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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เพื่อขอให 
 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   ๒๕๕๐   
 มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  วา  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕  และ 
 มาตรา  ๓๕  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๖  
 หรือไม 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของพลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง  สมาชิก 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  และคณะ  รวม  ๒๙  คน  ผูรอง  สรุปขอเท็จจริงไดวา 

ผูรองเสนอความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติวา  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน   

พ.ศ.  ....มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕  (ซ่ึงปรากฏตามรางฯ  ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

เปนมาตรา  ๓๔  สวนในรางฯ  ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายแลว   

ไดมีการจัดเรียงลําดับเลขมาตราใหม เปนมาตรา  ๓๕)   มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๖  เพื่อสงความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  โดยมีความเห็น  ดังนี้ 
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๑. รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖   

เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖  ไดบัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ  และมีสวนรวมในการจัดการ   

การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนไว  ซ่ึงเจตนารมณของมาตรา  ๖๖  เปนบทบัญญัติในลักษณะ  “รับรองสิทธิ”   

คือ  รับรองส่ิงที่มีอยูกอนแลว  โดยอาจอยูในรูปแบบวิถีชีวิตและจารีตประเพณีที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติ 

สืบเนื่องกันมา  ในกรณีนี้  คือ  วิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนจากปาซ่ึงพัฒนาและ 

คลี่คลายเปนระบบวัฒนธรรมชุมชนหนึ่งผานชวงเวลาที่ยาวนานสืบสานแตกตางกันออกไป  อันเปน 

รูปธรรมอยางหนึ่งของสิทธิชุมชนที่สังคมวิชาการใชเรียกกันอยูในขณะนี้  แตปรากฏวารางพระราชบัญญัติ 

ปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕  มีลักษณะเขาไปจํากัดสิทธิ  หรือยกเลิกเพิกถอน 

สิทธิชุมชนที่มีอยูตามสภาพความเปนจริงกอนแลว  กลาวคือ  มีชุมชนหลายชุมชนไดดําเนินการอนุรักษ   

บํารุงรักษา  และใชประโยชนจากปาชุมชนมาดวยดีจนหลายแหงไดรับการยกยองใหเปนแบบอยาง 

ในการจัดการปาชุมชน  โดยในการจัดการปาชุมชนนั้นไดมีการจัดการทั้งในเขตปาอนุรักษและนอก 

เขตปาอนุรักษมาโดยตลอด  โดยมิไดมีปญหาวาชุมชนต้ังอยูในเขตอนุรักษหรือไม  แตรางพระราชบัญญัติ 

ปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ไดวางเง่ือนไขในทํานองตัดสิทธิชุมชนที่มีอยูแตเดิมในเขตปาชุมชนที่ชุมชนนั้น 

ไดจัดการมา  โดยวางเง่ือนไขทั้งระยะเวลาสิบปและเง่ือนไขเรื่องประเภทเขตอนุรักษดังปรากฏในมาตรา  ๒๕   

วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  การวางเง่ือนไขซึ่งรางกฎหมายกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑเขตปาอนุรักษ  หรือ 

เขตอื่นที่รัฐจะกําหนดขึ้นนั้น  ไมสอดคลองตอสภาพความเปนจริงในลักษณะของสิทธิชุมชนที่มีอยูแลว   

มีผลทําใหชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณชายขอบเขตอนุรักษซ่ึงไดดูแลจัดการปาชุมชนในเขตอนุรักษ 

มาเปนเวลาไมนอยกวาสิบปกอนวันที่พระราชบัญญัติปาชุมชนใชบังคับ  และมีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่ 

ไดกําหนดไวในมาตรา  ๒๕  ไมมีสิทธิย่ืนขอจัดต้ังปาชุมชน 

ชุมชนที่อยูในชายขอบเขตอนุรักษเปนชุมชนทองถิ่นที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาปา  มีจารีตประเพณีและ 

กฎกติกาในการดูแลจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรในปาอยางสมบูรณและย่ังยืนในรูปแบบที่เรียกวา   

