
จดหมายข่าว CF-NET News ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2564 รวบรวมข่าวสารความเคล่ือนไหวของการดําเนินงานขับเคล่ือนเครอืข่ายป่าไม้
ภาคพลเมืองตลอดปี 2564 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ท่ีพัฒนาไวรัสสายพันธ์ุแปลก ๆ ใหม่ ๆ อย่างหาจุดส้ินสุดไม่ได้ ในขณะท่ี
การพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคยังเป็นท่ีถกเถียงเก่ียวกับประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดและการรักษาท่ีได้ผล และสภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยและท่ัวโลกเกิดการถดถอย กระน้ันการขับเคล่ือนเพ่ือความก้าวหน้าด้านป่าไม้ยังดําเนินต่อไปไม่หยุดย้ัง โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการพัฒนาป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นเร ื่องการจัดทําร่างอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.ป่าชุมชน และ 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ การจัดเวทีประชุมปรกึษาหารอืเพ่ือประเมินความพร้อมและความต้องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการป่าชุมชน
ในทุกประเภทท่ีดินป่าไม้ ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการขับเคล่ือนป่าชุมชนในอนาคตข้างหน้า นอกจากน้ีในการขับเคล่ือนเครอืข่ายป่าไม้
ภาคพลเมืองยังให้ความสําคัญของผู้หญิง ชนเผ่าพ้ืนเมือง และเยาวชน ให้มีบทบาทในการขับเคล่ือนเครอืข่ายและมีส่วนร่วมในกลไกการตัดสินใจ
ด้านการบรหิารจัดการป่าชุมชน โดยมีกิจกรรมหนุนเสรมิได้แก่การประชุมเครอืข่ายผู้หญิงป่าไม้ภาคพลเมือง กิจกรรมอบรมอาสาป่าไม้พลเมือง
รุ่นใหม่ และการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับผลของการขับเคล่ือนทางทีมงานจะนํามารายงานในฉบับให้พ่ีน้องเครอืข่ายได้ทราบกัน 

นอกจากน้ี จดหมายข่าว CF-NET News ฉบับพิเศษ ได้รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าเก่ียวกับการจัดต้ังกลไกบรหิารจัดการป่าชุมชนประจําจังหวดั
ตามข้อกําหนดของพ.ร.บ.ป่าชุมชน ซ่ึงนับว่าเป็นประวัติศาสตร์สําคัญของการก่อเกิดกลไกความร่วมมือแบบพหุภาคีของภาคป่าไม้และเน่ืองจาก
เป็นจุดเร ิ่มต้น ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันปรับปรุงกลไกน้ีให้ดําเนินการขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และความย่ังยืนของทรัพยากรป่าไม้ 

ท่ีมา: โครงการอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ Young Citizen Forest 
Volunteer-YCFV มีเป้าหมายเสรมิสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ 
ความสามารถและแสดงทักษะการสํารวจและจัดทําข้อมูลป่าชุมชนนําไปสู่ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลป่าชุมชน (CF Portal) จึงจัดกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสะท้อน
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จากคนรุ่นใหม่ท่ีมีบทบาทสําคัญในการต่อยอด
รูปแบบการจัดการป่าโดยชุมชนท้องถ่ิน และส่ือสาร ให้สาธาณะได้รับรู้ 
ถึงความหลากหลายของการจัดการป่าชุมชนและสร้างความรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
กิจกรรม: 
1. อบรมออนไลน์ ภาคบรรยาย เม่ือวันท่ี 23-24 มีนาคม 2564 เรยีนรู้ 
 เร ื่องการจัดการป่าชุมชน ความหมายและความสําคัญของป่าชุมชน 

ภาคปฏิบัติ ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ฝึกสัมภาษณ์ผู้นํา 
ป่าชุมชน และจัดเก็บข้อมูลสถิติป่าชุมชน 
ผลลัพธ์: อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่จํานวน 21 คน ได้เรยีนรู้เก่ียวกับ 
ป่าชุมชน การจัดเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้นําป่าชุมชน 262 แห่ง 
และสรุปบทเรยีนด้วยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ป่าชุมชนในมิติใหม่ ๆ  ร่วมกับแกนนําเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองตลอด
จนองค์กรภาคประชาสังคม และเกิดแกนนําเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีอยู่ในเมือง 
และในพ้ืนท่ีท่ีมีป่าชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมขับเคล่ือนงานด้านป่าชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพ “อาสาปา่ไม้พลเมืองรุ่นใหม่” 

ข้อมูลข่าวสารและประสานเช่ือมโยงเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้

