ เดี๋ยวต้องไปกู้เงินอะไรที่ไหนมา มาพัฒนา
ประเทศ จริงสุนัขฝรั่งก็ต้องซื้อมาต้องมี แต่ว่าเรามีทรัพยากรที่ดี เราต้องใช้ ไม่ใช่สุนัขเท่านั้น อ่ืน  ๆ 
ของอ่ืนหลายอย่าง แล้วก็ที่นายกฯ พูดถึงทฤษฎีใหม่ พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไอ้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อจาก
ต่างประเทศ แต่ว่าเป็นของพ้ืนเมือง แล้วก็ไม่ได้ อาจจะอ้างว่า เป็นความคิดของพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่ 
ท ามานานแล้ว ทั้งราชการท าราชการ ทั้งพลเรือน ทั้งทหาร ทั้งต ารวจ ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมานาน
แล้ว อย่างต ารวจไปเปิดโรงเรียนที่บนภูเขา ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแท้ โรงเรียนสร้างโรงเรียนใช้ไม้พุ ๆ 
พัง ๆ ก็ไปเลือกมา แล้วก็คนที่เป็นครู ก็เป็นต ารวจ 2 คน ได้เลี้ยงดู สอนเด็ก 10 คน 15 คน แล้วก็
นอกจากเลี้ยงดู ยังเป็นบุรุษพยาบาลด้วย ช่วยชีวิตเด็กและผู้ใหญ่มากมาย...” 

กว่า 40 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ให้กับปวงชนชาวไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้น าขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าบทความ“ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และใช้เป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ตามท่ีขอพระมหากรุณา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ดังนี้29 

                                                 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84 
28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 85 
29 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่, 2550) หน้า 7-9 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไม่มีสูตรส าเร็จเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส าหรับทุกคน แต่ทุกคนทุกระดับล้วนสามารถน าไปประยุกต์ให้เหมาะกับตนซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่
ละบุคคล เพราะการ “พอ” ของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งความพอเพียงนี้เป็นเรื่องของการ
ตัดสินใจเลือกอย่างอิสระด้วยตัวเอง มิใช่ท าเพราะไม่มีทางเลือกหรือท าด้วยภาวะจ าใจจ ายอมหรือท า
ตามจารีตดั้งเดิม เช่น บางคนไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ บางคน
ไม่ซื้อหวยเพราะในหมู่บ้านไม่มีคนขายหวยเลยไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน ข้าราชการบางคนไม่ทุจริต
คอร์รัปชั่นเพราะยังไม่มีช่องทาง อย่างนี้ไม่อาจกล่าวได้ว่ามีความพอเพียง 30 

ความพอเพียงจึงต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาตนเองให้ถ่องแท้เสียก่อน ว่าตนเองมีรายได้มาก
น้อยเพียงใด และจะท าอย่างไรให้มีความสุขบนรายได้นั้น หรืออาจหาช่องทางที่จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนตาม
ก าลังที่ตนเองมี โดยไม่เดือดร้อนตนเองหรือผู้อ่ืน ดั่งค าที่ว่า “มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อย” แต่ไม่ใช่ใช้
จนหมด ดังนี้จึงจะกล่าวได้ว่ามีความพอเพียง 

                                                 
30 จารุณี วงศ์ละคร, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่ : หจก. กลุ่มธุรกิจแม็กซ์, 
2552) หน้า 238 