“ปาชุมชน”  มากอนการประกาศเขตอนุรักษ  แตในการประกาศเขตอนุรักษของภาครัฐไดมีการกันพื้นที่ 

อยูอาศัยของชุมชนเหลานั้นออกจากพื้นที่เขตอนุรักษ  แตไดรวมพื้นที่  “ปาชุมชน”  ไวในเขตอนุรักษ   
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ในปจจุบันชุมชนดังกลาวยังคงมีการดูแลจัดการปาชุมชนที่มีพื้นที่ ต้ังอยูในเขตอนุรักษโดยไดรับ 

การยอมรับจากภาครัฐและสังคม  หลายชุมชนไดรับพระราชทานธงพิทักษปาหรือรางวัลดานการอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม  เนื่องจากไดพิสูจนเปนที่ประจักษวาไดมีบทบาทสําคัญตอการอนุรักษปา  มีการจัดการดูแล 

และใชประโยชนจากปาอยางย่ังยืน  ดังนั้น  เง่ือนไขในรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕   

ที่กําหนดใหสิทธิย่ืนขอจัดต้ังปาชุมชนแกชุมชนที่ ต้ังถิ่นฐานอยูในเขตอนุรักษมากอนการประกาศ 

เขตอนุรักษเทานั้น  จึงขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖  ที่ตองการสงเสริมใหเกิด 

การมีสวนรวมรับรองใหชุมชนที่มีสํานึก  มีความพรอมและมีศักยภาพและผลงานเปนที่ประจักษในการฟนฟู   

จัดการคุมครองดูแลพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และโดยเจตนารมณในการใชสิทธิ 

ตามรัฐธรรมนูญเพื่อเขาชื่อกันและทํารางพระราชบัญญัติปาชุมชนก็เพื่อตองการใหมีกฎหมายหรือ 

พระราชบัญญัติในมิติใหมที่เปนการสงเสริมสิทธิและคุมครองผูที่กระทําส่ิงที่ดีใหแกสวนรวมซ่ึงเปน 

การแบงเบาภาระของภาครัฐในดานงบประมาณ  กําลังคน  แทนกฎหมายที่มุงในการกีดกันและมุงใชวิธีการ 

และมาตรการทางลบ  เชน  การลงโทษ  การจํากัดสิทธิ  ดังเชนที่ปรากฏในมาตรา  ๒๕  แหงรางพระราชบัญญัติ 

ปาชุมชน  พ.ศ.  .... 

๒. รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๓๕  วาดวยการจัดการปาชุมชนนั้น   

ไดบัญญัติวา  “หามทําไมในปาชุมชนที่ต้ังอยูในเขตอนุรักษ”  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๓  ในรางพระราชบัญญัติ 

ดังกลาวนั้น  “ทําไม”  หมายความวา  ตัด  ฟน  กาน  โคน  ลิด  เลื่อย  ผา  ถาก  ทอน  ขุด  หรือชักลากไม 

ที่มีอยูในปา  หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใด ๆ  ดังนั้น  ถึงแมวาชุมชนที่มีคุณสมบัติ 

และเง่ือนไขครบถวนตามมาตรา  ๒๕  และไดผานกระบวนการตรวจสอบจนไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง 

ปาชุมชนในเขตอนุรักษได  แตชุมชนดังกลาวไมมีสิทธิในการใชประโยชนใด ๆ  จากไม  ซ่ึงจะไมเปนไป 

ตามหลัก  “ปาสามอยาง  ประโยชนส่ีอยาง”  ตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการบัญญัติกฎหมายที่ไมไดพิจารณาถึงหลักของความเปนจริงและไมได 

นําไปสูการแกปญหาของสังคม  กลาวคือ  การจัดการปาในรูปแบบปาชุมชน  จะแบงพื้นที่ปาชุมชน 

ออกเปน  ๒  สวน  คือ  ปาชุมชนบริเวณเพื่อการใชสอย  และปาชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษ   