โครงการนี้สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

CF Net News
ซีเอฟเน็ท นิวส์
บทบรรณาธิการแนะนํา 

การขับเคล่ือนเครือข่ายปา่ไม้ภาคพลเมือง
ในรอบปีท่ีผ่านมา

ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564 1ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า – รคีอฟ (RECOFTC) สงวนลิขสิทธ์ิ 2564

ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564



ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564 2ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า – รคีอฟ (RECOFTC) สงวนลิขสิทธ์ิ 2564

ท่ีมา: สถานะและบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์ุ และ
คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันยังเป็นประเด็นถกเถียงในงานบรหิารจัดการป่าชุมชน 
และพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ในการประเมินเบ้ืองต้นของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง 
พบวา่ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มดังกล่าวในระบบหรอืกลไกบรหิารจัดการ
ท่ีเป็นทางการ ยังอยู่ในข้ันต่ําเน่ืองจากข้อจํากัดทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุ 
และระบบคิดของชุมชนในการคัดเลือกผู้นําทางการซ่ึงมีหน้าท่ีประสานงาน 
กับหน่วยงานรัฐท่ีมักเป็นเพศชาย แม้แต่ผู้นําเพศหญิงท่ีมีความสามารถ
ในการทํางานด้านป่าไม้ยังพบกับอุปสรรคในการทํางาน ซ่ึงเป็นส่ิงแวดล้อม 
ท่ีไม่เอ้ือให้เพศหญิงทํางานได้อย่างราบร ื่น หรอืไม่ได้รับการส่งเสรมิจาก
ระบบโครงสร้าง หรอืไม่ได้รับความเข้าใจจากเพ่ือนร่วมงานท่ีส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
โดยเฉพาะในส่วนท่ีไม่เป็นทางการจะพบว่าผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์
จะมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างแข็งขัน และเข้าร่วมในหลากหลายด้าน 
สําหรับด้านท่ีผู้หญิงยังเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยคือการจัดทําข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และกฎหมาย การสมัครเข้าร่วมในกลไกบรหิารจัดการป่าชุมชน 
ท่ีเป็นทางการในระดับจังหวัด 

กิจกรรม: 
1. ประชุมออนไลน์เครอืข่ายผู้หญิงป่าไม้ภาคพลเมืองคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 
 27 กันยายน 2564 
2. ประชุมออนไลน์เพ่ือปรับปรุงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสรมิ
 การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนเผ่าพ้ืนเมือง และคนรุ่นใหม่ ในการพัฒนา 
 ป่าชุมชน เมือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564
ผลลัพธ์: เกิดการรวมตัวเป็นเครอืข่ายผู้หญิง การขยายผลเก่ียวกับการ 
ส่งเสรมิผู้หญิงในงานภาคป่าไม้ในทิศทางท่ีผู้นําชายในเครอืข่ายเร ิ่มเข้าใจ 
และให้ความสําคัญต่อผู้หญิงมากข้ึน ผู้นําหญิงมีความม่ันใจและเห็นคุณค่า 
ในตนเอง ผู้นําหญิงนําแนวทางสร้าง “พ้ืนท่ีปลอดภัย” ให้ผู้หญิงและ
ผู้ด้อยอํานาจได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผน
จัดการป่าชุมชน เกิดผู้นํารุ่นใหม่ท่ีมีความเข้าใจเร ื่องเพศสภาวะ และเกิด
ความร่วมมือระหวา่งเครอืข่ายผู้หญิง องค์กรภาคประชาสังคม สถาบัน
วชิาการในการจัดทําเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ ส่งเสรมิ
ความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมของคนด้อยอํานาจ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและชนเผ่าพ้ืนเมือง

ท่ีมา: ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีสําคัญๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ป่าไม้หลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562และพ.ร.บ.สงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ท่ีมีจุดประสงค์ ให้เกิดความสมดุล
และย่ังยืนในการจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง (อาทิ อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาต เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่า
สัตวป่์า) ซ่ึงมีกลไกบรหิาร จัดการท้ังในระดับนโยบาย และคณะกรรมการ
ระดับพ้ืนท่ี สําหรับพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ 2562 มีเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสรมิให้ชุมชนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน 
โดยมีการระบุกลไกในการบรหิารจัดการไว ้3 ระดับกล่าวคือ คณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด และคณะกรรมการ 
จัดการป่าชุมชน จากโครงสร้างดังกล่าว กลไกบรหิารจัดการป่าชุมชน
ในทุกประเภทป่าจะสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ
ท่ีหลากหลายนอกจากน้ียังมี ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน 
วชิาการในท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม ตัวแทนเครอืข่ายป่าชุมชน แกนนํา 
ป่าชุมชน ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตามกลไกในการบรหิารจัดการให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนาและ 
ยกระดับการจัดการป่าตามบทบาท หน้าท่ีจึงมีความสําคัญ นอกจาก

