
หมวดที่ 2 การได้รับประโยชน์
จากผลผลติและบริการป่าชุมชน

อย่างสมดุลและยัง่ยืน



Do
2.1 การเก็บหาผลผลิตจากป่า

มาตรา 3, ๓๓ (๓), ๓๔

1. การเก็บหาของป่าสามารถเก็บหาได้ดังต่อไปน้ี
1) ฟืน ท่ีเป็นเศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมีลักษณะและคุณภาพเหมาะสม

ท่ีจะใช้เป็นเชื้อเพลิงย่ิงกว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น
2) ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้
3) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด เถาวัลย์ และพืชอื่น
4)  คร่ัง รังผ้ึง น้้าผ้ึง ขี้ผ้ึง มูลค้างคาว 
5) สัตว์น้้า สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้า แมลง รวมท้ังไข่ของแมลงท่ีไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองตาม

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
6) ดิน หิน กรวด และทราย ท่ีไม่ใช่แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

๒. การเก็บหาของป่าในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง หรือค่าใช้จ่าย
ในการบ้ารุงป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ



2.1 การเก็บหาผลผลิตจากป่า

มาตรา 3,
มาตรา ๓๓ (๓)

Don’t
1. สัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้้า แมลง หรือรวมทั้งไข่

ของแมลงที่เป็นสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

2. ดิน หิน กรวด และทรายที่ระบุตามกฎหมายว่าด้วยแร่
3. ของป่าหวงห้าม เก็บไม่ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (มาตรา 29)
๔. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน

ทีเ่กินก้าลังการผลิตของป่า ไม่ใช้วิธีการเก็บหาที่ท้าลาย



1. การเก็บหาไม้ท่ีล้มขอนนอนไพรตามธรรมชาติ ท้าได้เฉพาะในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์
ตามความจ้าเป็นในการด้ารงชีพและการใช้สอยของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ภายในชุมชน และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชน 

2. การท้าไม้ได้เฉพาะไม้ท่ีปลูกขึ้นเองในพ้ืนท่ีบริเวณใช้ประโยชน์เท่าน้ัน โดยมีการจัดท้าข้อมูลขอบเขต
พ้ืนท่ีท่ีปลูกขึ้น และจัดท้าบัญชีต้นไม้ท่ีปลูก แจ้งต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ้าจังหวัด

3. เมื่อต้องการท้าไม้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ตามความจ้าเป็นในการด้ารงชีพและการใช้สอยของสมาชิก
ป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนต้องเสนอบัญชีไม้
ท่ีต้องการตัด ต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ้าจังหวัดจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับ
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

4. การท้าไม้ในระดับครัวเรือน ท่ีมีเหตุจ้าเป็นจากภัยพิบัติหรือความจ้าเป็นเร่งด่วน ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการป่าชุมชน

5. ไม้ท่ีได้จากป่าชุมชน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงป่า ตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

Do
๒.๒ ด้านการใช้ประโยชน์เนื้อไม้

มาตรา ๓๓ (๔),
มาตรา ๓๔



๒.๒ ด้านการใช้ประโยชน์เนื้อไม้

Don’t
1. ป่าชุมชนบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ ไม่สามารถท้าไม้ได้
2. ในพ้ืนที่บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ไม่สามารถท้าไม้ดั้งเดิมที่ขึ้นเอง

ตามธรรมชาติได้ 
3. ไม้หวงห้ามทุกชนิด ต้องขออนุญาตท้าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (มาตรา 

11)
4. ไม่สามารถท้าไม้เพื่อการค้า และน้าไม้ เคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ประกาศเป็น

พื้นที่ป่าชุมชนได้ ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ 
มาตรา 15 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

๕. การใช้ประโยชน์ไม้ในป่าชุมชนที่เกินก้าลังการผลิตของป่า
มาตรา ๓๓ (๔),

มาตรา ๓๔



1. สามารถจัดท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ป้ายสื่อความหมาย ศาลาที่พักขนาดเล็ก หอดูไฟ 
ห้องสุขา สร้างได้เท่าที่จ้าเป็น
2. เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ โดยการ
สร้างมิให้มีการตัดต้นไม้เดิม 
3. เป็นไปตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้ในแผนการ
จัดการป่าชุมชนของแตล่ะหมู่บ้านที่
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ้าจังหวัดอนมุัติ

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในป่าชุมชน 

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ต้องไม่ท้าให้
เสื่อมเสียในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี และ
ส่งเสียงดังหรือกระท้าการใดๆ การอันเป็นการ
รบกวนหรือเป็นท่ีความเดือดร้อน ร้าคาญแก่คน 
และสัตว์

3. ห้ามน้ายานพาหนะที่ใช้เคร่ืองเสียงดังหรือมีควัน
ผิดปกติเข้าไป

4. ห้ามน้าสารเคมีรวมถึงวัตถุท่ีมีพิษอันตรายต่อ
มนุษย์ สัตว์และพืชตกค้างเข้าไปในป่าชุมชน

๕. เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
ป่าชุมชน

๒.๓ ด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มาตรา ๓๓ (๑)

Do Don’t



1. กิจกรรมนันทนาการสามารถท้าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์เท่าน้ัน 
2. บริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ สามารถสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท้ากิจกรรมนันทนาการ 