โดยชุมชนจะรวมกันกําหนดกฎเกณฑกติกา  และใชภูมิปญญา  จารีตประเพณีทองถิ่นในการกํากับดูแล 

เพื่อการใชประโยชนจากปาและทรัพยากรในปาอยางสมดุลและย่ังยืน  ในปาชุมชน  “บริเวณเพื่อการอนุรักษ”   
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จะหามทําไมโดยเด็ดขาด  สวนปาชุมชน  “บริเวณเพื่อการใชสอย”  จะอนุญาตใหสมาชิกของชุมชน 

ใชไมไดโดยตองปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนรวมกันกําหนดอยางเครงครัด  ดังนั้น  การหามใชประโยชน 

จากไมในปาชุมชนที่ต้ังอยูในเขตอนุรักษ  ไมวาจะเปนปาชุมชนบริเวณเพื่อการใชสอยหรือบริเวณ 

เพื่อการอนุรักษ  จึงขัดหรือแยงกับสภาพความเปนจริงของวิถีชีวิตของชุมชน  อีกทั้งเปนการลิดรอน 

และจํากัดสิทธิของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นอันดี  และสิทธิชุมชน 

ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและย่ังยืน  ตามที่ไดรับการรับรองและคุมครอง 

ไวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖ 

ประเด็นเบื้องตนที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ 

รับคํารองนี้ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕๔   

วรรคหนึ่ง  (๑)  หรือไม   

คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และวรรคสี่  บัญญัติวา   

เมื่อมีการแตงต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว  บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้น 

ใหโอนไปอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงต้ังข้ึนใหม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา   

“รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๑๕๐  หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติ 

ยืนยันตามมาตรา  ๑๕๑  กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

อีกคร้ังหนึ่ง  (๑)  หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 

มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  เห็นวารางพระราชบัญญัติ 

ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้   

ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา  แลวแตกรณี   

แลวใหประธานแหงสภาที่ ได รับความเห็นดังกล าวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อวินิจฉัย  และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา”  และมาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา   
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“ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   

ทําหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุม 

รัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา  ๑๒๗” 

พิจารณาแลวเห็นวา   สภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

(ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  และใหความเห็นชอบ 

กับรางพระราชบัญญัติดังกลาวในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คร้ังที่  ๖๕/๒๕๕๐  พิเศษ   

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  ผูรองเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

จํานวน  ๒๙  คน  ซ่ึงเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  (ในขณะนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยู  จํานวน  ๒๔๒  คน)   

เขาชื่อเสนอความเห็นวา  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕   

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๖  หรือไม   

กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไววินิจฉัยได 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  และใหผูเกี่ยวของ  คือ  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ชี้แจงแสดงความเห็น   

และใหเลขาธิการวุฒิสภาสงเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....   

มาเพื่อประกอบการพิจารณา  ซ่ึงผูเกี่ยวของไดชี้แจงและสงเอกสารตอศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนี้   

๑. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  สว  ๐๐๐๗/๐๒๕๗  ลงวันที่   

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑  ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  และรายละเอียดของการพิจารณาบทบัญญัติ  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕   

สรุปความไดวา 

   ๑.๑ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คร้ังที่  ๒๐/๒๕๕๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   

๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐  ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี   

เปนผูเสนอ  และรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ซ่ึงพลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง  สมาชิก 
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สภานิติบัญญัติแหงชาติ  กับคณะ  เปนผูเสนอ  และลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งดวยคะแนนเสียง 

เอกฉันท  ๑๑๔  เสียง  และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง   

กําหนดเวลาแปรญัตติตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยถือเอา 

รางของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา 

 ๑.๒ ในการพิจารณาบทบัญญัติ  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕  ของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญฯ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ มาตรา  ๒๕  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑในการขอ 

จัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษ  โดยพลเอก  สนั่น  มะเริงสิทธิ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ไดเสนอ 

คําแปรญัตติตัดความในหมวด  ๕  การจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษออกทั้งหมวด  ซ่ึงหมวด  ๕   

มีบทบัญญัติ  ๒  มาตรา  คือ  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ไมเห็นดวย 