บทบาทหน้าท่ีตามกรอบกฎหมายแล้วยังจําเป็นต้องเช่ือมร้อยกับกลไก
ท่ีไม่เป็นทางการ เช่น เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง เพ่ือลดช่องว่างและ
ประสานความร่วมมือแบบพหุภาคี
กิจกรรม:
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพ่ือประเมินความพร้อมและกําหนด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ เม่ือวนัท่ี 21-23 มิถุนายน 2564
2. การประชุมปรกึษาหารอืออนไลน์เร ือ่งแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา 
 ศักยภาพเพ่ือยกระดับงานป่าชุมชน (10 กันยายน 2564 ป่าชุมชน, 
 17 กันยายน 2564 พ้ืนท่ีอนุรักษ์, 8 ตุลาคม 2564 ป่าชายเลน)
3. จัดทําเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ 
 เพ่ือยกระดับงานป่าชุมชน
ผลลัพธ์: ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกลไกบรหิารจัดการป่าไม้ตาม
กรอบกฎหมายและนอกเหนือจากกรอบกฎหมาย, ข้อเสนอแนะด้านกลไก 
ท่ีควรมีเพ่ิมเติมโดยเฉพาะระดับตําบลและระดับลุ่มน้ํา, กรอบความร่วมมือ 
ในการพัฒนาศักยภาพท่ีผนวกรวมองค์กรภาคประชาสังคมให้มีบทบาท 
สนับสนุนการจัดทําแผนจัดการป่าชุมชน และพ้ืนท่ีคุ้มครอง, และร่าง
เอกสารข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

การพัฒนาศักยภาพกลไกบริหารจัดการปา่ชุมชน

ท่ีมา: เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองน้ันคือพ้ืนท่ีกลางของกลุ่ม หน่วยงาน 
หรอืเครอืข่ายของคนท่ีทํางานด้านการจัดการป่าท่ีมีชุมชนและประชาชน
เป็นฐาน ซ่ึงพ้ืนท่ีกลางมีท้ังรูปแบบการจัดประชุมแบบท่ัวไปและรูปแบบ 
ออนไลน์ ของคนทํางานป่าชุมชนไม่ว่าจะในพ้ืนท่ีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ 
หรอืป่าสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ รวมถึงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
ในแปลงเกษตรและแม้แต่ในพ้ืนท่ีเมือง โดยหวังว่าพ้ืนท่ีออนไลน์น้ี
จะเป็นพ้ืนท่ีกลางของการรวบรวมข้อมูลด้านป่าชุมชน และการจัดการป่า 
ของประชาชนรูปแบบต่างๆ และนําไปสู่การเช่ือมโยงป่าของชุมชนและ

พลเมือง กับภาคส่วนต่างๆ ท่ีสนใจสนับสนุนการทํางานของชุมชน หรอื
การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
กิจกรรม: 
1. การจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชนและเว็ปไซต์ หรอืเรยีกย่อ ๆ วา่ CF Portal 
 ทุกท่านสามารถเข้าชมได้ท่ี www.thaicfnet.org (อยู่ระหวา่งการ 
 พัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ข้ึน)
2. การประชุมออนไลน์รับฟังความคิดเห็นความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ 
 CF-Portal วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การสร้างพ้ืนท่ีกลางในรูปแบบออนไลน์และฐานข้อมูล

ผลลัพธ์: เกิดฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน 
ซ่ึงชุมชนจะสามารถนําเข้าข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง 
ในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติท่ีแสดงถึงจํานวน พ้ืนท่ีป่า นอกจากน้ียังมีการ 
รวบรวมเน้ือหาสาระความรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ป่าไม้ไทย รูปแบบ
การจัดการป่าของชุมชนในพ้ืนท่ีป่าประเภทต่าง ๆ  และรวมถึงระดับการ

มีส่วนร่วมของผู้หญิงและเยาวชนในงานป่าไม้ CF-Portal ยังเป็นอีก 
หน่ึงพ้ืนท่ีของชุมชนในการนําเสนอกิจกรรม การบรหิารจัดการป่า
การบรกิารเชิงนิเวศ และทรัพยากรท่ีโดดเด่นจากป่าชุมชน ซ่ึงถือเป็น
ช่องทาง ในการส่ือสารสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างการรับรู้งานด้านการจัดการ 
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม



วงเสวนาออนไลน์หัวข้อ
“ไร่หมุนเวยีนกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้” วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