ปรับภูมิทัศน์ ศาลาอเนกประสงค์ได้ท่าท่ีจ้าเป็น  ห้องสุขาส้าหรับผู้พิการ (Wheel Chair) โดยหลีกเลี่ยง
การตัดต้นไม้และต้องเป็นไปตามกิจกรรมท่ีก้าหนดในแผนการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านท่ี
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ้าจังหวัดอนุมัติ 

3. หากจ้าเป็นต้องตัดต้นไม้ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดโดยจัดท้าบัญชีต้นไม้ท่ีจะตัด
4. การอาบน้้าหรือลงไปในล้าน้้า ท้าได้ในบริเวณท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนก้าหนดไว้
5. การเล่นกีฬา ท้าได้ในบริเวณท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนก้าหนดไว้
6. การพักแรม ค้างคืน โดยจอดยานพาหนะ ใช้ เต็นท์ กะโจม หรืออ่ืนๆ ให้ท้าได้ในบริเวณท่ีคณะกรรมการ

ป่าชุมชนก้าหนดไว้
7. การก่อไฟเพ่ือการใดๆ ท้าได้ เฉพาะเขตท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนก้าหนดไว้ และต้องกระท้าด้วยความ

ระมัดระวัง เมื่อเลิกใช้แล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อย

Do
๒.๔ ด้านนันทนาการในป่าชมุชน 

มาตรา ๓๓ (๒)



๒.๔ ด้านนันทนาการในป่าชมุชน 

Don’t
1. บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ ไม่สามารถท้ากิจกรรมนันทนาการได้ 
2. ห้ามมิให้สร้างอาคารในลักษณะที่พักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวในเขตป่าชุมชน
3. ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้้าหรือท้าให้น้้าในล้าน้้า ล้าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง 

เน่าเสีย หรือเป็นพิษ
4. ห้ามปิดหรือท้าให้กีดขวางแก่ทางน้้าหรือทางบกและทางอากาศ เว้นเสียแต่เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้
5. ห้ามยิงปืน ท้าให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
6. ห้ามน้าขยะ ทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น 
7. ห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท้าให้เกิดเพลิง
8. ห้ามก่อมลพิษทางอากาศ
๙. เกินศักยภาพของป่าชุมชนที่สามารถรองรับได้

มาตรา ๓๓ (๒)



1. ใช้ได้ตามความจ้าเป็นในการด้ารงชีพ เช่น 
การใช้ประโยชน์น้้าจากแหล่งต้นน้้าในป่าชุมชน
เพ่ือท้าประปาภูเขา ส้าหรับบริโภคและอุปโภค
ในชุมชน

2. การใช้ประโยชน์ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการ
ป่าชุมชน

3. กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเชื่อและศาสนาต้อง
ระบุในแผนการจัดการป่าชุมชน

1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกับการใช้น้้าบาดาลหรือใช้น้้าประปา เป็นต้น
2. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นในเขตป่า
ชุมชนบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และบริเวณเพ่ือ
การอนุรักษ์ท่ีเกินความจ้าเป็นในการด้ารงชีพได้
๓. เกินศักยภาพการผลิตของทรัพยากรประเภทน้ันๆ

๒.๕ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นในเขตป่าชมุชน

มาตรา ๓๓ (๕)

Do Don’t



สามารถได้รับประโยชน์จากผลผลิต
และบริการจากป่าชุมชน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการ
ป่าชุมชนคณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนก้าหนด ตามมาตรา 29(1)

ละเมิดข้อบังคับเก่ียวกับป่าชุมชน
ที่เข้าไปใช้ประโยชน์

๒.๖ บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกป่าชุมชน

มาตรา ๓๓ 
วรรคท้าย

Do Don’t



1. เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส้ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมชนได้

2. บุคคลอื่น ๆ ที่จะเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
หรือส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชนได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการจัดการป่าชมุชนประจ้า
จังหวัดก่อน 

3. ผลที่ได้จากการวิจัยตอ้งน้าคนืสู่ชุมชน

1. บุคคลอื่น ๆ หากมิได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการจัดการป่าชมุชนประจ้า
จังหวัด 
ไม่สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือ
ส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ชมชนได้

2. ต้องไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองพันธุพ์ชื
และ พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ

๒.๗ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือส้ารวจความหลากลายทางชีวภาพ

มาตรา 42,
มาตรา 43

Do Don’t



1. สามารถเก็บเงินรายได้ มาจาก ค่าธรรมเนียม 
ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ เน่ืองจากการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เงินท่ีมีผู้บริจาค 
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

2. เงินรายได้ไม่ต้องน้าส่งคลัง 
3. เงินรายได้ให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรม

การจัดการป่าชุมชน และสาธารณะประโยชน์ 
ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนก้าหนด

4. การจัดการเงินรายได้ในรูปแบบคณะกรรมการ
ป่าชุมชน จะต้องรายงานต่อสมาชิกป่าชุมชนและ
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ้าจังหวัด

1. ไม่สามารถน้าเงินรายได้ ไปใช้นอกเหนือการจัด
กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน

2. ไม่สามารถไปใช้โดยไม่ผ่านมติของคณะกรรมการ
ป่าชุมชน

2.8 เงินรายได้ที่เกิดจากป่าชุมชน
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