กับคําแปรญัตติดังกลาว   ผู เสนอคําแปรญัตติจึงไดสงวนคําแปรญัตติของตนไวเพื่อจะไดชี้แจง 

ใหที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  สวนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  มีความเห็นแตกตางกัน 

ในสองประเด็น  คือ  (๑)  ประเด็นการกําหนดเง่ือนเวลาการขอจัดต้ังปาชุมชน  ซ่ึงกรรมาธิการเสียงขางมาก 

เห็นวาควรกําหนดใหชุมชนที่จะขอจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษไดตองเปนชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานมากอน 

การประกาศเขตอนุรักษ  และชุมชนนั้นไดจัดการดูแลรักษาพื้นที่ปาชุมชนมาแลวไมนอยกวาสิบป 

กอนวันขอจัดต้ังปาชุมชน  โดยย่ืนคํารองขอไดภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

สวนกรรมาธิการเสียงขางนอยมีความเห็นแตกตางในเง่ือนเวลาในการนับระยะเวลาสิบป  โดยเห็นวา 

ชุมชนที่จะขอจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษไดตองเปนชุมชนที่ดูแลรักษาปามาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

สิบปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และ  (๒)  ประเด็นที่ต้ังชุมชน  ซ่ึงกรรมาธิการเสียงขางมาก 

เห็นวา  ชุมชนที่จะขอจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษได  ตองเปนชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานมากอนการประกาศ 

เขตอนุรักษ  แตชุมชนนั้นไมจําเปนตองอยูในเขตอนุรักษ  สวนกรรมาธิการเสียงขางนอยเห็นวา  ชุมชน 

ที่จะขอจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษไดตองเปนชุมชนที่ต้ังอยูในเขตอนุรักษเทานั้น 

  ๑.๒.๒ มาตรา  ๓๕  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่ในการทําไม 

ในปาชุมชน  ไมมีสมาชิกเสนอคําแปรญัตติในมาตรานี้  แตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  มีความเห็น 

แตกตางกันเปนสองฝาย  คือ  กรรมาธิการเสียงขางมากเห็นวา  ควรแบงพื้นที่ในปาชุมชนออกเปน 
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บริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชสอย  โดยกําหนดหามมิใหทําไมในบริเวณเพื่อการอนุรักษ 

แตกําหนดใหสามารถใชประโยชนจากไมในบริเวณเพื่อการใชสอยในปาชุมชนไดทั้งในพื้นที่ปาชุมชน 

ในเขตอนุรักษและนอกเขตอนุรักษ  สวนกรรมาธิการเสียงขางนอยเห็นวา  ควรแบงพื้นที่ปาชุมชน 

ออกเปนสองสวนเชนกัน  โดยกําหนดหามทําไมในปาชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด  แตหาก 

เปนปาชุมชนที่อยูนอกเขตอนุรักษจะหามมิใหทําไมในบริเวณเพื่อการอนุรักษ  แตอนุญาตใหทําไม 

ในบริเวณเพื่อการใชสอยไดตามลําดับความจําเปน 

   ๑.๓ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คร้ังที่  ๖๕/๒๕๕๐  พิเศษ  วันพุธที่   

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ในวาระที่สอง   

เร่ิมตนดวยชื่อราง  คําปรารภ  แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  ในที่สุดที่ประชุมไดลงมติในมาตรา  ๒๕   

เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางนอย  ๕๘  เสียง  เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางมาก  ๓๓  เสียง   

งดออกเสียง  ๒  เสียง  และไมลงคะแนน  ๑  เสียง  และลงมติในมาตรา  ๓๕  เห็นดวยกับกรรมาธิการ 

เสียงขางนอย  ๓๗  เสียง  เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางมาก  ๒๓  เสียง  และงดออกเสยีง  ๑  เสียง   

   ๑.๔ เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาจนจบมาตราสุดทายแลว  ที่ประชุมไดพิจารณาทั้งราง 