วงเสวนาออนไลน์หัวข้อ
“ชวนคุยชวนคิด: มุมมองและทัศนะต่อป่าชุมชนในบรบิทใหม่” วันท่ี 29 เมษายน 2564

วงเสวนาออนไลน์หัวข้อ
“อนาคตของป่าชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชัน้ 1 เอ” วันท่ี 11 มิถุนายน 2564

วงเสวนาออนไลน์หัวข้อ
“ปา่ชุมชนยังสําคัญหรอืไม่? กับคนรุ่นต่อไป” เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 

ทุกท่านสามารถเข้าชมเทปบันทึกการเสวนาออนไลน์ได้ทางเฟสบุคของรคีอฟ 
https://web.facebook.com/recoftcinThailand/videos
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ท่ีมา: เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองน้ันคือพ้ืนท่ีกลางของกลุ่ม หน่วยงาน 
หรอืเครอืข่ายของคนท่ีทํางานด้านการจัดการป่าท่ีมีชุมชนและประชาชน
เป็นฐาน ซ่ึงพ้ืนท่ีกลางมีท้ังรูปแบบการจัดประชุมแบบท่ัวไปและรูปแบบ 
ออนไลน์ ของคนทํางานป่าชุมชนไม่ว่าจะในพ้ืนท่ีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ 
หรอืป่าสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ รวมถึงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
ในแปลงเกษตรและแม้แต่ในพ้ืนท่ีเมือง โดยหวังว่าพ้ืนท่ีออนไลน์น้ี
จะเป็นพ้ืนท่ีกลางของการรวบรวมข้อมูลด้านป่าชุมชน และการจัดการป่า 
ของประชาชนรูปแบบต่างๆ และนําไปสู่การเช่ือมโยงป่าของชุมชนและ

พลเมือง กับภาคส่วนต่างๆ ท่ีสนใจสนับสนุนการทํางานของชุมชน หรอื
การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
กิจกรรม: 
1. การจัดทําฐานข้อมูลป่าชุมชนและเว็ปไซต์ หรอืเรยีกย่อ ๆ วา่ CF Portal 
 ทุกท่านสามารถเข้าชมได้ท่ี www.thaicfnet.org (อยู่ระหว่างการ 
 พัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ข้ึน)
2. การประชุมออนไลน์รับฟังความคิดเห็นความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ 
 CF-Portal วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ท่ีมา: สืบเน่ืองจากการรวมตัวของเครอืข่ายป่าชุมชนด้วยการหนุนเสรมิ
ของโครงการเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในปีแรก (2561) คือการจัดต้ัง 
กลไกประสานงานระดับภาคและระดับจังหวัด และการก่อรูปคณะทํางาน 
ขับเคล่ือนในแต่ละจังหวดัภายใต้ความร่วมมือท่ีประกอบด้วยผู้นําป่าชุมชน 
องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือกําหนด เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานขับเคล่ือน 
ระดับจังหวดัและระดับภาค
กิจกรรม:
1. เวทีประชุมระดับจังหวดัและระดับภาค 
2. กิจกรรมหนุนเสรมิชุมชนในการจัดทําแผนจัดการป่าชุมชนในพ้ืนท่ี 
 18 ตําบล ในภาคเหนือรวม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
 แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน พะเยา ตาก

ผลลัพธ์: แนวทางการเช่ือมร้อยกลไกป่าไม้ภาคพลเมืองและกลไก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวดัในการหนุนเสรมิการจัดต้ังป่าชุมชน 
และจัดทําแผนจัดการป่าชุมชนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และ
แผนการขับเคล่ือนระดับพ้ืนท่ี เช่น การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า การส่งเสรมิบทบาท 
ผู้หญิงและพัฒนาสภาวะผู้นํา การส่งเสรมิบทบาทเยาวชนด้านการจัดทํา 
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนและจัดการป่าชุมชน การจัดทําส่ือ และ
พัฒนารายได้จากฐานทรัพยากรจากป่าชุมชน การสร้างพ้ืนท่ีตัวอย่าง 
ด้านการจัดการป่าชุมชน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

การขับเคล่ือนระดับพ้ืนท่ี

การส่ือสารสาธารณะและสร้างการเรียนรู้ 

ชมเทปบันทึกการเสวนาออนไลน์
ทางเฟสบุคของรคีอฟ

ผลลัพธ์: เกิดฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน 
ซ่ึงชุมชนจะสามารถนําเข้าข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง 
ในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติท่ีแสดงถึงจํานวน พ้ืนท่ีป่า นอกจากน้ียังมีการ 
รวบรวมเน้ือหาสาระความรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ป่าไม้ไทย รูปแบบ
การจัดการป่าของชุมชนในพ้ืนท่ีป่าประเภทต่าง ๆ  และรวมถึงระดับการ

มีส่วนร่วมของผู้หญิงและเยาวชนในงานป่าไม้ CF-Portal ยังเป็นอีก 
หน่ึงพ้ืนท่ีของชุมชนในการนําเสนอกิจกรรม การบรหิารจัดการป่า
การบรกิารเชิงนิเวศ และทรัพยากรท่ีโดดเด่นจากป่าชุมชน ซ่ึงถือเป็น
ช่องทาง ในการส่ือสารสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างการรับรู้งานด้านการจัดการ 
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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1 ใน 5 พันธกิจท่ีสําคัญของเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง คือ การพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท้ังน้ีหลังจาก 
พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้ถูกประกาศและบังคับใช้ โดยต้อง
ออกอนุบัญญัติกว่า 29 ฉบับ โดยพบว่าในปัจจุบันมีการประกาศใช้แล้ว 
15 ฉบับ  เสนอประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนลงนาม 3 ฉบับ 
ซ่ึงท่ีผ่านมาเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองได้มีการจัดทําข้อเสนอต่อร่าง
อนุบัญญัติเฉพาะท่ีสําคัญๆ และจะมีผลต่อวถีิจัดการป่าของชุมชนท้ังส้ิน 
9 ฉบับ โดยใน ปี พ.ศ. 2563 จํานวน 5 ฉบับ  และในช่วงปี พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านมาเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองได้จัดทําข้อเสนอต่อร่างอนุบัญญัติ 
4 ฉบับได้แก่
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนท่ีให้เป็นเขตอนุรักษ์ ภายใต้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 
ท่ีไม่สามารถจัดต้ังป่าชุมชนได้ 
2. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการห้ามกระทําการ
อ่ืนใดอันเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือส่งเสรมิการศึกษา
เรยีนรู้และสร้างจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนรวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 
(อนุบัญญัติประกอบ มาตรา 51 )
3. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา 
และการใช้จ่ายเงินรายได้ของป่าชุมชน(อนุบัญญัติประกอบมาตรา 56)
4. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการดําเนินการ
ต่อป่าชุมชนซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีปกครอง ดูแลพ้ืนท่ีไม่ยินยอมให้จัดต้ัง 
ป่าชุมชน (อนุบัญญัติประกอบมาตรา 100) 

จากการขับเคล่ือนนโยบายผ่านการจัดทําข้อเสนต่อร่างอนุบัญญัติได้
ประสบความสําเร็จท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําข้อเสนอดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไขร่าง เฉพาะร่างกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนท่ีให้เป็น

เขตอนุรักษ์ ซ่ึงในร่างมีการระบุวา่พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ัน 1 ไม่สามารถ 
จัดต้ังป่าชุมชน แต่ความจรงิชุมชนดูแลจัดการป่าในพ้ืนท่ีดังกล่าว
จํานวนมาก เฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมป่าไม้มีจํานวนกวา่ 2,391 ชุมชน 
เน้ือท่ี 1.65 ล้านไร่ และยังไม่รวมป่าชุมชนท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียนอีก
จํานวนมากจะได้รับผลกระทบในการเข้าถึงและจัดการดูแลป่าใช้ประโยชน์ 
บรกิารทางนิเวศท่ีสําคัญคือ น้ํา โดยเฉพาะระบบน้ําประปาภูเขา
ซ่ึงหลายแห่งฟ้ืนฟู ดูแลป่ามาจากป่าท่ีเส่ือมโทรมจากสัมปทานป่ากว่า 
30 ปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงทําให้เกิดการทบทวนแก้ไข แม้ว่าร่างกระทรวงฯ
ดังกล่าวได้ผ่าน มติ ครม. มาแล้วเม่ือ12 มกราคม พ.ศ. 2564 ก็ตาม 
และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณา ท่ีสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ปัจจุบันกําลังจัดทําข้อเสนอต่อร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชนว่าด้วยการปกครอง ดูแลบํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากไม้ และ
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน (อนุบัญญัติประกอบมาตรา 18) ซ่ึง
รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากบรกิารทางนิเวศท่ีสําคัญอีกอย่างคือ 
คาร์บอนด้วย ในส่วนปีหน้า พ.ศ. 2565 จะมีการออกอนุบัญญัติอีก
7 ฉบับท่ีเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
ข้อเสนอแนะต่อร่างอนุบัญญัติท่ีเหลือโดยเฉพาะร่างอนุบัญญัติท่ีสําคัญ คือ
ร่าง พรบ. การจัดต้ังป่าชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของรัฐนอกป่า อนุรักษ์ เช่น พ้ืนท่ี 
นสล. สปก.ราชพัสดุ พ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่า