เปนการสรุปเพื่อแกไขถอยคําที่ยังมีความขัดแยงกันอยู  และลงมติในวาระที่สามดวยคะแนนเสียง 

เห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  ๕๗  เสียง  และไมเห็นดวย  ๒  เสียง  และงดออกเสียง  ๑  เสียง 

๒. นายกรัฐมนตรี  มีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๕๐๓/๑๑๘๔  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑   

ชี้แจงสรุปความไดวา   

     ๒.๑ สิทธิของชุมชนในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางสมดุลและย่ังยืนที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖  บัญญัติรับรองไวนั้น  เปนสิทธิที่เกิดจากการสั่งสม 

ดวยการปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิตของชุมชนอยางมีแบบแผนที่ชัดเจนมาเปนเวลานาน  สิทธิที่กอรางข้ึน 

ในลักษณะเชนนี้ไมใชสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย  จึงมิใชสิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงประสงคจะคุมครอง   

แตเปนสิทธิที่ รัฐธรรมนูญรับรู  ใหการรับรองและประสงคจะสงเสริมใหชุมชนไดใชสิทธินั้น 

อยางเหมาะสม  การออกกฎหมายเพื่อใหชุมชนไดใชสิทธิในการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนโดยอยูภายใต 

หลักเกณฑและเง่ือนไขบางประการจึงไมใชการลิดรอนสิทธิชุมชนแตอยางใด   



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

     ๒.๒ นอกจากนี้  การที่กฎหมายฉบับหนึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม 

ใหเขามามีบทบาทรวมกับรัฐในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนตามนัยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖  นั้น   

ไมไดหมายความวากฎหมายฉบับนั้นจะสงวนพื้นที่บางแหงหรือกิจกรรมบางกิจกรรมใหปลอด 

จากการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมไมไดแตอยางใด   

     ๒.๓ ดังนั้น  การที่รางมาตรา  ๒๕  กําหนดใหเฉพาะชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานมากอนการประกาศ 

ใหพื้นที่ที่ชุมชนนั้นต้ังอยูในเขตอนุรักษเทานั้นที่อาจย่ืนคําขอจัดต้ังปาชุมชนได  ซ่ึงมีผลเปนการกัน 

ชุมชนที่อยูชายขอบเขตอนุรักษออกจากการมีสิทธิขอจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษ  และการที่ราง 

มาตรา  ๓๕  กําหนดหามทําไมในปาชุมชนที่ต้ังอยูในเขตอนุรักษ  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖๖   

๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีหนังสือ  ดวนที่สุด   

ที่  ทส  ๐๙๐๓.๒/๑๑๐  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑  และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีหนังสือ   

ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๕๐๓/๑๕๕๙  ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  สงความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ 

ปาชมุชน  พ.ศ.  ....  ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาเพื่อประกอบ 

การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  สรุปความไดวา   

   ๓.๑ ความในมาตรา  ๒๕  ที่ใหสิทธิเฉพาะชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษเทานั้นที่มีสิทธิ 

ขอจัดต้ังปาชุมชนได  เปนการจํากัดสิทธิของชุมชนเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ 

แหงสิทธิและเสรีภาพ  ทั้งนี้  เพื่อการอนุรักษ  สงวน  และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมีผูใดเปนเจาของ  จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติบางประการ 

เปนการจํากัดสิทธิของชุมชน 

   ๓.๒ ความในมาตรา  ๓๕  กําหนดใหชุมชนนําไมออกมาใชประโยชนไดเฉพาะในบริเวณ 

เพื่อการใชสอยในเขตปาชุมชนที่ต้ังอยูนอกเขตอนุรักษ  และนอกจากนี้ชุมชนยังสามารถขอทําไมที่มิใช 

ไมหวงหามในเขตปาสงวนหรือพื้นที่ปาธรรมดาตามพระราชบัญญัติปาไม  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ที่อยูนอก 

ปาชุมชนจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบไดอีกทางหนึ่งอยูแลว  ดังนั้น  เพื่อเปนการอนุรักษ  สงวน   