การขับเคล่ือนนโยบาย

กิจกรรมขับเคล่ือนเครือข่ายในช่วงต่อไป

หมายเหตุ: อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลา และรูปแบบการจัดกิจกรรมได้
 ข้ึนอยู่กับสถานการณ์โควดิ 19

ธันวาคม2564
เวทียุทธศาสตร์ป่าไม้ภาคพลเมือง วนัท่ี 21-22 ธันวาคม 2564

กุมภาพันธ์2565
กิจกรรมอบรบอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

มีนาคม
กิจกรรมอบรมผู้นําในการใช้เว็ปไซต์และนําเข้าข้อมูลป่าชุมชน

เมษายน
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม
ด้านการพัฒนาศักยาภาพกลไกป่าชุมชน

พฤษภาคม
สมัชชาป่าไม้ภาคพลเมืองคร้ังท่ี 3



ฉบับพิเศษ ส่งท้ายปี 2564 5ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า – รคีอฟ (RECOFTC) สงวนลิขสิทธ์ิ 2564

จากข้อมูลสํารวจป่าชุมชนในประเทศไทย จํานวน 262 แห่ง ได้สะท้อนภาพการมีส่วนรว่มและกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนโดยรวม ดังน้ี
ผลสํารวจข้อมูลปา่ชุมชนโดยอาสาปา่ไม้พลเมือง

แนะนํา CF-Portal

เพ่ือส่งเสรมิให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมบรหิารจัดการป่าชุมชนในวงกว้าง
ย่ิงข้ึน ในปี 2564 เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
เพ่ือคนกับป่า และหน่วยงานภาคี ได้ร่วมจัดทําเวบ็ไซต์ “thaicfnet.org” 
โดยมุ่งหวังให้เป็น ฐานข้อมูลป่าชุมชนในประเทศไทย ท่ีชุมชนเป็นเจ้าของ 
เป็นผู้มีสิทธิในการบันทึกและแก้ไขข้อมูลป่าชุมชนของตนเองได้ ซ่ึงจะเป็น 
ประโยชน์แก่ชุมชนในการใช้ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนจัดการป่าชุมชนเป็นช่องทาง
ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบรกิารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงสามารถสร้างโอกาส 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นช่องทาง
เช่ือมโยงป่าชุมชนสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ดูแลรักษา 
ผู้ใช้ประโยชน์ และผู้ร่วมฟ้ืนฟูป่าชุมชนในประเทศไทยแก่คนทุกกลุ่ม

ท้ังน้ี ในการพัฒนาเวบ็ไซต์และระบบฐานข้อมูล ทีมงานได้รวบรวมความ
คิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดประชุมหารอืเลือกรูปแบบและ
เน้ือหาการนําเสนอ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และประชุมนําเสนอ
ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบระยะท่ี 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ซ่ึงได้รับ 
ความร่วมมือจากตัวแทนป่าชุมชน เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง องค์กร
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดทําเวบ็ไซต์เพ่ือชุมชนท้องถ่ิน สํานักจัดการป่าชุมชน  
กรมป่าไม้ และผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนองความต้อง
การและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายได้มากท่ีสุด สําหรับเน้ือหาในเวบ็ไซต์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ สถานการณ์ป่าไม้ของไทย การจัดการป่าไม้โดย
พลเมือง กฎหมายและนโยบายป่าไม้ของไทยในพ้ืนท่ีป่าประเภทต่าง ๆ 

สัดส่วนผู้หญิง
ต่อผู้ชาย
ในงานปา่ชุมชน

ระดับนโยบาย
ตัวแทนผู้หญิง

ในคกก. ป่าชุมชน

ระดับจังหวัด
ตัวแทนผู้หญิง

ในคกก. ป่าชุมชน

ระดับพ้ืนที่
ตัวแทนผู้หญิง

ในคกก. ป่าชุมชน

676 คน
34%

3 คน
14%

O คน
O%

ของดีและบริการ
จากปา่ชุมชน

มีแกนนําผู้หญิงดําเนินงาน
ปา่ชุมชนในพ้ืนทีป่า่ 91 แห่ง
จาก 262 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 83 ของปา่ชุมชน
ทีสํ่ารวจ

การมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในงานปา่ชุมชนระดับพ้ืนท่ี 

เช่น ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน รวมถึงข้อตกลงระหวา่งประเทศ 
เช่น ข้อตกลงเฟล็กที (FLEGT) และ เรดด์พลัส (REDD+) และรายช่ือ 
องค์กรและหน่วยงานท่ีทํางานด้านป่าชุมชน 

เน้ือหาท่ีสําคัญอีกหน่ึงส่วน คือ ฐานข้อมูลป่าชุมชน โดยชุมชนสามารถ
สมัครบัญชีผู้ใช้ เพ่ือบันทึกและนําเสนอข้อมูลป่าชุมชนของตน ข้อมูลท่ี
นําเสนอ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของป่าชุมชน รูปแบบการบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรท่ีโดดเด่นในพ้ืนท่ี รวมถึงกิจกรรม ประเพณี และผลิตภัณฑ์
ของชุมชน ซ่ึงชุมชนสามารถนําหน้าฐานข้อมูลของตนไปเผยแพร่ในพ้ืนท่ี
ออนไลน์อ่ืนได้อีกด้วย ท้ังน้ีปัจจุบันระบบอยู่ระหวา่งการทดลองการนําเข้า
ข้อมูลป่าชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก“อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่”1
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลป่าชุมชน 262 แห่ง จากพ้ืนท่ี 5 ภาค 30 จังหวัด2 
ซ่ึงเป็นป่าชุมชนในพ้ืนท่ีป่าหลากหลายประเภท  

นอกจากน้ี ข้อมูลพิกัดป่าชุมชนจะถูกนําเสนอบนแผนท่ีประเทศไทยบน
เวบ็ไซต์ โดยผู้ใช้ระบบสามารถเลือกการค้นหาตําแหน่งในแต่ละประเภท 
พ้ืนท่ีป่าได้ ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน (ข้ึนทะเบียนกรมป่าไม้) 
และป่าชุมชนภาคพลเมือง

ปัจจุบัน เว็บไซต์ thaicfnet.org อยู่ระหว่างการพัฒนาระยะท่ี 2
โดยจะมีการเพ่ิมเติมส่วนข้อมูลความรู้ป่าไม้ไทยให้ครบถ้วนย่ิงข้ึน และการ 
พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้ใช้หลัก คือ ชุมชน รวมถึงสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้เย่ียมชมท่ีหลากหลายมากข้ึนท้ังภาคเอกชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การบรหิารจัดการป่าไม้ในอนาคต 

สําหรบัผู้ท่ีสนใจบันทึกข้อมูลป่าชุมชนของท่าน ท่านสามารถ ติดต่อ ได้ท่ี 
นางสาวธันยพร บังใบ E-mail: thanyaporn.bungbai@recoftc.org 
โทร: 086-975-5999 โดยทีมงานพรอ้มให้คําแนะนําและร่วมวางแผน
การพัฒนาศักยภาพผู้กรอกข้อมูลในอนาคต

โครงการ
ปลูกปา่

89

พ้ืนทีบ่ริการ
ศึกษาเชิงนิเวศ

1OO

พ้ืนทีบ่ริการ
ท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ

34

พ้ืนที่
วิสาหกิจชุมชน

34

www.thaicfnet.org



เพ่ือส่งเสรมิให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมบรหิารจัดการป่าชุมชนในวงกว้าง
ย่ิงข้ึน ในปี 2564 เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
เพ่ือคนกับป่า และหน่วยงานภาคี ได้ร่วมจัดทําเวบ็ไซต์ “thaicfnet.org” 
โดยมุ่งหวงัให้เป็น ฐานข้อมูลป่าชุมชนในประเทศไทย ท่ีชุมชนเป็นเจ้าของ 
เป็นผู้มีสิทธิในการบันทึกและแก้ไขข้อมูลป่าชุมชนของตนเองได้ ซ่ึงจะเป็น 
ประโยชน์แก่ชุมชนในการใช้ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนจัดการป่าชุมชนเป็นช่องทาง
ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบรกิารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงสามารถสร้างโอกาส 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นช่องทาง
เช่ือมโยงป่าชุมชนสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ดูแลรักษา 
ผู้ใช้ประโยชน์ และผู้ร่วมฟ้ืนฟปู่าชุมชนในประเทศไทยแก่คนทุกกลุ่ม

ท้ังน้ี ในการพัฒนาเวบ็ไซต์และระบบฐานข้อมูล ทีมงานได้รวบรวมความ
คิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดประชุมหารอืเลือกรูปแบบและ
เน้ือหาการนําเสนอ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และประชุมนําเสนอ
ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบระยะท่ี 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ซ่ึงได้รับ 
ความร่วมมือจากตัวแทนป่าชุมชน เครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง องค์กร
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดทําเวบ็ไซต์เพ่ือชุมชนท้องถ่ิน สํานักจัดการป่าชุมชน  
กรมป่าไม้ และผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนองความต้อง
การและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายได้มากท่ีสุด สําหรับเน้ือหาในเวบ็ไซต์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ สถานการณ์ป่าไม้ของไทย การจัดการป่าไม้โดย
พลเมือง กฎหมายและนโยบายป่าไม้ของไทยในพ้ืนท่ีป่าประเภทต่าง ๆ 