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติที่เปนตนไมในเขตอนุรักษไวเพื่อใหอยูในสภาพธรรมชาติเดิม 

ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยรวมแก รัฐและประชาชนสืบไป   จึงจําเปนตองจํากัดสิทธิบางประการ 

ในการใชประโยชนไมในปาชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษเพียงเทาที่ จําเปนและไมกระทบกระเทือน 

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา  มีหนังสือ  ที่  สว  ๐๐๐๓/๔๗๔๖  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒   

สงสําเนาเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  สรุปความไดวา 

 ๔.๑ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คร้ังที่  ๒๐/๒๕๕๐  วันพฤหัสบดีที่   

๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐  ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี   

เปนผูเสนอ  และรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ซ่ึงพลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง  สมาชิก 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  กับคณะ  เปนผูเสนอ  ในวาระที่หนึ่ง  มีจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ผูมาประชุม  ๒๐๗  คน  จากจํานวนสมาชิกที่มีอยูจริงในขณะนั้นจํานวน  ๒๔๐  คน  และมีสมาชิก 

เขาประชุม   ๑๑๔   คน   ปรากฏผลการลงมติตามบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในเวลา  ๑๔.๐๙  นาฬิกา  ดังนี้ 

  -  เห็นดวย  (รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ) ๑๑๔ เสียง 

  -  ไมเห็นดวย  (ไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ) ๐ เสียง 

  -  งดออกเสียง ๐ เสียง 

  -  ไมลงคะแนนเสียง ๐ เสียง 

 ๔.๒ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คร้ังที่  ๖๕/๒๕๕๐  พิเศษ  วันพุธที่   

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ในวาระที่สอง   

มีจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูมาประชุม  ๑๗๘  คน  จากจํานวนสมาชิกที่มีอยูจริงในขณะนั้น 

จํานวน  ๒๔๒  คน   

 การลงมติในวาระที่สอง  ที่ประชุมไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  โดยมีการลงมติ 

ในมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๔  (ซ่ึงเปนมาตรา  ๓๕  ในรางฯ  ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นสมควร 

ประกาศใชเปนกฎหมายแลว)  ดังนี้ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

 มาตรา  ๒๕  ที่ประชุมไดลงมติสองคร้ัง  คือ  คร้ังที่หนึ่ง  ในเวลา  ๑๗.๒๓  นาฬิกา   

มีสมาชิกเขาประชุม  ๘๙  คน  ผูขอสงวนคําแปรญัตติตัดความในหมวด  ๕  ออกทั้งหมด  ปรากฏผล 

การลงมติ  ดังนี้ 

  -  เห็นดวย  (เห็นดวยกับผูขอสงวนคําแปรญัตติ) ๓๗ เสียง 

  -  ไมเห็นดวย  (ไมเห็นดวยกับผูขอสงวนคําแปรญัตติ) ๔๙ เสียง 

  -  งดออกเสียง ๓ เสียง 

  -  ไมลงคะแนนเสียง ๐ เสียง 

 คร้ังที่สอง  ในเวลา  ๑๗.๒๕  นาฬิกา  มีสมาชิกเขาประชุม  ๙๔  คน  กรรมาธิการ 

ผูขอสงวนความเห็นโดยแกไขขอความของมาตรา  ๒๕  ปรากฏผลการลงมติ  ดังนี้ 

  -  เห็นดวย  (ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการผูขอสงวนความเห็น) ๓๓ เสียง 

  -  ไมเห็นดวย  (เห็นดวยกับกรรมาธิการผูขอสงวนความเห็น)   ๕๘ เสียง 

  -  งดออกเสียง ๒ เสียง 

  -  ไมลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 

 มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูเขาประชุมในมาตรา  ๒๕  รวมสองคร้ัง  จํานวน   

๘๙  คน  และ  ๙๔  คน  ตามลําดับ 

 มาตรา  ๓๔  ที่ประชุมไดลงมติในเวลา  ๑๘.๓๖  นาฬิกา  มีสมาชิกเขาประชุม  ๖๑  คน 

กรรมาธิการผูขอสงวนความเห็นโดยแกไขขอความของมาตรา  ๓๔  ปรากฏผลการลงมติ  ดังนี้ 

  -  เห็นดวย  (ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการผูขอสงวนความเห็น)  ๒๓ เสียง 