เช่น ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ 
เช่น ข้อตกลงเฟล็กที (FLEGT) และ เรดด์พลัส (REDD+) และรายช่ือ 
องค์กรและหน่วยงานท่ีทํางานด้านป่าชุมชน 

เน้ือหาท่ีสําคัญอีกหน่ึงส่วน คือ ฐานข้อมูลป่าชุมชน โดยชุมชนสามารถ
สมัครบัญชีผู้ใช้ เพ่ือบันทึกและนําเสนอข้อมูลป่าชุมชนของตน ข้อมูลท่ี
นําเสนอ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของป่าชุมชน รูปแบบการบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรท่ีโดดเด่นในพ้ืนท่ี รวมถึงกิจกรรม ประเพณี และผลิตภัณฑ์
ของชุมชน ซ่ึงชุมชนสามารถนําหน้าฐานข้อมูลของตนไปเผยแพร่ในพ้ืนท่ี
ออนไลน์อ่ืนได้อีกด้วย ท้ังน้ีปัจจุบันระบบอยู่ระหวา่งการทดลองการนําเข้า
ข้อมูลป่าชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก“อาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่”1
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลป่าชุมชน 262 แห่ง จากพ้ืนท่ี 5 ภาค 30 จังหวัด2 
ซ่ึงเป็นป่าชุมชนในพ้ืนท่ีป่าหลากหลายประเภท  

นอกจากน้ี ข้อมูลพิกัดป่าชุมชนจะถูกนําเสนอบนแผนท่ีประเทศไทยบน
เวบ็ไซต์ โดยผู้ใช้ระบบสามารถเลือกการค้นหาตําแหน่งในแต่ละประเภท 
พ้ืนท่ีป่าได้ ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน (ข้ึนทะเบียนกรมป่าไม้) 
และป่าชุมชนภาคพลเมือง

ปัจจุบัน เว็บไซต์ thaicfnet.org อยู่ระหว่างการพัฒนาระยะท่ี 2
โดยจะมีการเพ่ิมเติมส่วนข้อมูลความรู้ป่าไม้ไทยให้ครบถ้วนย่ิงข้ึน และการ 
พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้ใช้หลัก คือ ชุมชน รวมถึงสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้เย่ียมชมท่ีหลากหลายมากข้ึนท้ังภาคเอกชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การบรหิารจัดการป่าไม้ในอนาคต 

สําหรบัผู้ท่ีสนใจบันทึกข้อมูลป่าชุมชนของท่าน ท่านสามารถ ติดต่อ ได้ท่ี 
นางสาวธันยพร บังใบ E-mail: thanyaporn.bungbai@recoftc.org 
โทร: 086-975-5999 โดยทีมงานพรอ้มให้คําแนะนําและร่วมวางแผน
การพัฒนาศักยภาพผู้กรอกข้อมูลในอนาคต

1 โครงการอาสาป่าไม้พลเมืองรุ่นใหม่ ดำเนินการภายใต้โครงการ CF-NET โดยมุ่งเสริมสร้างเยาวชน (อายุไม่เกิน 35 ปี) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ซ่ึงเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนผ่านการ
เก็บข้อมูลป่าชุมชนในประเทศไทยผ่านการสัมภาษณ์ผู้นำป่าชุมชนทางโทรศัพท์ เดือนเมษยน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิดและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส
จึงทำให้เยาวชนไม่สามารถลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีได้ด้วยตนเอง)
2 เชียงใหม่ กำแพงเพชร น่าน พะเยา แพร่ ตาก พิษณุโลก ลำปาง อุทัยธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย สุรินทร์ ศรีสะเกษ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 
อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ตรัง และสุราษฎร์ธานี (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564)

ฐานข้อมูลป่าชุมชนแยกตามประเภทพ้ืนท่ีป่า

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 19 แห่ง
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 130 แห่ง
พ้ืนท่ี สปก. 9 แห่ง
พ้ืนท่ีป่า พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 44 แห่ง
พ้ืนท่ี นสล. 38 แห่ง
อ่ืนๆ 22 แห่ง
รวม 262 แห่ง

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
(ช่วงทดสอบการนําเข้าข้อมูลป่าชุมชนระยะท่ี 1
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ผู้รับ

แสกน QR Code เพ่ือติดตามข่าวสารต่างของ CF-net