  -  ไมเห็นดวย  (เห็นดวยกับกรรมาธิการผูขอสงวนความเห็น)  ๓๗ เสียง 

  -  งดออกเสียง ๑ เสียง 

  -  ไมลงคะแนนเสียง ๐ เสียง 

 มสีมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูเขาประชุมในมาตรา  ๓๔  จํานวน  ๖๑  คน 

 ๔.๓ เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สองแลว  ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สาม   

ในเวลา  ๑๘.๔๐  นาฬิกา  มีสมาชิกเขาประชุม  ๖๐  คน  ปรากฏผลการลงมติ  ดังนี้ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

  -  เห็นดวย  (สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย) ๕๗ เสียง 

  -  ไมเห็นดวย  (ไมสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย) ๒ เสียง 

  -  งดออกเสียง ๑ เสียง 

  -  ไมลงคะแนนเสียง ๐ เสียง 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจง  และเอกสารหลักฐานประกอบของผูรองและผูเกี่ยวของ 

แลวเ ห็นวา   คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ จะวินิจฉัยไดแลว   จึงกําหนดประเด็นวินิจฉัยว า   

(๑)  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม   

(๒)  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕  มีขอความขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๖  หรือไม   

ประเด็นแรก  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติให   

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอํานาจในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบ 

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลักการตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมาย 

ในมาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๕๔  ซ่ึงเปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 

รางพระราชบัญญัติอื่นที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลววา  ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

หรือไม  และมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  และตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศ 

ใชเปนกฎหมายตามมาตรา  ๒๑๑  มาตรา  ๒๑๒  มาตรา  ๒๔๕  และมาตรา  ๒๕๗  ที่บัญญัติใหศาล 

ที่พิจารณาคดีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ  ผูตรวจการแผนดิน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาติเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา  บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลว 

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  โดยไมอาจหยิบยกประเด็นความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดอีก 

การขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติอื่น 

ที่มิใชรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  กอนประกาศใชเปนกฎหมาย  เปนไปตามที่บัญญัติไวใน 

รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๕๔  กลาวคือ  กอนนํารางพระราชบัญญัติข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา 

รวมกันมีจํานวนตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว  หรือนายกรัฐมนตรี  เห็นวารางพระราชบัญญัติใด   

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

ใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว  หรือนายกรัฐมนตรีสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อวินิจฉัย   

บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ 

รางพระราชบัญญัติทั้งในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

หรือไม  ประการหนึ่ง  และรางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม   

อีกประการหนึ่ง  หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ 

รัฐธรรมนูญนี้และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ  หรือรางพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปตามมาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม   

ดังนั้น  แมวาผูรองจะมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติ 

วา  ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไมก็ตาม  ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจวินิจฉัย 

ประเด็นความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติได 

ในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญ   หรือไม   นั้น   มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยกอนวา   การออกเสียงลงคะแนนของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  และองคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  และรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๒๙๓  หรือไม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   

มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ใหมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน 

สองรอยหาสิบคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  และมีอายุไมตํ่ากวา 

สามสิบหาป 

มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  จึงจะเปนองคประชุม   

เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา  ๑๕๖  และมาตรา  ๑๕๗  สภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภาจะกําหนดเร่ืององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นกไ็ด 

พิจารณาแลวเห็นวา  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช   

๒๕๔๙  มาตรา   ๙  วรรคหนึ่ง  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   ๒๕๕๐   

มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  มีสาระสําคัญตรงกัน  คือ  การกําหนดจํานวนของสมาชิกสภาที่มีจํานวนมาก 

เพียงพอที่จะมารวมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในลักษณะของมติที่ประชุมในการพิจารณา 

รางกฎหมายและปฏิบัติหนาที่อื่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอันเปนหลักการประชุมสภาที่ใชอยู 

ในนานาอารยประเทศ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตาง ๆ  ที่ใชบังคับตลอดมาลวนแตมี 

บทบัญญัติวาดวยองคประชุมของสภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  ตามจํานวนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ   

จึงเปนองคประชุม  การที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับกําหนดจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 

วุฒิสภาที่ประกอบกันเปนองคประชุมไว  ก็เพื่อใหการประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ของสภาเปนไป 

ดวยความรอบคอบ  และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะการปฏิบัติ 

หนาที่ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในสวนที่ เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั้น  กฎหมายที่ไดรับ 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา  เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว   

ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศ  จําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ 

ในการพิจารณาทุกวาระ  และเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดองคประชุมไวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก 

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  ยอมมีความหมายวา  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุม 

วุฒิสภาที่มีจํานวนสมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุม  จะถือวาเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติ 

โดยองคกรสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมได  และหากมีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

สภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบองคประชุม  จะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนน 

ของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได 
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สําหรับการตรารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  นั้น  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ทําหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร   

และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรก  ในการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติแทนสภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภา  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนน 

ในที่ประชุมที่ครบองคประชุม  จึงจะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

เชนกัน 

พิจารณาแลวเห็นวา  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม  และสําเนาเอกสาร 

บันทึกการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๒๐/๒๕๕๐   

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐  อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ในวาระที่หนึ่ง  ข้ันรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  มีสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติเขาประชุม  ๑๑๔  คน  จากจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริง  ๒๔๐  คน   

จึงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๐  คน  จึงไมครบ 

องคประชุม  และไมอาจถือการออกเสียงลงคะแนนที่ไมครบองคประชุมดังกลาวเปนการลงมติของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช   

๒๕๔๙  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นได 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดตราข้ึนใชแทนรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการประชุม 

พิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ในวาระที่สองและวาระที่สามในคราวประชุม 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  คร้ังที่  ๖๕/๒๕๕๐  พิเศษ  วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ปรากฏวา   

ในวาระที่สอง  มีสมาชิกเขาประชุมในการพิจารณารางมาตรา  ๒๕  ซ่ึงกรรมาธิการผูขอสงวนคําแปรญัตติ 

ตัดความในหมวด  ๕  การจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษออกทั้งหมวด  มีสมาชิกเขาประชุมเพียง   

๘๙  คน  เกี่ยวกับรางมาตรา  ๒๕  ซ่ึงกรรมาธิการผูขอสงวนความเห็นโดยแกไขความของมาตรา  ๒๕   

มีสมาชิกเขาประชุมเพียง   ๙๔   คน   เกี่ยวกับรางมาตรา   ๓๕  มีสมาชิกเขาประชุม   ๖๑   คน   
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สวนในวาระที่สาม  มีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๖๐  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๑  คน  จึงไมครบองคประชุม  และไมอาจถือ 

การออกเสียงลงคะแนนที่ไมครบองคประชุมดังกลาวเปนการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบ 

ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ได   

ดังนั้น  เมื่อองคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติไมครบองคประชุมและไมอาจถือการออกเสียง 

ลงคะแนนที่ไมครบองคประชุมเปนการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

จึงถือวาการตรารางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ   

อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  ซ่ึงบัญญัติวา   

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้   

ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป  และเมื่อรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.  ....  เปนอันตกไป 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  แลว  กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน   

พ.ศ.  ....  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๓๕  มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๖  หรือไม   

เพราะไมอาจทําใหผลของคําวินจิฉัยเปลี่ยนแปลงไป 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน   

พ.ศ.  ....  ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม 

 

นายชัช  ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายจรูญ  อินทจาร   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายเฉลิมพล  เอกอุรุ   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

นายนุรักษ  มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายบุญสง  กุลบุปผา   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายสุพจน  ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายอุดมศักด์ิ  นิติมนตรี   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 


